V Ř E S K O V Á K
únor 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, měsíc opět uplynul
a máte na stole další číslo Vřeskováka.
Jsem rád, že vydávání této tiskoviny se
ujalo a informace, které se dozvíte, jsou
pro vás přínosem a když se
nedopatřením
do
vaši
schránky
Vřeskovák nedostane, sami si o něj
řeknete. Přesto bych vás rád poprosil o
větší účast na veřejných zasedáních
obecního zastupitelstva, kde
máte
možnost dozvědět se rozhodně více než
najdete v tomto listu. V lednovém čísle
Vřeskováka jsem psal, že se těším na
plnou poštovní schránku s vašimi ohlasy.
Děkuji, že jste mi usnadnili práci při
čtení vašich připomínek- nepřišla žádná.
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
V pátek 4.2. 2005 se konalo 16 veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Jedním z bodů byla zpráva o čerpání rozpočtu
k 31.12.2004 (je uvedena níže), tedy výsledek hospodaření obce za
loňský rok.

Usnesení
z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Vřeskovice dne 4. února 2005.
Obecní zastupitelstvo:
134.Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Josef Mraček st. ,p. Jaroslav Burian
Bere na vědomí:
135. Zprávu z mezidobí zasedání.
136. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Rozhoduje:
137. O změně katastrální hranice mezi k.ú. Roupov a k.ú. Vřeskovice
a to takto:
Z k.ú. Vřeskovice přechází do k.ú. Roupov následující parcely nebo
jejich části: č. PK 644/1, PK 498, PK 499, č. PK 500, PK 503, PK
496, PK 501/1, PK 501/2, č. PK 501/3, č. PK 502 a č. PK 645.
Z k.ú. Roupov přechází do k.ú. Vřeskovice následující parcely nebo
jejich části: KN 1843, č. KN 421 a č. KN 1844.
Plnění usnesení 15. veřejného zasedání OZ:
Úkol pro starostu p. Krotkého – projednat připomínku p. Lehockého
ohledně malé kapacity školního autobusu – splněn. Byl napsán dopis
na Krajský úřad Plzeň, odbor dopravy. Bylo nám písemně sděleno, že
šetřením bylo zjištěno, že autobus má dostatečnou kapacitu
vzhledem k počtu přepravovaných osob, úchytů k držení za jízdy je
také dost.
Úkol pro místostarostu p. Matouška – zajistit šachty kanalizace na
Dědinkách- splněn částečně. Šachta je umístěna v poli, její zajištění
provede pan Matoušek do 15.2.2005.
Vřeskovice dne 4.2.2005.

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 31.12.2004
Příjmy:

Rozpočet:

Čerpání:

kap. 02-Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
100.450,- 112.489,kap. 09 - Lesní hospodářství
Celkem

0

19.995,-

kap. 16 - Kultura
Celkem

50.000,-

120.244,-

kap. 39 - Místní hospodářství
Celkem

49.000,-

48.724,-

kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Celkem
Dotace na volby (senát, Evr. parlament)
Dotace na kanalizaci Dědinky
Dotace na lesy
Dotace pro hasiče
Dotace na výkon státní správy
Celkem dotace
Zůstatek z roku 2003

CELKEM PŘÍJMY

1.360.000,- 1.495.649,0
26.026,0
250.000,0
35.260,0
2.200,3.550,3.550,3.550,317.036,932.000,- 1.410.174,-

2.495.000,- 3.524.311,-

Výdaje:

Rozpočet:
Čerpání:
kap. 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
234.000,- 1.050.736,kap. 09 - Lesní hospodářství
Celkem
kap. 10 - Doprava
Celkem

50.000,-

84.168,-

353.000,-

133.566,-

kap. 14 - Školství
Celkem

70.000,-

kap. 16 - Kultura
Výdaje na provoz KD:
Celkem
Oprava hodin na věži kostela

89.793,-

185.000,- 147.441,0
1.520,-

Výdaje na ostatní kulturní činnost:
Celkem
38.000,- 33.946,Knihovna.......................................................…....10.000,- 9.407,Celkem kultura
233.000,- 192.314,Kap. 19 - Vnitřní správa
Celkem

