Němčický zpravodaj
I. 2008
Informace - Co proběhlo
Osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 19. prosince 2007.
Zastupitelstvo schválilo:
Změnu rozpočtu č. 4
Plán práce na rok 2008
Rozpočet na rok 2008 bez výhrad
Jmenování komisí k provedení inventury a inventarizace obecního majetku
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č.12/2005 k zajištění svozu KO mezi Službami města
Pardubic a naší obcí.
Dne 23. ledna proběhla kontrola hospodaření naší obce za rok 2007 pracovníky kontrolního
oddělení KÚ, s výsledkem – bez připomínek.
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v r. 2008 se konalo dne 13. února.
Zastupitelstvo schválilo:
- Závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad
- Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu v nové zástavbě V Rybníku mezi obcí
Němčice a spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. za daných podmínek včetně plné
moci k zastupování
- Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v nové zástavbě
V Rybníku mezi obcí Němčice a spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. za daných
podmínek, včetně plné moci k zastupování
- Kupní smlouvu na III. závěrečnou etapu prodeje pozemků nové výstavby V Rybníku
parc. č. 236/6 a 236/4 za daných podmínek se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING
- Prodej obecního pozemku parc. č. 277/11 o výměře 34m2
- Finanční dar družstvu nohejbalu Němčice na jeho činnost
- Prohlášení ke strategickému plánu LEADER MAS regionu Kunětické hory, o.s.
2008-2013
- Vybudování vchodu na předzahrádku pro snazší obsluhu v Němčické hospůdce.

Od února byla posílena linka č. 16 MHD Pardubice. Aktuální jízdní řády naleznete na
webových stránkách obce.
Zastávka MHD pro část obce Chaloupky bude zřízena k 1. 7. tohoto roku.
Byl rozšířen obecní rozhlas (bezdrátový) do nových lokalit V Rybníku a Chaloupkách.
Bylo vytvořeno další sběrné místo na tříděný odpad v lokalitě V Rybníku.
Dne 23. února se v Němčické hospůdce uskutečnily dětské šibřinky.
Upozornění.
Do konce měsíce března budou na obecním úřadě v úředních hodinách vybírány poplatky za
psy. Poplatek za jednoho psa je 50,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

Upozornění pro vlastníky pozemků a nemovitostí
Do 31. května je každý vlastník povinen zaplatit daň z pozemků a nemovitostí.
Jakoukoliv daň je možné uhradit zvláštní daňovou složenkou na kterékoliv poště bez
poplatku.
Oznámení
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Němčice na rok 2008:
ZO č. 2/2008
ZO č. 3/2008
ZO č. 4/2008
ZO č. 5/2008

ZO č. 6/2008
ZO č. 7/2008
ZO č. 8/2008

26. března
7. května
25. června
20. srpna

8. října
12. listopadu
17. 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.
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 25. dubna odpoledne bude u rybníčka přistaven kontejner na velkoobjemový směsný
odpad.
Ve středu 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.
Tak jako každý rok, také letos, uctíme památku padlým z II. světové války. Vzpomínka se
uskuteční v sobotu 3. května ve 14 hodin. 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.

Narozeninová výročí
21. dubna paní Miloslava Hájková
2. května paní Věra Holoubková
9. května paní Vlasta Hrdinová
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
Úřední hodiny obecního úřadu:

středa
sobota

17:00 – 19:00
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.

