V Ř E S K O V Á K
listopad 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,dnešní číslo Vřeskováka je něčím nové a to tím, že se k vám
do vašich domácností dostává návrh
rozpočtu obce na příští rok. Návrh rozpočtu byl každý rok vyvěšen na úřední
desce a posléze schvalován na veřejném
zasedání. Tentokrát máte jedinečnou
možnost se s návrhem rozpočtu seznámit
úplně všichni, aniž byste opustili svůj
domov
(pokud
nepočítám
cestu
k poštovní schránce). Využijte proto této
možnosti, seznamte se s rozpočtem a
přijďte na veřejné zasedání (termín se
dozvíte uvnitř listu). Je to pro vás skvělá
možnost ovlivnit další rozvoj obce a podílet se na určení priorit dalších akcí.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí čtrnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat v pátek 3.12.2004 v 19.00 v Restauraci na sauně. Jedním
z hlavních bodů programu bude schvalování rozpočtu na příští rok.

Návrh rozpočtu obce Vřeskovice na rok 2005
Jak již naznačil starosta obce v úvodním slově dnešního „Vřeskováka“, v tomto článku vás seznámíme s návrhem rozpočtu obce na příští rok v podobě, jakou vypracovalo zastupitelstvo na své poslední
mimořádné poradě. Dříve, než se pustíte do studování čísel, dovolte
pár slov na vysvětlenou. Sestavování rozpočtu je jednou
z nejdůležitějších činností a též povinností každého zastupitelstva.
Rozhoduje se totiž při tom, kromě jiného, i o akcích, které by se měly
v následujícím roce popř. létech realizovat. Akt schválení rozpočtu
pak znamená, že jsme si my občané zmíněný plán odsouhlasili a zároveň, že požadujete od zastupitelstva, aby tento plán dodržovalo.
Proto jsou vaše připomínky k sestavování rozpočtu tak důležité a
proto na vás také starosta obce tolik apeluje, abyste vše, co vás napadne a co máte na srdci, přišli společně prodiskutovat na veřejné
zasedání. K vlastnímu návrhu rozpočtu ještě tolik, že pro vás je podstatná výdajová část (příjmová část je koneckonců ve své většině dána zákonnými předpisy) a z této části ještě především výdaje na plánované akce, neboť náklady, spojené s režií obce, jsou ve své podstatě dány. Pro co nejlepší orientaci jsme právě výdaje na plánované
akce, navržené prozatím zastupitelstvem, zvýraznili (větší písmo a
velká písmena).

Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem

100.000,-

Kap. 16 – Kultura
Celkem

110.000,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

61.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem
Dotace na výkon státní správy

CELKEM PŘÍJMY

1.351.000,3.500,-

1.625.500,-

Výdaje:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Vodárna, rozbor pitné vody a odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů, včetně nebezpečných

25.000,220.000,-

PŘEPAD U RYBNÍKA+ČIŠTĚNÍ JÍMKY

20.000,-

Celkem

265.000,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Těžba dřeva, údržba v lese, výsadba
Celkem

20.000,20.000,-

Kap. 10 – Doprava

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

500.000,-

Zimní údržba cest
Celkem

3.000,503.000,-

Kap. 14 – Školství
Celkem

90.000,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz KD:
Topení, materiál, spotřeba elektřiny

131.000,-

OSVĚTLENÍ V SÁLE, VYMALOVÁNÍ V KD

60.000,-

Celkem

191.000

Výdaje na kulturní akce(včetně nákladů na setkání rodáků, odhadovaných ve výši cca 80.000,-Kč):
Celkem
119.000,Knihovna:
Celkem

10.000,-

Celkem kultura

320.000,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Mzdy včetně zdr. a soc. pojištění, provoz kanceláře OÚ,
pojištění, požární ochrana, poplatky z účtů

519.000,-

NÁKUP NOVÉHO POČÍTAČE A TISKÁRNY 50.000,Celkem

569.000,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Spotřeba elektřiny, údržba veř. osvětlení, zeleně
a hřbitova

165.000,-

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KLUZIŠTĚ
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VODOVOD NA HŘBITOV – ROZŠÍŘENÍ
OPRAVA KOSTELA + ODVODNĚNÍ
OPRAVA MÁRNICE
DOVYBAVENÍ FITKA

250.000,100.000,15.000,50.000,50.000,10.000,-

Celkem

640.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek na činnost TJ
Celkem

45.000,45.000,-

CELKEM VÝDAJE

2.452.000

Rozdíl příjmů a výdajů (mínus 826.500,-Kč) bude pokryt zůstatkem
z roku 2004.

