V Ř E S K O V Á K
říjen 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, od ledna roku 2003
k vám promlouvám prostřednictvím
úvodního slova - od této doby vychází
Vřeskovák. Doufám, že i nové zastupitelstvo bude ve vydávání Vřeskováka pokračovat. Osobně si myslím, že to byl
dobrý nápad začít vydávat tento list, ve
kterém se dočtete, co se v naší obci děje
(uvnitř listu pak najdete fotografii
s autory Vřeskováka-naši redakční radu).
Na závěr mi dovolte, abych se s vámi
jménem obecního zastupitelstva rozloučil a poděkoval všem, kteří nám důvěřovali a někdy i pomohli. Věřte, že bez
obojího se žádné zastupitelstvo neobejde.Poslední má výzva zní – „Jděte
k volbám a zvolte si své zástupce“.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek, 22.9.2006 se uskutečnilo v pořadí již 25. a poslední veřejné
zasedání stávajícího obecního zastupitelstva.

Usnesení z 25. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Vřeskovice dne 22. září 2006.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
192. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: Jan Majer st., Matěj Mraček
Bere na vědomí:
193. Zprávu z mezidobí zasedání.
194. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
195. Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro projekt internetizace
knihoven a smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky.
Vřeskovice dne 22.9.2006

Volby do obecního zastupitelstva
První den voleb: 20.10.2006 od 14,00 – 22,00 hodin.
Druhý den voleb: 21.10.2006 od 8,00 – 14,00 hodin.
V naší obci kandiduje 11 kandidátů do sedmičlenného zastupitelstva.
Každý z nich kandiduje jako nezávislý kandidát a zde uvádíme jejich
jmenný seznam (řazeno abecedně):
Václav Bláha ml., čp.99
Ing.Miroslav Blohmann, čp.55
Josef Duchek, čp.115
Ing.Josef Falout, čp.32
Jan Krotký, čp.104
Jan Majer ml., čp.102
Václav Matoušek, čp.27
Pavel Misior, čp.112
Václav Ruth, čp.116
Luděk Štich, čp.121
Jan Zub, čp.12

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 30. 9. 2006
Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem
Kap. 16 – Kultura
Celkem
Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

Rozpočet:

Čerpání:

125.000

129.840,-

0

50,-

130.000

95.297,-

75.000

82.312,-

4.000
0
0
0
0
0
4.000

4.001,17.528,120.000,20.000,3.345,300.000,464.874,-

1.808.000

2.009.915,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Dotace na výkon státní správy
Dotace na volby do PS Parlamentu ČR
Sponzorský dar na sportovní účely
Dotace na volby do OZ
Dotace pro SDH
Dotace na komunikace od KÚ
Celkem
Mezisoučet příjmů
Zůstatek z roku 2005

Celkem příjmy
Výdaje:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem

0
1.808.000

1.238.650,3.248.566,-

Rozpočet:

Čerpání:

257.500

175.792,-

10.000

1.880,-

Kap. 10 – Doprava(údrţba cest)
Celkem

414.000

625.610,-

Kap. 14 – Školství
Příspěvek na Zákl. školu Švihov
Příspěvek na MŠ Borovy
Celkem

80.000
0
80.000

82.564,37.212,119.776,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu
Celkem

163.000

134.464,-

Výdaje na ostatní kulturní činnost:
Celkem

33.000

30.331,-

Knihovna:
Celkem

18.500

17.940,-

C e l k e m kultura

214.500

182.736,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Celkem

653,000

504.420,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

629.000

447.583,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek na činnost TJ Vřeskovice
300.000
Celkem
308.000

Celkem výdaje
Zůstatek na účtu u KB Klatovy:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl

2.566.000

0
19.813,-

2.085.228,-

1.163.338,- Kč

3.248.566,2.085.228,1.163.338,- Kč souhlasí se zůstatkem na účtu.

