V Ř E S K O V Á K
prosinec 2020
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych
vám rád popřál hodně zdraví a pevné
nervy. Jak víte, situace ohledně
pandemie stále není dobrá. Přejme si
proto klidné prožití vánočních svátků bez
stresů, v klidu domova v okruhu svých
přátel. Všem dětem pak přeji ať pod
svým stromečkem naleznou hodně dárků.
Nám ostatním pak co nejrychlejší návrat
do normálního života.
starosta obce Jan Krotký

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

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

Telefon: 376 393 379 / 724 180 805
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva
Poslední veřejné zasedání se uskutečnilo 27. listopadu. Důležitým
bodem programu bylo schvalování rozpočtu obce na rok 2021.
Rozpočet bylo nutné schválit i přes to, že naši politici stále nevědí,
jakou sazbu daní schválí a co vše se v daňové politice v příštím roce
bude dít. Pro obec je tato věc podstatná, protože výrazně ovlivní
příjem do rozpočtu obce a tím i možnost investic. V příštím roce je
naší prioritou pokračovat s přivedením pitné vody do obce. Na
přivaděč vody je zpracován prvotní projekt a bylo požádáno o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí. Další neméně důležitou věcí je
rekonstrukce dětského hřiště. Počet dětí v obci k naší radosti stále
stoupá a současné hrací prvky jsou nedostatečné. Na rekonstrukci
byla podána žádost z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení ze 14. veřejného zasedání
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
189.
Ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
190.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje :
191.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
192.
Program veřejného zasedání
193.
Rozpočtové opatření č. 9
194.
Cenu stočného na rok 2021 – 34,73 Kč /m3 + 10% DPH
195.
Cenu za odvoz komunálního odpadu na r. 2021 – 1x týdně
– 2.800,-Kč, kombinovaný – 2.400,-Kč, 1x za 14 dnů – 1.900,-Kč, 1x
měsíčně – 1.100,-Kč, jednorázový – 110,-Kč, sleva 300,-Kč pro
občany důchodového věku samostatně žijící a matky samoživitelky
196.
Rozpočet obce Vřeskovice na rok 2021
197.
Střednědobý výhled na rok 2022-2023
198.
Strategický plán obce Vřeskovice na rok 2020-2030

199.
Řád veřejného pohřebiště Vřeskovice
200.
Příkazní smlouvu s firmou GPL-Invest s.r.o. na
zastupování při žádosti s SFŽP
201.
Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace
V OBRAZE s firmou Galileo
202.
Smlouvu s firmou DIMATEX CS, s.r.o. na odběr
nepotřebného textilu
203.
Smlouvu o omezení užívání nemovitosti se SÚSPK –
komunikace III/1826, III/1827
204.
Dodatek č. 4 ke smlouvě se ZD Merklín o pronájmu
zemědělské půdy na rok 2021-2023
205.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu restaurace v KD
206.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu v KD
207.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemcích par.č. 1628/1, 1619/1 a 896/1 v k.ú. Vřeskovice pro
ČEZ Distribuce, a.s.
208.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště
z programu MMR
209.
Podání žádosti o dotaci z programu SFŽP na přivaděč
vody z vrtu
210.
Schvaluje podpis smlouvy o dotaci na zeleň z programu
NFŽP
Bere na vědomí :
211.
Zprávy předsedů výborů
212.
Jmenování inventarizačních komisí
Ukládá :
213.
Starostovi Janu Krotkému po vyúčtování nákladů na
výsadbu stromů podepsat smlouvu o dotaci z programu NPŽP

Prodej známek na popelnice a vybírání poplatků za psy
Známky na popelnice se budou prodávat ve středu 20.1.2021
Cena za odvoz komunálního odpadu na r. 2021 – 1x týdně – 2.800,Kč, kombinovaný – 2.400,-Kč, 1x za 14 dnů – 1.900,-Kč, 1x měsíčně
– 1.100,-Kč, jednorázový – 110,-Kč, sleva 300,-Kč pro občany
důchodového věku samostatně žijící a matky samoživitelky

Likvidace odpadů v obci
Sice jsem to již několikrát vysvětloval, ale stále to pár občanů
nepochopilo. Prosím o třídění odpadů a vhazování do příslušných
kontejnerů. Popelnice s oranžovým víkem je určena na jedlé oleje a
tuky. Oleje a tuky mají být v uzavřené PET lahvi. Bohužel se tam stále
objevují skleněné lahve a plechovky od oleje. V prostoru kontejnerů
navíc lidé vytvořili prostor pro odkládání čehokoli. Nacházíme tam
bioodpad v podobě krabice s muškáty, nádobí, gumové koberce z auta,
knihy, pneumatiky a další odpad, který tam nepatří. Stále chci věřit, že
to nedělají občané naší obce, ale občané jiných obcí. Také odpočívka na
bývalé skládce směrem na Lhovice se stala odkladištěm všeho
nepotřebného. Prosím vás tedy o třídění odpadu, a i o pomoc při
napomenutí těch, kteří nám zmíněný nepořádek dělají.
Jan Krotký