Prodej fary v obci Vřeskovice
V neděli, 14.11.2004, proběhlo na obecním úřadě jednání mezi zástupci obce a novými majiteli objektu bývalé fary ve Vřeskovicích.
Účelem tohoto jednání bylo zjistit, jaké má nový vlastník s objektem
plány do budoucna, vyvrátit tím různé „zaručené“ informace o příštím využití objektu a popř. dohodnout podmínky a představy budoucí
spolupráce. Faru koupila tři sdružení pražských advokátů, kteří založili společně vlastněnou firmu „Fara Vřeskovice, s.r.o.“ se sídlem ve
Vřeskovicích. Právě tato firma nyní pokračuje na dalších aktivitách,
spojených se zmíněným objektem. Záměr firmy, presentovaný na
zmíněném jednání jejími představiteli, je rekonstrukce stávajících
objektů a vybudování pensionu, restaurace a školícího střediska,
včetně možnosti pořádání svatebních hostin a v letních měsících koncertů na nádvoří.

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev a Senátu
Tyto volby se uskutečnily ve dnech 5.a 6.11.2004 a zde uvádíme výsledky hlasování v naší obci:
Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje:
ODS………………………27 hlasů
KSČM……………………22 „
Sdružení nezávislých………9 „
ČSSD………………………6 „
Nezávislí…………………...3 „
Strana zelených…………….3 „
KDU-ČSL………………….2 „
Celkem
72 „ což odpovídá 33% účasti voličů
Volby do Senátu Parlamentu ČR:
ODS – Ing.Jiří Šneberger……..…………..30 hlasů
KSČM – RSDr. Zdeňka Hornofová………20 „
KDU-ČSL – Ing.Jiří Vačkář……………….8 „
ČSSD – MUDr.Milada Emmerová.…..……5 „
Nezávislí – JUDr.Václav Havlík…………...5 „
Celkem
68 „
31% účasti

Setkání rodáků obce v roce 2005
V minulém čísle Vřeskováka jsme vás vyzývali k pomoci při přípravě setkání rodáků. Dne 27.10.2004 se uskutečnila schůzka na obecním úřadě a vznikl hlavní organizační tým, který bude mít na starosti
veškerou koordinaci příprav setkání. Jsme velmi rádi, že se našla celá
řada občanů, kteří nabízí pomoc při přípravě tak náročné kulturní
akce. Začíná se pomalu rýsovat program celého dne. Zároveň velice
děkujeme za písemné náměty, týkající se tohoto setkání. Na veřejném
zasedání se dozvíte více informací o přípravě této slavnosti.

Vřeskovická drakiáda
V sobotu, 23.10.2004, se uskutečnil historicky první ročník drakiády.
Velice příjemně nás překvapila účast, vždyť jen draků se zúčastnilo
24. Též soutěž mužů ve škrábání brambor a přípravě hranolek se setkala s velikým ohlasem, stejně jako opékání brambor v ohýnku-takto
opečené brambory jedlo mnohé z dětí vůbec poprvé v životě. Ke zdaru akce jistě pomohlo i ideální počasí. Pěkná účast je pro nás velikou
inspirací i pro další ročníky. Vítězství si nakonec odnesl drak rodiny
Kadleců, který létal v neuvěřitelné výši ještě dlouho po skončení celé
akce. A na závěr patří veliký dík rodině Marešových ze Mstic za bezplatné dodání brambor.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 18.12.2004 v 15.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti
všech věkových kategorií. Děti, které přednesou básničku či zazpívají
písničku, dostanou sladkou odměnu. Součástí besídky bude dětská
diskotéka. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, kteří nebydlí v naší obci.

Komplexní pozemková úprava
Obec Vřeskovice žádá o provedení komplexní pozemkové úpravy
katastrálního území Vřeskovice. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky tak, aby se
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Náklady na KPÚ hradí stát. Prosíme proto majitele pozemků, zejména
polí, aby se dostavili na OÚ a svým podpisem dali souhlas k této
úpravě.
Vydáno dne 16.11.2004

