Říjnový zpravodaj obce Čečelovice
rok 2012
PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE
 ze dne 22 . 6. 2012
1. OZ projednalo a jednomyslně odsouhlasilo závěrečný účet DSO Radina včetně přílohy.
2. OZ jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2012.
3. OZ schválilo počtem 7 hlasů navrhovaný znak a vlajku obce č. 17.

 ze dne 31 . 7. 2012
1. OZ projednalo a schválilo veřejný záměr na prodej majetku svazku obcí Radina – plynárenské zařízení
v obci Čečelovice.
2. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2012.
3. OZ schválilo usnesení obce Čečelovice jako člena Svazku obcí s názvem „Svazek obcí Radina“, v němž
vyslovuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy, podle které Svazek obcí Radina prodá spol. E.on
distribuce a. s. majetek svazku obcí – plynárenské zařízení.
4. OZ projednalo stížnost p. Vyžrala čp. 33 s tím závěrem, že do konce týdne (5. 8. 2012) se na místě
samém sejde stavební komise a navrhne řešení k nápravě.
5. OZ projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – umístění zemního kabelového vedení
NN a kabelové skříně na st. p. č. 92 – v k. ú. Čečelovice (dle GP č. 168 – 106/2012 ze dne 7. 5. 2010).

 ze dne 31. 8. 2012
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2012.
2. Proběhla volba nového člena finančního výboru, jímž byl zvolen Luboš Vachl a zároveň byl zvolen
předsedou tohoto výboru. Dále byla provedena volba nového člena stavební komise, kterým se stal
Tomáš Lávička. Volba byla jednomyslně schválena OZ.
3. OZ projednalo a rovněž jednomyslně schválilo novou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle předlohy.

 ze dne 14. 9. 2012
1. OZ schválilo a vybralo vítěze hlasování paní Radku Cinkovou jako nájemce místního pohostinství a
pověřilo starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.

Ozvěny léta
•

Za sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu jsme letos v létě zaplatili 14 003,- Kč, což je o
2 500,- Kč méně než loni.
• V letních měsících začala probíhat rozsáhlá etapa opravy nádrže Paseka. Odbahněním,
vybetonováním dna, opravou tarasů a zhotovením nového nájezdu do nádrže nyní pokračují práce na
místě, kde vyroste nové hřiště pro děti.
• Taktéž v místě skládky se pracovalo na připojení přítoků kanalizace a přiblížení výustí k místu
začátku budoucí čističky odpadních vod.
• Na konci léta ze zdravotních důvodů odstoupil od smlouvy pronájmu pohostinství pan Rostislav
Krejčí. Do soutěže o nového nájemce se přihlásila trojice zájemců. Tajným hlasováním byla pak
vybrána p. Radka Cinková, která se tak stala čečelovickou „paní hostinskou“.

Podzimní akce
•

V týdnu veřejných knihoven bude naše obec znovu po létech přijata do velké rodiny veřejných knihoven
a svou činnost zahájí v pátek 5. 10. 2012. Je umístěna v budově obecního úřadu. Vypůjčit knihy si zde

•
•
•
•
•

můžete každý týden v pátek od 16 do 18 hodin. Ale již o týden později díky volbám bude muset
knihovna ustoupit do pozadí, neboť v jejích prostorách si budete moci upravit volební lístky a pak
v kanceláři OÚ je vhodit do volební urny.
12. a 13. října budou volby do Senátu Parlamentu ČR a do a zastupitelstev krajů / v našem kraji
budeme volit pouze do „kraje“/. Volební lístky vám budou rozneseny v příštím týdnu.
27. 10. od 20 hodin se do sálu místního pohostinství sjedou a sejdou všichni, kdo mají rádi rock. Bude
hrát kapela DOORS REVIVAL z Prahy.
3. listopadu od 20 hodin se uskuteční posvícenská zábava, při které nás v tanci doprovodí 2 mladí
hudebníci „Jenda-band“. Místní ženy prosí touto cestou o příspěvek v podobě hnětynek do tomboly.
Od října se příznivci volejbalu scházejí na svůj oblíbený sport v hale v Záboří a to vždy každou sobotu
od 18 do 20 hodin.
Od 5. 11. od 19 hodin v prostorách bývalé školky začíná cvičení žen.

• Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlásila
„HUMANITÁRNÍ SBÍRKU v Čečelovicích








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a
znečištěný či vlhký textil
Sbírka se uskuteční pouze ve dnech: 6. 11. a 13. 11. 2012
čas: vždy od 18 do 20 hodin
místo: OÚ Čečelovice – sklípek pod OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

• Blahopřání k významnému životnímu jubileu
srpen

červenec
Vaněčková Božena
Kalbáč Petr
Hrubeš Jan
Švecová Anna

60 let
45 let
55 let
83 let

Vlčková Anežka
Chodová Růžena
Černý František

listopad

říjen
82 let
88 let
70 let

Kalbáčová Božena
Hakr Antonín
Němečková Aloisie

75 let
70 let
83 let

Krejčí František
Švec František
Krejčová Marie
Hakr Antonín

60 let
89 let
92 let
83 let

Všem výše jmenovaným oslavencům přejeme pevné zdraví a do dalších let štěstí a osobní spokojenost.
Zdroj dat –Keo.

