íjnový zpravodaj obce
e elovice
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.10.2003

1.Starosta obce informoval p ítomné o finan ním vyrovnání asfalt
zhotovených v ervenci a ervnu tohoto roku, jejichž výše byla 2
miliony K . Nyní probíhá další ást rekonstrukce asfaltových povrch
v místech na komunikaci od st edu návsi sm rem na skládku, dále
silnice ke Kaštanu a propojení již zhotovených ástí na Lná ský
Málkov. Tato akce si vyžádá zhruba 2,500.000,-K , které poskytuje
fond Evropské solidarity. Naše obec je povinna uhradit 125.000,-K
na DPH.
Pro ob any, kte í si cht jí nechat vyasfaltovat vjezd do svého dvora
nebo garáže op t upozor ujeme, že cena za m2 iní 250,-K a musí
tuto skute nost nahlásit v as, nebo asfaltový povrch bude d lán p íští
týden.
2. Obecní zastupitelstvo bylo informováno o dokon ené t žb
obecního lesa, který byl napaden k rovcem. Celkem bylo vyt ženo
570 m3 d eva. Nyní probíhá išt ní a úklid, jenž bude pokra ovat do
brzkého jara. Prosíme ob any mající zájem o palivové d evo z této
lokality, aby se p ihlásili u pana Františka Krej ího. Volné kusy a
silné v tve je nutné odvézt.
3. Pan ing. Skala informoval p ítomné o finan ním krytí provozu
vodárny. Zatím bylo na elektrice zaplaceno 35 tisíc K . Tato ástka
nebude na ob anech požadována a jedná se tedy o dar obce. Od 1.11.
se k odb ru p ipojí i Zábo í, a proto se k tomuto dni provedou
odpo ty vodom r , které budou i zaplombovány. Obecní
zastupitelstvo odsouhlasilo cenu vody na 13 K /m3 . V této cen d lá
odebraná elektrika 7,38 K , chlór 30 hal., obsluha vodárny 1 K ,
rezerva na opravy. Do konce íjna je nutno dobudovat m ící za ízení
pro Slivonice.
Zvolen pro obsluhu vodárny byl pan ing. Josef Skala s finan ní
odm nou 1200,-K m sí n a to po dobu záruky vodovodu. Pan
František Skala byl pov en prací ode ítáním vodom r , vým ny
poškozených vodom r a zastavování vody v p ípojkách. Jeho
jednorázová finan ní odm na za rok iní 5 000,-K .

4. Byla projednána úprava rozpo tu z d vod finan ní dotace na
asfalty, výdajová položka se navyšuje o cenu za t žbu d eva v lese,
pitnou vodu, brigády a volby do senátu.
5. Obecní zastupitelstvo vzalo v úvahu žádost pana erveného Zde ka
z Komušína, který má zájem o pronájem obecního rybníka Míchovka
za ro ní nájem 1200,-K . Pokud se neobjeví do další sch ze / 3 týdny/
jiný zájemce, rybník se pronajme tomuto zájemci.
V diskusi byla zhodnocena sportovní innost volejbalových
nadšenc , kte í se tomuto sportu velmi intenzivn v nují i v ase
podzimním a zimním. Ve sportovní hale v Zábo í si objednali
možnost tréninku a to každou sobotu od 18 do 20 hodin. Vítají
všechny nové tvá e, které nem li v lét
as a v novaly se
zušlech ování p íbytk a podobn .
Informace pro ob any:
Naše ženy po ádají 1.11. p edposvíceneckou“ zábavu, na kterou
srde n zvou ostatní ob any. K tanci a poslechu hraje kapela pana
Šimsy.
Dne 11.11. bude položena kv tina k pomníku padlým z 1. sv tové
války. P ipomeneme si tím konec této vále né události.
Blahop ání k významnému životnímu výro í:
Dodate n p ejeme panu Františku Karnosovi k jeho 81.
narozeninám vše nejlepší a plno elánu do dalších let. Výro í si
p ipomenul 8.9.
Také pan Václav Kalbá oslavil 5.10. své významné jubileum a to
65.
Dalším íjnovým oslavencem se stal 11.10. pan Bohumil Braun,
který si spolu s rodinou užil své sedmdesátiny.
89. narozeniny si p ipomene pan Ladislav Šlapák a to 31.10.
V m síci listopadu oslaví své 80. výro í pan František Švec / 14.11./
a paní Marie Krej ová se dožívá 16.11. krásných 83 let.
Všem výše jmenovaným p ejeme do dalších let hodn pevné
zdraví, p íjemnou rodinnou pohodu, radost z vnou at a veselou
mysl.

