ZÁPIS
z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 13.5.2022
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Závěrečný účet obce za rok 2021
Účetní závěrka za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 na rok 2022
Smlouva s firmou AUTO TRUTNOV s.r.o. na dodání DA pro SDH
Smlouva s firmou Galileo Corporation s.r.o. na provoz webových stránek
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním
pozemkovým úřadem
Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. Přítomno bylo 7
členů OZ – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem. Navrhl doplnění do zveřejněného programu bod č. 7/1
– Smlouva o dílo s firmou WH Develop s.r.o na dodávku a montáž oken autobusové garáže,
bod č. 7/2 – Smlouva o dílo na provedení elektroinstalačních prací v autobusové garáži s p.
Radimem Havlíčkem a bod č. 7/3 - Smlouva o dílo na zednické práce v autobusové garáži s p.
Josefem Ruthem. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 9.3.2022 :
Jmenování zapisovatele :

p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan

p. Kašparová Hana

V zápisu z minulého zasedání jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise :
Předseda :
p. Faloutová Andrea
Členové :
p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 9.3.2022, se sešli zastupitelé na dvou
pracovních poradách a bylo projednáno následující :
30.3.2022 – odpady, pronájem církevního pozemku, oprava vozu CAS, dopravní automobil
pro SDH, přivaděč vody do obce, smlouvy s obcemi o zajištění provozování pohřebiště,
opravy v autobusové garáži a veřejný rozhlas.
2.5.2022 – dopravní automobil pro SDH, rozsah oprav v autobusové garáži, smlouvy,
kontejnery na bioodpad a odpad u hřbitova, kanalizace – fond obnovy, reakce na výzvu
Ministerstva zemědělství a příprava veřejného zasedání.
3. Zprávy předsedů výborů
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Při akci „Ukliďme Česko“ bylo vyčištěno koupaliště. Firma začala se sekáním trávy po obci,
před poutí přijede znovu.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal dětský karneval, další akcí byl bál společně s TJ a SDH – účast 103
lidí, Den matek – 57 žen, na 4.6. jsou naplánovány rybářské závody – děti i dospělí, 18.6. se
uskuteční Den dětí, 16.7. turnaj ve volejbalu, termín rodáků a oslav založení obce bude dle
zajištění kapely. Kapela Skalanka na srpnový termín nemůže přijet. Buď posunout termín
rodáků na první týden v září, nebo zajistit jinou kapelu.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa majetku
Vývoz bioodpadu u kaštanu bude zajišťovat firma ZKS Plzeň, protože pan Voráček končí
s touto činností. Firma REMA odvezla elektroodpad ze dvora kampeličky. V sobotu
21.5.2022 bude svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Firma David Máj provedla
štěpkování větví u ČOV.
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za r. 2021 byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu
15-ti dnů. Obsahoval informaci o inventarizaci majetku obce, účtů, čerpání rozpočtu, přijatých
i poskytnutých dotacích, vyúčtování finančních vztahů se st. rozpočtem a rozpočtem kraje a
zprávu o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření obce za r. 2021, při které nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili závěrečný účet za r. 2021 bez výhrad.
5. Účetní závěrka za r. 2021
S účetní závěrkou seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Zastupitelům byly předloženy
výkazy : rozvaha vč. přílohy, výkaz zisku a ztrát, výkaz o plnění rozpočtu za r. 2021,
inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření obce. Výnosy obce činily 6,841.650,90
Kč a náklady činily 5,065.523,81 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním je 1,937.557,09
Kč.

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka za r. 2021 byla schválena.
6. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 na rok 2022
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová přečetla rozpočtová opatření na rok 2022.
Rozpočtové opatření č. 2 – výdaje navýšeny u § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o
30.000,- Kč na nákup ryb do rybníka.
Rozpočtové opatření č. 3 – příjmy navýšeny u pol. 4111 neinv. přijaté transfery ze státního
rozpočtu – kompenzační bonus o 17.783,28 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Opatření č. 2 a 3 berou zastupitelé na vědomí.
7. Smlouva s firmou AUTO TRUTNOV s.r.o. na dodání DA pro SDH
Předmětem smlouvy je dodávka dopravního automobilu pro SDH ve výši 1,123.926,- Kč
vč. DPH. Termín dodání je do 31.12.2022.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Kypetová J.)
Smlouva na dodávku auta byla schválena.
7/1 Smlouva o dílo s firmou WH Develop s.r.o. na dodávku oken
Firma WH Develop s.r.o. bude zajišťovat dodávku a montáž oken do autobusové garáže.
Zálohovou fakturu ve výši 43.143,- Kč obec zaplatí do 10-ti dnů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na dodávku oken byla schválena.
7/2 Smlouva o dílo na provedení elektroinstalačních prací
Elektroinstalační práce v autobusové garáži bude provádět firma p. Radima Havlíčka.
Termín zahájení prací je 1.6.2022 a ukončení 31.10.2022. Rozpis prací je specifikován
v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o dílo na provedení elektroinstalačních prací byla schválena.
7/3 Smlouva o dílo na zednické práce
Zednické práce v autobusové garáži provede firma p. Josefa Rutha. Zahájení prací je
1.6.2022 a ukončení 31.10.2022. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu,
který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o dílo na zednické práce byla schválena.

8. Smlouva s firmou Galileo Corporation s.r.o. na provoz webových stránek
Firma Galileo Corporation s.r.o. zajišťuje provoz redakčního systému a internetových
stránek obce, technickou podporu, správu a údržbu domény a další služby uvedené ve
smlouvě. Roční poplatek za služby činí 8.492,- Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s firmou Galileo Corporation s.r.o. byla schválena.
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním
pozemkovým úřadem
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí a Státním pozemkovým
úřadem se uzavírá z důvodu stavby „Vřeskovice – napojení vrtu HV 1 pro nové veřejné
odběrné místo“. Zřízení věcného břemene se týká pozemků parc. č. KN 1634/8, 1634/10 a
1634/12. Rozsah věcného břemene činí 155 m2.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena.
10. Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
Obec Vřeskovice provozuje veřejné pohřebiště, provádí úklid a vývoz odpadu, údržbu
zeleně, dodávku užitkové vody a administrativní zajištění chodu veřejného pohřebiště. Výše
poplatku mezi provozovatelem – obec Vřeskovice a objednatelem – spádové obce, pro které
jsou tyto služby zajišťovány, je stanovena pro každou obec na 10.000,- Kč ročně.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dohoda o zajištění provozování veřejného pohřebiště byla schválena.

11. Rozprava
Bohuslav J. - problém s odpadem u hřbitova vyřešit umístěním kontejneru, který bude mít
malý otvor pro odkládání odpadu – např. hřbitov v Chudenicích. Je třeba opravit poškozenou
dešťovou kanalizaci poblíž jeho domu.
Faloutová A. – termín rodáků by ponechala tak jako v minulých letech poslední víkend
v srpnu – tedy 27.8.2022. Je čas už začít s přípravou, zajistit a aktualizovat adresy, pozvánky,
kulturní program a občerstvení.
Krotký J. - poděkoval občanům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“.
12. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise přečetla návrh usnesení a tázala se, kdo má k usnesení nějaké
připomínky, případně jej chce doplnit. Nikdo se nepřihlásil, proto nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 21. veřejného zasedání bylo schváleno.

13. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

13.5.2022
Kašparová Hana

