V Ř E S K O V Á K
prosinec 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nevím jak Vy se
snažíte zpomalit čas, ale mně se to nedaří. Takže nezbývá, než se ohlédnout a
zhodnotit uplynulý rok 2012.
Podařilo se nám spustit dvě velké
akce, rekonstrukce kampeličky, viz. samostatný článek a výstavbu kanalizace,
která ještě probíhá. Příprava realizace
zabrala hodně času, ale je i finančně
náročná, takže na jiné investiční akce se
letos nedostalo.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na rozvoji a údržbě obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a
vše nejlepší v novém roce. Přeji štěstí a
zdraví Vám všem i Vašim blízkým.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

U s n e s e n í z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 17.12.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
190. Ověřovatele zápisu: p. BláhaVáclav, p. Zub Jan
191. Zapisovatele: p. Bezděková Barbora
Schvaluje:
192. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
193. Program veřejného zasedání
194. Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu
č.CZ.1.06/2.1.00/06.06749, Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP
Klatovy I-III. Mezi obcí a Triadou, spol. s r.o., Praha
195. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby č.. IV-12-0008298/VB/002 na pozemcích parc.č. 605/3, 607/8 a 1608/3 v k.ú.Vřeskovice. Mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
196. Vydání změny č.1 ÚPN obce Vřeskovice formou opatření
obecné povahy / viz. Příloha „ Městský úřad Klatovy odbor výstavby
a ÚP“/
197. Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 na rok 2012.
198. Návrh rozpočtu na rok 2013
199. Konání veřejné sbírky – účel sbírky: Finanční pomoc rodině
Jana Míky k obnově rodinného domu čp.105 v obci Vřeskovice, který byl zničen požárem dne 11.12.2012
200. Smlouvu o půjčce ve výši: 200.000,-Kč pro pana Jana Míku,
nar.:19.7.1962, bytem Vřeskovice 105, 334 01 Přeštice. Účel půjčky:
Finanční pomoc rodině Jana Míky k obnově rodinného domu čp.105
v obci Vřeskovice, který byl zničen požárem dne 11.12.2012
Souhlasí:
201. Se jmenováním inventarizačních komisí
202. S cenou za palivové dřevo z obecního lesa ve výši 120,-Kč/m3

Bere na vědomí:
203. Zprávu z mezidobí zasedání.
204. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ukládá:
205. p. Majerovi vyvěsit detailní FIN výkaz do vývěsky OÚ
k návrhu rozpočtu na rok 2013
206. p. Bláhovi oslovit p. Trdličku a p. Křečka ohledně pěšiny na
náves od p. Blohmanna

Vybírání poplatků
Ve středu 23.1.2013 od 15.30 hod se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici
1 x týdně
2000,-Kč
kombinovaný
1700,-Kč
1 x 14 dní
1350,-Kč
1 x měsíčně
750,- Kč
jednorázový
90,-Kč
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 500,-Kč.
Poplatky ze psů
za prvního
za každého dalšího

50,-Kč
100,-Kč

Oprava kampeličky
Jak jsme Vás již informovali v předcházejících vydání Vřeskováka
byla, na základě získané dotace Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova , provedena oprava a rekonstrukce střechy a
WC v budově Kampeličky č.p. 22.
Oprava střechy představovala výměnu střešních latí, folie, kompletně
novou krytinu a klempířské prvky, ubourání jednoho komína a opravu druhého .
Náklady na opravu činily 280 250,- Kč.
Rekonstrukce WC v přízemí představovala vybourání a opětovné
zbudování omítek, příček, podlah, obkladů a dlažeb, dveří a zárubní,
malby, osazení veškerých instalací a
zařizovacích předmětů. Náklady na opravu činily 142 367,- Kč.
Celkové náklady na výše zmíněné opravy tedy činily 422 617,- Kč,
z nichž 280 000,- Kč je dotace. Obec tedy tyto opravy stály pouze
142 617,- Kč.
Rekonstruované WC budou využívat návštěvníci Knihovny a Fitnes
centra .

Na základě osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem
vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem v souladu s ust.§ 4 odst.1 zákona
č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obec Vřeskovice
oznamuje konání veřejné sbírky
Účel sbírky:
Finanční pomoc rodině Jana Míky
k obnově rodinného domu
čp.105 v obci Vřeskovice,
který byl zničen požárem dne 11.12.2012
Datum zahájení: 19.12.2012
Sbírka je konaná na dobu určitou
Datum ukončení: 30.9.2013

Způsob provádění:
- shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel
- složením hotovosti v pokladně na obecním úřadu ve Vřeskovicích
Název a adresa banky, u níž je zřízen zvláštní účet pro tento účel:
Komerční banka, a.s., nám. Míru 1/166, 339 01 Klatovy

Číslo zvláštního účtu:
107- 4066600277/0100
Za příspěvek v jakékoliv výši děkujeme.

KULTURA V OBCI
Uplynulé kulturní akce
První adventní neděli se na návsi konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu. Toho se zúčastnilo asi 50 občanů. Zavládla zde skutečně
vánoční atmosféra a to hlavně díky kulturnímu vystoupení dětí pod
stromkem. Všem maminkám i dětem podílejících se na vystoupení
tímto děkujeme. Poděkování patří i těm, kdo se zúčastnili a připravili
s námi vánoční besídku, která se konala o týden později. Děti zde
přednesly krásné básničky nebo zazpívaly písně se zimní tématikou.
Letos si zkusily i zdobení perníčků nebo pečení vánoček, které si pak
každý odnesl domů. Pečení se setkalo s obrovským ohlasem a děti
byly doslova nadšené ze svých výtvorů.

Vánoční mše
Na Štědrý den 24.12.2012 se v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích uskuteční Vánoční mše, která začne od 19. hod.

Taneční zábava - MASH
Provozovatel restaurace zve všechny příznivce rockové hudby na
zábavu MASH, která se uskuteční v úterý 25.12.2012 v KD.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Oblíbený vánoční turnaj ve stolním tenisu se letos uskuteční
v neděli 30.12.2012. Zápis účastníků proběhne v 9.hod a bude se
soutěžit v kategoriích děti, muži a ženy. Srdečně zveme všechny
fanoušky i soutěžící, pro které budou připraveny hodnotné ceny.

Silvestr – Speciál music Tureček
Poslední letošní večer a začátek roku 2013 můžete přijít společně
oslavit do KD ve Vřeskovicích. K tanci zahraje jako v minulém roce
J. Tureček – Speciál music. V minulém roce se zábava velmi vydařila
a těšila velké účasti a doufáme, že tomu bude i v tomto roce.
Je možné si objednat večeři nebo občerstvení (chlebíčky, obložené
mísy nebo chuťovky) a to buď přímo v restauraci nebo na tel.
774893832.

Vřeskovická šlápota
Tradiční novoroční akce se uskuteční 1.1.2013. Sraz bude ve 13.30
před restaurací a půjdeme směrem do Roupova, kde výšlap zakončíme občerstvením v hospodě.

Výstup na Stramchyni
V sobotu 12.1.2012 pořádá obec Borovy tradiční výstup na vrchol
Stramchyni, kde bude připraveno občerstvení. Letos vyrazí i výprava
z Vřeskovic a to v 11.hod od KD. Všechny příznivce turistiky zveme!

Přání SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví štěstí a pohody.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu SDH Vřeskovice, která se koná v sobotu 12.1.2013 od
17.hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích
Vydáno 20.12.2012

