V Ř E S K O V Á K
únor 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, minulý měsíc byly
vybírány poplatky za odvoz komunálního
odpadu a poplatky ze psů. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem občanům,
kteří tyto poplatky uhradili v daném termínu. Doufám, že četnost odvozu odpadu
jste zvolili podle svých potřeb a v okolí
obce se nebudou objevovat černé skládky. Na jednu takovou jsem byl upozorněn
na výroční valné hromadě TJ Vřeskovice. Jedná se o skládku za šatnami u hřiště. Chtěl bych požádat o pomoc všechny
slušné občany při pátrání po původci
této skládky. Zároveň bych chtěl tohoto
„DOBRÁKA“, který tuto skládku provozuje, upozornit, že pokud bude odhalen,
uhradí kompletní likvidaci této skládky.
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 dvaadvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se konalo v pondělí, 30.1.2006 od 19-ti hodin v restauraci „ Na sauně“.

Usnesení
22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 30. ledna 2006.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
172. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Josef Falout
Členové: p. Mraček Matěj, p. Burian Jaroslav
Bere na vědomí:
173. Zprávu z mezidobí zasedání.
174. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
175. Pronájem pozemku parc.č. 55 Českému Telecomu a.s. Praha, na
kterém je umístěn kontejner s telefonní ústřednou, za cenu 500,- Kč
za l m2 (celkově se pronajímá plocha o výměře 12 m2).
Rozhoduje:
176. O záměru obce prodat pozemek parc.č. 61/14 o výměře 1505
m2.

Vřeskovice dne 30.1.2006.

Odpady rok 2005
Odpad - výdaje
Tříděný - plasty
sklo
papír
Pronájem kontejneru na
plasty
Tříděný celkem
Objemový – jednorázový
hřbitov
Objemový celkem
Směsný komunální
Nebezpečný
Výdaje celkem
Příjmy
Místní poplatek
Kovy

Úhrada (Kč)
16 088,80 Kč
3 094,00 Kč
4 022,20 Kč
1 856,40 Kč

Váha (kg)
2 798 kg
2 953 kg
2 009 kg

25 061,40 Kč

7 760 kg

9 269,20 Kč
19 794,90 Kč

3 940 kg
10 180 kg

29 064,10 Kč

14 120 kg

135 818,30 Kč

57 041 kg

11 165,80 Kč
201 109,60 Kč
Příjmy (Kč)
87 605,00 Kč
2 666,50 Kč

EKO-KOM

*17 260,60 Kč

Příjmy celkem

107 532,10 Kč

Váha (kg)

1 975 kg

- úhrada obce:
93 577,50 Kč
* není započítán příspěvek za 4.čtvrtletí 2005 cca 6 000,-Kč

Oznámení rodičům předškolních dětí
Zápis dětí do mateřské školky v Borovech se bude konat v úterý 28.
února 2006 od 8,00 – 16,00 hodin.

Výroční členská schůze zahrádkářů ZO Vřeskovice
Dne 10. února se uskutečnila výroční členská schůze zahrádkářů ZO
Vřeskovice .Této schůze se včetně hostů zúčastnilo 37 lidí.
Jak se stalo již tradicí tyto schůze jsou doprovázeny různými přednáškami. Letos to byli:
ing. Běl - stříhaní a šlechtění ovocných stromů, pěstování ovoce a
jeho uskladnění
p.Papež – pěstování okrasných rostlin a jahod
ing. Jarošík – pěstování a uskladnění brambor

Valná hromada TJ
V sobotu, 11.2.2006 proběhla valná hromada TJ. Trenéři družstev
hodnotili uplynulou sezónu, byli vyhodnoceni nejlepší hráči a bylo
popřáno jubilantům z řad TJ. Hlavním bodem celé valné hromady
byly volby výboru TJ. Po živé diskusi valná hromada nakonec zvolila
devítičlenný výbor, když ke stávajícím šesti členům byli zvoleni tři
současní aktivní hráči družstva mužů.

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 4.3.2006, 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“
Obecní úřad Vřeskovice pořádá v sobotu, 4.3.2006, od 20-ti hodin
tradiční maškarní „Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát kapela
„Klatovští Dragouni“. Připravena je bohatá tombola. 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 16.2.2006