Obecní zastupitelstvo 11/2002 ÷ 10/2006

Na fotografii zleva:
Ing.Josef Falout – předseda finančního výboru
Zdeňka Zubová – předsedkyně kontrolního výboru
Ing.Miroslav Blohmann – předseda kulturní komise
Jan Krotký – starosta obce
Václav Matoušek – předseda komise místního hospodářství
Josef Duchek - předseda komise výstavby
Václav Ruth - předseda komise lesního hospodářství
V tomto složení se obecní zastupitelstvo loučí a děkuje za důvěru,
projevenou v uplynulém volebním období.

Změna pracovnice obecního úřadu
K 1.11.2006 odchází na
zasloužený odpočinek paní
Zdeňka Kunová. Na obecním úřadě pracovala nepřetržitě po celou dobu samostatnosti obce. Za tuto dlouholetou práci pro obec ji
patří poděkování nás všech.
Do dalších let jí přejeme
mnoho zdraví a spokojenosti.

Jak jsme již informovali na
veřejném
zasedání,
od
1.11.2006 bude novou administrativní pracovnicí na
obecním úřadě paní Jitka
Chmelířová. Přejeme jí
rychlé zapracování na obecním úřadě a hodně úspěchů
v nové
práci.

Na tomto místě bychom vás ještě rádi informovali o možnosti ověřování podpisů a listin. Tuto činnost do doby, než paní Chmelířová získá patřičná oprávnění, bude vykonávat i nadále paní Kunová a to po
předchozí dohodě na obecním úřadě.

Redakční rada Vřeskováka

Na obrázku se právě vytváří říjnové, celkově již 41. číslo Vřeskováka
vydávaného současným obecním zastupitelstvem. Zleva vidíte Jana
Krotkého, Josefa Falouta a Miroslava Blohmanna. V tomto složení
vznikala drtivá většina všech čísel, která se za uplynulé volební období vydala. Na fotografii ještě chybí Václav Matoušek, redakční
radou nazývaný „občasný dopisovatel“.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat za zájem občanů o tento
měsíčník. Vaše kladné ohlasy byly velkou motivací pro tvoření dalších čísel.
Společně doufáme, že nové zastupitelstvo bude v této tradici pokračovat.

Oprava místních komunikací
V září letošního roku proběhla oprava místních komunikací. V části
obce směrem ke hřišti došlo k položení asfaltového koberce a
v ostatních částech obce byly opraveny výtluky pomocí nástřiku. Tato akce si vyžádala částku 602.000,-Kč a obci se podařilo získat dotaci ve výši 300.000,-Kč od Plzeňského kraje.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce
SDH Vřeskovice pořádal soutěž v požárním sportu na 2B - široké
hadice, sklopné terče, která se konala v sobotu 16.9.2006. Soutěže se
zúčastnilo 15 mužských a 3 ženská družstva. Naše družstvo skončilo
po nesmírně vyrovnaném a dramatickém boji na skvělém druhém
místě za družstvem Únětic. V ženské kategorii se na prvním místě
umístilo družstvo z Chlumu. SDH Vřeskovice spolu se starostou sboru panem Janem Majerem st. děkují všem, kteří přispěli na zajištění
této akce finanční částkou či cenami pro soutěžící. Jedná se o tyto
sponzory: Ford Blohmann s.r.o., ZNZ Přeštice a.s., Rádl s.r.o., Letel
elektronik s.r.o., Agromaschine Švihov s.r.o., Autodílna Kašpar, pan
Miroslav Roub, pan Josef Lešetický, paní Květoslava Majerová, pan
Milan Moudrý, paní Jaroslava Mračková Dále patří poděkování
všem, kteří se podíleli na přípravě i samotném průběhu této akce

Vřeskovická drakiáda
V sobotu 14.10.2006 od 14-ti hodin se uskuteční již druhý ročník
drakiády. Sraz účastníků bude u kaštanů. V rámci drakiády budou
opékány brambory v ohníčku. Ostatní občerstvení (kromě čaje a
brambor) si vezměte s sebou. Nejlepší drak bude odměněn. Stejně
jako v prvním ročníku, tak i letos připravíme zajímavou soutěž pro
tatínky a dědečky. Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a
občany.

Vydáno dne 10.10.2006

