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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva: 
Včera v úterý 16. prosince 2014 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu 
starosty o činnosti obce, projednali a schválili rozpočtové změny za rok 2014 a rozpočtové 
provizorium na rok 2015.  Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů 
na rok 2015, které činí 950,-Kč za hektar. Byla schválena změna vyhlášky o místním poplatku 
za odpady. Výše poplatku za odpady zůstává pro příští rok ve stejné výši jako v letošním roce 
tj. 700,- Kč za poplatníka.  Byla zrušena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
výherní hrací přístroj. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání změny č. 2 
územního plánu obce.  Zastupitelé se také zabývali přípravou projektu posílení vodních zdrojů 
a rozšíření vodojemu v Hrádku. Bylo rozhodnuto, že akce bude realizována v etapách podle 
vyhlášených výzev dotačních programů. Zastupitelstvo rovněž schválilo  průjezd vozidel 
Rallye Šumava a  Historic Vltava Rallye naší obcí v dubnu 2015 s tím, že budou dodrženy 
sjednané podmínky. Zastupitelé schválili jeden odkup  pozemku v  Hrádku  a jeden prodej 
pozemku rovněž v  Hrádku. Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním 
usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových 
stránkách obce. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice svolává členskou schůzi v pátek 19. prosince 2014 v 18.00 
hodin do hasičské zbrojnice ve Zbynicích. Účast všech členů nutná. 

Prodej vánočních stromků na Čermné 
Firma Miloslav Kotál zahájila prodej vánočních stromků. Prodej se uskutečňuje každodenně 
až do vánočních svátků na Čermné v čísle popisném 20.  
 
Změna termínu hlášení 
Vzhledem k vánočním svátkům bude příští týden hlášení již v úterý 23.prosince. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
21.12.2014  Jana Petríková   60 let 
                        
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


