V Ř E S K O V Á K
listopad 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, již zde máme listopad, listí opadává ze stromů a příroda se
zvolna ukládá k zimnímu spánku. To se
pozná nejen pohledem po krajině, ale
bohužel i zápachem a dýmem, který se
šíří po obci. Každý se snaží spálit co se
dá a vůbec se přitom neohlíží na sousedy, co oni na to. I když se mi zdá, že oni
na to reagují bohužel stejně, zkrátka si
řeknou: „Když může on, můžu já také“,
a tak se naše obec ocitá v jednom dýmu.
Když nás zrovna neotravuje Asavet, tak
si přece musíme užívat jinak. Tyto mé
řádky se ale netýkají jen ohýnků na zahradách, nýbrž i kouřících komínů,
z nichž se někdy šíří nejen zápach z uhlí,
ale bohužel dost často i ze spalovaných
umělých hmot či jiných látek, jejichž
spaliny nás velmi ohrožují na zdraví.
Snad vás tyto řádky donutí se alespoň
zamyslet nad tím, proč otravujete dýmem
všechny okolo a v konečném důsledku
vlastně i sami sebe.
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 osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v tomto roce se konalo
v pátek, 7.11.2003 od 19,30 hodin
v Restauraci na sauně.

Usnesení z veřejného zasedání
Obecní zastupitelstvo:
73. Volí: Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Matěj, p. Simbartl Josef
Bere na vědomí:
74. Zprávu z mezidobí zasedání.
75. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2003.
76. Zprávy předsedů komisí a výborů.
77. Zprávu starosty obce p. Krotkého o výsledku cvičného poţárního
poplachu.
Schvaluje:
78. Zrušení OZV č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, třídění, přepravy, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 14.12.2001.
79. Úpravu OZV č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem a
stavebním odpadem na území obce Vřeskovice ze dne 14.12.2001:
článek 7 – zrušit odst. č. 1 a odstavec č. 2 ponechat bez číslování.
Rozhoduje:
80. O výměně pozemku č. 900/24 o výměře 452 m2 za pozemek č.
900/23 o výměře 446 m2 za účelem vybudování místní komunikace
v lokalitě na Dědinkách.
Ukládá:
81. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
Plnění usnesení 7. veřejného zasedání ze dne 12.9.2003.
Čerpání rozpočtu obce je sledováno.

Pan Matoušek jednal na základě připomínky p. Velíška s dopravním
odborem MěÚ Klatovy ohledně osazení dopravní značky k místní
komunikaci ke hřbitovu.
Starosta pan Krotký jednal s ing. Petrmichlem ohledně urychleného
zpracování projektu na rozšíření kanalizace v obci (Dědinky). Projekt
bude stát 11.500,- Kč.
Ing. Falout zpracoval ţádosti o dotace z POV v poţadovaném termínu.
Obecní zastupitelstvo zaslalo písemnou stíţnost na zápach z Asavetu
České inspekci ŢP v Plzni a MěÚ Klatovy, odbor ţiv. prostředí. Inspekce ŢP naši stíţnost prošetřila a písemně nám odpověděla.

Stíţnost na zápach od Asavetu Biřkov
Obecní úřad podal stíţnost na zápach od Asavetu Biřkov, a to jak na
referát ţivotního prostředí v Klatovech, tak České inspekci ţivotního
prostředí, která dne 23.9.2003 provedla kontrolu areálu kafilerky.
Zde je citace z dopisu od zmíněného orgánu:
„V době kontroly sice nebyl zjištěn zápach z provozu kafilerky v obci
Vřeskovice, avšak již cca 500 metrů vzdušnou čarou od areálu kafilerky směrem k obci bylo pachové působení zjištěno. Nevylučujeme,
že při určitých povětrnostních podmínkách může docházet k šíření
zápachu až do obce Vřeskovice, a že stížnosti občanů jsou oprávněné.
Na základě zjištěných závad ČIŽP OI Plzeň zahájila se společností
Asavet správní řízení o uložení pokuty (pozn. redakce Vřeskováka:50% této pokuty náleţí obci, na jejímţ katastrálním území se nachází znečišťovatel-v našem případě tato částka dorazí do obce Biřkov……). V této souvislosti dále sdělujeme, že dle zákona č.86/2002
Sb. o ochraně ovzduší je společnost Asavet zařazena mezi zvláště
velké zdroje znečišťování ovzduší, které tímto podléhají splnění požadavků, stanovených zákonem č.76/2002 Sb. o integrované prevenci.
To znamená, že činnost a provoz tohoto zařízení bude posuzován
komplexně, včetně pachového působení a to v rámci řízení o vydání
integrovaného povolení, tj. bude muset být prokázáno, že areál nezpůsobuje obtěžování obyvatelstva zápachem, popř., že bude plněn
daný emisní limit pro pachové látky“.
Po telefonické konzultaci s pracovníky České inspekce ţivotního
prostředí jsme byli ubezpečeni, ţe pokud bude Asavet pracovat jako
dosud, nebude mu povolení k činnosti vydáno.

