Němčický zpravodaj
IV. 2014
Informace co proběhlo
Sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 26. 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.
Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnily volby do Zastupitelstva obce Němčice. Volební účast
dosáhla 48 %, zároveň s komunálními volbami proběhlo v naší obci první kolo voleb do 1/3
Senátu Parlamentu ČR, druhé kolo se konalo 17. a 18. října, volební účast byla 15%, zvítězil
JUDr. Miroslav Antl.
Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Němčice, na kterém byl
zvolen starosta obce - Jaroslav Štěpánek, místostarostka obce - Magda Šejbová, předseda
finančního výboru - Ing. Stanislav Mergl, předseda kontrolního výboru - Ing. Michal Jurašek a
předsedkyně kulturní komise zůstává 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,
14. listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení
KrÚPk, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V sobotu 29. listopadu se před Němčickou hospůdkou uskutečnilo předvánoční setkání, při
kterém byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek a ozdoby v obci. Poté přivezl pár koní na
povoze Mikuláše, anděla a čerty. Přítomné děti obdaroval sladkostmi Mikuláš s andělem.
Během celého večera byla k nahlédnutí dostavěná kaplička s betlémem.
Od 1. prosince provozuje Němčickou hospůdku nový nájemce.
V současné době žije v Němčicích 598 obyvatel, z toho 316 mužů a 282žen.
Dětí do patnácti let je 133, do osmnácti let 150 a 53 obyvatel je starších šedesáti let.
S věkovým průměrem 32,13 let patříme mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji
(údaje k 30. 11.2014).
Dle potřeby je uklízena obec, děkujeme našim spoluobčanům, kteří pomáhají při úpravě
veřejného prostranství a uklízejí před svými domy.
Od 15. 12. 2014 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 2015
ZO č. 1/2015
21. 1. 2015
ZO č. 5/2015
ZO č. 2/2015
25. 2. 2015
ZO č. 6/2015
ZO č. 3/2015
15. 4. 2015
ZO č. 7/2015
ZO č. 4/2015
24. 6. 2015
Změna konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce vyhrazena.

26. 8. 2015
21. 10. 2015
16. 12. 2015

Cena vodného a stočného se v roce 2015 nemění.
Prodej známek za svoz domovního směsného odpadu bude probíhat od 14. ledna 2015 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.
Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci, pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným
listem na Obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel. Děkujeme za
pochopení.
Ve středu 24. prosince od 22:00 se v Kapličce Na Pašti uskuteční štědrovečerní bohoslužba.
V sále Obecního domu v Němčicích se uskuteční
V neděli 28. prosince od 15:00 vánoční turnaj ve stolním tenise, jste srdečně zváni.
V pátek 23. ledna foto, video „Cestujeme po Nepálu.“
V sobotu 7. února vítání občánků a 7. března dětské šibřinky.
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 2015
2015 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

