V Ř E S K O V Á K
únor 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v lednu jsme zkusili
vydat tento měsíčník, který by vás informoval o dění v naší obci. Chtěli jsme po
vás jeho zhodnocení. Písemné ohlasy
nebo připomínky zatím nemáme žádné,
ale na veřejném zasedání a především
v kuloárech bylo vydávání tohoto listu
hodnoceno kladně a proto budeme pokračovat a každý měsíc najdete tento list
ve svých schránkách. Doufáme, že postupně se budou objevovat vaše připomínky a ohlasy. Logo malého Vřeskováka a karikaturu na hokejové utkání Vřeskovice – Roupov nakreslila nadějná výtvarnice Daniela Štichová. Vřeskováka
můžete nalézt i na našich www stránkách
a to na adrese www.vreskovice.cz
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
html: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se konalo v pátek 31.1.2003 od 19,00 hodin v sále kulturního domu a to za
malé účasti občanů i přesto, že byl schvalován rozpočet na rok 2003.

Usnesení z veřejného zasedání:
Obecní zastupitelstvo:
Bere na vědomí - zprávy předsedů komisí a výborů
- zprávu o čerpání rozpočtu k 31.12.2002
Schvaluje - návrh rozpočtu obce na rok 2003
- návrh smlouvy na prodej plynových rozvodů
Souhlasí – se zprávou hlavní inventarizační komise
Rozhoduje – o prodeji plynových rozvodů ZČP Plzeň za částku
880.000,- Kč
- o převodu vozidla Avia na TJ Vřeskovice
- o výměně pozemku parc.č.1586/4 a 1586/5 o celkové
výměře 16m2 za pozemek parc.č.142/2 o výměře 18m2
- o prodeji pozemku parc.č.1586/7 o výměře 47m2 za
částku 1.175,- Kč p.Bělovi Josefovi, č.p.67
Ukládá - finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce
- starostovi projednat problém parkování autobusů ČSAD

Likvidace odpadů
Využívám možnosti našeho „VŘESKOVÁKU“, abych vás seznámil
s náklady na odstraňování odpadů v obci.
Náklady - popelnice
- kontejnery hřbitov
- kontejner Mstice
- nebezpečný odpad
- velkoobjemový odpad
- plasty
- papír
- sklo
Náklady celkem
Příjmy celkem
Obec uhradila

126 744,50
15 146,25
5 019,21
7 419,30
6 095,67
11 130,00
5 460,00
2 520,00
179 534,93 Kč
86 081,90 Kč
99 553,03 Kč

Na tomto přehledu je vidět, že obec má s odstraňováním odpadů,
které většinou produkujeme my občané, dost velké náklady. Rozdíl
pouze za odvoz popelnic činil v r.2002 52 744,50 Kč.
Pro letošní rok byla občanům umožněna volba počtu odvozů popelnic, aniž by se cena pro občana nějak měnila. Obec však za známky
hradí tyto částky: 52 svozů
1 583,40 svozů
1 380,26 svozů
1 092,Věřím, že většina z vás se k rozpočtu obce a k okolní přírodě chce
zachovat co nejlépe, a tak se řídí základním článkem zákona o odpadech, který dává za povinnost všem, předcházet vzniku odpadů. Až
na druhém místě je recyklace a jako poslední je ukládání odpadů na
skládky.
Všechny bych chtěl vyzvat k tomu, aby do kontejnerů na tříděný odpad vkládali pouze ten druh odpadu pro který je určen. Odpad před
vložení do kontejneru upravte tak, aby byl jeho objem co nejmenší
(láhve sešlapat, papír složit apod.).
Václav Matoušek, místostarosta obce

Rozpočet obce na rok 2003

Na následujících řádkách najdete nejdůležitější položky našeho rozpočtu pro tento rok, schváleného na posledním veřejném zasedání.
Ještě než začnete studovat jednotlivá čísla, dovolte dvě poznámky na
vysvětlenou:
- rozpočet musíme sestavovat vyrovnaný, tj. předpokládané příjmy i
výdaje musí být ve stejné výši
- rozpočet se skládá z jednotlivých kapitol, do kterých patří příslušné
položky. Struktura rozpočtu, tj. členění kapitol i to, co do každé
kapitoly přesně patří, je dáno zákonem. Vládou při sestavování
státního rozpočtu počínaje a obecními úřady při sestavování
rozpočtů obcí konče, musí být příslušná pravidla dodržována.

Výdaje:

3.091.000,- Kč

Z toho rozhodující položky jsou:
Odstraňování komunálních odpadů………………………...140.000,Úprava vpustě u hasičské zbrojnice……………………….50.000,Opravy místních komunikací, úpravy cest….…………...280.000,Položení obrubníků u silnice na Lhovice………………...200.000,Výdaje na provoz Kulturního domu (včetně rekonstrukce
soc. zařízení a úpravy střechy nad přísálím)……………..265.000,Mzda pracovnice obecního úřadu včetně zdravotního
a sociálního pojištění………………………………………..176.000,Mzdy obecního zastupitelstva……………………………....130.000,Úprava bývalého kluziště (vybudování
nového sportoviště)…………………………………..……500.000,Výkup pozemků na „Dědinkách“ + el.přípojka…………….240.000,Úprava požární nádrže a okolí……………………….……80.000,Oprava hřbitovní zdi…………………………….………..200.000,Splácení úvěru na plyn.přípojky včetně úroků……………..290.000,-

