V Ř E S K O V Á K
Květen 2020
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych
vám rád popřál stálé zdraví a nám všem
abychom se po různých omezeních znovu
vrátili do normálního života. Toto číslo
Vřeskováka je ve zkrácené verzi, protože
kulturní akce jsou zatím pozastaveny.
Chod obce se však nezastavil. Byla
dokončena komunikace na „Dědinkách“
Pokračuje
rekonstrukce
sociálního
zařízení v kulturním domě a v nejbližší
době započne přeložka vedení NN a s
tím spojená rekonstrukce veřejného
osvětlení.
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

Veřejné zasedání zastupitelstva
Z důvodu, že nebylo možné uspořádat veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, obecní zastupitelé spolu komunikovali telefonicky a
elektronicky. Zatím bylo nutné jen jedno rozhodnutí obecního
zastupitelstva a to souhlas s podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci
veřejného osvětlení.
Firma SEG s.r.o., která bude provádět přeložku vedení NN měla začít
s výkopovými pracemi v polovině dubna. Z důvodu, že kabel
veřejného osvětlení přijde do společného výkopu, bylo nutné
smlouvu na veřejné osvětlení uzavřít. Při schvalování smlouvy jsme
postupovali podle metodických pokynů. Smlouva je umístěna na
registru smluv ( odkaz přímo na stránkách obce ) a na úřední desce je
pak rozhodnutí zastupitelstva o podpisu této smlouvy.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu
27.5.2020 od 18,00 hodin v sále KD.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtová opatření č. 1,2,3,4 na r. 2020
5) Závěrečný účet obce
6) Účetní závěrka za rok 2019
7) Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
8) Smlouva s Galileo Corporation s.r.o. o zajištění a SSL certifikátu
9) Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na dopravní
obslužnost
10) Smlouva s OSA z.s. na uzavření hromadné licenční smlouvy
11) Smlouva s USEN s.r.o. na rekonstrukci veř. osvětlení v obci
12) Smlouva s firmou VEKRA a.s. na dodávku oken a dveří do
hasičské zbrojnice
13) Rozprava
14) Usnesení a jeho schválení
15) Závěr

Likvidace odpadů v obci
Sice jsem to již v minulém čísle vysvětloval, ale stále to pár občanů
nepochopilo. Prosím o třídění odpadů a vhazování do příslušných
kontejnerů. Popelnice s oranžovým víkem je určena na jedlé oleje a
tuky. Oleje a tuky mají být v uzavřené PET lahvi. Bohužel se tam stále
objevují skleněné lahve nebo kelímky.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Tato svozová akce se uskuteční v sobotu 23.5.2020 dle časového
harmonogramu:
9,00 – 9,30 Biřkov
9,40 – 10,10 Vřeskovice – u kulturního domu
10,20 – 10,50 Borovy – u kontejneru
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské
komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
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
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob
komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s.
na telefonním čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.

Poděkování za ušití roušek a donášky nákupů
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se snaží pomáhat
ostatním a nemyslí jen na sebe. Ať už je to ušitím roušek – tady
veliký dík patří paní Jitce Marešové , nebo nabídka vedoucí prodejny
paní Cibulkové - donášky nákupu pro starší spoluobčany.

Setkání rodáků obce
Z důvodu, že nikdo z nás nedokáže odhadnout další vývoj a případná
omezení shromažďování osob, rozhodlo se obecní zastupitelstvo
zrušit Setkání rodáků. Toto setkání mělo být v srpnu a bylo by to
jubilejní 10. setkání rodáků a přátel naší obce. Je to škoda, ale toto
setkání si vyžaduje spoustu příprav a v době kdy vládne nejistota
z pořádání hromadných akcí, musíme toto setkání odložit. Setkání
bychom udělali v srpnu příštího roku. Doufáme, že toto rozhodnutí
pochopíte.
Ostatní kulturní a sportovní akce se rovněž ruší do odvolání a to
včetně poutě.
Pokud to situace dovolí, uspořádáme Den dětí, Volejbalový turnaj a
Ukončení prázdnin.
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