Červnový zpravodaj obce Čečelovice
Rok 2010
Přijatá usnesení z veřejného zasedání OZ Čečelovice ze dne 27. 5. 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OZ jednomyslně schválilo závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2009 a
to bez výhrad.
OZ jednomyslně schválilo závěrečný účet obce Čečelovice za rok 2009 včetně příloh s výrokem bez
výhrad.
OZ jednomyslně schválilo závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření obce Čečelovice za rok 2009 s
výrokem bez výhrad.
OZ projednalo a jednomyslně schválilo vnitřní organizační směrnice a účetní osnovu s platností od 1. 1.
2010.
OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2010.
OZ schválilo smlouvu o věcném břemenu z důvodů položení kabelové přípojky ke sportovišti Paseka.

Výsledky voleb do Parlamentu, konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Celkem voličů v obci 148, volilo 98, což je 66,2%
Název politické strany
Občanská demokratická strana
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Suverenita- blok Jany Bobošíkové
Strana Práv Občanů Zemanovci
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Česká pirátská strana

Počet hlasů
21
19
16
15
14
4
4
3
1
1

Co nás čeká v tomto roce
4 komunikace v našem katastru a to do Mečichova, u Bráha, Na Strhancích a k Míchovce se dočkají
asfaltového povrchu. Celková hodnota díla bude 18 629 000,-Kč. V současné době se provádějí za
přispění úřadu práce veřejně prospěšné práce, do kterých se z naší obce zapojilo 6 občanů. Odstraňují
náletové dřeviny podél těchto komunikací včetně jejich likvidace pálením. Nyní zbývá vyčistit jen cesta
v Míchovce. Jihočeský kraj přispěje na akce oprav celkem 398 000,- Kč.
Od pondělí 31. 5. 2010 se rozjela nástavba a přestavba 9 bytových jednotek v budově školy. Budou zde
k dispozici byty těchto velikostí:
2. N. P. – samostatný byt
Byt 2 + KK
/40,98 m²/
3. N. P. – 5 bytů
Byt 2 + KK
/38,21 m²/
Byt 2 + KK
/38,21 m²/
Byt 2 + 1
/74,91 m²/
Byt 2 + KK
/51,14 m²/
Byt 2 + 1
/67,90 m²/
4. N. P. – 3 byty
Byt 3 + KK
/98,13 m²/
Byt 2 + KK
/51,14 m²/
Byt 3 + KK
/101,19 m²/
Akce by měla být dokončena ve 4. čtvrtletí příštího roku. Celkový objem prací činí 9 668 000,- Kč a dotace
z toho je 4 950 000,- Kč. Tímto dokončením bude v obci celkem 18 obecních bytů.
Úspěšní jsme byli i v podání grantu na opravu drobné sakrální architektury. Dotací 167 000,- Kč se křížky
Na Pasece, U Pětnicáku, Na Strhancích, Na Drahách a Na Křížku objeví v novém kabátě.
Škola v Čečelovicích se začala stavět v roce 1909 a 1. 9. 1910 se v ní začalo učit. Učebny školy jsou
zachovány a přístup k nim je řešen samostatným schodištěm. Na něj jsme letos získali dotaci 140 000,Kč. V loňském roce tu byla vyměněna okna a zhotoveno nové plynové samostatné topení.
Získali jsme dotaci 120 000,- Kč na dofinancování nových vrat a dlažeb v hasičské zbrojnici.
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Jihočeský kraj nám poskytl dotaci na úroky na nástavbu 5bj. čp. 36 a to ve výši 16 000,-Kč. Dotace na
úroky na plynofikaci a veřejný vodovod pro tento rok na tuto akci činí 42 000,- Kč.
Kdo pilně sčítal, dostal se k celkové částce dotací 24 462 000,- Kč, která v letošním roce přijde do
Čečelovic.
A závěrem - také se letos konečně dočkáme nového položení asfaltového koberce přes naši obec až na
hranici kraje. Tuto akci zaplatí Jihočeský kraj ze svého rozpočtu nákladem 2 ,7 mil. Kč /pozn. komunikace je vlastnictvím kraje./

Sběry v obci



Sběr železa bude uskutečněn během prázdnin, a to odvozem kovů přímo před nemovitostmi občanů.
Bude dohodnut termín a občané se datum odvozu včas dovědí.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden v sobotu 10. 7. 2010 v dopoledních
hodinách před budovou OÚ.

Kultura a sport








V pátek 2. 7. 2010 večer pan hostinský pořádá zábavu, na které bude hrát na prostranství návsi kapela
Parkán.
Další den – tedy v sobotu 3. 7. 2010 od 13 hodin se uskuteční 8. volejbalový a nohejbalový pouťový
turnaj na Pasece.
16. 7. 2010 pořádá pan hostinský taneční zábavu, kde vystoupí kapela Trachyt.
31. 7. se bude konat další turnaj ve volejbale, a to v rámci „Čečelovického léta“. Začátek je v 10
hodin. Občerstvení před hospodou bude zajišťovat firma R. Krejčí se svými pomocníky. Těšit se asi
budeme na skvělé speciality, jak tomu bylo v minulých ročnících Čečelovického léta, a večer pak na
zábavu pod hvězdnou oblohou s kapelou Fatima. Doufejme, že se vše vydaří a hlavně nám bude přát
počasí.
V sobotu 7. srpna 2010 bude v naší obci dojezd rychlostní etapy XXXI. RALLY AGROPA.

Blahopřání k významnému životnímu výročí
Červnoví jubilanti již byli zmiňováni v březnovém zpravodaji – pan Braun Bohumil a paní Růžena Červená.
Červenec
Srpen
Září
50
80
50
Šourková Alena
Vlčková Anežka
Pilná Dana
81
86
Švecová Anna
Smíšková Jiřina
86
Chodová Růžena
Přejeme všem výše jmenovaným občanům hodně lásky, pevného zdraví a životního optimismu.

Smutné události
V úterý 25. 5. zemřel náš občan pan Karel Surý /nedožitých 69 let/. Čest jeho památce.

Oznámení OÚ



Do konce tohoto měsíce jsou občané povinni doplatit všechny zbylé poplatky /tj. vodné, stočné, odvoz
komunálního odpadu a poplatek za psy/.
Od července 2010 je ukončena činnost původní skládky „Na Vrchu“ a je tímto zde OÚ zakázána vyvážet
čistá stavební suť. Od tohoto termínu je otevřeno nové úložiště pro stavební suť „Na Trávníkách“, kam je
možno vyvážet výše zmíněný materiál po dohodě se správcem skládky panem Vyžralem. V současné době
se zřizuje přístupová cesta, která bude v nejbližších dnech zaměřena a následně vykoupena od majitele.

Z ptačí perspektivy
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