Příjmy:

3.091.000,- Kč

Z toho rozhodující položky jsou:
Prodej plynových rozvodů………………………………….880.000,Daň z nemovitostí……………………………………..……180.000,Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti…………...286.000,Daň z příjmu právnických osob………….…….…………...219.000,Daň z přidané hodnoty………………………………….…..500.000,Zůstatek z roku 2002……………………………………….609.400,Z výdajové části rozpočtu je, kromě čísel, také vidět, jaké akce plánujeme v tomto roce zrealizovat (pro lepší orientaci jsou vytištěny tučně). Kromě toho máme v plánu ještě následující, finančně méně náročné akce:
-oprava střechy a vrat u autobus. garáže…………………….20.000,-rozšíření osvětlení…………………………………………..30.000,-dokončení dětského hřiště……………………………….….20.000,-úprava pěšiny kolem zahrady p.Berky……………………...20.000,Hned v úvodu tohoto článku bylo zmíněno veřejné zasedání, na
kterém se rozpočet schvaloval. Právě vaše připomínky na takovém
zasedání mohou zásadně ovlivnit v rozpočtu výdajovou část, resp.
akce, které bychom potřebovali v obci zrealizovat. Obecní zastupitelstvo předkládá návrh a je věcí diskuse, abychom zahrnuli do rozpočtu
to nejdůležitější (především z pohledu občanů), co je třeba udělat.
Nenechávejte to jen na nás zastupitelích, my rozhodně nemáme patent na rozum. Přijďte a mějte připomínky, na rozdíl od vrcholové
politiky my cítíme vůči svým voličům i vůči obci zodpovědnost.
Poslední informací této části našeho „Vřeskováka“ je jedna zajímavost. Zatímco letos se pohybujeme s rozpočtem kolem čísla
3.000.000,- Kč, v prvním roce naší samostatnosti, tj. v roce 1991
(myšlena samostatnost po pádu komunistického režimu) jsme měli
rozpočet ve výši cca 260.000,- Kč!! To by v této době nestačilo ani
na pokrytí „režie“ obce (osvětlení, provoz Kulturního domu a obecního úřadu).

Tato stránka bude od příštího vydání věnována Vašim názorům a připomínkám.
Rádi bychom znali Váš názor týkající se života v naší obci - pište
nám co Vás pálí a co chcete v obci změnit. Svoje dotazy, připomínky
a náměty napište na papír a vhoďte do dopisní schránky OÚ, která je
u vchodu kulturního domu nebo na naši e-mailovou adresu : obecniurad@vreskovice.cz

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V LEDNÍM HOKEJI
Proběhlo 24.1.2003 na zimním stadionu v Klatovech. Utkala se mužstva Vřeskovic a Roupova. Naši obec reprezentovali hráči od 15 do
45 let. Pod vedením trenéra pana Josefa Falouta st. a za pomoci roztleskávaček skončilo utkání vítězstvím 10:6 pro Vřeskovice.

Připravte si i vy brusle, další souboj, tentokrát s výběrem neregistrovaných hokejistů z Klatov proběhne již tuto sobotu 15.2. v 16.30 na
zimním stadionu v Klatovech. Fanoušci, přijďte podpořit náš tým.
Před utkáním mají možnost si zabruslit všichni, i ti nejmladší, proto
nezapomeňte již tuto sobotu, odjezd od KD v osobních automobilech
je ve 14.45, možno samozřejmě příjezd přímo do Klatov.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI ČZS
Český zahrádkářský svaz ZO Vřeskovice zve občany na výroční
členskou schůzi, která se koná v pondělí, 17.února v 19.00 hod
v restauraci Na sauně. Součástí programu bude přednáška
Ing.Jarošíka o pěstování brambor.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O KOSMETICE
Pátek, 28.2.2003 od 18.30h

v KD ve Vřeskovicích

Zveme Vás na přednášku o kosmetice určenou všem věkovým kategoriím. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy líčení pro rok 2003, uvidíte
praktickou ukázku určení barevné typologie, budete svědky ukázky
postupu líčení na vybrané modelce. Na závěr proběhne individuální
kosmetická poradna spojená s možností zakoupení doporučených
kosmetických přípravků. Neseďte doma, přijďte omládnout…

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL
Obecní úřad Vřeskovice pořádá v sobotu 1.3.2003 od 14,00 hodin
v sále kulturního domu tradiční „DĚTSKÝ KARNEVAL“.
K tanci a poslechu bude hrát skupina „ASFALT“.
Pro děti je připravena celá řada soutěží o ceny. Nebude chybět
tombola a losování cen ze vstupenek.

POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice zve občany na tradiční maškarní šibřinky, které se
konají v sobotu, 8.března od 20-ti hodin v sále KD. K tanci a poslechu hraje Klatovská kapela.

ZÁJEZD DO DIVADLA
ČČK a ČZS pořádá dne 5.4.2003 zájezd do Komorního divadla
v Plzni na muzikál Crazy for you (Blázen do Tebe). Cena zájezdu je
130,- Kč, členky ČČK a ČZS mají slevu od každé z těchto organizací
jako dárek ke dni matek. Zájemci hlaste se u paní Bauerové
Vydáno dne 13.2.2003

