Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
10. vydání

4. ŘÍJNA 2019

„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 19.9.2019 se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Přítomni: Jaroslav Chlanda, Josef Hora, Vojtěch Rosina, Kateřina Schaffarzová, Josef
Ředina, Petr Šavrda
Omluveni: Anton Murárik, František Kraml a Jiří Hrouda
Přítomní občané: p. Luboš Nový
Přítomno: 6 členů (z celkového počtu 9 členů ZO)
•

Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace

•

Seznámení s rozpočtovým opatřením 8/2019

•

Dotace na obecní internet
ZO nemá v tuto chvíli zájem o dotaci na vybudování obecního internetu.

•

Žádost o odprodej obecního pozemku – Marek Ředina
Návrh usnesení: Starosta obce přizve Marka Ředinu k osobnímu jednání o
případném prodeji nebo pronájmu zmíněného pozemku nebo jeho části (p.č. 66/1)
•

Sazebník zápůjček obecních zařízení

OBEC ŠKVOŘETICE - CENÍK SLUŽEB A PRONÁJMŮ

Malý sál kulturního domu Škvořetice
Obecní dům Pacelice
Hřiště Škvořetice
Obecní stan
Pivní set (stůl + 2 lavice)
k dispozici je 5 setů
Antukový kurt
Pípa velká (dvojpípa)
Pípa malá (jednopípa)

1 den (akce)
1 den (akce)
1 den (akce)
1 den (akce)

Cena v Kč
s DPH
domácí
1000,500,400,400,-

1 ks/1 den (akce)

40,-

1 hod

100,100,100,-
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Cena v Kč
s DPH
ostatní

•

Výměna pozemku p. Krejčí – pozemek „Doubravice“ za pozemek „u
bramborárny“.
ZO pověřuje starostu obce uskutečnit navrhovanou výměnu pozemků
s podmínkou výměny asfaltové plochy pro zajištění možného průjezdu okolo
bramborárny.
•

Návrh na odsouhlasení Smlouvy o přenechání nájmu bytové jednotky č.6
v budově č.p. 93 z dosavadního nájemce Josefa Mlíčka na budoucího nájemce
Jiřího Hroudu.
Bylo schváleno.

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Připojení k veřejné kanalizaci - datum 21. října
Velká omluva všem, kterým to způsobí problémy, ale termín připojení na ČOV
byl posunut na 21. října z důvodů zpoždění dodávky technologií a legislativních
problémů se spuštěním zkušebního provozu. Bližší info o připojení viz příloha.

•

Termíny uzavírek ve Škvořeticích během října a listopadu 2019

Opravy (asfaltování) komunikací SÚS (Správa a údržba silnic):
- od mostu u KD až nad školu (směr Lom) - pondělí 30. září až čtvrtek 17. října
- od návsi až k mostu u Vůjtěchů (směr Sedlice) - pátek 18. října až pátek 3.
listopadu

Omezení autobusové dopravy.
Harmonogram oprav a bližší informace jsou na úředních a info deskách obce, na BUS
zastávkách a taktéž na webových stránkách obce.

•

Setkání občanů Pacelic v pátek 11. října od 18:00 hod. na téma:
-VODOVOD
-výročí 640 let, pouť, mše u kostelíka
-obnova katastrálního operátu
-ořez stromů (hřiště, pomník, kříž), vyřezání plotu
-pomník legionářům
-pomník obětem I. světové války, oplocení
-světla VO (veřejné osvětlení)
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•

Úprava katastru Pacelice, 16.října
Z důvodu obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním
území obce Pacelice se uskuteční ve středu 16. října v 16 hod. v obecním
domě v Pacelicích informační schůzka pro majitele nemovitostí. Setkání se
zúčastní zástupci katastrálního úřadu Strakonice, kteří seznámí obyvatele
s průběhem upřesnění hranic pozemků a následným zapsáním do katastru
nemovitostí. Bližší info na nástěnce v Pacelicích.

•

Oprava silnic ve Škvořeticích
V letošním roce dojde k zaasfaltování silnic III. třídy, které spadají pod správu
SÚS (Správa a údržba silnic) v rozsahu, který si určila SÚS.
V příštím roce po sesednutí výkopů dojde ke konečné opravě obecních silnic,
pokud možno zaasfaltováním v celé šířce silnic.

UPOZORNĚNÍ
•

.

Zákaz volného pobíhání psů (viz. OZV vyhláška č.9/2005)
Tímto vyzýváme všechny, kterých se to týká, aby v rámci dobrých
mezilidských vztahů učinili příslušná opatření.

Váš pes - vaše radost, jeho hovno - vaše starost.
•

U sběrných hnízd tříděného odpadu v obci se nám rozmohl malý nešvar, např.
krabice s papírem vedle kontejneru, přestože je kontejner poloprázdný, pytel
nevytříděného odpadu (světlomety) u kontejneru s plasty, sušák na prádlo u
kontejneru s kovem apod. Obec to stojí peníze navíc a není to zrovna estetické.
Odpad, který se nevejde nebo nepatří do příslušných kontejnerů, patří dle jeho
charakteru buď do popelnice nebo do sběrného dvora v Blatné, za který
platíme paušálně.
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AKTUALITY
•

.

