Němčický zpravodaj
I. 2009
Informace - Co proběhlo
Dne 29. ledna proběhla kontrola hospodaření naší obce za rok 2008 pracovníky kontrolního
oddělení KÚ, s výsledkem – bez připomínek.
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 18. února 2009
Zastupitelstvo schválilo:
-

Hospodaření obce za rok 2008, včetně závěrečného účtu bez výhrad
Plán práce na rok 2009
Odměny zastupitelů a účetní na rok 2009
Plán obnovy kanalizací a vodovodů pro obec Němčice
Regulativ o doplňkových stavbách pro lokalitu V Rybníku
Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na el. rozvody v lokalitě
V Rybníku
Vybudování dětského hřiště od fa Tomovy parky v lokalitě V Rybníku
Výstavbu cyklostezky dle předložené dokumentace a projednání vlastníků příslušných
pozemků
Pořízení Czech-POINTu, rozšíření služeb Obecního úřadu Němčice
Společnost AutoCont, jako dodavatele technologie pro realizaci Czech-POINT, dle
výběrového řízení na základě tří předložených nabídek

-

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v r. 2009 se konalo dne 25. března.
Zastupitelstvo schválilo:
-

-

Výsadbu stromů podél zahrad u struhy v části obce V Rybníku v počtu cca 100 ks,
včetně úpravy terénu. Dosázení stromů při komunikaci Na Sibiř a výsadbu vedle
komunikace Na Pašti, směrem od RD Francových k hlavní silnici
Rekonstrukci jištění veřejného osvětlení ve staré části obce

Byla zabudována listovní doručovací schránka České pošty, s.p. na pozemku parc. č. 236/6
v části obce V Rybníku, provedeno zatrubnění příkopu na obecním pozemku (podél plotu
Pulkrábkových) parc. č. 236/2.
V sobotu 31. ledna bylo přivítáno jedenáct nově narozených občánků Němčic.
28. února se v Němčické hospůdce uskutečnila beseda o historii, současnosti a budoucnosti
naší obce a 7. března dětské šibřinky.
Probíhá zatrubnění příkopu po pravé straně komunikace směrem od Kunětické hory a
vydláždění vjezdů.
Dle potřeby je uklízena obec, děkujeme našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě
veřejného prostranství a uklízejí před svými domy.
Oznámení
Na Obecním úřadě v Němčicích je možné v úředních hodinách využít službu legalizace
(ověřování podpisů) a vidimace (ověřování listin).

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice na rok 2009:
ZO č. 3/2009
ZO č. 4/2009
ZO č. 5/2009

6. května
10. června
26. srpna

ZO č. 6/2009
ZO č. 7/2009
ZO č. 8/2009

7. října
25. listopadu
16. 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.
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.
Co nás čeká
V pátek 24. dubna odpoledne bude přistaven kontejner na objemný směsný komunální odpad
na točně autobusu MHD naproti Němčické hospůdce. Do kontejneru je možno uložit odpad ze
zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd. Do kontejneru NEPATŘÍ
NEBEZPEČNÝ ODPAD chemikálie, zářivky, chladničky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
pryskyřice, léčiva, baterie, akumulátory.
První nohejbalové utkání na domácím hřišti se uskuteční ve středu 29. dubna od 16:30.
Ve čtvrtek 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 2. května ve 14 hodin se uskuteční pietní vzpomínka u pomníku padlých z II.
světové války. Doufáme, že vaší účastí zachováme nadále tradici těchto setkání.
Po pietní vzpomínce se v Němčické hospůdce uskuteční setkání občanů.
V měsíci červnu se u rybníčka uskuteční rybářské závody. Přesné datum bude včas oznámeno.
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.
Pozvánka
Personál Němčické hospůdky Vás srdečně zve v pátek 10. dubna večer na tradiční „Přivítání
jara s harmonikou, zpěvem, tanečkem a velikonoční jehněčí pečínkou“.

