NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
adventní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce
Novosedly nad Nežárkou za období srpen 2015 až listopad 2015.
Ve druhé části spisku přinášíme pozvánku na připravované adventní a vánoční akce
v Novosedlech nad Nežárkou.
V závěrečné části zpravodaje se věnujeme systému sběru, shromažďování a likvidace
komunálního odpadu v obci v roce 2016.

Zastupitelstvo obce
V srpnu 2015 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledky hospodaření obce za první
pololetí roku 2015. Příjmy rozpočtu v tomto období činily 6 328 784,03 Kč, výdaje rozpočtu
činily 7 964 819,76 Kč. Byla uhrazena poslední splátka 2. nízkoúročeného úvěru SFRB ve výši
Kč 10 598,04 a dvě splátky 3. nízkoúročeného úvěru SFRB po Kč 70 533,00 k 31.3.2015 a
30.6.2015. V období leden – červen 2015 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce 10
rozpočtových opatření, finanční výbor v jejich konstrukci a schvalovacím procesu neshledal
závad. K 30.6.2015 činil zůstatek na běžném účtu u České spořitelny 9 974 270,64 Kč , na
běžném účtu u České národní banky 2 080 861,45 Kč a na podúčtu pro potřeby vedení úvěru
SFRB 263 997,11 Kč.
Zastupitelstvo obce rovněž projednalo zprávu o návštěvě dětí a mládeže z partnerské obce
Trub v Novosedlech nad Nežárkou, zprávu o průběhu a financování projektu zlepšování kvality
výuky v ZŠ a MŠ Novosedly nad Nežárkou a zprávu o vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ a
MŠ Novosedly nad Nežárkou.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo opravou místní komunikace p.č 936 v Kolencích,
opravou chodníku a veřejného osvětlení u rybníka v Kolencích a projektovou přípravou opravy
chodníků podél silnice I/34 v Mláce. Značná pozornost byla věnována probíhajícím stavbám,
které byly podpořeny dotací z ministerstva zemědělství (dostavba kanalizace Kolence) a
ministerstva pro místní rozvoj (změna úpravny vody na bytový dům). Byla podána informace o
připravovaném spuštění projektu kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.
V září 2015 se zastupitelstvo obce zabývalo aktualizací pasportu svislého dopravního značení
a přípravou zimní údržby chodníků a místních komunikací.
V říjnu 2015 zastupitelstvo obce řešilo nakládání s odpady a opětovně zimní údržbu chodníků
a místních komunikací. Vlastníkům nemovitostí přiléhajících k chodníku bude i v letošním
zimním období od 1.11.2015 do 31.3.2016 nabídnuta sleva kuponu na odpad, a to v případě
uzavření dohody o převzetí závazku zimní údržby chodníku.
Jihočeské vesnice roku 1995 – 2015 opět společně připravily tradiční stolní kalendář na rok
2016. Každá obec je prezentována minimálně na třech stránkách. Stolní kalendář bude
k vyzvednutí zdarma od 21. prosince 2015 na obecním úřadě, přičemž každá domácnost obdrží
jeden výtisk. Kalendáře budou k dispozici rovněž při výběru poplatku ze psů a prodeji
kuponů na popelnice, který se uskuteční ve čtvrtek 7.1.2016 od 15,00 do 17,00 hodin
v „Hostinci U Pavla“ v Kolencích a v pátek 8.1.2016 od 15.00 do 17.00 hodin v „Penzionu
Poutník“v Mláce.

V říjnu 2015 byly rovněž řešeny otázky požární ochrany, životního prostředí, vodního
hospodářství, sociálního bydlení a Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Zastupitelstvo
obce projednalo a schválilo plán práce na rok 2016.
V listopadu 2015 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o realizaci projektu a
způsobu financování změny stavby úpravny vody na bytový dům. Stavba byla vez závad a
nedodělků převzata a 26.října 2015 proběhla úspěšná kolaudace. Slavnostní otevření bytového
domu se konalo 5. listopadu 2015. Veřejnost si dům mohla prohlédnout v sobotu 7. listopadu
2015. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky pro přidělování dokončených bytových jednotek
a schválilo jejich přidělení. Členové zastupitelstva obce se dále zabývali dostavbou kanalizace,
opravou chodníku a veřejného osvětlení v Kolencích, nakládání s odpady, hospodařením
s majetkem obce a přípravou rozpočtu na rok 2016

Odpady v roce 2016
Vážení občané, od 1.ledna 2005 upravuje nakládání s odpady na území obce Novosedly nad
Nežárkou obecně závazná vyhláška č. 1/2004.
V roce 2016 budou základní otázky nakládání s odpady v obci řešeny takto:
- popelnice budou sváženy celoročně každý týden, svozovým dnem je čtvrtek
- na zbytkový odpad je dále možné použít plastové pytle opatřené jednorázovou známkou
- cena jednorázového kuponu pro domácnosti zůstává Kč 60,00, celoročního kuponu
Kč 600,00
- cena jednorázového kuponu pro podnikatele zůstává Kč 100,00, celoročního kuponu
Kč 1 000,00
- třídění PET lahví bude organizováno do typizovaných plastových pytlů, které zdarma obdrží
každý občan po zaplacení známky na popelnici pro domácnost a uzavře smlouvu s obcí; při
zakoupení celoročního kuponu bude poskytnuto 12 pytlů, při zakoupení jednorázové známky
bude poskytnuto takové množství, které bude odpovídat počtu zakoupených kuponů
- sklo bude shromažďováno do sběrných nádob, které jsou umístěny na bývalé skládce
v Hájicích, vždy ve středu a v sobotu v době od 13.00 do 15.00 hodin
- nebezpečné složky komunálního odpadu s výjimkou elektroodpadu a objemné odpady budou
sváženy 2x ročně formou sběrových dnů
- papír bude svážen v dubnu a říjnu společně s plasty
- železo bude sváženo v jarních měsících hasiči a sportovci, termín svozu bude upřesněn letáky
na vývěskách a hlášením rozhlasu
- obec je zapojena do projektu domácího kompostování v Jihočeském kraji, domácnosti jsou
vybaveny kompostéry na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Termíny svozu vytříděných PET lahví v roce 2016 – středy

20.01.2016
17.02.2016
23.03.2016
20.04.2016 + PAPÍR
18 .05.2016
22.06.2016
20.07.2016
24.08.2016
21.09.2016
19.10.2016 + PAPÍR
23.11.2016
21.12.2016

OBEC NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Advent a vánoce
29.11.2015 – 15.00 – 17.00 hodin
Adventní výstava v kovárně
První adventní neděli se koná prodejní výstava keramiky, vitráží a háčkovaných
hraček v kovárně .
Vánoční dekorace a výrobky Občanského sdružení Otevřená Okna.
Zahájení výstavy uvedou krátkým programem děti ze školy a ze školky.
Tradiční vánoční pečivo, čaj, punč a medovina.

29.11.2015 – 17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu na návsi u kapličky.

12.12.2015 – 14.00 hodin
Mikulášská besídka
Mikulášská nadílka v Kulturním domě Novosedly nad Nežárkou.

20.12.2015 - 15.00 hodin – Zlatá neděle
Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Novosedlech n/Než.
Vystoupí pěvecký soubor Jitky Balcarové a dechový soubor Petra Gramana.

