V Ř E S K O V Á K
prosinec 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,blíží se závěr
roku a vám se dostává do rukou poslední
číslo letošního Vřeskováka. V příštím
roce i nadále budeme pokračovat
s vydáváním tohoto listu. Jsem rád, že
jste si zvykli dostávat informace o dění
v obci alespoň tímto způsobem, protože
účast na veřejných zasedáních není veliká. Za redakci Vřeskováka se omlouvám za početní chyby v návrhu rozpočtu
na rok 2010. Tyto chyby byly způsobeny
přesuny některých částek při konečné
přípravě rozpočtu.
V závěru mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a
vše nejlepší v novém roce. Přeji štěstí a
zdraví vám všem i vašim blízkým.
Těm nejmenším pak přeji bohatého „Ježíška“.
starosta obce Jan Krotký

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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek 11.12.2009 se konalo v rastauraci v KD 18. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Na tomto zasedání byl schválen rozpočet
obce na rok 2010.
Usnesení 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
125. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Duchek Josef
Členové: p. Václav Bláha, Václav Votýpka
Bere na vědomí:
126. Zprávu z mezidobí zasedání.
127. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
128. Se jmenováním inventarizačních komisí
Schvaluje:
129. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2009
130. Rozpočet obce na rok 2010
Rozhoduje:
Ukládá:
131. Místostarostovi obce p Matouškovi zajistit možnost odvodnění
spojovací cesty od p.Rutha k p. Brejchovi
Vřeskovice 11. 12. 2009

Výstava holubů
V sobotu 28.11.2009 se v sále kulturního domu ve Vřeskovicích
uskutečnila výstava poštovních holubů. Výstavy se zúčastnilo na 30
vystavovatelů s téměř stovkou holubů.

Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 29.11.2009 proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku.
Pod stromkem, stejně jako každý rok, nechal Ježíšek pro děti velikou
krabici s dobrotami a rovněž tradičně se vařil čaj, svařené víno a
grog. Akce se velice vydařila a odhadem se jí zúčastnilo kolem šedesáti občanů!!

Myslivecký hon
Myslivecká společnost Borovy oznamuje, že v sobotu 19.12.2009 od
9 h do 17 h bude v lese od Asavetu až po Lhovice pořádán hon.
Z tohoto důvodu žádá občany, aby se pokud možno v lese nezdržovali.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
V sobotu 19.12.2009 v 16.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti
všech věkových kategorií. Děti, které přednesou básničku či zazpívají
písničku, dostanou sladkou odměnu. Součástí besídky bude dětská
diskotéka. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, které nebydlí v naší obci.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
V neděli 2.1.2010 se uskuteční tradiční turnaj ve stolním tenise v sále
KD. Sraz účastníků podle kategorií je následující: - muži v 8.30 zápis
a losování
- děti do 15-ti let a ženy bez omezení věku ve 13.00
Pro větší zájem místních občanů (dle trvalého bydliště) jsme se stejně jako v minulém ročníku rozhodli pro rozdělení kategorií do základních skupin na „místní" a „přespolní" (neboli na ty, co to umí a
na ty co se snaží) . Nejlepší z těchto skupin se pak střetnou ve finálovém klání o již tradičně hodnotné ceny. Startovné u mužské kategorie
činí 50,- Kč, pro větší zájem (a opět po dobré zkušenosti z loňského
ročníku) nebude v dětské a ženské kategorii startovné žádné.

Anketa v restauraci „U Mikeše“
V restauraci v kulturním domě v současné době probíhá anketa zda
má být restaurace ve Vřeskovicích nekuřácká nebo kuřácká. Každý
kdo navštěvuje tuto restauraci má tak možnost vyjádřit svůj názor.
Anketní archy jsou umístěny v restauraci.
Ankety se smí zúčastnit pouze osoba starší 18ti let.

Pozvánka na silvestrovskou veselici
S I L V E S T R 2 0 0 9 v restauraci U Mikeše ve Vřeskovicích
Po celý večer reprodukovaná hudba různých žánrů
( přislíbena je i kytara, při které si určitě všichni rádi zazpíváme )

V případě většího zájmu se akce bude konat na sále.
Přijímáme rezervace na silvestrovský večer
( rezervace 100,-Kč, částka bude odečtena z konzumačního lístku )
lze si rezervovat místo a případně domluvit další služby
( večeře, obložené mísy, chuťovky, chlebíčky apod.)
Srdečně zve personál restaurace

Výstup na kopec Stramchyně
V neděli 27.prosince 2009 se uskutečnř již třetí ročník tzv. dobytí
kopce Stramchyně. Sraz účastníků je ve 12,00 hodin na vrcholu. Občerstvení pro účastníky výstupu je zajištěno.

