V Ř E S K O V Á K
březen 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, ač to tak nevypadá, tak už máme jaro a s ním začnou
práce na zahradách. I v letošním roce
můžete využít bezplatné služby, kterou
pro vás organizuje obecní úřad s SDH –
hromadné pálení dřevního odpadu na
bývalé skládce směr Lhovice. Termín
hromadného pálení bude upřesněn (začátek května). Prosím odpad ukládat ve
spodní části bývalé skládky a ukládat
pouze dřevní odpad, ne trávu. Děkuji
Jistě očekáváte informace o kanalizaci, tyto najdete v samostatném článku
uvnitř.
starosta obce Václav Matoušek

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

Kanalizace
Mezi některými občany se diskutuje o tom, že kanalizace je zbytečná
a že zastupitelstvo rozhodlo o jejím budování, aniž by se občanů zeptalo. Dovolte mi, abych připomněl, že rozhodnutí padlo v roce 2007
a v roce 2008 byl starostovi uložen úkol zadat vypracování projektové dokumentace. Na tvorbě tohoto projektu se mohli podílet téměř
všichni majitelé nemovitostí v obci. Při vyřizování územního řízení
jsme očekávali velkou účast z řad občanů, tak jsme se domluvili
s úředníky na MěÚ v Klatovech, že jednání se uskuteční ve Vřeskovicích a připravili jsme k tomuto jednání sál. Jaké bylo naše překvapení, že kromě úředníků a projektanta se z řad občanů zúčastnilo jen
pět majitelů nemovitostí. Seznam účastníků řízení kromě dotčených
organizací a úřadů byl na čtyřech stránkách. Každý by si měl uvědomit, že kanalizační přípojka je zhodnocením jeho nemovitosti a snažit
se udělat vše proto, aby se mohl napojit. Žádám ty, kteří ještě nemají
vyznačeno, kde budou chtít přípojku, aby tak učinili, buď oslovením
stavbyvedoucího nebo oslovte mě, já informaci předám. Podrobné
informace o připojení budou doručeny majitelům nemovitostí, kteří
jsou uvedeni v katastru nemovitostí. S těmito majiteli pak budou sepsány smlouvy o napojení a provozování kanalizace. V současné době bylo zadáno firmě, která obci bude zajišťovat „papírový provoz“
kanalizace, aby s výrobcem technologie připravil kalkulaci na výši
stočného.
Dle posledních informací by měla být ČOV spuštěna v červnu, takže
od poloviny června by bylo možné se začít napojovat. Obecní úřad
nabízí občanům, stejně jako tomu bylo při výstavbě plynofikace se
sloupky na plynoměr, možnost zajištění kanalizačních šachet pro
kanalizační přípojky. Kdo bude mít zájem může se od 3.4.2013 informovat na obecním úřadě, kde bude šachta k prohlédnutí. Závazné
objednávky se budou přijímat do 15.5. Od 3.4. bude možno na OÚ
sehnat i kontakty na firmy, které provádějí práce spojené s přípojkami. Přípojku na hranici pozemku bude provádět firma Stamoza, přípojky by měly být převážně budovány o víkendech, takže by majitel
nemovitosti mohl být u toho.
Závěrem této zprávy přijměte moji omluvu za určitá omezení v průběhu výstavby kanalizace.
Václav Matoušek, starosta

U s n e s e n í z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 20.3.2013
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
207. Ověřovatele zápisu: p. Zub Jan, p. Majer Jan
208. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
209. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
210. Program veřejného zasedání
211. Účetní závěrku za rok 2012
212. Dodatek č. 1/2013 k uzavřené smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou. (změna čl. II.: výše
příspěvku 5.820,- Kč, splatnost k 31.10.2013).
213. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-000688/3, Vřeskovice, Kypetová, čp. 4 na pozemcích parc. č. 103/1 a 104/1 v k.ú.
Vřeskovice. Mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč
+. DPH.
214. Žádost firmy Stamoza s.r.o. Cheb o odsouhlasení podzhotovitelů č. 4 - Inerix s.r.o., Havlíčkova 1083/2, 350 02 Cheb, IČ:
29118905 – stavební práce na ČOV, oplocení a komunikace a EKAS,
spol. s.r.o., Husova 1138, 334 01 Přeštice, IČ:40522393 – elektromontážní práce na ČOV, dodávka a montáž solární sestavy.
215. Smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení na Obratiště na místní komunikaci v k.ú. Vřeskovice, na pozemcích parc. č. 15/3, 1591/1,mezi obcí Vřeskovice a
Komunikace – Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň, IČ:
41687170. (Celkem 51.000,- bez DPH, z toho dokumentace pro
územní rozhodnutí 26.000,- Kč a dokumentace pro stavební povolení
25.000,- Kč)
216. Mandátní smlouvu na služby v oblasti provozování kanalizací
mezi obcí Vřeskovice a firmou VAK SERVIS s.r.o., Domažlické
předměstí 610, 339 01 Klatovy (700 Kč + DPH/měs.)
217. Zkrácení termínu veřejné sbírky pro rodinu p. Jana Míky na
obnovu rodinného domu po požáru k datu 30.4.2013

Bere na vědomí:
218. Zprávu z mezidobí zasedání.
219. Zprávy předsedů komisí a výborů
220. Informace o budování kanalizace
221. Rozpočtová opatření č. 9/2012 a č. 1/2013
Ukládá:
222. Zajistit odborné řešení narušení svahu od Biřkova – rokle –
proti p. Roubovi.

Poděkování pana Míky
Vážení spoluobčané,
blíží se začátek jara a jak jste si určitě všimli, po požáru mého domku
už není skoro ani památky.
Dovolte mi proto, abych za celou svoji rodinu poděkoval touto cestou
všem spoluobčanům kteří přispěli do dobrovolné sbírky a i těm, kteří
poradili a pomohli jinak.
Zvláště děkuji JSDHO, starostovi obce panu Václavu Matouškovi a
celému OÚ za velkou a obětavou pomoc.
Za celou rodinu Míka Jan
Ve sbírce bylo dosud vybráno 44950,- Kč.

Zápasy v národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
30.3.2013,15.00
6.4.2013
7.4.2013, 9.15
13.4.2013
14.4.2013, 10.45
20.4.2013
20.4.2013,
21.4.2013, 14.00
21.4.2013, 9.15
27.4. 2013, 14.30
28.4.2013, 14.00

dorostenky
dorostenci
muži B
dorostenci
muži A
ml. žáci
dorostenci
dorostenky
muži B
muži B
dorostenky

V - Příchovice
V - Příchovice
V - Chudenice
V - Nýřany
V - Žatec
V - Ejpovice
V - Tymákov
V - Ejpovice
V – Blovice B
V – Příchovice B
V – Plzeň Újezd

Dětský maškarní ples
První březnovou sobotu se uskutečnil tradiční dětský maškarní ples.
O zábavu se skvěle starala kapela „Asfalt“. Obecní zastupitelstvo
velice děkuje všem spoluobčanům, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě i vlastním průběhu dětského maškarního plesu.

LETNÍ TOULKY PO ISLANDU
V úterý 23.dubna od 18. hod v kulturním domě ve Vřeskovicích.
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích zve všechny zájemce na
vtipné vyprávění mladých cestovatelů o jejich dobrodružné a nebezpečné cestě za krásami a poznáním Islandu. Beseda je spojena s promítáním fotografií. Délka pořadu 120 minut. Vstupné dobrovolné.

Oslava narozenin
V měsíci březnu slavila kulaté narozeniny paní Marie Bauerová,
tímto jí srdečně gratulujeme!
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