V Ř E S K O V Á K
březen 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, toto číslo Vřeskováka vychází opožděně pro časové
zaneprázdnění členů redakce.
Z důvodu, že z více stran slyším ohlasy
na pokácení jednoho z kaštanů a málokdo se ptá přímo mne, rád bych vše
osvětlil. Na oznámení občanů o špatném
stavu tohoto stromu jsem reagoval a
přizval odborníka a soudního znalce
v oboru dřevin. Po prohlídce stromu
tímto odborníkem, bylo rozhodnuto o
okamžitém pokácení z důvodu přímého
ohrožení. Za svoji osobu mohu prohlásit,
že mě také netěší kácení stromů po obci,
ale v případě jasného ohrožení občanů
budu postupovat stejně. V letošním roce
chceme požádat o dotaci na komplexní
údržbu a výsadbu zeleně. Uvidíte tak, že
nechceme jen kácet, ale i vysazovat.
starosta obce Jan Krotký

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

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376393379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí čtrnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v úterý, 3.3.2008 v 19.30 v restauraci KD.
Usnesení
14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 3.3. 2009.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
98. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Vladimír Kadlec, p. Ladislav Babka
Bere na vědomí:
99. Zprávu z mezidobí zasedání.
100. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
101. Se změnou předsedy finančního výboru a komise pro kulturu a
sport.
Předseda finančního výboru – Ing. Miroslav Blohmann
Předseda komise kultury a sportu – Ing. Josef Falout
Schvaluje:
102. Dodatek ke smlouvě mezi obcí Vřeskovice a firmou EKOKOM, a.s. o zastupování obce Vřeskovice při zajištění zpětného odběru odpadů z obalů firmou Západočeské komunální služby a.s.
103. Zřízení pracoviště CZECHPOINT na obecním úřadě a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu IOP. Zároveň pověřuje starostu o podpis žádosti.
Rozhoduje:
Ukládá:
Vřeskovice dne 3.3.2009

Dětský maškarní ples
V sobotu, 7.3.2009, pořádal obecní úřad tradiční dětský maškarní
ples. Jako vždy byla připravena bohatá tombola, spousta soutěží a
sladkostí. O zábavu se rovněž tradičně skvěle starala kapela „Asfalt“.
Jak se redakci „Vřeskováka“ podařilo zjistit, letos byla na této akci o
něco menší účast, než v loňském roce, a to 89 dospělých a 57 dětí.
Obecní zastupitelstvo velice děkuje všem spoluobčanům, kteří se
jakkoliv podíleli na přípravě i vlastním průběhu dětského maškarního
plesu. Z vydařených akcí pro děti máme vždycky největší radost,
ještě jednou proto všem díky!!

Akce v sále kulturního domu
27.3.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Zvláštňý škola
12.4.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Medium

Využití rybníka na návsi
Jak jste si jistě všichni všimli, na podzim byla vyčištěna požární nádrž na návsi, v jarních měsících dojde ke zpevnění a opravě břehů a
hlavně přepadu, který je v kritickém stavu.
Nyní stojíme před rozhodnutím v jakém rozsahu opravy dokončit,
pokud by byla dobetonována i část dna, mohla by tato nádrž sloužit
ke koupání. Své názory na dokončení oprav na nádrži můžete oznámit na obecní úřad do 10.4.2009
Správa a údržba silnic Klatovy zatím nemá stanoven termín na opravu propustku, tak není jisté, zda tyto dvě akce budou spojeny a tím by
se vypouštělo jen jednou.

Oplocení bývalého kluziště
V současné době bylo zahájeno dokončení úprav bývalého kluziště.
Šachty byly sníženy pod úroveň povrchu a začíná se dělat oplocení.
Konstrukce pro ochranné sítě jsou již ve výrobě a následně dojde
k jejich osazení.
Z pozemku za kluzištěm byly zatím odstraněny pařezy, tak aby mohl
být udržován mechanizací a nejen křovinořezem.

Zájezd na HOBBY
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 16.5.2009 zájezd na
výstavu HOBBY České Budějovice Odjezd autobusu je v 7:00 hod
od kulturního domu Platí se 200,-Kč, členové a děti 100,-Kč Zájemci
přihlaste se u p.Bauerové do 20.4.2009 ( platí se záloha 100,- Kč)

Národní házená
Blíží se jarní sezóna a tak přinášíme pozvánku na mistrovská utkání
našich družstvech (uveřejňujeme pouze domácí zápasy)
So 4.4.09 žačky – Osek
Ne 5.4.09 žačky – Chudenice
Ne 12.4.09 muži A – Nezvěstice B 10:45
Ne 12.4.09 muži B – Nezvěstice C 14:00
So 18.4.09 žáci – Přeštice
So 18.4.09 žačky – Přeštice B
Ne 19.4.09 dorostenci - Ejpovice
Vydáno dne 25.3.2009

Čerpání rozpočtu obce k 31.12.2008
Příjmy
Kap.02 – Vodní hospodářství
Vodné z vodárny
Známky na odvoz TKO – popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Celkem
Kap.09 – Lesní hospodářství
Prodej dřeva
Celkem

Rozpočet
10.000,90.000,20.000,120.000,10.000,10.000,-

Čerpání
4.440,101.690,25.068,131.198,-

Kap.16 – Kultura
Pronájem nebyt. prostor v KD
50.000,Příjem z činnosti KD (vytápění, vstupné) 40.000,Celkem
90.000,-

