V Ř E S K O V Á K
Květen 2021
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v sobotu
29.května se koná v naší obci mobilní
sběr nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. Uvnitř listu pak naleznete bližší
informace. Prosím o dodržení doby kdy
budou odpady odebírány. Nenechávejte
je tedy před kulturním domem a zejména
elektroodpad nevozte do přistavených
kontejnerů.
Elektroodpad je shromažďován na dvoře
Kampeličky a obec za jeho likvidaci
neplatí.
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 / 724 180 805
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Usnesení ze 16. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 28.4.2021
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
229.
230.

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

Schvaluje :
231. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Galuška Zdeněk
232. Program veřejného zasedání
233. Rozpočtové opatření č. 2
234. Závěrečný účet obce bez výhrad
235. Účetní závěrku za rok 2020
236. Směrnici o finanční kontrole
237. Přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč z programu PSOV od
Plzeňského kraje
238. Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na
pozemcích par.č.900/19 a par.č. 905/2 v k.ú. Vřeskovice
239. Smlouvu na převzetí pozemku par.č. st. 15 se stavbou od
Římskokatolické církve
240. Smlouvu s Ing. Jakubem Károu, IČ: 05686423 na zpracování
žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu z
programu MV – GŘ HZS ČR
241. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci Rodinnému centru Vřeskováček z.s. do výše 240.000,- Kč
242. Smlouvu na likvidaci bioodpadu s panem Janem Voráčkem
IČ:71191992
243. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích
par.č. 899/1, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 900/26, 905/2,
910, 1591/1 a 1628/1 v k.ú. Vřeskovice pro firmu CETIN a.s.

Souhlasí :
244. S podpisem smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč
z programu PSOV
245. S podáním žádosti o dotaci na získání nového DA pro hasiče
Bere na vědomí :
246. Zprávy předsedů výborů
Ukládá :
247. Starostovi obce podepsat smlouvu s Plzeňským krajem na dotaci
z programu PSOV na bezdrátový rozhlas
248. Panu Michalu Hodanovi – dořešit dešťovou kanalizaci u p.
Karla Simbartla
249. Starostovi obce – zjistit možnost zřízení přechodu u p. Brejchy

Likvidace odpadů v obci
Stále je problém s tříděním odpadů. Zejména tuky a oleje
z domácnosti jsou ve skleněných lahvích a objevují se tam i
plechovky od olejů. Znovu připomínám, že tam patří oleje a tuky
z domácností v uzavřených PET lahvích.
Kontejnery na bioodpad nejsou určeny k likvidaci silných větví,
případně pařezů. Proto prosíme o třídění bioodpadu. Silnější větve
máte možnost uložit ke štěpkování a to do prostoru za ČOV.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu
29.května a to od 9,40 – 10,10 hodin před kulturním domem.
Přijímány budou následující druhy odpadů :
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev,obaly z plastů a plechovky od barev
Všechny druhy baterií,akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Pneumatiky - osobní
Na staré železo je určen kontejner na dvoře Kampeličky. Pro občany
nabízíme odvoz a to dopoledne při sběru nebezpečného odpadu –
v sobotu 29.5.2021.
Elektroodpad ( lednice, televize, sporáky) jsou rovněž ukládány
na dvůr Kampeličky. Nebudou tedy součástí svozu nebezpečných
odpadů.

Uzavírka na silnici III/ 1827 v obci Lhovice
Od 1.6.2021 do 30.9.2021 probíhá úplná uzavírka silnice přes obec
Lhovice. Tato uzavírka se koná z důvodu opravy mostu na této
komunikaci.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem a maminkám za
pomoc při roznášení kytiček a dárků ke Dni matek.

Pozvánka na Den dětí
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti i dospělé na oslavu svátku
dětí. Sejdeme se v sobotu 12.6.2021 ve 14hod u kulturního domu ve
Vřeskovicích. Pro děti bude připravena spousta soutěží a akci
společně zakončíme opékáním buřtů.

Pozvánka na dětské rybářské závody
V sobotu 19.6.2021 od 9hod se budou konat rybářské závody pro děti
u nádrže u hasičské zbrojnice. Pokud rybáři nedodají ryby, bude
termín závodů posunut.

Pouťový turnaj v malé kopané
Pouťový turnaj v malé kopané se bude konat v sobotu 26.6. 2021 od
9hod. Registrace týmů bude probíhat od 8:30hod na hřišti pod
kulturním domem. Občerstvení po celý den zajištěno. Srdečně jste
zváni.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Kulturní komise pořádá v sobotu 17.7. 2021 od 9hod na hřišti za
farou volejbalový turnaj. Přijďte podpořit místní družstvo.
Občerstvení zajištěno.
Vydáno 23.5.2021
Andrea Faloutová