Sázení stromů v obci
V sobotu 21.listopadu se nám společně podařilo vysázet 39 stromů
v zastavěném území naší obce. Na tuto výsadbu se nám povedlo
získat dotaci z programu životního prostředí. Jedná se o částku
209.000,- Kč, která pokrývá veškeré náklady za materiál (tedy
stromy, kůly, zeminu, hnojení a zalévací vaky), částku za zpracování
odborného posudku s projektem a dohledem nad výsadbou (tato
částka je 50.000,- Kč). Dotace je rozdělena na odborné posudky,
materiál, který je oceněn podle průměru stromů a propagaci. Jediné,
co jsme měli udělat my, bylo samotné sázení. Líbila se nám
myšlenka, aby každý strom měl svého patrona, a tak i vznikly
cedulky se jmény u jednotlivých stromů. Potěšil nás velký zájem o
sázení, a i o následnou péči o tyto stromy. Co se týká zalévání
stromů, to bude probíhat za pomoci hasičů a odborný střih pak bude
proveden Ing. Kunešem, který na výsadbu dohlížel. Pro ty, na které
již nezbyl volný strom a projevili zájem, máme dobrou zprávu.
V příštím roce chceme pokračovat s výsadbou mimo zastavěné území
obce. Uvažujeme především s výsadbou ovocných stromů. V závěru
děkujeme všem, kteří se aktivně na sázení podíleli a pomohli zvelebit
naši obec.

ČINNOST ZASTUPITELSTAVA ZA POLOVINU
FUNKČNÍHO OBDOBÍ
- dotažení odkoupení objektu sauny od TJ
- dodělání webových stránek obce
- zlevnění služeb pověřence GDPR na ¼
- výběr příspěvku na kanalizační přípojky
- dotažení stavebního povolení na komunikaci na Dědinkách +
realizace stavby, včetně zasíťování datovým kabelem
- vytvoření odpočívky v Akátí
- oprava cesty do Mstic
- opravy KD : dodělání oken a venkovních dveří v zadní části ,
oprava soklu a nátěr fasády, zhotovení nových schodů včetně
zábradlí a bezbariérového přístupu u vchodu, rekonstrukce soc.
zařízení, vodovodních rozvodů + odpadů, chodby, dveří, opravy v
bytě, zhotovení archivu, výměna všech vnitřních dveří v celém KD
- zhotovení venkovního posezení před i za KD
- úprava pozemku před kampeličkou včetně vytažení elektriky pro
vánoční strom
- výměna oken a dveří „u hadice“, zhotovení nových vrat u hasičské
zbrojnice
- realizace průzkumného vrtu + příprava projektu na přivaděč pitné
vody do obce
- rekonstrukce části veřejného osvětlení včetně projektu
- realizace bezdrátového rozhlasu
- vytvoření a schválení 5 vyhlášek obce
ZÍSKANÉ DOTACE :
PSOV 2019 – 320.000,- Kč na opravy KD
SFŽP 2019 – 349.170,- Kč na průzkumný vrt
HASIČI 2019 – 29.900,- Kč na nákup vybavení
PSOV 2020 – 500.000,- Kč na veřejné osvětlení
NPŽP 2020 - 209.000,- Kč na výsadbu stromů
Podána byla žádost o dotaci z nadace ČEZ na výstavbu sociálního
zařízení u hasičské zbrojnice - bohužel jsme neuspěli.

Dvakrát jsme nebyli úspěšní ani při získání dotace na projektovou
dokumentaci vodovodu.
V současné chvíli jsou podány žádosti o dotace z fondu MMR na
rekonstrukci dětského hřiště a z fondu SFŽP na přivaděč pitné vody
do obce.

Bezdrátový rozhlas
Minulý týden byl uveden do provozu bezdrátový rozhlas. Z důvodu
výměny vedení NN firmou ČEZ došlo i k demontáži stávajícího
nadzemního vedení veřejného rozhlasu. Po zvážení situace a cenové
kalkulaci byl zvolen bezdrátový rozhlas. Nyní probíhá zkušební
provoz a budeme rádi za každé připomínky. Zejména jak je to
v jednotlivých částech obce slyšet. Reproduktory lze pak natočit,
umístit na jiné místo, případně zesílit hlasitost tam, kde to není slyšet.
Připomínky adresujte na obecní úřad nebo využijte aplikaci na
webových stránkách obce.
Jan Krotký

Vánoční besídka
V sobotu 12.12. se uskutečnila vánoční besídka pro děti. Z důvodu
platných vládních nařízení musela proběhnout ve venkovních
prostorách. Toto nouzové řešení se nakonec ukázalo jako velké plus
celé akce. Děti se sešly v 15hod před kulturním domem. Za hudby
z pohádky Tři oříšky pro Popelku se objevila princezna Popelka i
s princem na koních. Děti obdarovala třemi kouzelnými oříšky a
společně s princem je povozili na koních. Pak děti plnily spoustu
úkolů a celou akci jsme zakončili nadílkou a opékáním buřtů.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor SDH Vřeskovice přeje Všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor TJ ve Vřeskovicích přeje Všem občanům příjemné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

Betlémské světlo ve Vřeskovicích
V úterý 22.12. 2020 od 17:00hod do 18:00hod budou rozdávat místní
skautky u stromku na návsi betlémské světlo. Přijďte se podívat,
nasát předvánoční atmosféru a odnést si s sebou domů tento krásný
symbol Vánoc. Svíčky, případně lucerničky s sebou!

Vřeskovická šlápota
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční novoroční výšlap.
Sejdeme se 1.1.2021 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 9.1.2021 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od 9hod,
začátek turnaje 9,30 hod, registrace dětí a žen potom od 13,00 hod.
Jste srdečně zváni.
Vydáno 12.12.2020

Andrea Faloutová