84.000,5.392,89.392,-

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

36.000,10.000,22.000,3.500,71.500,-

38.616,10.000,19.350,6.876,74.842,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů
4.000,Daň z nemovitostí
170.000,Sdílené daňové příjmy
2.028.051,Úroky z účtů
5.000,Správní poplatky
2.000,Upomínkové předměty + polokošile
Dovoz vody autem SDH
Vratka předplatného
Celkem
2,209.051,-

4.300,177.783,02
2,494.979,97
15.480,35
2.280,3.860,1.900,1.386,50
2,701.969,84

Dotace na výkon státní správy
Dotace na volby do kraj. zast.
Dotace z KÚ PK
Celkem příjmy

7.200,-

7.200,20.000,150.000,-

2,507.751,- 3,174.601,84

Výdaje
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Opravy ve vodárně
Spotřeba elektriky vodárna
Rozbor pitné vody
Rozbor odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů
Odvoz nebezpečných odpadů
Projekty – kanalizace, oprava nádrží
Evidence kanalizační stoky
Oprava poklopů
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Údržba lesního porostu
Celkem
Kap. 10 – Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba cest
Dopravní obslužnost
Pasport komunikací
Projekt na komunikaci
Celkem

20.000,20.000,-

6.383,50
6.383,50

400.000,8.000,6.000,414.000,-

144.134,20
70,6.020,30.940,23.800,204.964,20

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

100.000,25.000,125.000,-

84.976,35.690,120.666,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu:
- spotřeba plynu
- materiál
- elektrika
- běžné opravy, revize
Celkem
Ostatní kulturní činnost:
Vítání občánků
Dětský karneval
Den matek

Rozpočet
10.000,7.000,10.000,9.000,200.000,20.000,250.000,506.000,-

50.000,25.000,30.000,20.000,125.000,8.000,7.000,8.000,-

Čerpání
5.562,1.481,56
6.641,98
215.748,50
4.250,4.000,2.975,3.594,244.253,04

88.926,54
12.390,50
51.892,29.448,182.657,04
7.720,50
8.085,50
10.456,-

Dětský den
2.000,Vánoční besídka
1.000,Kronika obce
1.000,Jubilanti
1.000,Ostatní (pouť, drakiáda, poplatky DILIA) 10.000,Sportovní akce
10.000,Celkem
48.000,Knihovna:
Nákup knih a předplatné časopisů
8.000,Mzda knihovnice
14.000,Materiál
5.000,Internet
Celkem
27.000,Celkem kultura
200.000,-

7.831,11.148,44,350,19.373,239.143,94

Kap. 19 – Vnitřní správa
Kancelářské potřeby
Občerstvení
Předplatné (Sbírka, Samospráva)
Poplatky – Běleč
Telefonní poplatky
Mzda pracovnice OÚ
Mzdy OZ
Zdravotní pojištění 9%
Sociální pojištění 26 %
Oprava rozhlasu (kopírky)
Požární ochrana
Cestovné
Pojištění (majetek, úrazové)
Poplatky z účtu
Počítač (aktualizace, konzultace)
Internet, správa domény
Nákup ledničky
Správní poplatky
Školení
Revize has. přístrojů
Program MISYS
Celkem

13.718,40
1.035,9.763,90
576,34.814,34
153.301,189.311,30.859,39.865,11.607,50
306.190,20
5.451,14.458,5.549,12.508,2.700,7.240,700,7.430,2.260,26.239,50
875.576,84

30.000,1.000,7.000,30.000,160.000,220.000,14.400,41.600,5.000,110.000,12.000,15.000,10.000,12.000,5.000,673.000,-

1.237,50
1.277,428, 7.909,37.113,90

Kap. 39 – Místní hospodářství
Spotřeba elektriky – veřejné osvětlení
80.000,Oprava veřejného osvětlení
20.000,Rozšíření veřejného osvětlení („Dědinky“) 30.000,Veřejná zeleň – údržba
50.000,přívěs za traktor + křovinořez
Údržba hřbitova
3.000,Prodloužení vodovodu na hřbitově
25.000,Stavební úpravy bývalého kluziště
150.000,Projekty – chodníky
150.000,Autobusová čekárna u pomníku
70.000,Lavičky u rybníka
10.000,Oplocení dětského hřiště + prolézačka
50.000,Opravy v kampeličce
20.000,Revize plynu v bytě v KD
Spotřeba elektriky v kampeličce – „ Fitko“ 14.000,Spotřeba elektriky v kampeličce – Knihovna 14.000,Spotřeba elektriky v autobusové garáži
3.000,Koupě pozemků
60.000,Materiál
Celkem
749.000,-

73.588,26.765,31.831,157.855,30
33.886,50
12.681,50
9.249,50
84.490,6.547,1.059,18.125,50
18.125,50
1.902,5.400,131,481.636,80

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek Tělovýchovné jednotě
50.000,Příspěvek Penzionu pro důchodce
3.000,Příspěvek Svazu zahrádkářů Vřeskovice 5.000,Příspěvek církvi na opravu věžních hodin
Příspěvek SDH
Volby do kraj. zast.
Celkem
58.000,-

167.000,3.000,5.000,5.759,50.000,11.596,242.355,-

Celkem výdaje
Zůstatek na účtu u KB z roku 2007 :
Příjmy celkem :
Výdaje celkem :

2,745.000,+

2,414.979,32
941.542,59 Kč

3,174.601,84 Kč
- 2,414.979,32 Kč

Rozdíl
souhlasí se zůstatkem na účtu u KB k 31.12.2008.

1,701.165,11 Kč