Připravuje se tradiční adventní výlet, tentokrát do Plzně.
Akce je plánována na sobotu 7. prosince 2019, odjezd autobusem z návsi
v 9:00 hod., doprava zdarma.
Kromě návštěvy předvánočních trhů na plzeňském náměstí je zajištěna od
15:15 hod. dobrovolná exkurze do pivovaru PRAZDROJ, vstupné je 250,- Kč,
nad 70 let 150,- Kč a pro studenty 150,- Kč. Pro účastníky zájezdu je možno
objednat oběd v pivovarské spilce.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili do konce října, buď přes e-mail/SMS nebo
osobně na OÚ, případně psaníčko do poštovní schránky OÚ.

KULTURA A SPORT
•

.

Pacelická tretra, v neděli 13. října 2019 od 13:00 hod.
8. ročník běžeckých závodů v přírodě pro děti a mládež od 3 do 17 let na hřišti
v Pacelicích, bližší info na plakátě (nástěnky, webovky)

•

Promítání fotek z masopustu, v sobotu 19. října 2019 od 19:00 hod.
Malý sál kulturního domu ve Škvořeticích
Prezentace a prodej fotoknihy „Škvořetický masopust 2019“

•

Posvícení Škvořetice, v neděli 27. října 2019 od 15:00 hod.
Program: Pečení prasete na návsi + Hudba pana Koubka v hospodě

Soutěž ve zdobení tradičních hnětýnek v kategoriích děti, ženy, muži a ostatní
(možná přijde i Maxík

5

).

PŘIPOMÍNÁME

.

➢ Stále běží soutěž o nejkrásnější fotografii Škvořetic a Pacelic
➢ Stále přijímáme historické informace o naší obci, které bychom mohli použít v
knize o Škvořeticích a Pacelicích
➢ Stále přijímáme návrhy na úpravu návsi a prostoru před kulturním domem a
hospodou.
➢ Stále je možnost zasílat Vám informace e-mailem /SMS, stačí poskytnout
mailovou adresu či telefonní číslo a potvrdit souhlas podpisem na seznam,
který je k dispozici v krámu u K. Schaffarzové.

PODĚKOVÁNÍ

•

•

.

Starosta Škvořetic děkuje za velkou účast našich občanů na exkurzi v čističce
odpadních vod. Snad si všichni budou pamatovat, co do odpadních vod nepatří,
jako například vlhčené ubrousky, pleny, mrtvá zvířátka, jakýkoliv textil, tuky
apod. Po spuštění čističky a první kontrole bude jasné, jak jsme ukáznění.
Starosta Škvořetic děkuje všem brigádníkům, kteří se podíleli na přípravě
hřiště pro pouťové fotbalové utkání a dětský den. Brigádnici se nadřeli i na
úpravě okolí kostela Nanebevzetí Páně na Křesovci, a ženy nezůstaly pozadu
s přípravou kaple Panny Marie Bolestné na pouťovou mši. Díky všem těmto
pomocníkům se škvořetická pouť přes nepřízeň počasí povedla, což potvrzují
kladné ohlasy poutníků, kteří naší vísku o pouti navštívili.
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Škvořetický zámek, jak ho možná neznáte.
Snímek poskytl p. Antonín Češka.
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přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy
Pokyny a organizace připojování kanalizace a vodovodu
KANALIZACE
•

Od 21. října 2019 se mohou obyvatelé Škvořetic začít připojovat k obecní
kanalizaci, tzn. odstavit stávající septiky a napojit se přímo 150 mm rourou na
připravenou obecní přípojku. Důrazně připomínáme, že do obecní kanalizace
nesmí být připojen odvod dešťové vody.

•

ČOV začne plnit svou funkci až po připojení alespoň třetiny obyvatel (chvíli nám
bude trvat, než ji celou nas….., bakterie musí mít co žrát).

•

Paušální cena stočného bude určena po ročním zkušebním provozu a bude se
odvíjet od skutečných provozních nákladů. Čím víc nevhodných odpadů
(vlhčené ubrousky, pleny, mrtvá zvířata a apod.), tím vyšší náklady a tím dražší
stočné.

VODOVOD
Snažíme se, aby možnost připojení se k obecnímu vodovodu byla co nejdříve, nejlépe
v 1.kvartálu příštího roku.

Co bude třeba?
•

Závazně si objednat u obce vodoměr, případně i vodoměrnou sestavu (uzavírací
ventily, zpětná klapka, armatury). U sestavy potřebujeme vědět její konfiguraci.
V příštím čísle Bubeníčka bude přiložen závazný formulář, jehož součástí bude
i nákres možného způsobu zapojení.
Vodoměry budou hrazeny obcí.
Vodoměry, vodoměrné sestavy a jejich montáž budou pro občany s trvalým
bydlištěm hrazeny obcí, pro všechny ostatní je možnost objednat si tuto
sestavu, případně i montáž, za zvýhodněnou cenu u obce.

•

Vodoměry a vodoměrné sestavy budou připraveny na obecním úřadě podle
závazných objednávek.
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