NOVOSEDELSKÝ SPISEK
Vážení přátelé,
prázdninové vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce
Novosedly nad Nežárkou za období červen 2017 až srpen 2017.
Druhou část spisku tvoří kopie výkresů souhrnného řešení staveb „Oprava místní komunikace
9c“ a „Oprava místní komunikace 10c“ v Novosedlech nad Nežárkou.
Ve třetí části zpravodaje najdete rozlosování podzimní části okresního přeboru v kopané
ročníku 2017/2018.

Zastupitelstvo obce
V červnu 2017 zastupitelstvo obce projednalo podmínky dotačních titulů Programu obnovy
venkova, Podpory obnovy a rozvoje venkova a Podpory oprav místních komunikací. V rámci
Programu obnovy venkova byla provedena oprava sociálních zařízení v kulturním domě
v Novosedlech nad Nežárkou. Místní komunikace 9c a 10c v Novosedlech nad Nežárkou,
tj. místní komunikace na Jednotách, budou v letošním roce opraveny díky finančním prostředkům
obce a dotacím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jihočeského kraje. V červnu byla rovněž
odhalena pamětní deska novosedelského rodáka a legionáře Jana Bíny na Památníku padlým
v Novosedlech nad Nežárkou.
V červenci se zastupitelstvo obce zabývalo probíhající opravou hygienických zařízení v KD
Novosedly nad Nežárkou a přípravou oprav místních komunikací na Jednotách. Velmi podrobně
se členové zastupitelstva zabývali žádostí římskokatolické církve o podporu dokončení opravy
fasády kostela v Mláce a rozhodli o uvolnění finančních prostředků na dokončení opravy této
nemovité kulturní památky. Řešeny byly rovněž otázky aktivní politiky zaměstnanosti, požární
ochrany a přijetí rozpočtových opatření.
V srpnu bylo projednáno hospodaření obce a příspěvkové organizace obce za 1. pololetí 2017.
Byla projednána zpráva o průběhu výstavby a financování opravy sociálního zařízení KD
Novosedly nad Nežárkou. Stavební práce ve velmi dobré kvalitě provedla v termínu 23.6.2017 –
4.8.2017 firma Třeboňské stavby, s.r.o. Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí dotace na výsadbu
oboustranné aleje ovocných stromků podél místní komunikace ke kostelu v Mláce. V termínu
od 21.8.2017 do 26.8.2017 se uskuteční výměnný pobyt dětí a mládeže v partnerské obci Trub
ve Švýcarsku. Byla podána zpráva o zajištění tohoto projektu, který se těší velké oblibě.
Obce Jarošov nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou a Novosedly nad Nežárkou připravují pro
rok 2018 stolní kalendáře sídel na Nežárce. V kalendáři budou použity fotografie z archivů obcí,
ale mohou tam být i fotografie pořízené Vámi. Téma je volné a termín pro dodání je do
31.8.2017. Budeme rádi za Vaše příspěvky.
Vážení občané, ve druhé části spisku jsou kopie souhrnného řešení oprav místních komunikací
na Jednotách. Stavbu bude v termínu od 1.9.2017 do 31.10.2017 provádět firma SWIETELSKY
stavební, s.r.o., České Budějovice, která předložila nejvhodnější nabídku. Výkon technického
dozoru investora zajišťuje Ing. Marie Buzková z Kunžaku, ta vyhotovila i projektovou
dokumentaci pro stavební řízení a provádění stavby. Souhlas s provedením ohlášené stavby vydal
odbor dopravy Městského úřadu Třeboň. Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Novosedlech nad Nežárkou.
Kontaktní telefony v průběhu výstavby: Jan Bednář – hlavní stavbyvedoucí - 724 101 370
Ing. Marie Buzková – stavební dozor - 602 620 711
Mgr. Filip Mencl - starosta obce – 725 031 452

