NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce
Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014.
Ve druhé části zpravodaje najdete informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj ve
věci daně z nemovitých věcí v roce 2014, oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
o dokončení obnovy katastrálního operátu v Novosedlech nad Nežárkou a výzvu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Ve třetí části zpravodaje představujeme poradenskou činnosti Správy CHKO Třeboňsko
a projekt logopedické prevence mateřské školy.
Závěrečnou část tvoří upozornění na končící termín pro podávání žádostí o poskytnutí
půjčky na opravy a modernizace bytů.

Zastupitelstvo obce
V únoru 2014 se zastupitelstvo obce zabývalo hospodařením obce v roce 2013, nájmy
majetku obce a soukromým podnikáním v obci. Dále byly projednávány nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti, zabezpečení nakládání s odpady, životní prostředí a vodní
hospodářství. Řešeny byly otázky kultury a sociální péče.
V březnu 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok
2013. Příjmy k 31.12.2013 činily celkem Kč 10 637 227,25, výdaje Kč 11 951 642,28. Ve
třídě financování byly uhrazeny čtyři splátky úvěru na opravy a modernizaci bytového
fondu na území obce Státnímu fondu rozvoje bydlení a druhá splátka bezúročné půjčky na
rekonstrukci ČOV Novosedly n.N. Jihočeskému vodárenskému svazu. Dále se
zastupitelstvo obce zabývalo naplňováním obecných úvěrových podmínek na opravy a
modernizace bytového fondu v obci, stavem územně plánovací dokumentace a přípravou
akcí Programu obnovy venkova 2014. Zastupitelstvo rovněž řešilo otázky školství,
partnerství obcí Trub – Novosedly nad Nežárkou a plnění harmonogramu úkolů a lhůt pro
volby do Evropského parlamentu.
V dubnu 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrhy zadávací dokumentace
několika investičních a neinvestičních akcí, jejichž realizace se předpokládá v roce 2014.
Jedná se například o stavební úpravy sociálního zařízení v budově obecního úřadu,
udržovací práce na místní komunikaci k rybníku Stejný a prodloužení chodníku
v Kolencích. Byla projednána zpráva o průběhu udržovacích prací na rybnících Nový a
Rajdamyška. Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích stanovilo počet členů
zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018 na jedenáct členů zastupitelstva obce.

Logopedická prevence
V oblasti školství byl vyhlášen MŠMT rozvojový program „Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání pro rok 2014“. Mateřská škola zpracovala žádost o dotaci včetně
vlastního vkladu v částce 37.037 Kč. Dotace, kterou MŠMT nabízelo, činila 20.000 Kč a
byla získána v plné výši.
Na základě přidělené dotace byl zpracován projekt s názvem „Logo cestičky pro hbité
jazýčky“, jehož cílem je zvýšení kvalifikace učitelek mateřské školy a zkvalitnění logopedické
prevence v MŠ. Logopedický projekt je k nahlédnutí na webových stránkách školy
www.zsnovosedlynn.cz v sekci mateřská škola.

Výhodná půjčka na opravy bytů a domů
Obec Novosedly nad Nežárkou poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne
6.11.2012 opět půjčky na opravy a modernizace bytového fondu. Obec má k dispozici dva
miliony korun, k 30.4.2014 bylo zatím vyčerpáno celkem Kč 1 473 665,00, stále je ještě
k dispozici Kč 526 335,00.

Žádosti o poskytnutí úvěru mohou být podávány denně od 7,30 do 14,30
hodin na obecním úřadu, kde lze také získat potřebné tiskopisy a znění
pravidel půjčky.
Termín pro podání žádosti o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci
bytového fondu v obci Novosedly nad Nežárkou končí dnem 31.7.2014.

Pozor na změnu termínu svozu plastů v červenci 2014
Technické služby Třeboň, s.r.o., oznamují, že vzhledem k turistické sezóně a
zvýšenému cestovnímu ruchu provedou sběr plastů v červenci o týden později, tj.

dne 23.7.2014.

