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Informace - Co proběhlo
Od 1. ledna 2010 je na Obecním úřadě v Němčicích k dispozici služba CzechPOINT. V rámci
této služby je 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
Dne 28. ledna proběhla kontrola hospodaření naší obce za rok 2009 pracovníky kontrolního
oddělení KÚ, s výsledkem – bez připomínek.
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 20. ledna 2010,
druhé veřejné zasedání se konalo 17. února a třetí 24. března.
Usnesení po každém veřejném zasedání je vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno na
webových stránkách obce.
V sobotu 23. ledna bylo přivítáno patnáct nových občánků Němčic, 6. února proběhla
v Němčické hospůdce beseda Cestujeme po Severní Americe, 20. února přednáška se
zahradním rádcem Josefem Hrstkou Naše zahrady a zahrádky a 6. března Dětské šibřinky.
Byla provedena oprava povrchu spojovacího chodníku podél struhy v části obce V Rybníku.
Vzhledem k počasí zbývá dokončit upěchování a zatěsnění dlažby.
Od 1. března vykonává v naší obci službu Městská policie Sezemice na základě veřejnoprávní
smlouvy.
Dle potřeby je uklízena obec, děkujeme našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě
veřejného prostranství a uklízejí před svými domy a v zimních měsících odklízeli sníh na
chodníkách před svými domy.
Oznámení
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice na rok 2010:
ZO č. 4/2010
ZO č. 5/2010
ZO č. 6/2010

5. května
9. června
25. srpna

ZO č. 7/2010
ZO č. 8/2010
ZO č. 9/2010

22. září
24. listopadu
15. prosince

Program jednotlivých veřejných zasedání zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství (dle
Obecně závazné vyhlášky obce). V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat je
majitel povinen ihned zabezpečit úklid!
Ukládejte odpad do správných nádob a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané.
Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu.
Nebezpečný, velkoobjemový a stavební odpad lze odvážet do sběrného dvora v Čeperce bez
poplatku. Otevírací doba: středa 11-17 hod, sobota 8 - 14 hod.
Upozornění pro vlastníky pozemků a nemovitostí
Do 31. května je každý vlastník povinen zaplatit daň z pozemků a nemovitostí.
Co nás čeká
V pátek 23. dubna odpoledne budou přistaveny kontejnery na objemný směsný komunální
odpad na točně autobusu MHD naproti Němčické hospůdce a na separačním místě u retenční
nádrže V Rybníku. Do kontejnerů je možno uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea,
nábytek, dřevo atd. Do kontejnerů NEPATŘÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD chemikálie, zářivky,
chladničky, oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, léčiva, baterie, akumulátory.

V pátek 30. dubna proběhne tradiční pálení čarodějnic.
Ořezané větve ze zahrad můžete vozit na vyznačené místo za hřištěm po pravé straně při cestě
směrem na osadu Kladivo.
V sobotu 8. května ve 14 hodin se uskuteční pietní vzpomínka u pomníku padlých z II.
světové války. Po pietní vzpomínce se v Němčické hospůdce uskuteční setkání rodáků.
V sobotu 5. června se bude na hřišti v Němčicích konat sportovní odpoledne. Pro děti budou
připraveny soutěže, různé atrakce a občerstvení a 19. června se u rybníčka uskuteční rybářské
závody.
Informace o nohejbalu
První nohejbalový zápas III. třídy se na domácím hřišti uskuteční ve středu 14. dubna od
16:30 a zápas I. třídy v úterý 20. dubna od 16:30.
Úřední hodiny obecního úřadu:

středa

17:00 – 19:00

sobota

9:00 – 11:00

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.

