NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce
Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014.
Ve druhé části zpravodaje najdete informace o stavebních aktivitách obce v roce 2014.
Ve třetí části zpravodaje přinášíme pozvánku firmy Jaroslav Auský na slavnostní
odpoledne při příležitosti jednoho roku od otevření provozu Mlékárny v Mláce.
Závěrečnou část tvoří rozlosování podzimní části okresního přeboru Jindřichohradecka
v kopané.
Zastupitelstvo obce
V květnu 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběr dodavatele
následujících staveb:
- Stavební úpravy sociálního zařízení v budově obecního úřadu (Třeboňské stavby,
s.r.o.)
- Udržovací práce na místní komunikaci k rybníku Stejný (SWIETELSKY stavební
s.r.o. Jindřichův Hradec)
- Prodloužení chodníku v Kolencích (ZVŠ stavitelství Třeboň)
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo poskytováním úvěrů na opravy a modernizace
bytového fondu a přijetím dotace ze státního rozpočtu na změnu stavby úpravny vody na
bytový dům.
V červnu 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o průběhu a
financování stavby „Udržovací práce na rybnících Nový a Radjamyška“. Zabývalo se
rovněž přípravou udržovacích prací na místní komunikaci k rybníku Stejný, stavebními
úpravami sociálního zařízení v budově OÚ a prodloužením chodníku v Kolencích. Byly
projednány otázky aktivní politiky zaměstnanosti a vytvoření míst veřejně prospěšných
prací v obci. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o doplnění dětských hřišť na
Třeboňsku o cvičební prvky pro seniory a souhlasilo se zapojením obce do projektu ručně
malovaných map regionu Jindřichohradecko. Dále byly řešeny otázky školství, bydlení na
venkově a Programu obnovy venkova.
V červenci 2014 se zastupitelstvo obce opětovně zabývalo průběhem stavebních prací
na projektech obce. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření obce za první
pololetí roku 2014. Příjmy rozpočtu obce v tomto období činily Kč 5 501 378,70, výdaje
rozpočtu činily Kč 3 576 404,26. Byly uhrazeny dvě splátky 2.nízkoúročeného úvěru
SFRB po Kč 72 547,-- k 31.3. a 30.6.2014. Z úvěru u SFRB bylo vyčerpáno celkem

Kč 500 000,00 pro fyzické osoby. V květnu 2013 byly pořízeny státní spořící dluhopisy
v celkovém objemu Kč 4 999 999,88, tyto jsou splatné 12.12.2014. V období leden –
červen 2014 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce 7 rozpočtových opatření, finanční
výbor v jejich konstrukci a schvalovacím procesu neshledal závad. K 30.6.2014 činil
zůstatek na běžném účtu u České spořitelny Kč 7 883 792,58, na běžném účtu u ČNB Kč
1 357 194,45 a na podúčtu pro potřeby vedení úvěru SFRB Kč 60 236,70. V pokladně
obce byl k 30.6.2014 zůstatek Kč 12 865,00.
Zastupitelstvo obce se zabývalo hospodařením příspěvkové organizace obce
k 30.6.2014.

