NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly
nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008.
Ve druhé části zpravodaje najdete program letního promítání ve Stráži nad Nežárkou a fotografie
z Branného závodu ke Dni dětí na Střelnici v Kolencích.
Závěrečnou část zpravodaje tvoří pozvánka na 12. ročník memoriálu Milana Čadka a Jiřího
Levandovského v kopané.
Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou přeje všem krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem
veselé prázdniny.

Zastupitelstvo obce
V dubnu 2008 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2007.
Příjmy k 31.12.2007 byly ve výši Kč 7 781 592,73 a výdaje ve výši Kč 11 404 743,18. Saldo příjmů
a výdajů ve výši Kč 3 623 150,45 bylo vyvoláno výstavbou základní technické vybavenosti území
pro následnou výstavbu rodinných domků, která byla formou zapojení přebytku hospodaření
z uplynulého období financována výhradně z rozpočtu obce. V roce 2007 byly poskytovány úvěry na
opravy a modernizace bytového fondu na území obce. Zastupitelstvo obce se v dubnu dále zabývalo
školstvím, kulturou, partnerstvím obcí a cestovním ruchem. Dále bylo schváleno přijetí dotace
v rámci Programu obnovy venkova na rok 2008, kdy obec obdržela Kč 120 000,00 na opravu
místních komunikací v Mláce. Zastupitelstvo obce řešilo otázky nájmů obecního majetku,
soukromého podnikání v obci, nakládání s odpady, životního prostředí a veřejné zeleně, vodního
hospodářství a územního plánování.
V květnu 2008 se zastupitelstvo obce zabývalo přípravou stavebních akcí v letošním roce, a to
zejména opravou místních komunikací v Mláce, rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení
v Novosedlech nad Nežárkou a optimalizací obecního rozhlasu v celé obci.
V červnu 2008 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o čerpání a použití úvěru SFRB
na opravy a modernizace bytového fondu na území obce. Bylo konstatováno, že pro potřeby občanů
bylo uvolněno Kč 1 525 000,00 (16 žádostí), obec použila Kč 191 577,00. Celkem bylo v období
poskytování úvěru kladně vyřešeno 48 žádostí podaných na obecní úřad ( 2002/3 – 32 žadatelů,
2006/8 – 16 žadatelů).
Obec dále informuje, že z připravených čtrnácti stavebních pozemků pro následnou výstavbu
rodinných domů v Novosedlech nad Nežárkou jsou k dispozici ještě dva pozemky o velikosti 607 m2
a 1186 m2. Tyto pozemky jsou v souladu se schválenými pravidly a podmínkami nadále nabízeny za
Kč 350,00/1 m2 s tím, že kupující je povinen do tří let na předmětném pozemku zahájit stavbu.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběr dodavatele veřejných zakázek „Oprava místních
komunikací Mláka“( VIALIT Soběslav s.r.o. – termín provedení prací je září – říjen 2008) a
„Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení“ (AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o. – termín
provedení prací je srpen – listopad 2008). V části stavby chodníků je plánovaná obnova rozvodů
nízkého napětí, jejímž investorem je E.ON Distribuce České Budějovice, a.s. Vlastníci nemovitostí,
kterých obnova NN týká, již obdrželi návrhy smluv a informace o stavbě. V případě zdárného
průběhu rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a obnovy rozvodů nízkého napětí bude následně
realizována obnova veřejného rozhlasu, a to novou kompletní bezdrátovou technologií. Bezdrátový
obecní rozhlas bude z jedné ústředny na obecním úřadu pokrývat celé území obce, tz. včetně
Kolenců, Mláky a Jednot. Předpokládá se zařazení tohoto rozhlasu do jednotného systému varování a
vyrozumění obyvatelstva. Obec obdržela grant na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Novosedlech
nad Nežárkou z rozpočtu Jihočeského kraje a zastupitelstvo schválilo návrh zadání, seznam firem a
složení hodnotící komise pro výběr dodavatele této veřejné zakázky. V červnu 2008 byly rovněž
řešeny otázky školství, sociální péče, kultury a aktivní politiky zaměstnanosti.

PROPOZICE
pro fotbalový turnaj
„ Memoriál Milana Čadka a Jiřího Levandovského“
12. Ročník
1. Pořadatel :
2. Datum konání turnaje :
3. Místo konání turnaje :
4. Zúčastněná družstva :

SK Novosedly nad Nežárkou
sobota 12. 7. 2008
sportovní areál SK Novosedly nad Nežárkou
Jiskra Třeboň – divize – obhájce
TJ Hluboká nad Vltavou - krajský přebor
TJ Týn nad Vltavou – krajský přebor
SK Novosedly nad Nežárkou – I.A třída
5. Hrací doba :
1. zápas : 2 x 30 min.
2. zápas : 2 x 30 min.
o 3. místo : 2 x 30 min.
finále : 2 x 30 min.
6. Časový rozvrh a rozlosování :
prezentace :
12.15 hod.
zahájení turnaje : 12.20 hod.
1. zápas začátek : 12.30 hod.
2. zápas začátek : 13.45 hod.
divácká soutěž :
15.10 hod
o 3. místo :
15.50 hod.
finále :
17.10 hod.
ukončení turnaje : 18.20 hod.
7. Pravidla : hraje se podle pravidel kopané a platného soutěžního řádu a
propozic tohoto turnaje.
8. Systém turnaje : v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době
kteréhokoliv zápasu budou prováděny pokutové kopy
(série 5 pokutových kopů na každé straně, případně po jednom
pokutovém kopu na každé straně až do rozhodnutí ).
9. Střídání a start hráčů : za oddíl mohou startovat pouze registrovaní hráči, v jednom
utkání je možno vystřídat až 5 hráčů v poli + 1 brankáře.
10. Rozhodčí : zajišťuje ČMFS České Budějovice
11. Hlavní pořadatel : p. František Průcha
ostatní pořadatelská služba bude zajištěna dle směrnic ČMFS
12. Zdravotní služba : bude zajištěna pořadatelem turnaje a telefonním spojením
s lékařskou službou v Třeboni.
13. Občerstvení : bude zajištěno a podáváno přímo na fotbalovém hřišti,
každý oddíl obdrží zdarma 20 ks stravenek.
14. Ceny : ceny za umístění včetně putovního poháru za 1. místo zajistí
pořadatel turnaje, dále budou vyhodnoceni :
nejlepší brankář turnaje
nejlepší hráč turnaje
nejlepší střelec turnaje

