Němčický zpravodaj
IV. 2009

Informace co proběhlo
Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 7. října, sedmé 27. listopadu.
Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.
Byla provedena oprava živičného povrchu vozovky v naší obci. Investorem akce byl
Pardubický kraj a generálním dodavatelem stavby společnost EUROVIA.

V sobotu 28. listopadu se před Němčickou hospůdkou uskutečnilo předvánoční setkání, při
kterém byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Poté přítomné děti navštívil a obdaroval
sladkostmi Mikuláš s čertem.

V současné době žije v Němčicích 508 obyvatel, z toho 267 mužů a 241 žen.
Dětí do patnácti let je 108, do osmnácti let 130 a 34 obyvatel je starších šedesáti let.
S věkovým průměrem 30,78 let jsme obcí s nejmladší populací v Pardubickém kraji.
(údaje k 30. 11. 2009)

Změny v dopravě MHD
S platností od 16. listopadu 2009 byly provedeny drobné úpravy odjezdů linky MHD č. 16.
Spoj, který vyjíždí v pracovní den v 12:30 ze zastávky Pardubice, hlavní nádraží je
prodloužen až do stanice Dříteč. Naopak večerní spoj z Pardubic vyjíždí v pracovní den i v
sobotu, neděli a ve svátek ve 22:27 a je zkrácen do zastávky Němčice točna.

Co nás čeká
Od 1. ledna 2010 dochází k úpravě ceny vodného a stočného.
Vodné: cena za 1 m3dodané vody činí 29,26 Kč (26,60 Kč + 2,66 Kč DPH 10%)
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 37,14 Kč (33,76 Kč + 3,38 Kč DPH 10%).
Prodej známek za svoz domovního odpadu bude probíhat v měsíci lednu 2010 na obecním
úřadě v úředních hodinách a do konce měsíce března budou vybírány poplatky za psy. Ceny
zůstávají beze změn.

Od 1. ledna 2010 bude na Obecním úřadě v Němčicích k dispozici služba CzechPOINT.
V rámci této služby bude možné získat:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Vítání občánků.
Beseda Cestujeme po Severní Americe.
Přednáška Naše zahrady a zahrádky.
Dětské šibřinky.
Přesné datum jednotlivých akcí bude včas oznámeno.

Informace o dění v obci naleznete na internetových stránkách www.obecnemcice.cz. Na této
adrese můžete v sekci příjímání zpráv zadat svoji emailovou adresu pro příjem zpráv
s aktuálním děním v obci.

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
V NOVÉM ROCE 2010, HODNĚ
HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI
SPOKOJENOSTI VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