V závěru si můţeme jen přát, ţe situace se skutečně zlepší.

Příprava rozpočtu na rok 2004
Jak jiţ bylo zmíněno na jiném místě tohoto vydání „Vřeskováka“,
jedním z bodů posledního veřejného zasedání bylo projednání návrhu
rozpočtu na příští rok. V tomto příspěvku bych vás rád se zmíněným
návrhem seznámil. Neţ se ale vrhneme na vlastní návrh rozpočtu, je
nutné udělat odhad výsledku hospodaření roku letošního. Jednak proto, ţe zůstatek letošního rozpočtu je jednou z příjmových poloţek (a
dokonce největší) nového rozpočtu a jednak proto, ţe to vypovídá
v neposlední řadě i o tom, jak jsme vlastně v letošním roce hospodařili a jak jsme měli sestavený rozpočet. Onen zmiňovaný zůstatek je
odhadnut po detailním rozboru a tedy s velkou mírou přesnosti ve
výši 1.200.000,-Kč. Tak vysoký zůstatek můţe svádět k domněnce,
ţe jsme měli špatně sestavený rozpočet, ale je to způsobeno především tím, ţe jsme realizovali dvě největší akce z velmi malé části
(rekonstrukce bývalého kluziště a oprava cest) a logicky tedy
s podstatně menšími náklady a třetí akci dokonce vůbec (poloţení
obrubníků u silnice na Lhovice).
Tolik tedy úvodem a nyní jiţ s chutí na návrh na příští rok. U většiny
kapitol jsem nechal pouze celkovou sumu (někde s drobným vysvětlením), pouze u kapitol, ze kterých vyplývá, co ţe bychom pouze
vlastně chtěli příští rok realizovat za akce, jsou tyto kapitoly rozepsány. A úplně poslední vysvětlující poznámka se týká těch výdajových
poloţek, kde je poznámka „dotace“. To se týká akcí, na které jsme
ţádali o dotace a kde tedy uvaţujeme pouze ty výdaje, které bychom
v případě získání dotace museli vynaloţit my.

Návrh rozpočtu na rok 2004
Příjmy (odhad):
kap.02-Vodní hospodářství a ţivotní prostředí

100.000,-

kap. 16 – Kultura (příjem z činnosti KD)

50.000,-

kap. 39 - Místní hospodářství

50.000,-

kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
2.550.000,To je tradičně nejsilnější příjmová kapitola, sem patří, kromě jiného,
zůstatek z předešlého rozpočtu a příjmy ze všech daní
Dotace na výkon státní správy

CELKEM PŘÍJMY

4.000,-

2.754.000,-

Výdaje:
kap. 02 - Vodní hospodářství a ţivotní prostředí 234.000,Sem patří především náklady, spojené s odstraňováním odpadů
kap. 09 - Lesní hospodářství

50.000,-

kap. 10 – Doprava
Opravy místních komunikací, úpravy cest ……….350.000,- (dotace)
Zimní údrţba cest………………………………...…3.000,Celkem
353.000,kap. 14 – Školství(příspěvek na základní školu) 100.000,kap. 16 - Kultura
Výdaje na provoz KD
Výdaje na ostatní kulturní činnost
Knihovna
Celkem

185.000,38.000,10.000,233.000,-

Kap. 19 - Vnitřní správa
492.000,Této kapitole říkám „reţijní“, jednoduše řečeno, jsou to výdaje, které
souvisí s chodem obecního úřadu. Největší poloţkou jsou samozřejmě mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění, které uvaţujeme
pro příští rok ve výši 306.000,-Kč, dále sem patří například náklady

souvisejí s činností hasičů, pojištění majetku obce, kancelářské potřeby, telefon a internet atd.
kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektřiny - veřejné osvětlení…..……........35.000,Oprava veřejného osvětlení..................………........10.000,Veřejná zeleň......................................…………......30.000,Nákup ryb + krmení.............................………….....15.000,Údrţba hřbitova .....………………………….…….20.000,Úprava obecních pozemků.....................…….….....10.000,Rekonstrukce víceúčelového hřiště………...….….500.000,- (dotace)
Rekonstrukce poţární nádrţe a okolí..........… ……50.000,- (dotace)
Úprava pěšiny u Dědinek + točna……….......….....50.000,Stavební úpravy v Kampeličce............................…30.000,Celkem
750.000,kap. 41 - Všeobecná pokladní správa
Příspěvek TJ ............................……………...….... 15.000,Celkem
15.000,Splácení úvěru - plyn
Úroky z úvěru

255.000,35.000,-

CELKEM VÝDAJE

2.517.000,-

Reserva

+ 237.000,-

Pronájem restaurace v KD
Obec Vřeskovice nabízí od 1.1.2004 pronájem restaurace a sálu
v kulturním domě. V současné době na náš inzerát reagují první zájemci, ale pokud by se našel někdo z místních občanů, měl by před-

nost před ostatními. Pokud máte zájem, neváhejte a přijďte si domluvit podmínky pronájmu na obecní úřad.

