V Ř E S K O V Á K
únor 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,minulý měsíc
jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí
o vysvětlení cen za odvoz komunálního
odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím Vřeskováka. Sice
na anonymní dopisy se standartně neodpovídá,ale tady uděláme výjimku a
uvnitř listu naleznete jak dotaz, tak odpověď. Myslím, že pokud chcete něco
vysvětlit, nemusíte se bát podepsat a
nebo se schovávat místo podpisu za „občany Vřeskovic“. Téma se týkalo četnosti
vyvážení odpadu. Tady bych rád znovu
připoměl, že původci odpadu odpovídají
za jeho likvidaci. Ne ovšem takovou ,že
odpad vyvezou za obec nebo do lesa.
Likvidaci takové skládky jsem minulý
měsíc dělal osobně.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
Jak bylo zmíněno v úvodním slovu, byl na OÚ doručen tento dotaz:
,,Ţádáme zdůvodnění a vysvětlení stanovených cen známek za odvoz
komunálního odpadu, které jsou uvedeny v lednovém Vřeskováku.
Občané, kteří poţadují odvoz 1x měsíčně, zaplatí částku za jeden
odvoz 55,-Kč a nejméně zaměstnávají pracovníky ZKS a neznečišťují ovzduší – topí ekologicky. Občané poţadující odvoz 1x týdně, zaplatí jen 37,-Kč za jeden odvoz a přitom nejvíce zaměstnávají pracovníky ZKS. Prosím vysvětlete nám tento rozdíl v příštím čísle Vřeskováka.“
Chtěl bych upozornit, ţe ceny známek neurčuje obecní zastupitelstvo,
ale Západočeské komunální sluţby a.s. Plzeň, které nám zajišťují
svoz a likvidaci odpadů. Zastupitelstvo pak pouze dostane ceník ke
schválení a jak všichni víte zatím obec ceny známek pro občany dotuje. Ceny se nám zdají vysoké a tak jsem pro letošní rok oslovil i
jiné firmy, ale ZKS a.s. z této poptávky vyšly nejlépe.
Tento dotaz jsem poslal na ZKS a.s. a zde je jejich odpověď:
,,Reaguji na Váš podnět a rozumím tomu, kdyţ občan třídí odpad,
topí ekologicky a vyuţívá jiné k přírodě šetrné prostředky. Takových
lidí by mělo být více. Avšak vývoz SKO 1 x za měsíc je nestandardní
a problematický, především v oblasti hygieny a naše společnost tuto
sluţbu zajišťuje pouze ve vyjímečných případech, kdy na přání klienta – obce, je tato sluţba realizována pouze se souhlasem obce pro
občany, kteří např. ţijí v rodinném domku osamoceně. Společnost
Západočeské komunální sluţby musí vycházet ze skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu a počet kusů sebraných nádob. Dle
našich mnohaletých zkušeností je hmotnost obsahu nádob s výsypem
1 x za měsíc výrazně vyšší neţ u standardních vývozů a to ještě pomineme otázku zahnívajícího a páchnoucího odpadu v těchto nádobách. V případě, ţe by byla stejná cena výsypu jako u výsypů např. 1
x týdně, tak by náklady na odstranění odpadů, které jsou u měsíčních
výsypů vyšší, byly nespravedlivě přeneseny na občany, kteří mají
objednaný standardní reţim svozu. Podobné je to i u vlastního svozu,
kdy je trasa optimálně nastavena na pravidelné četnosti svozů a při
zahrnutí měsíčních svozů dojde k navýšení nákladů ve vztahu k
příplatkům za přesčasové hodiny či více jízd na skládku. Jakákoliv
jiná varianta by byla neúměrně drahá. V případě, ţe se nejedná o
osamoceně ţijící občany a není tato záleţitost řešena vyhláškou o

odpadech, dovolujeme si proto doporučit cyklus vyváţení nádoby
minimálně 1 x za 2 týdny.“

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí devatenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se konalo 20.1. 2010.
Usnesení
19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 20.1.2010.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
132. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: p. Václav Matoušek
Členové: ing. Jan Baxa, p. Jan Majer ml.
Bere na vědomí:
133. Zprávu z mezidobí zasedání.
134. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
Schvaluje:
135. Rozpočtové opatření č. 1 – navýšení v příjmové části celkem
o 75.700,- Kč
136. Rozpočtový výhled obce na rok 2011 – 2013.
137. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Vřeskovice.
Rozhoduje:
138. O záměru obce o vykoupení pozemku par. č. 23/2 o výměře
916 m2
Ukládá:
139. Obecnímu zastupitelstvu nadále trvat na připomínkách ohledně
integrovaného povolení firmy ASAVET.
140. P. Matouškovi zjistit moţnost odvodnění cesty od p. Rutha k p.
Brejchovi a od p.Eichlera k p. Brejchovi.
Vřeskovice dne 20. 1. 2010

Poděkování výboru SDH

Výbor SDH Vřeskovice děkuje obecnímu úřadu, všem sponzorům a
občanům, kteří přispěli svými dary do tomboly na hasičský ples.

ČZS ZO Vřeskovice
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 15.5.2010 zájezd na
výstavu HOBBY České Budějovice. Odjezd autobusu je v 7:00 hod
od kulturního domu. Platí se 250,-Kč, členové 210,-Kč Zájemci přihlaste se u p.Bauerové do 19.4.2009 ( platí se záloha 100,- Kč)
Nabízíme občanům moţnost objednání sadbových brambor od společnosti Europlant šlechtitelská spol.s r.o., pro letošní rok nám byly
doporučeny tyto odrůdy:
velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette, Presto
rané: Baccara, Belana, Elfe, Marabel
polorané: Filea, Laura, Milva
Dodávka je v balení 5 kg, cena 12,-Kč/kg
Objednávky přijímá p.Milan Meszáros do 7.3.2010
osobně nebo na tel.:373 721 060

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 6.3.2010, od 14-ti hodin, pořádá obecní úřad tradiční
dětský maškarní ples. Jako vţdy bude připravena bohatá tombola,
spousta soutěţí a sladkostí. O zábavu se bude starat kapela „Asfalt“.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na tradiční „Šibřinky“
TJ pořádá v sobotu, 6.3.2010, od 20-ti hodin tradiční maškarní
„Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát
kapela „Klatovští
dragouni“. Připravena bude bohatá tombola. Srdečně zvou
pořadatelé.

Předváděcí prodejní akce
V restauraci U Mikeše v kulturním domu ve Vřeskovicích se
v pondělí 1.3.2010 od 18:00h koná předváděcí prodejní akce,
pořadatel akce srdečně zve občany.
Vydáno dne 21.2.2010

