V Ř E S K O V Á K
prázdniny 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přeji všem
příjemné prožití dovolenkových chvil a
načerpání sil do dalšího období.
Dne
17.7.2012
bude
firmě
STAMOZA,
společnost
s ručením
omezeným, CHEB předáno staveniště a
bude zahájena akce „Vřeskovice –
splašková kanalizace a ČOV“. Žádám
všechny o akceptování
určitých
omezení, která se určitě dotknou každého
v průběhu této výstavby. Jakékoliv
dotazy a stížnosti, prosím, směřujte na
obecní úřad. Akce bude ukončena v říjnu
2013.
Děkuji
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

U s n e s e n í z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne 24.5.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
121. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan ml.
122. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
123. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
124. Program veřejného zasedání
125. Vyloučení níže uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení na akci „Vřeskovice –
Splašková kanalizace a ČOV“ :
a) Společnost EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha
1, IČO 45274924 z důvodu, že nabídková cena
38,867.092,- Kč je vyšší než přepokládaná hodnota veřejné
zakázky, která byla stanovena na 25,000.000,-Kč bez
DPH. Nabídka byla vyřazena v souladu se zadávací dokumentací, kde bylo uvedeno : V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota
veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
b) Společnost STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň, K Lomu 426,
332 09 Štěnovice, IČO 14706768, nabídková cena
29,490.262,- Kč bez DPH.
c) Společnost SALVITA s.r.o., Jugoslávská 1661/9, 301 56
Plzeň, IČO 62585177, nabídková cena 29,641.015,- Kč
bez DPH.
126. Nejvhodnější nabídku předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na akci
„Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“ – Společnost
STAMOZA, spol. s.r.o.,
Vrázova 7,čp 2429, 350 02 Cheb, IČO 45358800, který předložila podle hodnotících

kritérií nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
19,752.651,- Kč bez DPH.
127. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby „Vřeskovice –
splašková kanalizace a
ČOV s vybraným uchazečem – společnost STAMOZA, spol.
s.r.o., Vrázova 7, čp.
2429, 350 02 Cheb, IČO 45358800 v souladu se zadávacími
podmínkami a
předloženou nabídkou. Jestliže uchazeč odmítne uzavřít
smlouvu na základě výzvy
zadavatele, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se
umístil jako druhý
v pořadí.
128. Uzavření smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem na akci „Modernizace budovy čp. 22“.
129. Uzavření smlouvy o dotaci s SZIF na akci „Vřeskovice splašková kanalizace a
ČOV“.
130. Smlouvy na opravu a modernizaci budovy čp. 22 (Kampelička) s firmou Josef Míka,
Stropčice 37 – rekonstrukce střechy, cena díla 280.250,- Kč a
s firmou Vojtěch
Tarantík, Blatenská 1059/46, Plzeň – rekonstrukce WC, cena
díla 145.111,- Kč.
131. Schválení servisní smlouvy mezi obcí Vřeskovice a firmou
ROBUR průmyslové
vytápění Brno.
132. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. Č. 1586/l mezi obcí Vřeskovice a ing. Miroslavem Roubem,
Vřeskovice čp. 14.
133. Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou
Klatovy – nebude pro
letošní rok podepsána.
134. Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 900/19, který
zpřístupňuje pozemek p.č.
900/27 mezi obcí Vřeskovice a panem Michalem Štichem.

135. Rozpočtové opatření č. 1/2012.
136. Smlouvu o stavebním dozoru s firmou Hajšman a Bartoň.
Pověřuje:
137. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dílo
na dodávku stavby
„Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“ se společností
STAMOZA, společnost s
ručením omezeným, Vrázova 7 čp. 2429, 35002 Cheb, IČO
45358800.
138. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem na
akci „Modernizace budovy č.p. 22“.
139. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dotaci s SZIF na akci
„Vřeskovice – splašková kanalizace a ČOV“.
Bere na vědomí:
140. Zprávu z mezidobí zasedání.
141. Zprávy předsedů komisí a výborů.
142. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vřeskovice
– splašková kanalizace a
ČOV“.
Ukládá:
143. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi zajistit odeslání
oznámení o vyloučení
uchazečů z účasti na zadávacím řízení.
144. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi zajistit odeslání
oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům do
31.května 2012.
145. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi poptat možnost zajištění stravy pro seniory u
jiných firem než Městské Charity Klatovy.
146. P. Václavu Bláhovi převést pozemky z orné půdy a zahrady
na ostatní plochy
v katastru obce Vřeskovice.