Pozvánka na novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2010 ve 13.30 hodin se opět vydáme na novoroční šlápotu.
Trasa bude určena podle aktuálního počasí. Srdečně zveme všechny
příznivce pohybu a procházek, ale i všechny ostatní. Sraz účastníků
bude před kulturním domem.

Akce v sále kulturního domu
18.12.2009 – pátek, zábava, k tanci a poslechu hrají skupiny
.
KRLEŠ a FATA MORGANA
19.12.2009 – sobota, vánoční besídka, 16.00
31.12.2009 – silvestr 2009
2.1.2010 – neděle, turnaj ve stolním tenisu, 8.30 a 13.00

.

Vydáno 16.12.2009
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O B C E N A R O K 2 0 10

Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Vodné z vodárny
Známky na odvoz TKO – popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Celkem

10.000,110.000,20.000,140.000,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Prodej dřeva
Celkem

10.000,10.000,-

Kap. 16 – Kultura
Pronájem nebytových prostor v KD
Příjem z činnosti KD (vytápění)
Celkem

50.000,30.000,80.000,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Nájemné z obecních bytů
Nájemné z autobusové garáže
Hřbitovní poplatky
Nájemné z obecních pozemků
Celkem

35.000,10.000,20.000,5.000,70.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů
Daň z nemovitostí
Sdílené daňové příjmy
Úroky z účtů
Správní poplatky
Celkem
Dotace na výkon státní správy
Celkem příjmy

4.000,160.000,2.100.000,7.000,2.000,2.273.000,7.000,-

2.580.000,-

Výdaje:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Opravy ve vodárně
Spotřeba elektřiny vodárna
Rozbor pitné vody
Rozbor odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů
Odvoz nebezpečných odpadů
Projekty-kanalizace
Provoz filtrace na nádrži
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Údržba lesního porostu
Celkem

10.000,7.000,10.000,10.000,270.000,30.000,250.000,10.000,597.000,-

25.000,25.000,-

Kap. 10 – Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba cest
Dopravní obslužnost
Celkem

200.000,10.000,7.000,217.000,-

Kap. 14 – Školství
Neinvestiční náklady na provoz ZŠ
Neinvestiční náklady na provoz MŠ
Celkem

100.000,25.000,125.000,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu:
- spotřeba plynu
- materiál
- elektřina
- běžné opravy
Celkem

60.000,50.000,70.000,100.000,280.000,-

Ostatní kulturní činnost:
Dětský karneval
Den matek
Dětský den
Vánoční besídka
Kronika obce
Jubilanti
Sportovní akce
Sraz rodáků 2010
Ostatní (pouť, drakiáda)
Celkem

8.000,13.000,2.000,1.000,2.000,1.000,10.000,50.000,10.000,97.000,-

Knihovna:
Nákup knih a předplatné časopisů
Mzda knihovnice
Materiál
Celkem

9.000,15.000,5.000,29.000,-

Celkem k u l t u r a

406.000,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Kancelářské potřeby
Občerstvení
Předplatné (Sbírka zákonů, Samospráva)
Telefonní poplatky
Mzdy pracovnice OÚ
Mzdy OZ
Zdravotní pojištění 9%
Sociální pojištění 26%
Oprava rozhlasu
Požární ochrana
Cestovné
Pojištění (majetek, úrazové)
Poplatky z účtů
Počítač (aktualizace, konzultace)
Internet, správa domény
Školení
Celkem

25.000,5.000,10.000,40.000,160.000,220.000,14.400,41.600,5.000,50.000,15.000,15.000,7.000,10.000,5.000,15.000,638.000,-

Kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektřiny – veřejné osvětlení
Oprava veřejného osvětlení
Rozšíření veřejného osvětlení
Veřejná zeleň
Údržba hřbitova
Aktualizace územního plánu
Opravy v kampeličce
Spotřeba elektřiny v kampeličce – „Fitko“
Spotřeba elektřiny v kampeličce – Knihovna
Spotřeba elektřiny v autobusové garáži
Celkem

90.000,20.000,30.000,100.000,30.000,120.000,20.000,20.000,20.000,3.000,453.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek Tělovýchovné jednotě
Příspěvek Svazu tělesně postižených
Příspěvek oblastní charitě Klatovy
Příspěvek Svazu zahrádkářů Vřeskovice
Příspěvek SDH
Příspěvek Včelařům Švihov
Vratka dotace na volby
Celkem

50.000,3.000,4.000,5.000,50.000,5.000,2.000,119.000,-

CELK EM VÝDAJ E

2.580.000,-