490.000,- 506.230,-

kap. 39 - Místní hospodářství
Celkem

760.000,- 188.644,-

kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Celkem

15.000,-

65.206,-

255.000,35.000,-

254.500,6.838,-

Splácení úvěru - plyn
Úroky z úvěru

CELKEM VÝDAJE
Zůstatky na účtech:
Celkem

2.495.000,- 2.571.995,-

KB Klatovy
Spořitelna Klatovy

943.677,84 Kč
8.637,97 Kč
952.315,81 Kč

Příjmy celkem:
3.524.311,28 Kč
Výdaje celkem:
2.571.995,47 Kč
Rozdíl
952.315,81 Kč souhlasí se zůstatky na
účtech.
Účet na kostel: 32.918,22 Kč

Úvěr na plynofikaci obce byl k 31.12.2004 splacen!!!!

Internetizace knihoven
Plzeňský kraj zahájil projekt internetizace knihoven v obcích nad
200 obyvatel a to z důvodu, že podle knihovního zákona by měla
každá veřejná knihovna mít volný přístup na internet. Naše obec se
rovněž připojila k tomuto projektu a do konce roku 2005 by měla
naše obecní knihovna mít zaveden vysokorychlostní internet.
Náklady obce by měly být pouze 10% a to jen za technické vybavení
(počítačová sestava + tiskárna). Ostatní náklady, včetně poplatků po
dobu tří let budou hrazeny z fondů EU.

Rekonstrukce místních komunikací
V lednu letošního roku vyhlásil Plzeňský kraj několik grantů na
poskytnutí dotací na jednotlivé projekty. Pro obce byl vhodný pouze
jeden a to rekonstrukce místních komunikací. Z důvodu, že se
snažíme maximálně využít finančních prostředků, které je možno
získat na dotacích, podáme žádost na vybudování místní komunikace
na „ Dědinkách“. Termín podání žádosti je do 4.4. 2005 a žádost
musí obsahovat minimálně územní rozhodnutí. V současné době je
na tuto akci zpracováván projekt a doufáme, že se nám podaří
finanční prostředky získat. Na opravy ostatních komunikací zkusíme
žádat o dotace z programu stabilizace venkovských oblastí.

Zájezd na operetu
V neděli 30.1.2005 se uskutečnil zájezd do Hudebního divadla
v Karlíně (dočasně hostujícího v Kongresovém centru) na operetu od
Johanna Strausse Netopýr. Celkem se akce zúčastnilo 28 občanů,
z toho i čtyři děti a podle reakcí bezprostředně po představení to byla
akce podařená. Jediným kazem bylo porouchané topení v autobuse,
takže pro příště budeme muset zvažovat, koho pro přepravu objednat.

Valná hromada TJ
V sobotu, 12.2.2005 proběhla valná hromada TJ. Trenéři družstev
hodnotili uplynulou sezónu, byli vyhodnoceni nejlepší hráči a bylo
popřáno jubilantům z řad TJ. Nejčastějším tématem diskuse pak byla
otázka nového nájemce celé budovy ubytovny a restaurace.

Pozvánka na členskou schůzi
Svaz zahrádkářů, ZO Vřeskovice zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 18.2. 2005 od 19,00 hodin
v restauraci „ Na sauně“.

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 5.3.2005, od 14-ti hodin, pořádá obecní úřad tradiční
dětský maškarní ples. Jako vždy bude připravena bohatá tombola,
spousta soutěží a sladkostí. O zábavu se bude starat kapela „Asfalt“.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na tradiční „Šibřinky“
Tělovýchovná jednota Vřeskovice pořádá v sobotu,5.3.2005, od 20-ti
hodin tradiční maškarní „Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát
kapela „Asfalt“. Připravena je bohatá tombola. Přijďte se dobře
pobavit a alespoň na chvíli zapomenout na denní starosti. Srdečně
zvou pořadatelé.

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH děkuje obecnímu úřadu, všem sponzorům a všem
občanům, kteří přispěli svými dary do tomboly na hasičský ples.

Vydáno dne 16.2.2005

