Němčický zpravodaj
IV. 2008
Informace co proběhlo
Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 8. října 2008.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Rozhodnutí neprodat pozemek parc. číslo 262/4
Finanční dar České Abilympijské asociaci ve výši 2 000,- Kč
Rozšíření obecního rozhlasu o II. a III. etapu v části obce V Rybníku
Nákup a vysázení stromů (javor, smrk, borovice) v části obce Na Pašti a V Rybníku
Žádost o předání vodohospodářské infrastruktury v části obce V Rybníku do majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice
Vítání občánků narozených v roce 2008, které se uskuteční v lednu 2009
Žádost na Českou poštu ohledně změny ukládání zásilek pro obyvatele obce Němčice
Souhlas o vyjádření k udělení licence pro společnost CAR-TOUR spol., s.r.o., která
zajišťuje dopravní obslužnost

Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 12. listopadu 2008.
Zastupitelstvo schválilo:

-

Změnu rozpočtu č. 4.
Žádost o převod pozemku parc. č. 236/7 z vlastnictví ČR na obec

Osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 17. prosince 2008.
Zastupitelstvo schválilo:
-

Zvýšení poplatku za svoz domovního odpadu na 1300,- Kč / nádoba
Zvýšení poplatku za psy (jeden pes 100,- Kč, každý následující 150,- Kč)
Zvýšení nájmu provozovateli Němčické hospůdky
Prodej vyřazených autobusových čekáren.
Zabudování listovní doručovací schránky České pošty, s.p. na pozemku parc.č. 236/6
v části obce V Rybníku
Předání vybudované infrastruktury V Rybníku od společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a.s. do majetku obce

Volby 2008
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konaly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, pro obvod č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Druhé
kolo senátních voleb proběhlo ve dnech 24. a 25. října 2008. Děkujeme občanům za vysokou
účast ve volbách.
11. listopadu v Den válečných veteránů byly položeny květiny u pomníku padlých v I. světové
válce a tím uctěna jejich památka.

Stávající plechové zastávky byly nahrazeny novými plastovými, současně byl vybudován
nástupní ostrůvek na zastávce V Chaloupkách směrem od Kunětické hory a zatrubnění
příkopu směrem k pomníku.
V sobotu 29. listopadu se před Němčickou hospůdkou uskutečnilo předvánoční setkání, při
kterém byl slavnostně osvětlen vánoční stromek a ozdoby v obci. Poté přítomné děti navštívil
a obdaroval sladkostmi Mikuláš s čertem.

Změny v dopravě MHD
Spoje linky MHD č. 16, které vyjíždějí v pracovních dnech v 8:33 a v 12:30 ze zastávky
Pardubice Hlavní nádraží byly od 1. listopadu 2008 prodlouženy až do stanice Němčice. Ze
stanice Němčice pak tyto spoje vyjíždí v 9:02 a v 12:59 zpět do Pardubic. Aktualizované
jízdní řády a jejich verzi pro tisk naleznete na stránkách obce v kategorii jízdní řády.
Od 1. listopadu 2008 byla zřízena zastávka Němčice Chaloupky i ve směru od Kunětické
hory.

Informace o výstavbě V Rybníku
Byla dokončena a zkolaudována komunikace.
Dokončují se domy třetí etapy, které jsou postupně kolaudovány a předávány k bydlení.
Upozorňujeme občany, že od 19. 12. 2008 jsou zřízeny provizorní stanoviště na separovaný
odpad č. 2 u trafostanice a č. 3 na točně u řadových RD.
Co nás čeká
Od 1. ledna 2009 dochází k úpravě ceny vodného a stočného.
Vodné: cena za 1 m3dodané vody činí 28, 69Kč (26, 32 Kč + 2, 37 Kč DPH 9 % )
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 34, 45 Kč (31, 61 Kč + 2, 84 Kč DPH 9% ).
Prodej známek za svoz domovního odpadu proběhne v měsíci lednu 2009 na obecním úřadě
v úředních hodinách a do konce měsíce března budou vybírány poplatky za psy.
Vítání občánků.
Dětské šibřinky.
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 SVÁTKŮ, V NOVÉM ROCE 2009
HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE A STAROSTA.
Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00

