V Ř E S K O V Á K
březen 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, od 10.4. budou
v platnosti tři nové obecní vyhlášky, č.1
o místním poplatku ze psů, č.2 o
stanovení
systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Vřeskovice a č.3 o poplatku
za komunální odpad. Vyhlášky jsou ve
vývěsní skříňce OÚ u Konzumu a na
www stránkách obce.
Získali jsme dotaci 23.000,- Kč na
obecní knihovnu. Bude možné do
seznamu knih nahlížet na webu a
zároveň budeme propojeni s knihovnou
v Klatovech.
Žádám
všechny
občany,
aby
neukládali žádný odpad, ani dřevní, na
bývalé skládce směrem na Lhovice.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Usnesení
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne 14.3.2016
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
119. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
120. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
121.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p.Bohuslav Jiří
122. Program veřejného zasedání
123. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
124. Žádost o dotaci na opravu a obnovu sakrálních staveb
(křížků)
125. Smlouvy na odstraňování biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO)
126. Záměr na prodej traktoru (sekačky)
127. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
128. Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vřeskovice
129. Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad
130. Změnu č. 3 územního plánu obce
131. Smlouvu na zhotovení nového Územního plánu obce
132. Plánovací smlouvu s p. Mračkem Alešem a sl. Pasovskou
Alenou
133. Povolení veřejné venkovní produkce dle žádosti s.r.o.
Sportcentrum Vřeskovice za podmínky dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických předpisů
Ukládá:
134. P. Václavu Bláhovi vytipovat lokality, kde obec nechce
zakládat polní hnojiště a zaslat žádost na odbor životního prostředí

Bere na vědomí:
135. Zprávu z mezidobí zasedání
136. Zprávy předsedů komisí a výborů
137. Rozpočtové opatření č. 7/15 a č. 1/16

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v naší obci
probíhat 11.6.2016. Podrobnosti budou ještě upřesněny v květnovém
čísle Vřeskováka.

Dřevní odpad na skládce směr Lhovice NELZE
Od letošního roku již není možné ukládat dřevní odpad na místo
bývalé skládky u Lhovic. Veškerý dřevní odpad do průměru 3cm,
prosím, ukládejte do kontejnerů na bioodpad, které jsou umístěny u
kaštanu a druhý bude umístěn u čistírny odpadních vod.

Ukliďme Česko
Naše obec se i v letošním roce připojila k celorepublikové
dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“.
Sraz účastníku bude
16.4.2016 ve 14 hod před kulturním domem ve Vřeskovicích.
Projdeme, uklidíme obec a přilehlé okolí jako v loňském roce. Na
závěr je připraveno občerstvení s opékáním špekáčků.

Národní házená
Oddíl národní házené zve všechny občany na domácí utkání.
Ne 10.4. 10:00 ženy – Dobřív
11:30 muži B – Nezvěstice B
Pá 15.4. 17:00 žáci – Nezvěstice
So 23.4. 14:00 ženy – Chudenice
16:00 muži B – Osek
Ne 1.5. 10:00 ženy – Blovice B
11:30 muži B – Blovice
13:00 muži - Záluží

Kůrovec
V souvislosti s očekávanou gradací výskytů kůrovců v lesních
porostech v letošním roce vydalo Ministerstvo zemědělství
informační leták, poskytující stručné informace o těchto škůdcích a
zásadách ochrany lesních porostů proti nim. Letáky jsou určeny
primárně drobným vlastníkům lesa. V Plzeňském kraji je téměř
20 000 vlastníků lesa, přičemž 14 500 vlastní les o výměře do 1 ha.
Přístup vlastníků bude pro ovlivnění stavu kůrovců v lesích
rozhodující.
Kontaktními pracovníky státní správy lesů, ODD ZL, OŽP jsou:
Ing. Martin Bůžek
e-mail: martin.buzek@plzensky-kraj.cz tel.:
+420 377 195 327
Ing. Radek Vojtíšek e-mail: radek.vojtisek@lzensky-kraj.cz tel.:
+420 377 195 391

Odprodej traktorové zahradní sekačky
Obec Vřeskovice
se sídlem Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice
IČ: 00573400
zveřejňuje

ZÁMĚR OBCE VŘESKOVICE
odprodat traktorovou zahradní sekačku XT 180 HD
Identifikace stroje:
Značka a typ
XT 180 HD
Druh stroje
traktorová zahradní sekačka
Výrobce
Mountfield, motor: BRIGGS &
STRATTON CORP.
Rok výroby
2007
Závazné podmínky získání práva odkupu:
Nabídka podaná v termínu, která bude obsahovat identifikační údaje
zájemce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a tel. kontakt).
Minimální nabídnutá cena musí být 4.000,- Kč.
Traktorová sekačka bude prodána zájemci, který podá nejvyšší nabídku.
V případě, že budou podány nabídky se shodnou výší nabídkové ceny,
rozhodne nabídka, která byla podána dříve.
Termín podání nabídek: do 4.4.2016, do 17:00 hodin

Místo a způsob podávání nabídek:
Nabídky lze do výše stanovené lhůty zasílat poštou na adresu: Obec
Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice, nebo podat osobně na
Obecní úřad Vřeskovice do termínu pro podání nabídek.
Nabídky budou podány v písemné formě, v uzavřené obálce. Obálka bude
výrazně označena nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA NA ODKUP
TRAKTOROVÉ SEKAČKY“.
Jmenovaná komise pro otevírání a hodnocení nabídek doporučí
zastupitelstvu schválení prodeje a kupní smlouvu zájemci s nejvyšší
nabídkou.
Prohlídka stroje
Bližší informace a prohlídku stroje si mohou zájemci domluvit
u pana Michala Hodana, tel.: 607 981 553
Tento záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 14.3.2016

Dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ pořádala v sobotu 5.3. 2016 od 14:00 hod
tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hrála skupina
„Asfalt“. Pro děti byly připraveny soutěže a bohatá tombola.
Karnevalu se zúčastnilo 170 dětí a dospělých.

I v Břeskovicích / Vřeskovicích/ se vařilo pivo
Srdečně vás zveme na posezení s historikem Honzou Jirákem, které
se koná 12.4.2016 od 18:00hod v restauraci v KD ve Vřeskovicích.
Přijďte se dozvědět něco z historie pivovarnictví, kde se vařilo pivo
v naší obci a nejen u nás.

Nacvičování dětského vystoupení na oslavu Dne matek
Letošní oslava Dne matek se bude konat v sobotu 7.5. 2016 , kdo
z dětí má zájem se zúčastnit každoročního nacvičování, prosím,
dostavte se na první informativní schůzku ve čtvrtek 31.3. 2016
v 17,30 hod do kulturního domu. Informace na tel. 733 619 438 –
Andrea Faloutová.

Fotky z rodáků
Fotky z rodáků je možné si vyzvedávat na obecním úřadě od pondělí
4.4.2016.

Divadelní představení místních ochotníků
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na divadelní
představení místního ochotnického spolku, které se koná v pátek
29.4.2016 od 18:30hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Bude sehrána divadelní hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Přijďte se
pobavit.
Andrea Faloutová
Vydáno 28.3.2016

