V Ř E S K O V Á K
květen 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nevím, kde se
vzala zcela nepravdivá informace o
dotacích na kanalizaci, ten kdo tuto
zprávu šíří by se měl nad sebou hodně
zamyslet. Nevím, komu tímto chce
pomoci nebo uškodit. Není pravda, že
obec chce od občanů příspěvek na
přípojky a přitom již na ně dostala
dotaci od SZIFu. Podrobné vysvětlení
dotací a nákladů najdete uvnitř tohoto
Vřeskováka.
Stavba byla velmi náročná jak finančně,
tak časově, proto bych vás chtěl všechny
požádat, abyste si informace ověřovali
na obecním úřadě.
Ještě
připomínám,
že
všechny
nemovitosti by měly být připojeny do
30.6.2014, před připojením prostudujte
podmínky pro odvádění odpadních vod,
hlavní body jsou také uvnitř Vřeskováka.
starosta obce Václav Matoušek

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

Kanalizace
Zde nabízím informace, kterým je věnováno úvodní slovo.
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi
obcí Vřeskovice a Státním zemědělským intervenčním fondem
(SZIF) je na 19.496.040,-Kč, z toho způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace jsou 16.076.700,-Kč. Přiznaná dotace činí
14.469.030,-Kč.
Smlouva o dílo s provádějící firmou je na 19.752.651,-Kč, z této
částky 994.336,-Kč tvoří odbočení kanalizace – přípojky. Z čehož
plyne rozdíl 5.283.621,-Kč. Toto je rozdíl, který souvisí jen s přímou
výstavbou kanalizace. Dále jsou zde výdaje na projekty, výběrové
řízení, zprostředkování dotace a s ním související agenda, stavební
dozor, správní poplatky, poplatek Plzeňskému kraji za uložení do
komunikace, poplatky a úroky bance za revolvingový úvěr a za řádný
úvěr. Po připsání dotace na náš účet a uhrazení revolvingového úvěru
budou vyčísleny celkové náklady. Řádný úvěr bude splácen do roku
2027.
Výňatek ze Všeobecných technických a obchodních podmínek
pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice
12. Na soukromé části kanalizační přípojky max. 2 m od hranice
parcely musí být osazena revizní šachta. Vnitřní průměr šachty musí
být min. 400 mm (maximální hloubka šachty 2,0 m), nad 2,0 m musí
mít revizní šachta vnitřní rozměr min. 600mm. V případě vyzdívání
popř. betonování těchto šachet, musí být zajištěna jejich vodotěsnost.
Potrubí od hranice parcely po revizní šachtu včetně, musí být
dimenze min. 150mm, v závislosti na možnosti připojení na danou
kanalizační stoku.
13. Pokud napojovaná nemovitost tvoří zároveň i hranici parcely a
nebude mít tak žádnou venkovní soukromou část kanalizační
přípojky, nemusí být na tomto napojení revizní šachta. Jako kontrolní
místo je postačující čistící kus na každém svislém potrubí vnitřní
kanalizace v úrovni cca 1,0 m nad podlahou nejnižšího podlaží nebo
na ležatém potrubí v blízkosti obvodové zdi směrem k napojení
přípojky na kanalizaci. Čistící kus musí být přístupný za účelem
kontroly a odebrání vzorku odpadní vody.
14. Odběratel v žádném případě nesmí do kanalizační přípojky
odvádět vody dešťové ani balastní!

U s n e s e n í z 21. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 7.5.2014
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan
Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
Program veřejného zasedání
Zřizovací listinu JSDHO
Prodej části pozemku parc. č. 1587/1 o výměře 35 m2
Účetní závěrku za rok 2013
Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Vřeskovice
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo 99003748529
Smlouvu mezi obcí Vřeskovice a zhotovitelem Silnice Chmelíř s.r.o.
na akci výstavba „Obratiště na místní komunikaci“
Souhlasí:
S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na
svém správním území
Bere na vědomí:
Zprávu z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů

Zápasy v národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
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Den matek
V sobotu 17.5. 2014 se uskutečnila v kulturním domě oslava Dne
matek. Akce se zúčastnilo 80 lidí. K tanci a poslechu hrála skupina
Spirála. Velice nás potěšil zájem našich nejmenších. V letošním roce
nacvičovalo téměř dvouhodinový program rekordních 21 dětí.
Rozrostli jsme se o pět mrňat a s nadšením nacvičovali i naši téměř
dospěláci, kteří pracovali samostatně a jejich vystoupení byla
překvapením i pro samotné organizátorky. Starší děvčata se letos
ukázala i jako zdatné výtvarnice při malování kulis. Myslím, že
s takto obrovským potenciálem se nemusíme nadcházejícího setkání
rodáků v roce 2015 obávat. Velké poděkování patří všem, kteří se na
přípravě akce podíleli.
Andrea Faloutová

Dětský den
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích a myslivci zvou všechny
děti na Dětský den, který se uskuteční v sobotu 31.5. 2014, sraz bude
ve 14. hod. před KD. Pro děti bude připraveno mnoho soutěží, úkolů
a nakonec táborák s opékáním špekáčků.
Vydáno 29.5.2014

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne dne
7.června 2014. Přijímány budou následující druhy odpadů : léky
všeho druhu včetně mastí a roztoků; zbytky starých barev, obaly z
plastů a plechovky od barev; zářivky, výbojky, televizory, rádia,
pračky; všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
náplní; upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách; lednice,;
pneumatiky – osobní.
9,40 – 10,10
Vřeskovice – u kulturního domu

Pozvánka na pouťovou zábavu
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích zve všechny občany na
pouťovou zábavu, která se koná 21.6.2014 od 20hod v sále KD ve
Vřeskovicích. K tanci a poslechu hraje kapela „ŽUŽLAN
Z LUŽAN“.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Volební účast v obci Vřeskovice 16,53%
Koalice TOP 09 a STAN
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