Němčický zpravodaj
IV. 2013

Informace co proběhlo
Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 2. října, sedmé 13. listopadu,
osmé 18. 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.
Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení KÚ PK,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

V sobotu 30. 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.
Během celého večera byla k nahlédnutí dostavěná kaplička, ve které bude v nejbližší době
vybaven interiér a upraveno okolní prostranství.

V současné době žije v Němčicích 570 obyvatel, z toho 312 mužů a 258 žen.
Dětí do patnácti let je 134, do osmnácti let 149 a 51obyvatel je starších šedesáti let.
S věkovým průměrem 32,13 let patříme mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji
(údaje k 30. 11.2013)

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

Od 15. 12. 2013 došlo ke změnám jízdních řádů veřejné dopravy a MHD. Aktualizace
jízdních řádů je vyvěšena na zastávkách.

Co nás čeká
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice na rok 2014
ZO č. 1/2014
ZO č. 2/2014
ZO č. 3/2014
ZO č. 4/2014

ZO č. 5/2014
ZO č. 6/2014
ZO č. 7/2014
ZO č. 8/2014

22. 1. 2014
26. 2. 2014
16. 4. 2014
27. 6. 2014

20. 8. 2014
10. 9. 2014
19. 11. 2014
17. 12. 2014

Program jednotlivých veřejných zasedání Zastupitelstva obce je vždy oznámen nejméně jeden
týden před konáním daného zasedání na úřední desce obecního úřadu.
Cena vodného a stočného se v roce 2014 nemění.
Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 15. ledna 2014 do 31.
března na obecním úřadě v úředních hodinách a do konce měsíce dubna budou také vybírány
poplatky za psy. Platba za svoz domovního směsného odpadu činí jako v letošním roce
1 600,- Kč/nádoba, respektive domácnost.
Poplatek za psy zůstává také beze změny.
Dřevitý odpad je stále možné ukládat na označené místo, které se nachází na obecním
pozemku při místní komunikaci ve směru na Hrobice. Elektro odpad se ukládá na separační
místo u hřiště Na Pašti.
Vítání občánků proběhne 9. 2. 2014, dětské šibřinky 9. 3. 2014
Případné změny budou včas oznámeny.
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 2014
2014 HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI
SPOKOJENOSTI VÁM PŘEJE
ZASTUPITELSTVO OBCE.

Úřední hodiny obecního úřadu:

pondělí
středa
sobota

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
9:00 – 11:00