U s n e s e n í z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne15.6.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
147. Ověřovatele zápisu: p. Bezděková Barbora, p. Bláha Václav
148. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
149. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
150. Program veřejného zasedání
151. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2011 bez výhrad.
Bere na vědomí:
152. Zprávu z mezidobí zasedání.
153. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Ukládá:
154. Místostarostovi obce p. Václavu Bláhovi navrhnout řešení
ohledně velkého přílivu
vody do rokle „u Roubů“ a následného sesuvu půdy..
U s n e s e n í z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne28.6.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
155. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Zub Jan
156. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
157. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Meszáros Milan, p. Eichlerová Martina
158. Program veřejného zasedání
159. Přijetí střednědobého revolvingového úvěru ve výši Kč
10 000 000,- a
dlouhodobého investičního úvěru ve výši Kč 6 000 000,- od
Komerční banky, a.s. na
projekt Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV

160. Zajištění výše uvedených úvěrů bytovým domem čp. 22 na
st.p. č. 55 a st.p.č. 55,
v katastrálním území Vřeskovice.
161. Přijetí daru od Miloslava Motlíka, bytem Hřebečská 2676,
272 01 Kladno –
Kočehlavy. Předmět daru: 1/38 vlastnického práva k pozemku
parc.č.:39/5 v kat.ú.
Vřeskovice 607967 a 1/38 vlastnického práva k pozemku
parc.č.: st.170 v kat.ú.
Vřeskovice 607967
162. Přijetí daru od Boženy Motlíkové, bytem Hřebečská 2676, 272
01 Kladno –
Kočehlavy. Předmět daru: 1/38 vlastnického práva k pozemku
parc.č.:39/5 v kat.ú.
Vřeskovice 607967 a 1/38 vlastnického práva k pozemku
parc.č.: st.170 v kat.ú.
Vřeskovice 607967
163. Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení odběrného el. zařízení
k distribuční soustavě
č.: 12_SOBS01_4120804037, s ČEZ Distribuce,a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
164. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 58 z 1.1.2009 se Zemědělským družstvem Merklín,
Družstevní 276, 334 52 Merklín, kterým se zvyšuje nájemné
z 1.100,-Kč na 2.000,Kč/ha ročně
165. Rozpočtové opatření č. 2/2012
Pověřuje:
Starostu obce p.Václava Matouška k podpisu smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. do výše limitu 10.000.000,- Kč
na projekt „Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“
Starostu obce p.Václava Matouška k podpisu smlouvy o úvěru
s Komerční bankou, a.s.ve výši 6.000.000,- Kč na projekt „Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“
Bere na vědomí: zprávu z mezidobí zasedání
zprávy předsedů komisí a výborů

Oslava narozenin
Dne 28.6.2012 oslavila krásné 80. narozeniny paní Marie Červenková. Přejeme jí do dalších let mnoho štěstí a hlavně zdraví!

Muži uhájili II. ligu, starší žáci se stali přeborníky kraje
Úspěchem skončila sezona 2011/2012 pro házenkáře TJ Vřeskovice.
V posledním dvoukole vyhráli vřeskovičtí starší žáci oba zápasy na
hřištích soupeřů a stali se zaslouženě přeborníky Plzeňského kraje.
Slavilo i áčko mužů tohoto oddílu národní házené, které si výhrou v
Klášterci nad Ohří zajistilo druholigovou příslušnost i pro příští sezonu.

