V Ř E S K O V Á K
prosinec 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné,
ale dostává se vám do rukou již dvanácté, poslední letošní číslo našeho „Vřeskováka“. Blíží se čas vánočních svátků a
konce dalšího roku. Přeji vám proto
všem i vašim nejbližším velikou pohodu
při prožití těchto svátků, především pevné zdraví, co nejvíce splněných přání a
mnoho sil do dalšího roku třetího tisíciletí.
Zároveň mi dovolte poděkovat vám všem
za pomoc při realizaci mnoha nelehkých
úkolů letošního roku, především díky
vám mohu říci, že to byl rok úspěšný.
Nepodařilo se sice realizovat úplně vše,
co jsme si předsevzali, ale přesto si myslím, že jsme posunuli tu naši malou vesničku zase o kousek dál. Ještě jednou
vám všem za to upřímně děkuji.
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: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí deváté veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v tomto roce se konalo v pátek, 12.12.2003 od 18,30 hodin na úřadu
obecního zastupitelstva. Hlavním bodem jednání bylo schválení definitivní podoby rozpočtu obce na rok 2004. Oproti návrhu, který byl
předložen na minulém veř. zasedání nedošlo k žádným podstatným
změnám. Plné znění rozpočtu je součástí usnesení, které citujeme
níže.

Usnesení z veřejného zasedání
Obecní zastupitelstvo:
82. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Hrubý Jan, p. Burian Jaroslav
Bere na vědomí:
83.Zprávu z mezidobí zasedání.
84.Zprávy předsedů komisí a výborů.
85.Jmenování inventarizačních komisí k provedení inventury majetku obce k 31.12.2003
Schvaluje:
86. Směrnice k vnitřní finanční kontrole, včetně dodatků k oběhu a
přezkušování účetních dokladů.
87. Rozpočet obce na rok 2004
Ukládá:
88. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.

Rozpočet obce na rok 2004
Příjmy :
kap. 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí
Vodné z obecní vodárny..............................….............4.000,Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu….80.000,Příspěvek na třídění komunálního odpadu………….16.000,Celkem
100.000,-

kap. 16 - Kultura
Příjem z činnosti KD (vytápění).....................….......50.000,Celkem
50.000,kap. 39 - Místní hospodářství
Nájemné z obec. bytů ( KD, kampelička )....…........32.000,Nájem z autobusové garáže..........…………............10.000,Hřbitovní poplatky...................……………..........…7.000,Celkem
49.000,kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů..................……………….................4.000,Daň z nemovitostí................….……………...........170.000,Daň z příjmu FO ze závislé činnosti........................286.000,Daň z příjmu právnických osob...............................340.000,Úroky z účtů...............................…………….......... 15.000,Daň z příjmu FO (podnikatelé-sdílení)........…..........35.000,Daň z příjmu FO (zvl. sazba).....................................20.000,Daň z přidané hodnoty......................…...……........450.000,Místní poplatek - hrací automaty..........….…............20.000,Příjem z výtěžku hracích automatů………..……….20.000,Zůstatek z roku 2003..................………………… 932.000,Celkem
2.292.000,Dotace na výkon státní správy
4.000,Celkem dotace
4.000,-

CELKEM PŘÍJMY

2.495.000,-

Výdaje:
kap. 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí
Opravy ve vodárně.......................…………….…....…5.000,Spotřeba elektřiny.......................…………….….....…5.000,Odstraňování komunálních odpadů..........................200.000,Odvoz nebezpečných odpadů………….…..………..10.000,Rozbor pitné vody….…………............……............…7.000,Rozbor odpadních vod..……….......….……............…7.000,Celkem
234.000,-

kap. 09 - Lesní hospodářství
Sázení stromků, údržba výsadby, těžba dřeva...…......50.000,Celkem
50.000,kap. 10 - Doprava
Opravy místních komunikací, úpravy cest…....…….350.000,Zimní údržba cest……..............……….………......…..3.000,Celkem
353.000,kap. 14 - Školství
Příspěvek na základní školu......………………........…70.000,Celkem
70.000,kap. 16 - Kultura
Výdaje na provoz KD:
Uhlí.........................................………………...............55.000,Mzda - úklid a topič.......................………………........45.000,Materiál...........................................……………….......10.000,Elektrika..…..................................……………….........15.000,Běžné opravy.............................………………............10.000,Úprava střechy nad přísálím……….....…….............…50.000,Celkem
185.000,Výdaje na ostatní kulturní činnost:
Dětský den......................................………………........4.000,Dětský karneval.........................……………….............6.000,Den matek.................................……………….......…...8.000,Mikulášská besídka...............……………….......…...…2.000,Kronika.................................………………..................2.000,Jubilanti.................................……………….................1.000,Ostatní kult.a sport. činnost ..................……...............15.000,Celkem
38.000,Knihovna.....................................………………..........10.000,Celkem