Stavební práce roku 2014
Dne 28.5.2014 převzala obec Novosedly nad Nežárkou dokončenou stavbu „Odbahnění
rybníků Nový a Rajdamyška“. Dodavatelem stavby byla firma PAS-PLUS, s.r.o., Křenice.
Dne 6.6.2014 byla předána akce „Doplnění dětských hřišť na Třeboňsku o cvičební
prvky pro seniory“. V Novosedlech nad Nežárkou, Kolencích, Mláce a na Jednotách byly
instalovány běžecké lyže a váhy. Vlastnosti cvičebních prvků splňují základní požadavky
dle příslušného nařízení vlády a jsou za obvyklého použití bezpečné. Dodavatelem je
firma JOSLA Fitpark, s.r.o., Děčín.
V první polovině června 2014 bylo vyměněno 5 kusů oken v restauraci
v Novosedlech nad Nežárkou, výměnu zajistila firma Třeboňské stavby, s.r.o.
V období od 30.5. do 30.6.2014 byla provedena kompletní oprava místní komunikace
k rybníku Stejný. Akce byla realizována v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2014, zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
Jindřichův Hradec.
Dne 14.6.2014 převzala obec Novosedly nad Nežárkou stavbu úprav sociálních
zařízení v budově obecního úřadu, kterou zajistila firma Třeboňské stavby, s.r.o.
Dne 28.7.2014 zahájila firma ZVŠ Stavitelství Třeboň prodloužení chodníku
v Kolencích. Rozsah prací tvoří úprava podkladní vrstvy chodníku, provedení pokládky
zámkové dlažby, výměna obrub včetně úpravy šesti sjezdů a oplocení tří rodinných domů.
Veškeré práce budou dokončeny do 30.9.2014. V souvislosti s touto stavbou byla ve
spolupráci se společností E.ON Distribuce a.s. provedena kabelizace rozvodů nízkého
napětí a veřejného osvětlení v místě stavby.
Na základě uzavřené příkazní smlouvy se společností Stavební poradna, s.r.o., České
Budějovice probíhá výběr zhotovitele veřejné zakázky na změnu stavby úpravny vody na
bytový dům a dostavbu kanalizace v Kolencích. Obě tyto investiční akce mohou být
zahájeny na podzim letošního roku, samozřejmě za předpokladu konečného schválení
dotace za státního rozpočtu (ministerstvo pro místní rozvoj – bytový dům, ministerstvo
zemědělství – kanalizace Kolence).

Ve Mláce 1. 8. 2014

POZVÁNKA
Minimlékárna Mláka si Vás dovoluje pozvat
u příležitosti 1 roku od otevření provozu
V NEDĚLI 17. SRPNA 2014 od 13 hodin

- Bilanční zhodnocení 1. roku provozu minimlékárny
- Kulturní program na parkovišti před mlékárnou
- Prohlídka historických vozidel
- Soutěže pro děti i dospělé
- Vystoupení folklórních souborů Javoráček a Javor
- Hudební odpoledne se skupinou EMOCE Jirky Vondráka
Srdečně zve Jaroslav Auský a kolektiv Minimlékárny

Rozlosování podzimní části OP muži
ročník 2014-2015
1. kolo – neděle 17.8.2014 – úřední začátek 17.00 hod. odjezd v 15.45 hod.
SLOVAN BŘILICE - SK NOVOSEDLY nad Než.
2. kolo – sobota 23.8.2014-úřední začátek 17.00 hod. odjezd v 15.30 hod.
BLESK KLIKOV - SK NOVOSEDLY nad Než.
3. kolo – sobota 30.8.2014 – úřední začátek 17.00 hod. sraz hráčů v 16.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SOKOL K. ŘEČICE B
4. kolo – sobota 6.9.2014 – úřední začátek 17.00 hod. odjezd v 15.15 hod.
JISKRA STRMILOV - SK NOVOSEDLY nad Než.
5. kolo – sobota 13.9.2014 - úřední začátek 17.00 hod. sraz hráčů v 16.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - POPELÍN 1932
6. kolo – sobota 20.9.2014 - úřední začátek v 16.30 hod. odjezd v 15.15 hod.
FK STARÁ HLÍNA - SK NOVOSEDLY nad Než.
7. kolo – sobota 27.9.2014 - úřední začátek v 16.30 hod. sraz hráčů v 15.30 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SOKOL HALÁMKY
8. kolo – termín upřesněn hlášenkou
FK STUDENÁ - SK NOVOSEDLY nad Než.
9. kolo – sobota 11.10.2014 – úřední začátek 16.00 hod. sraz hráčů v 15.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SUCHDOL nad Luž. B
10. kolo – neděle 19.10.2014 - úřední začátek 10.30 odjezd v 8.30 hod.
FC HRANICE - SK NOVOSEDLY nad Než.
11. kolo – sobota 25.10.2014 úřední začátek 15.30 hod. sraz hráčů v 14.30 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - DYJE STARÉ HOBZÍ
12. kolo – neděle 2.11.2014 – úřední začátek bude upřesněn
SOKOL STRÁŽ nad Než. - SK NOVOSEDLY nad Než.
13. kolo - sobota 8.11.2014 - úřední začátek 14.00 sraz hráčů v 13.00 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - TJ SOKOL DEŠNÁ
14. kolo - sobota 15.11.2014 - úřední začátek 13.30 hod. sraz hráčů v 12.30 hod.
SK NOVOSEDLY nad Než. - SLOVAN BŘILICE

