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Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
9. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na
tomto ustavujícím zasedání byli zvoleni:
starosta obce - Josef Svoboda
místostarosta obce - Karel Houdek
předseda finančního výboru - Jaroslav Kratochvíl
předseda kontrolního výboru - Jan Havlíček
předseda komise pro práci s mládeží - Josef Študlar
předseda sboru pro občanské záležitosti - Josef Kostelenec
předseda pro výstavbu a rozvoj obce - Vladimír Nohava

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2010
Na jednání zastupitelstva obce bylo mimo jiné projednáno:
Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle
kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

*
*

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno - kabel
k novostavbě p. Hány.
ZO schválilo členský příspěvek pro Mikroregion Bechyňsko za rok
2010 a to ve výši 10,- Kč na obyvatele.

*
*

ZO schválilo smlouvu o placení neinvestičních nákladů na provoz
ZŠ v Bechyni. V roce 2010 to představuje částku 10.230,- Kč na dítě.
Poměrná částka za září - prosinec je 4.092 Kč na dítě. V tomto období

chodí do ZŠ v Bechyni 13 žáků, tedy celková částka je 53.196 Kč.
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* ZO schválilo smlouvu o placení neinvestičních nákladů na provoz
MŠ v Bechyni. V roce 2010 to představuje částku 6.825,- Kč na dítě.
Poměrná částka za září - prosinec je 2.480 Kč. V tomto období chodí
do předškolního vzdělávání 4 děti, tedy celková částka je 9.920 Kč.
ZO schválilo dodatek č.4 k nájemní smlouvě na budovu bývalé školy.
Podle dodatku č. 4 se zvýšil nájem o inflaci za rok 2009, tedy o 1%, což
představuje zvýšení ročního nájmu ze 116 400 na 117 600.

*

ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na r. 2011 a přípravou Programu
obnovy vesnice na léta 2011 - 2014.

*

* ZO bylo informováno o plánovaném rušení poledního autobusového
spoje o prázdninách.
Poznámka: další informace ohledně autobusového spojení v další
části zpravodaje
ZO schválilo termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva
obce na úterý 14. prosince 2010 od 18.00 hodin na obecním úřadě

*

Setkání důchodců

Obecní úřad spolu se sborem pro občanské záležitosti
pořádají
v sobotu 4. prosince 2010 od 19.00 hodin
v salónku Obecní hospody

Setkání důchodců
na úvod vystoupí děti
hrát a zpívat bude Pavla Koudelková

Všichni důchodci jsou co nejsrdečněji zváni
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Mikuláš
V neděli, 5. prosince, přijede do obce Mikuláš s čertem a andělem.
Navštíví rodiny, kde jsou děti do věku 11 let a přinese jim od obce
nadílku.
Časový program mikulášské družiny v jednotlivých rodinách bude
pravděpodobně následující:
17.00 Zelenkovi
17.35 Filipovi
18.20 Koudelkovi
17.10 Haškovcovi
17.50 Lososovi
18.30 Szabóovi
17.15 Kohoutovi
18.00 Zavadilovi
17.25 Tíkalovi
18.10 Houdkovi

Úprava autobusového spojení
Na obec přišel dopis od Jihočeského koordinátora dopravy, ve kterém
se oznamuje, že z důvodu minimálního využití poledního autobusového
spoje, bude tento spoj omezen pouze na dny školního vyučování.
Konzultací s odborným referentem by se pravděpodobně mohlo
podařit zachovat polední spoj 1 až 2 dny v týdnu i o prázdnách jako to
je u spoje v 7.30.
Proto by bylo vhodné, aby ve dnech, kdy nebude školní vyučování,
ale autobus v 7.30 pojede, jel i polední autobus.
Vzhledem k tomu, že si můžeme sami navrhnout 1 až 2 dny v týdnu,
bylo by dobré, abyste sami navrhli dny, kdy by výše uvedené spoje
měly jezdit i ve dnech, kdy nebude školní vyučování.
Pokud bude návrh Jihočeským koordinátorem dopravy respektován,
tak bude platit cca od března příštího roku. To znamená, že zatím
polední autobus v době kdy nebude školní vyučování jezdit nebude.
Vaše návrhy je potřeba předat na obecní úřad do 14. prosince.
Krádež roštu

V červnu letošního roku se opravil kanál na rohu pod Tíkalovi a osadil
se novým roštem. Minulý týden byl tento rošt ukraden. Ztrátou vznikla
pochopitelně škoda, nový rošt stál 684,- Kč, ale mohlo dojít i k újmě na
zdraví v případě, že by do odkrytého kanálu někdo šlápl. Štěstí, že se
to zjistilo záhy po krádeži. Snad se to nebude opakovat.
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Co nás čeká:
Koledy u kapličky
25. prosince ( s o b o t a ) v 1 7 . 0 0

Sportovní ples
26. prosince ( n e d ě l e ) - k tanci a poslechu hraje Red Mause

Dětský Silvestr
30. prosince ( č t v r t e k ) v 1 7 . 0 0
v průběhu večera vystoupí kouzelník
v 19.00 ohňostroj pod hospodou

Silvestr pro dospělé
31. prosince ( p á t e k )
po celou noc budou hrát a zpívat:
Anděl Miloš, Dědič Petr, Maňák Láďa, Panka Petr a Svoboda Jan
v průběhu večera vystoupí opět tanečnice, ale jiné
před půlnocí možná něco navíc a po půlnoci ohňostroj

Maškarní ples
29. ledna ( s o b o t a ) - k tanci a poslechu hraje Harmonie

Společenské

okénko

Významné životní jubileum v
Fuková Božena

89 let

Lososová Jiřina

79 let

prosinci
DO DALŠÍCH LET

Prášková Blažena

78 let

Tíkal Josef

71 let

Radvan František

67 let

Zacharová Marie

66 let

PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ
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