Němčický zpravodaj
IV. 2010
Informace co proběhlo
Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 22. září, osmé 24. listopadu a
deváté 15. prosince.

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.

Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo
172 voličů z 379 možných. Volební účast tím dosáhla 45,38 %.

Dne 10. listopadu se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byl zvolen
starosta obce - Jaroslav Štěpánek, místostarostka - Magda Šejbová, předseda finanční komise Ing. Stanislav Mergl, předseda kontrolní komise – Ing. Michal Jurašek a předsedkyně kulturní
komise - Alena Valentová. Dalšími zastupiteli jsou Pavla Hlavičková, Dagmar Seibertová
Nečasová, Zdeněk Sokol a Tomáš Vavřina.

Dne 11. listopadu v Den válečných veteránů byly položeny květiny u pomníku padlých v I.
světové válce a tím uctěna jejich památka.

V sobotu 27. listopadu se před Němčickou hospůdkou uskutečnilo předvánoční setkání, při
kterém byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek a ozdoby v obci. Poté přítomné děti
navštívil a obdaroval sladkostmi Mikuláš s andělem a čertem.

V současné době žije v Němčicích 516 obyvatel, z toho 269 mužů a 247 žen.
Dětí do patnácti let je 113, do osmnácti let 130 a 36 obyvatel je starších šedesáti let.
S věkovým průměrem 31,36 let jsme obcí s nejmladší populací v Pardubickém kraji.
(údaje k 30. 11. 2010)

Dle potřeby je uklízena obec, děkujeme našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě
veřejného prostranství a uklízejí před svými domy.

Žádáme majitele psů, aby své psy měli označeny známkou vydanou na obecním úřadě.

Co nás čeká
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice na rok 2011:
ZO č. 1/2011
ZO č. 2/2011
ZO č. 3/2011
ZO č. 4/2011

ZO č. 5/2011
ZO č. 6/2011
ZO č. 7/2011
ZO č. 8/2011

2.2.2011
23.3.2011
27.4.2011
15.6.2011

10.8.2011
21.9.2011
16.11.2011
21.12.2011

Od 1. ledna 2011 dochází k úpravě ceny vodného a stočného.
Vodné: cena za 1 m3dodané vody činí 31,80 Kč (28,91 Kč + 2,89 Kč DPH 10%)
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 39,10 Kč (33,55 Kč + 3,55 Kč DPH 10%).

Prodej známek za svoz domovního odpadu bude probíhat od ledna 2011 na obecním úřadě
v úředních hodinách a do konce měsíce března budou také vybírány poplatky za psy. Ceny
zůstávají beze změn.
Vítání občánků, dětské šibřinky
Přesné datum jednotlivých akcí bude včas oznámeno.
Od měsíce ledna bude v Hradišti na Písku č.p. 39 otevřena ordinace praktického lékaře
MUDr. Petra Horáčka, tel. číslo: 734 462 991.
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 2011
2011 HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI
SPOKOJENOSTI VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE.

Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