Likvidace domovního odpadu v příštím roce
Obecní zastupitelstvo muselo před dvěma roky respektovat nový
zákon o odpadech. Tento zákon nepřipouštěl jinou moţnost hrazení
poplatků za odpady neţ tzv. ,,poplatek na osobu“ , bez rozdílu jak
s odpadem občané dále nakládají. Tento způsob nemotivuje nikoho
k tomu, aby třídil odpad a sběrné nádoby pouţíval pouze na odpad,
který uţ nelze dále třídit.Novela zákona umoţnila obcím, aby si zvolily způsob, jakým budou řešit úhradu občanů za likvidaci odpadů.
Obecní zastupitelstvo ve Vřeskovicích rozhodlo, ţe pro rok 2004 si
budou majitelé nemovitostí moci vybrat četnost svozů popelnic a dle
toho uhradí příslušnou částku. Konkrétní ceny zatím nelze uvést, protoţe společnost, která zajišťuje svoz odpadů zatím ještě nemá jasno
jak bude odpad účtován po změnách výše DPH (5% či 22%). Nespoléhám, ţe naši politici dokáţí pouţít ,,obyčejný selský rozum“, který
by měl kaţdého přesvědčit, ţe likvidace odpadů je ekologickou záleţitostí a na té by stát neměl chtít vydělávat. Obrovské finanční rezervy by páni politici určitě nalezli v organizaci státní správy, ale to by
se dotýkalo také jejich příjmů, takţe tam oni určitě hledat nebudou.
Z čehoţ plyne, ţe se odpady asi dostanou do vyšší daňové sazby.
Obec vynakládá na likvidaci odpadů kaţdý rok nemalé finanční prostředky a tyto rok od roku stoupají. I pro rok 2004 byl schválen návrh, ţe obec bude kaţdou známku na popelnici pro občany dotovat
40% z aktuální ceny. K tomu ještě pro občany důchodového věku
samostatně ţijící v nemovitosti je moţno vyuţít slevu na známku
300,- Kč. K těmto slevám, které se dotýkají přímo občanů je nutno
ještě připočítat min. 60 000,- Kč, tj. likvidace nebezpečných, velkoobjemových a tříděných odpadů a kontejnery od hřbitova.
Václav Matoušek - místostarosta obce

Cvičný poţární poplach
Dne 7.11.2003 se v 16.30 rozezněla siréna v naší obci, signalizující
poţární poplach. Jednalo se o cvičný poplach, který měl za úkol prověřit připravenost našich hasičů v případě nutnosti zásahu. Výsledek
byl vynikající-první člen druţstva se dostavil jiţ po 35-ti vteřinách a
do dvou minut byl přítomen řidič, velitel i strojník, takţe mohlo dojít

k přípravě poţárního vozidla k výjezdu. Po pěti minutách od vyhlášení poplachu bylo vozidlo i s kompletní posádkou hasičů připraveno
plnit úkoly při záchraně majetku i zdraví občanů.
Znovu chceme na tomto místě poděkovat všem hasičům, kteří jsou
ochotni ve svém volném čase chránit nás i naše majetky.
V souvislosti s tímto cvičným poplachem vám chceme vysvětlit rozdíl mezi poţárním poplachem a všeobecnou výstrahou.
Požární poplach – vyhlašuje se při poţáru, zvuk sirény je přerušovaný a to 25 vteřin siréna, 10 vteřin pauza, 25 vteřin siréna
Všeobecná výstraha – vyhlašuje se při nebezpečí (povodeň apod.),
zvuk sirény je nepřerušovaný po dobu 140-ti vteřin. Tento zvuk slyšíte kaţdou první středu v měsíci, kdy je prováděna akustická zkouška
sirén. Při vyhlášení všeobecné výstrahy se dozvíte ze sdělovacích
prostředků a z místního rozhlasu o jaké nebezpečí se jedná a jak se
máte chovat.

Pozvánka na muzikál
Dne 8.2.2004 se koná zájezd do Prahy na muzikál Bídníci. Toto
představení má velice pěkné obsazení. V hlavních rolích je moţno
vidět mimo jiné Helenu Vondráčkovou, Leonu Machálkovou, Jiřího
Korna a Daniela Hůlku. Zájezd pro naši obec zajistí cestovní kancelář, odjezd je jiţ dohodnut od kulturního domu ve Vřeskovicích. Zájemci přihlaste se na obecním úřadě do konce listopadu (při přihlášení se bude platit záloha ve výši 100,-Kč). Po tomto datu doplní cestovní kancelář zbytek autobusu svými klienty. Cena vstupenky včetně
dopravy je 890,-Kč .
Pro uspořádání zájezdu přes cestovní kancelář jsme se rozhodli po
nevydařené poslední kulturní akci, která se pro nezájem našich spoluobčanů nemohla uskutečnit. Jednalo se o zájezd na dětské lední
revue „Červená Karkulka“. Na tento zájezd se přihlásilo pouze 21
zájemců, kterým se tímto za zrušení akce omlouvá
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