V Ř E S K O V Á K
prázdniny 2020
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v posledních
dnech jsme zaznamenali několik krádeží
obecního majetku. Nejprve se ztratil
odpadkový koš na odpočívce směrem na
Lhovice. Z tohoto důvodu je tam nový
koš připevněn na řetěz. Před týdnem se
pak ztratil zahradní kohout se šroubením
z plastové nádrže na hřbitově. Nádrže
jsou pravidelně plněny vodou, která
slouží k zalévání na hřbitově a šetří tak
vodu pitnou. Zahradní kohout tak
usnadňoval manipulaci při napouštění.
Doufám, že tyto krádeže byly ojedinělé a
nebudou se opakovat.
starosta obce Jan Krotký

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

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

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

Usnesení
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 28.1.2020
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
126.
127.

Ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
128.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
129.
Program veřejného zasedání
130.
Smlouvu o pronájmu restaurace v KD
131.
Smlouvu o pronájmu bytu v KD
132.
Zmocnění starostovi obce podávat žádosti o dotace po
projednání se zastupiteli obce a to i na pracovních poradách.
Smlouvy pak projednat na veřejném zasedání.
Bere na vědomí :
133.
Zprávy předsedů výborů
Ukládá :
134.
Starostovi obce podat žádost z PSOV o dotaci na veřejné
osvětlení
135.
V případě vyhlášení dotačního titulu vhodného pro obec –
informovat členy zastupitelstva

Usnesení
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 27.5.2020
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
136.
137.

Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
138.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
139.
Program veřejného zasedání
140.
Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2020
141.
Závěrečný účet obce za rok 2019 a to bez výhrad
142.
Účetní závěrku za rok 2019
143.
Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. –
pozemek par.č. 905/2 a 900/19
144.
Smlouvu s Galileo Corporation s.r.o o zajištění a provozu
SSL certifikátu
145.
Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na
dopravní obslužnost
146.
Smlouvu s OSA z.s. na uzavření hromadné licenční
smlouvy
147.
Smlouvu s firmou VEKRA a.s. na dodávku oken a dveří
do has. Zbrojnice
148.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2019 s firmou
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
149.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vřeskovice
Oblastní CharitěKlatovy

150.
Zařazení území obce Vřeskovice do územní působnosti
Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové
období 2021 - 2027
Bere na vědomí :
151.
Zprávy předsedů výborů
152.
Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 na rok 2020
153.
Podpis smlouvy s firmou USEN s.r.o. na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci.
Návrh smlouvy byl projednán zastupitelstvem v období
vyhlášení Nouzového stavu
vládou ČR dne 23.3.2020 a to z důvodu možného prodlení
154.
Ukončení nájemního vztahu na restauraci k 31.5.2020 a
informaci, že se hledá
nový nájemce.
Ukládá :
155.
Zastupitelstvu projednat při úpravě rozpočtu příspěvek pro
TJ Vřeskovice ve výši
cca 8 – 10 tisíc Kč na úpravu tenisového kurtu.
156.
Panu Jaroslavu Drdovi doplnit ke kontejnerům na odpad
cedule s uvedením dnů
vývozu jednotlivých druhů odpadů
157.
Starostovi obce jednat s firmou Galileo Corporation ohledně
aplikace monitorování
zápachu v obci z firmy ASAVET a.s. Biřkov.

Usnesení
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 25.6.2020
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
158.
Michal
159.

Ověřovatele zápisu – p. Kypetová Jaroslava, p. Hodan
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
160.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav
161.
Program veřejného zasedání
162.
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou USEN s.r.o. na
rekonstrukci veřejného osvětle v obci
163.
Smlouvu na pronájem restaurace s panem Stanislavem
Pojarem
164.
Smlouvu s TJ Vřeskovice o poskytnutí příspěvku ve výši
10.000,- Kč z rozpočtu obce
165.
Přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z programu PSOV od
Plzeňského kraje
Bere na vědomí :
166.
Zprávy předsedů výborů
167.
Změnu a upřesnění názvů částí v k.ú. Vřeskovice
Ukládá :
168.
Panu Hodanovi M. - zajistit opravu osvětlení u garáže
- opravit kanál u dubu za potokem

