V Ř E S K O V Á K
únor 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nezadržitelně se
blíží jaro a s ním spousta práce a to
zejména na zahrádkách. Občané budou
provádět jarní úklid, prostřihávat stromy
a samozřejmě se každý bude snažit zbavit všeho nepotřebného. Doufám, že ve
vzduchu kromě vůně jara (když pominu
každodenní zápach kafilérie), nebude
zápach z různých ohníčků, kdy se někdy
snažíte spálit i nespalitelné. Již
v loňském roce jsme vám nabídli možnost hromadného pálení větví ze stromů
pod dohledem hasičů a to mimo
obec(termín bude včas oznámen). Co se
týká ostatního odpadu , využívejte sběrných nádob, případně vyčkejte na sběr
nebezpečného odpadu.
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 desáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v pátek, 6.2.2004 od 19-ti hodin v restauraci Na sauně. Jedním z bodů byla zpráva o čerpání rozpočtu k 31.12.2003, tedy výsledek hospodaření obce za loňský rok, dalšími důležitými body byla
diskuse o prodeji fary a o investicích v dalších létech a s tím souvisejících státních dotací. Z diskuse vyplynul požadavek občanů na zpracování priorit při rozvoji naší obce, které obecní zastupitelstvo zpracuje a zveřejní v příštím čísle „Vřeskováka“. Velmi by nám pomohly
vaše názory, které bychom zapracovali do prvního návrhu. Poté
předpokládáme diskusi, která by měla vést ke konečné, společně vytvořené, podobě priorit plánu rozvoje obce.

Usnesení
10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 6. února 2004.
Obecní zastupitelstvo:
90. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Falout Josef
Členové : p. Hodaňová Jana, p. Štich Luděk
Bere na vědomí:
91. Zprávu z mezidobí zasedání.
92. Zprávy předsedů komisí a výborů.
93. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.12.2003.
Schvaluje:
94. Spoluúčast na financování dětské LSPP v Klatovech ve výši
3.306,- Kč.
Ukládá:
95. Místostarostovi p. Matouškovi prověřit stav obecní studny u
domku p. Červenkové čp. 67.
Plnění usnesení 9. veřejného zasedání ze dne 12.12.2003
Čerpání rozpočtu obce je sledováno.

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 31.12.2003
Příjmy:

Rozpočet: Čerpání:
kap. 02-Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
89.000,- 13.942,kap. 09 - Lesní hospodářství
Celkem

50.000,-

kap. 16 - Kultura
Celkem

87.000,- 110.905,-

kap. 39 - Místní hospodářství
Celkem

922.000,-

kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Celkem
Dotace na referendum
Dotace na výkon státní správy
Celkem dotace

CELKEM PŘÍJMY

94.673,-

938.390,-

1.939.400,- 2.226.773,0
7.541,3.600,3.600,3.600,11.141,-

3.091.000,- 3.495.824,-

Výdaje:

Rozpočet: Čerpání:
kap. 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
220.000,- 276.763,kap. 09 - Lesní hospodářství
Celkem

30.000,-

55.295,-

kap. 10 - Doprava
Celkem

483.000,-

71.284,-

kap. 14 - Školství
Celkem

60.000,-

98.893,-

kap. 16 - Kultura
Výdaje na provoz KD:
Celkem

265.000,- 181.849,-

Výdaje na ostatní kulturní činnost:
Celkem

31.000,-

Knihovna.......................................................…....10.000,-

48.099,24.778,-

Celkem

306.000,- 254.726,-

Kap. 19 - Vnitřní správa
Celkem

467.000,- 522.077,-

kap. 39 - Místní hospodářství
Celkem
kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Celkem
Splácení úvěru - plyn
Úroky z úvěru

CELKEM VÝDAJE
Zůstatky na účtech:
Celkem
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Rozdíl
účtech.

1.220.000,-

500.989,-

15.000,-

28.809,-

255.000,35.000,-

255.600,21.212,-

3.091.000,- 2.085.650,-

KB Klatovy
Spořitelna Klatovy

1.306.256,32 Kč
103.918,44 Kč
1.410.174,76 Kč

3.495.824,87 Kč
2.085.650,11 Kč
1.410.174,76 Kč souhlasí se zůstatky na

Účet na kostel: 82.918,22 Kč
Úvěr na plynofikaci obce: zbývá zaplatit 254.500,- Kč.
Podrobný rozpočet bude zveřejněn ve vývěsní skříňce u prodejny

Znak a prapor obce Vřeskovice
V roce 2002 oslavila naše obec 650 let od svého založení . Před těmito oslavami padl návrh na zhotovení znaku a praporu obce. Nejdříve
bylo zpracováno několik variant na podobu znaku i praporu a to heraldikem panem Janem Oulíkem z Prahy. Poté následovalo to nejtěžší
a tím byl nepochybně výběr jednoho návrhu z pěti. Vítězný návrh
vzešel z ankety, která se uskutečnila při oslavách 650 let založení
obce. V roce 2003 byla podána žádost o přidělení těchto symbolů.
Snaha získat znak a prapor pro naši obec byla završena 5.února letošního roku, kdy starosta obce p. Krotký převzal z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Zaorálka dekret o udělení
znaku a praporu obci Vřeskovice. Od této doby může naše obec tyto
symboly používat.

Zájezd na muzikál
Dne 7.2. 2004 se uskutečnil zájezd na muzikál „Bídníci“ v Praze
v GOJA aréně na výstavišti. Vzhledem k vysoké ceně zvažujeme, zda
podobné akce i nadále pořádat. Velmi by nám v našem rozhodování
pomohly vaše názory.

Výroční schůze
Dne 13.2.2004 se uskutečnila Výroční schůze ZO svazu zahrádkářů
ve Vřeskovicích. Této akce se zúčastnilo 35 občanů. Vzhledem
k počtu členů (37) je účast velmi dobrá, ale je třeba podotknout, že
byli přítomni i hosté z Přeštic a z Dolan. Za územní radu Českého
svazu zahrádkářů se zúčastnil ing. Novotný. Po seznámení s akcemi,
které proběhly v uplynulém roce byl schválen program akcí na rok
2004. Nejzajímavějšími body schůze byly přednášky a následná diskuse, o pěstování brambor – ing. Jarošík z Nemilkova a pěstování
zeleniny a květin – p. Papež z Dolan. Po této odborné části, která je
určitě velkým lákadlem pro návštěvu výroční schůze, následovala
výměna zkušeností mezi přítomnými.

Valná hromada TJ
V sobotu, 14.2.2004 proběhla valná hromada TJ. Hlavním bodem
programu byla volba nového sedmičlenného výkonného výboru. Trenéři družstev hodnotili uplynulou sezónu, byli vyhodnoceni nejlepší
hráči a bylo popřáno jubilantům z řad TJ.

Pozvánka na zájezd
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v sobotu, 22.5.2004 zájezd na
výstavu „Hobby České Budějovice“. Zájemci přihlaste se u paní
Bauerové. Členové zahrádkářů a děti platí 120,-Kč, ostatní 190,-Kč.
Odjezd autobusu bude včas oznámen.

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 6.3.2004, 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,6.3.2004, od 20-ti
hodin tradiční maškarní „Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát
klatovská kapela „Dragouni“. Připravena je bohatá tombola. Přijďte
se dobře pobavit a alespoň na chvíli zapomenout na denní starosti.
Srdečně zvou pořadatelé.
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