ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV, NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

ČÍSLO 4

ROČNÍK VII.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Vážení spoluobčané.
Čtyři roky uběhly jako voda a již tu máme opět komunální volby a tak mi dovolte abych v krátkosti shrnula co se
současnému Zastupitelstvu v tomto období podařilo vybudovat jak z rozpočtu Obce, tak na co získalo dotace.
Největší akce byla jednotná kanalizace v obci Luhov, která stála 3 852 185,78 Kč, kde Obec získala dotaci od
Plzeňského kraje 300 000,- Kč z havarijních fondů. V minulém roce Obec dokončila akci „Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi“ (rozhlas) za celkovou
částku 3 217 364,50 Kč dotace zde byla 1 947 972,20 Kč ze strukturálních fondů EU a 114 586,60 od SFŽP. Další
větší akce bylo vyčištění píseckého rybníčku kde celkové náklady byly 959 189,- Kč a dotace z ERDF (dotace SF EU)
439 527,- Kč a od SFŽP 33 809,- Kč. Vybudoval se záložní vrt Líšťany – Náklov HV 01, který přišel Obec na částku
440 820,- Kč Obec získala 90 % dotaci a to ve výši 398 325,- Kč z ERDF a 19 916,- Kč ze SFŽP. Dále Obec pořídila
Územní plán, na který vynaložila náklady v částce 564 135,- Kč a získala dotaci od Plzeňského kraje z PSOV 150 000,Kč. Oprava tenisových kurtů stála 422 897,- Kč a dotace od Plzeňského kraje z PSOV činila 250 000,- Kč. Provedla se
výměna oken na budově Obecního úřadu, která Obec přišla na částku 210 000,- Kč a dotace od Plzeňského kraje
z PSOV byla 100 000,- Kč. Výsadba „Sluneční stráně“ a oprava příjezdové komunikace v Líšťanech se pořídila za
358 757,50 Kč a Plzeňský kraj z PSOV přispěl dotací 200 000,- Kč. Nákup vybavení „Mateřského centra“ vyšel Obec
na částku 280 000,- Kč a Plzeňský kraj přispěl částkou 80 000,- Kč. Mikroregion Hracholusky požádal za všechny
obce, které jsou jeho členy, Plzeňský kraj o dotaci z PSOV na opravu památek kde Obec obdržela částku 66 000,- Kč,
kterou vložila do opravy kapličky nad Obecním úřadem. Celková částka za opravu činila 188 688,- Kč.
Také se nám podařilo vyspravit několik komunikací v Líšťanech, na Těchodělích, pod Luhovem, v Košeticích kde se
budou provádět ještě do konce volebního období kompletní povrchy. Co se nám nepodařilo jsou povrchy na návsi
v Luhově což si myslím, že ale není chyba převážné většiny zastupitelů. Na hřbitově se postavila další část kolumbária.
V Lipně se vybudovala autobusová zastávka včetně chodníku a opravy hasičské zbrojnice. Jsou zpracovány pasporty
na veškeré rybníky ve vlastnictví Obce, které jsou potřebné v případě, že by Obec žádala o dotace a mnoho dalších akcí
se podařilo tomuto Zastupitelstvu dokončit a nakoupit novou mechanizaci a nový služební vůz.
Velký dík patří Kulturní komisy, která po celé volební období, uspořádala mnoho úspěšných akcí pro děti a vypomohla
Obci i s upořádáním „Setkání seniorů“.
Všem zastupitelům touto cestou děkuji za spolupráci a těm co opět kandidují, přeji úspěch ve volbách.
Novému Zastupitelstvu přeji, aby se mu v novém volebním období vše dařilo a hlavě aby bylo jednotné.
Vám občanům přeji, aby jste si v těchto komunálních volbách vybrali své zástupce Obce dobře a byli s nimi v budoucnu
spokojeni.
Vaše starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 10.10. 2014 (pátek) od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 11.10. 2014 (sobota) od 08,00 hodin do 14,00 hodin
Místo konání voleb:

obřadní místnost obecního úřadu Líšťany

DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k praktické lékařce bude organizována jednou za čtrnáct dní vždy v úterý a to v těchto termínech:
16.9., 30.9., 14.10., 29.10. (středa), 11.11., 25.11. a 9.12. 2014
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA KOMUNÁLNÍ A SEPAROVANÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad. Právnické osoby platí dle ceníku. Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hodinu před
termínem odvozu. Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště pro termínu svozu.
Přesné termíny svozu nejsou v současné době k dispozici, aktuální časový harmonogram bude vyvěšen na úřední desce v každé obci v průběhu měsíce října 2014.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
ODPADY

PSI

500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2014
2.pololetí do 30. 9. 2014

SPLATNOST:
do 30. 6. 2014

580,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2014
Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na účet obce č. 57 23 371/0100, při platbě uvádějte variabilní symbol nemovitosti.
Variabilní symbol se skládá z kódu části obce a čísla popisného nebo evidenčního, osoby trvale bydlící napíší nejdříve číslici 2 (např. 210577 – pro nemovitost
Líšťany 77)
Kódy částí obce:
101 Hunčice
102 Těchoděly
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz

V Líšťanech na návsi je umístěný kontejner na textil. Pokud se osvědčí, bude umístěn i do dalších obcí.

!!!

Od 26.9. 2014 začíná každotýdenní svoz komunálního odpadu

!!!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 18. ŘÍJNA 2014
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 10. 2014 - 31. 12. 2014
60 let
Polášková Helga, Líšťany
Vrbík František, Luhov
Pavelka Ivan, Lipno

70 let
Hanzlíčková Jaroslava, Líšťany
Uhlířová Hana, Lipno
Hellmich Jiří, Líšťany

65 let
Černý Milan, Košetice
Voithová Zdeňka, Náklov
Valenta Josef, Písek
Šturc Miroslav, Písek

85 let
Bezděková Zdena, Líšťany
90 let
Hora František, Luhov

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
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Volné vstupenky k vyzvednutí na Obci.
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