Informace o dění v obci
Ač je období prázdnin a dovolených, práce po obci je stále spousta.
V současné chvíli probíhá překládka vedení NN a současně výstavba
nového veřejného osvětlení v části obce. Veřejné osvětlení si vyžádá
částku více než 1,8mil Kč. Obec získala na tuto výstavbu dotaci ve
výši 500 000,-Kč z programu Plzeňského kraje. V lokalitě „ Na
Dědinkách“ byla v květnu dokončena výstavba nové místní
komunikace, která již byla coby stavba v měsíci červenci
zkolaudována. Během výstavby došlo v této lokalitě také
k zasíťování datovým kabelem firmou CETIN a.s. Investice na
výstavbu komunikace si vyžádala částku 4,3mil Kč. V měsíci
červenci proběhla kontrola ze strany SFŽP na využití dotace ve výši
349 000,-Kč, kterou nám fond poskytl na výstavbu průzkumného
vrtu. Nyní připravujeme projekt na přivedení vody do obce a
následné rozvody do jednotlivých domácností. Minulý týden byla
dokončena oprava rozvodů vody, odpadů a zednické práce uvnitř
kulturního domu. Zbývá dokončit výměnu interiérových dveří, která
proběhne v měsíci listopadu. Kulturní dům tak je po celkové
rekonstrukci a bude připraven k plnému využití včetně setkání
rodáků, které jsme museli bohužel přesunout na příští rok.
V místnosti u hasičské zbrojnice byly vyměněny okna a dveře.
Zároveň prostřednictvím dotačního programu Nadace ČEZ chceme
k této místnosti přistavět sociální zařízení. V současné době probíhá
příprava studie a rozpočtu k žádosti o dotaci. U hasičské zbrojnice
dojde k výměně dřevěných vrat.
Podali jsme žádost o dotaci na výsadbu zeleně v obci a to ve výši
250 000,-Kč. Výsadba by se měla uskutečnit na podzim letošního
roku. Dotace je podmíněna zapojením občanů při výsadbě a následné
péči. Za kulturním domem se připravují terénní úpravy bývalé
zahrádky. Dojde tak ke zvětšení prostoru dětského hřiště, včetně
posezení s ohništěm. Tady chceme poděkovat vše, kteří se na těchto
úpravách podílejí.

Podněty na webových stránkách
Na webových stránkách obce byl přidán v záložce FORMULÁŘE ODKAZ PODNĚTY. Zde můžete vybrat typ problému, na který
chcete poukázat a napsat podrobnosti, případně přiložit fotografii
apod. Jednou ze záložek je zápach z firmy ASAVET a.s. ( tato
aplikace vznikla prioritně kvůli tomuto problému na žádost občanů).
Zde prosím uvádějte čas a místo zápachu v obci. Váš podnět bude
zaregistrován a odeslán okamžitě na elektronickou adresu obce a
kopie starostovi obce. Data z této aplikace budou průběžně
vyhodnocována a použita při jednáních s firmou ASAVET a.s. a
příslušnými orgány.

Volejbalový turnaj
Letošní volejbalový turnaj se konal v sobotu 18.7.2020 od 9,00 hod.
na hřišti za farou. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev. Výsledky:
1. Soptíci 2. Koloveč 3. Kopretinky 4. Vřeskovice 5. Kničemunixové
A 6. Zálesí 7. Kničemunixové B. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu celého turnaje.

Pozvánka na 12. veřejné zasedání
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
čtvrtek 20.8.2020 od 19:00 h v restauraci KD.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtové opatření č.5
5) Smlouva s firmou REMA Systém , a.s.
6) Rozprava
7) Usnesení a jeho schválení
8) Závěr

Rozloučení s prázdninami
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích společně s SDH
Vřeskovice a mysliveckým sdružením pořádá v sobotu 29.8.2020
ukončení prázdnin. Pro děti bude připravena spousta úkolů a soutěží
a akci zakončíme opékáním buřtů. Srdečně zveme všechny děti a
dospělé.

Nohejbalový turnaj
Vřeskovičtí nohejbalisté pořádají v sobotu 12.9.2020 od 9hod na
hřišti za farou nohejbalový turnaj. Občerstvení po celý den zajištěno.
Přijďte podpořit místní týmy. Srdečně zvou pořadatelé

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2020
Letošní akce Ukliďme Česko byla v dubnu z důvodu nouzového
stavu zrušena. Nyní je vypsán nový termín, do kterého se obec opět
přihlásila. Sraz účastníku bude 19.9. 2020 ve 14hod u kulturního
domu. Organizátoři, spolek Ukliďme Česko z.s., slibují zaslání
propagačního balíčku, snad nějaký přijde, jisté však je opékání buřtů
na závěr celého úklidu, které zajišťuje tradičně obecní úřad.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na Vřekovickou
drakiádu, která se bude konat v sobotu 24.10.2020 od 15,00 hod.
Sejdeme se na louce za čistírnou odpadních vod směrem na Mstice.
Občerstvení ve formě pití a brambor pečených v ohni zajištěno.
Ve Vřeskovicích 11.8. 2020
Andrea Faloutová

