V Ř E S K O V Á K
listopad 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste
případné škody na majetku, které jsou
způsobeny firmou provádějící tyto práce
co nejdříve hlásili na obecní úřad nebo
nechali stavbyvedoucím zapsat do stavebního deníku.
Dále bych vás chtěl požádat o vyplnění dotazníků č.2, které vám byly doručeny,
tyto
lze
vyplnit
i
na
www.vreskovice.cz. Výsledky z dotazníků budou zveřejněny. Už teď je zřejmé,
že budou přínosem pro práci zastupitelstva. Jsem rád, že pro studijní práci si
studentka vybrala naší obec.
starosta obce Václav Matoušek

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

Letecké snímky
Vážení spoluobčané, na obecním úřadě je možno si ještě objednat
letecké snímky obce, cena laminovaného snímku (pořízeny na jaře
2012) je 240,- Kč. Objednávky na OÚ do 6.12.2012.

Kanalizační přípojky
Na základě dotazů některých majitelů nemovitostí, nabízíme možnou
konzultaci, případně výškové zaměření pro určení místa a hloubky
kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka bude ukončena na hranici
pozemku. Kdo by chtěl využít této služby, ať toto oznámí na obecní
úřad ve Vřeskovicích (osobně, telefonicky nebo emailem) do pondělí
3.12.2012 do 17:30h. Zároveň s oznámením zanechte zpětný kontakt,
nejlépe telefon nebo email. Dle počtu zájemců bude domluven termín
či termíny s projektantem, který by tyto případy vyřešil.

Pozvánka na 14. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích
Zveme všechny občany na 14. veřejné zasedání, které se bude konat
17.12.2012 od 19. hod. Hlavním bodem bude projednání rozpočtu na
rok 2013.

U s n e s e n í z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 6.11.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
179. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan
180. Zapisovatele: pí Kašparová Hana
Schvaluje:
181. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: pí Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
182. Program veřejného zasedání

183. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Vřeskovice a
ukládá zpracovat a projednat návrh výše uvedené Změny č. 2 Územního plánu Vřeskovice.
184. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 104/1
mezi obcí Vřeskovice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem.
185. Žádost firmy Stamoza s.r.o., Cheb o odsouhlasení podzhotovitelů na akci Vřeskovice – splašková kanalizace a ČOV.
186. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2012.
Souhlasí:
187. Se žádostí o změnu termínu průběžné platby dotace ze SZIF
na akci „Vřeskovice- splašková kanalizace a ČOV“.
Bere na vědomí:
188. Zprávu z mezidobí zasedání.
189. Zprávy předsedů komisí a výborů

Přehled čerpání rozpočtu

Lampionový průvod
V sobotu 17.listopadu 2012 se uskutečnil 2. lampionový průvod po
Vřeskovicích, kterého se zúčastnilo mnoho rodičů s dětmi. Průvod
byl zakončen teplým nápojem v hospodě. Děkujeme všem zúčastněným.

Kulturní akce v prosinci
Rozsvícení vánočního stromku
Zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromku, které se
uskuteční první adventní neděli 2.12.2012
od 17 hod. na návsi. Pro děti bude připraven teplý čaj a překvapení,
pro dospělé pak svařené víno. K slavnostnímu rozsvícení pak bude
připraven krátký kulturní program. Všechny tímto srdečně zveme!

Mikulášská a vánoční besídka
V sobotu 8.12.2011 od 16.hod se v sále KD bude konat tradiční besídka, kde budou připraveny různé soutěže a program pro děti.
Všechny děti i rodiče tímto srdečně zve kulturní komise při OÚ ve
Vřeskovicích.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Oblíbený vánoční turnaj ve stolním tenisu se letos uskuteční
v neděli 29.12.2012. Zápis účastníků proběhne v 9.hod a bude se
soutěžit v kategoriích děti, muži a ženy. Srdečné zveme všechny
fanoušky i soutěžící, pro které budou připraveny hodnotné ceny.

Silvestr – Speciál music Tureček
Poslední letošní večer a začátek roku 2013 můžete přijít společně
oslavit do KD ve Vřeskovicích. K tanci zahraje jako v minulém roce
J. Tureček – Speciál music. V minulém roce se zábava velmi vydařila
a těšila velké účasti a doufáme, že tomu bude i v tomto roce.
Je možné si objednat večeři nebo občerstvení (chlebíčky, obložené
mísy nebo chuťovky) a to buď přímo v restauraci nebo na tel.
774893832. Vstupné 150,- Kč.