Vážení spoluobčané,
obec Vřeskovice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni Vás žádá o spolupráci při zjišťování názorů, přání a potřeb
obyvatel obce.
Jedná se o analýzu názorů a přání obyvatel, hledání řešení a
zlepšujících opatření různých problémů. Výstupem budou doporučení
pro vedení obce, jak zvýšit kvalitu života v obci a vylepšit různé aktivity v obci.
Budou zpracovávány postupně 2 dotazníky, které budeme
roznášet osobně v měsících červenci až listopadu. První dotazník
poslouží pouze ke zjištění Vašich názorů, postojů, potřeb a přání. Na
základě závěrů z 1. dotazníku bude vypracován navazující 2. dotazník, kde budou navržena různá řešení a opatření, a Vy se k nim budete moci v dotazníku vyjádřit. Vámi vyplněné dotazníky si vyzvedneme od Vás osobně do 14 dnů od roznesení. Kdo bude chtít dotazník
vyplnit anonymně, bude ho moci vhodit do schránky, která bude
umístěna za dveřmi v jednotě COOP. Další možností vyplnění dotazníku je anonymně elektronicky na adrese http://zjisteni-prani-apotreb-obca.vyplnto.cz/ do 12. srpna 2012.
Výsledky obou dotazníků budou prezentovány na veřejném
zasedání obce na jaře roku 2013.
Věříme, že život v obci Vám není lhostejný a budete ochotni
podílet se na zlepšení života a rozvoji aktivit v obci.
Děkujeme za Vaši spolupráci!

Úklid v obci
Děkujeme všem občanům, kteří upravují obecní pozemky před svými
domy a těm, kterým není lhostejný nepořádek v obci!
Kluci Chmelířovi s dědou vyklidili autobusovou zastávku u Kampeličky. Téměř naplnili odpadem celou popelnici. Děkujeme.

Hasičská soutěž ve Vřeskovicích
Tradiční soutěž v požárním sportu "O pohár starosty obce" se uskuteční 11. srpna 2012 od 13:00 hodin na louce za kluzištěm. Již tradičně jsou připraveny bohaté ceny a vynikající zázemí. Občerstvení bude zajištěno jako vždy v dostatečné míře a do pozdních ranních hodin!

Volejbalový turnaj
V sobotu 21.7.2012 od 9.hod se na hřišti TJ uskuteční volejbalový
turnaj. Zveme všechny příznivce a fandy sportu.
Občerstvení zajištěno.

Uplynulé kulturní akce
Hlavní koncert Švihovského hudebního léta
V pátek 1.června 2012 se v KD Vřeskovice uskutečnil hlavní koncert
Švihovského hudebního léta. Vystoupila zde kapela při ZŠ Švihov
pod vedením J. Babky, taneční skupina Smile ze Švihova a mažoretky. Sál KD byl plný k prasknutí a všichni si chválili skvělou atmosféru.

Dětský den
V neděli 3. června uspořádala kulturní komise při OÚ spolu s myslivci oslavu Dne dětí. Děti se svezly na koních, splnily několik úkolů
při stopované a na lomu pro ně připravili myslivci velmi pěkný program (poznávání vycpanin, střelba z pušky, výcvik psů). Odpoledne
bylo završeno opékáním špekáčků. Akce se zúčastnilo 40 dětí! Všem
děkujeme za účast a pomoc při přípravě Dne dětí.

Pouťové slavnosti
O víkendu 23. a 24. června proběhla v obci pouť. Počasí se vydařilo.
V sobotu se uskutečnilo sportovní odpoledne pořádané TJ Vřeskovice a večer proběhla pouťová zábava, kde zahrála skupina Spirála.
V neděli pak občané mohli zavítat do kostela na mši.

Kočovné divadlo ve Vřeskovicích
V pátek 29. června přijelo (koňským povozem) do naší obce Válkovo
kočovné divadlo Praha. Počasí bylo skvělé, proto bylo divadlo sehráno na hřišti za KD. Dětem se velmi líbila Čertovská pohádka a dospělé pak pobavily Střípky národního poblouznění. Divadlo navštívilo
asi 120 lidí, jsme rádi, že o divadlo mají občané zájem a proto pro
vás na podzim připravujeme další divadelní představení.
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