233.000,-

Kap. 19 - Vnitřní správa
Kancelářské potřeby....................……………..............30.000,Občerstvení...................................……………..............1.000,Předplatné (Sbírka, Samospráva)........…………............8.000,Telefonní poplatky..........................…...........…….......25.000,Mzdy pracovnice OÚ..........................….…...............130.000,Mzdy OZ...................................……….…….............130.000,Zdravotní pojištění 9%.......................….…..................12.000,Sociální pojištění 26%........….…………..................…34.000,Oprava rozhlasu.....................……………................…30.000,Požární ochrana......................……………...................35.000,Cestovné............................……………..................…..10.000,Refundace mzdy...................………………..............….5.000,Pojištění majetku obce..................……..…...................15.000,Poplatky z účtů.........................……………............….15.000,Počítač - údržba........................…………….................10.000,Celkem
490.000,kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektřiny - veřejné osvětlení...………...........35.000,Oprava veřejného osvětlení..............……………........10.000,Veřejná zeleň....................................……………........30.000,Nákup ryb + krmení.........................……………........15.000,Údržba hřbitova .......................…..…………………..20.000,Úprava obecních pozemků..................…………….....10.000,Rekonstrukce víceúčelového hřiště……………...….500.000,Rekonstrukce požární nádrže a okolí......……… ……50.000,Úprava pěšiny u Dědinek + točna…………………...50.000,Stavební úpravy v Kampeličce, spotřeba elektřiny..…40.000,Celkem
760.000,kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Příspěvek TJ ..................................……………........ 15.000,Celkem
15.000,Splácení úvěru - plyn
255.000,Úroky z úvěru
35.000,-

CELKEM VÝDAJE

2.495.000,-

Pronájem restaurace v KD
Obec Vřeskovice nabízí od 1.1.2004 pronájem restaurace a sálu
v kulturním domě. Na náš inzerát již reagovala téměř desítka zájemců, ale pokud by se našel někdo z místních občanů, měl by velkou
šanci. Pokud máte zájem, neváhejte a přijďte si domluvit podmínky
pronájmu na obecní úřad, nejpozději však do čtvrtka, 18.12.2003.

Ceny popelnic pro rok 2004
V roce 2004 si budou moci občané sami vybrat četnost svozů popelnic. Z následující tabulky je patrné, že i v tomto roce nemalou část za
občany uhradí obec.

1 x týdně
kombinovaný
1 x 14 dní

cena
známky
1 638,1 379,1 119,-

uhradí
občan
980,830,670,-

obec
658,549,449,-

Osoby důchodového věku samostatně žijící v nemovitosti mohou
uplatnit slevu 300,- Kč.
Známky bude možno zakoupit na OÚ ve Vřeskovicích v měsíci lednu.
Dále je možno využít těchto služeb, na které však obec nepřispívá:
- pronájem popelnice
150,-Kč / rok
- jednorázová známka
65,-Kč / ks
- pytlový svoz (objem pytle 110 litrů )
60,- Kč / ks
(v ceně je pytel, svoz a skládkovné)
Pytlový svoz doporučuji chalupářům, kteří nemají popelnice.

Platnost známek pro rok 2003 končí 31.ledna 2004.

Zajímavost z naší kulturní historie
V nedávné době vyšel „Místopis českého amatérského divadla“.
V druhém dílu, na straně 671, je i zajímavá zmínka o naší vesnici,
včetně dvou fotografií (viz níže). Z uvedené knihy citujeme doslova:
Vřeskovice, okr.Klatovy
90.léta 19.stol. zal. Čtenářsko-hospodářská beseda, hrála divadlo. Za
1. republiky a během 2.svět. v. Zábavní a DS Šumavan a mládež NS,
1940 Vojnarka;DS DTJ, např. Z českých mlýnů, Slavíček z Podskalí,
Zelená krev na záletech, Černé oči atd.
1949 uvedl několik her SDH. DS OB, formálně dlouhodobě existující, občasné insc., např. 1960 Zlaté srdéčko, 1964 Kolébka, 1965 Podskalák, Otec, 1966 Zločin bratří Lumierů, 1974 Madlenka z kovárny,
1975 Ptáčkova dceruška. Typický venkovský DS 60.-80. let. 1975
DDS SRPŠ, ved. J.Hrubý, Zkoušky čerta Belínka, účast v okr. soutěži. V okr. přehlídce též DS TJ Na tý louce zelený. Od 1991 působili
ochotníci pod kulturní komisí OÚ.

Přání SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem členům SDH Vřeskovice, jejich
rodinným příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic šťastné a veselé Vánoce, vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2004.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 20.12.2003 v 15.00hod 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 a na závěr je připraveno zajímavé překvapení pro malé i
dospělé. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, kteří nebydlí v naší obci.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Již tradičně po vánočních svátcích se 28.12.2003 uskuteční 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 nalákání většího množství místních mužů jsme se rozhodli u
mužské kategorie rozdělení do základních skupin na „místní“ (včetně
chalupářů) a „přespolní“. 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 v dětské a
ženské kategorii nebude startovné žádné.

Vydáno dne 15.12.2003

