V Ř E S K O V Á K
červen 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do
Evropského parlamentu. Za dobu, co
vykonávám funkci starosty, jsem již zažil
celou řadu voleb, ale tyto volby byly co
se týká organizace asi ty nejhorší. Vždy
říkám, že naše obec by mohla být vzorkem celé naší republiky a mohlo se ušetřit spoustu peněz. Výsledky voleb v naší
obci jsou zhruba stejné jako v celé republice, jen účast voličů máme vyšší.
Každý volič má samozřejmě právo se
rozhodnout, zda k volbám půjde či nikoli. Pokud ovšem k volbám nejde, měl by
automaticky ztratit právo cokoliv kritizovat. Podrobné výsledky hlasování v naší
obci najdete uvnitř listu.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí jedenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v pátek, 4.6.2004 v restauraci Na sauně. Jedním z hlavních
bodů programu bylo projednání dodatku ke kanalizačnímu řádu (viz
samostatný článek) a zpráva o čerpání rozpočtu k 30.4.2004.

Usnesení
12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 4.6.2004.
Obecní zastupitelstvo:
101. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Matěj, p. Burian Jaroslav
Bere na vědomí:
102.Zprávu z mezidobí zasedání.
103.Zprávy předsedů komisí a výborů.
104.Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30.4.2004.
105.Návrh smlouvy na provedení akce „Prodloužení kanalizace“
s firmou Max Bogl a Josef Krýsl.
Schvaluje:
106. Dodatek ke kanalizačnímu řádu obce Vřeskovice.
Rozhoduje
107.O výběru firmy Max Bogl a Josef Krýsl na provedení
„Prodloužení kanalizace“ .
108.O převodu částky 1.500,- Kč na účet Svazu zdravotně
postižených Švihov.
Ukládá:
109. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
Plnění usnesení 11. veřejného zasedání ze dne 5.4.2004
Finanční výbor sleduje čerpání rozpočtu obce, občané jsou s ním
seznamováni na veřejných zasedáních.

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 30.4.2004
Příjmy:

Rozpočet: Čerpání:

Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
100.450,- 72.380,Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem

0

19.995,-

Kap. 16 – Kultura
Celkem

50.000,- 47.211,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

49.000,- 18.824,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem
Dotace na výkon státní správy

2.292.000,- 1.878.584,3.550,-

3.550,-

CELKEM PŘÍJMY

2.495.000,- 2.040.544,-

Z toho skutečné příjmy: 630.370,1.410.174,76 Kč.

zůstatek z minulého roku

Výdaje:

Rozpočet: Čerpání
Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
234.000,- 30.761,Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem

50.000,- 9.925,-

Kap. 10 – Doprava
Celkem

353.000,-

0

Kap. 14 – Školství
Celkem

70.000,-

0

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz KD:
Celkem

185.000,-

78.763,-

Výdaje na ostatní kulturní akce:
Celkem

38.000,-

6.463,-

Knihovna:
Celkem

10.000,-

0

Celkem kultura

233.000,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Celkem

490.000,- 162.772,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

760.000,-

44.538,-

15.000,-

37.680,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem
Splácení úvěru – plynofikace
Úroky z úvěru

CELKEM VÝDAJE
Zůstatky na účtech:

255.000,35.000,-

85.226,-

85.200,3.758,-

2.495.000,- 465.561,-

KB Klatovy
Spořitelna Klatovy

Celkem
Účet na kostel: 32.918,- Kč.
Úvěr na plynofikaci: zbývá zaplatit 169.300,-Kč.

1.461.153,113.829,1.574.982,-

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Účast voličů – 76 z 214, tj. 35%.
22 hlasů - ODS
20 hlasů – KSČM
12 hlasů – SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
10 hlasů – ČSSD
3 hlasy - KDU-ČSL
2 hlasy – Nezávislá iniciativa
2 hlasy – Strana zelených
2 hlasy – Nezávislí
1 hlas - Sdružení nestraníků
1 hlas - Masarykova demokratická strana
1 hlas - Balbínova poetická strana

Dodatek ke kanalizačnímu řádu
Z důvodu, že od 1.7.2004 budou pro obec platit přísnější limity pro
vypouštění odpadních vod do Vřeskovického potoka, muselo obecní
zastupitelstvo schválit na posledním veřejném zasedání dodatek ke
kanalizačnímu řádu obce.Tento dodatek obsahuje opatření pro případ
překročení daných limitů. V případě, že dojde k překročení koncentračních limitů kontrolního vzorku odpadních vod, odebraného
z odpadní výusti, proběhne kontrola celé části úseku na této odpadní
výusti. Při této kontrole dojde k průzkumu všech odpadních jímek a
septiků na celé trase kanalizačního potrubí, zejména jejich těsnosti a
dokladovaná četnost vyvážení.
Pro bližší určení původce znečištění proběhnou odběry kontrolních
vzorků na více místech daného úseku.
Při zjištění konkrétního původce znečištění odpadních vod bude
s tímto občanem zahájeno správní řízení za účelem odstranění nedostatků. Původce znečištění odpadních vod bude povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při odstraňování
nebezpečných látek
z kanalizační sítě včetně nákladů na zjištění původce znečištění.
Vyvážení septiků je proto nutné provádět:
Pravidelně, jakmile výška dosáhne 2/3 (min.1x ročně)
Bezodtokové jímky (žumpy) musí být nepropustné
Domovní ČOV musí být provozovány dle pokynů výrobce
Informace o cenách vyvážení jímek získáte na obecním úřadě.

Cyklotrasy v našem regionu
V dnešním čísle Vřeskováka je vložen jako příloha informační leták
s mapou cyklotras v našem regionu. Věříme, že vám tento leták bude
užitečný při plánování výletů za krásami našeho okolí.

Den dětí
Z důvodu nepřízně počasí se oslava Dne dětí přesunula ze soboty 5.6.
na sobotu 12.6.2004. Sraz dětí a rodičů byl u autobusové garáže, trasa
vedla obcí a končila u požární nádrže v sousedství restaurace „Na
sauně“. Cestou děti plnily různé úkoly za účasti mnoha pirátů a námořníků. Pak byly převezeny mořskou pannou k pokladu a cestou
musely ještě bojovat s nebezpečným pirátem. Na závěr si u táborového ohně opekly buřty.

Pozvánka na pouťové slavnosti
V sobotu 26.6.2004 si vás dovoluje obecní úřad, TJ a Ekoma
M.Majer pozvat na pouťové slavnosti. Program začíná v 8.30 na hřišti TJ turnajem v národní házené, odpoledne budou pokračovat pivními slavnostmi a historickým šermem. Večer pak v KD od 20-ti hodin
začne pouťová zábava pro všechny věkové kategorie.

Pozvánka na sraz harmonikářů
V pondělí, 5.7.2004 pořádá firma Ekoma M.Majer v kulturním domě
v 17.00 hod sraz harmonikářů všech generací. Přijít mohou jak hráči
na harmoniky a heligonky, tak i posluchači této krásné muziky.

Pozvánka na Vřeskovickou šlápotu
V úterý, 6.7.2004 se uskuteční již tradiční „Vřeskovická šlápota“.
Sraz účastníků bude v 13.30 před kulturním domem. Trasa bude jako
vždy překvapení, ale zvládnou ji určitě občané všech věkových kategorií, protože její délka nepřekročí celkově 10 km.
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