Srnínský zpravodaj č. 22
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o podání žádosti na Státní
zemědělský intervenční fond na výstavbu chodníku z návsi na pekárnu. Dnes můžeme
s radostí oznámit, že se nám podařilo uspět při schvalovacím procesu a že na tuto akci jsme
získali dotaci v maximální možné výši 90 %. touto příjemnou zprávou teprve začíná
„kolotoč“ papírů, které se musí vyřídit před samotnou realizací. Z tohoto důvodu nejsme
schopni sdělit termín zahájení, ale ujišťujeme vás, že se budeme snažit o rychlý a hlavně
hladký průběh realizace. Po provedeném výběrovém řízení a schválení dodavatele stavby
budeme všechny dotčené občany o realizaci informovat.
Vážení spoluobčané dále vás chceme upozornit na následující dění v naší obci:









V pondělí dne 14.4.2008 od 15 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět
sběr železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě
V sobotu dne 19.4.2008 od 10.00 hodin do 12.00 hodin bude organizován "svozový
den" na odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci, každý je v určenou hodinu
bude moci přivést před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb
města na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot a pneumatiky z
nákladních automobilů a traktoru.
Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2008 a
současně upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Jednotliví poplatníci se mohou informovat o výši své daně z nemovitostí na rok 2008
od 1.4.2008 do 1.5.2008 na obecním úřadu, kde je k nahlédnutí Hromadný předpisný
seznam. Složenky budou všem rozeslány finančním úřadem s předstihem, tak aby
úhrada proběhla do 31.5. 2008
Ve čtvrtek dne 17.4.2008 od 19.00 hodin se uskuteční 11. zasedání zastupitelstva
obce Srnín
V sobotu dne 26.4.2008 od 9 hodin bude p. Květoň objíždět obec s traktorem a každý
mu může naložit na va1ník shrabané listí a suchou trávu. Kdo bude mít o odvoz zájem
ať to nahlásí na obec nebo přímo p. Květoňovi.

Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 23
Vážení spoluobčané chceme vás informovat o dění v naší obci:



V minulém zpravodaji jsme vás informovali o schválení žádosti od Státního
zemědělského intervenčního fondu na výstavbu chodníku z návsi na pekárnu. Dnes
vám chceme sdělit, že podle podepsané smlouvy s firmou UNIKO budou práce
ukončeny do konce měsíce září letošního roku



Plánovaná úprava povrchu návsi v Srníně u bývalého rybníka bude provedena
v měsíci říjnu



Oprava palisád na hřišti bude provedena v říjnu.



Z grantu pro místní akční skupinu Netolicko - Blanský les jsme získali lavičky a stůl,
které jsme umístili na hřiště a květináče, které jsou u obchodu.



V sobotu dne 11.10.2008 bude obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Srnín pořádat zájezd do Plzně. Autobus odjede z návsi v 6 hodin do Plzně od 9.00
hodin bude návštěva ZOO Plzeň a v 15.00 návštěva Pivovaru. Odjezd z Plzně v 19
hodin. Za dopravu občané Srnína zaplatí 100 Kč, ostatní 150 Kč. Sbor dobrovolných
hasičů bude svým členům přispívat 200 Kč na vstupy. Přihlásit se můžete na obci a to
nejpozději do 30. září 2008.



Ve dnech 17. 10. a 18. 10.2008 se konají Volby do zastupitelstev krajů

V Srníně 16.9.2008

Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 24
Letošní rok lze hodnotit jako velmi úspěšný vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat
dotace a zrealizovat výstavbu chodníku z návsi na pekárnu, dále rekonstrukci
komunikace na návsi u bývalého rybníka, doplnění mobiliáře (lavičky, stolky a
květináče) a multifunkční traktor,
Celková vynaložená částka na tyto akce představuje 4 579 535 Kč, z toho výše získaných dotací
3 899 934 Kč, což představuje nejvyšší objem získaných dotací v našem volebním období.
Mimo tyto dotace byly opraveny palisády na hřišti a po novém roce bude zhotoveno nové kovové
zábradlí. Na hřiště byl přivezen sušák na hasičské hadice, včetně betonové patky, která již byla
usazena. Sušák bude postaven na jaře po namontování zvedacího mechanizmu.
V současné době se provádí položení zbylých panelů od Hucků k čekárně u pekáren až ke svodidlům.
Dále se bude pokračovat za svodidly, pokud se Obec Zlatá koruna domluví s Českými drahami o
možnosti uložení panelů na jejich pozemek. Otázka uložení panelů na náves zatím zůstává otevřená,
protože zatím nedošlo ke společnému souhlasu dotčených orgánů. Z obecních prostředků jsme
museli,vzhledem ke změně zákona,osadit do vodojemu měřič odebrané vody v částce téměř 80 tis.Kč
Vzhledem k výše uvedenému zůstane ke konci roku na účtu cca 100 tis. Kč.
V úterý dne 23.12.2008 od 19.00 do 20.00 si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na
návsi.
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:
24.12.2008 od 7 do 11 hodin
27.12.2008 od 7 do 11 hodin
29.12.2008 od 7 do 17 hodin
30.12.2008 od 7 do 17 hodin
31.12.2008 od 7 do 14 hodin
2.1.2009 od 7 do 17 hodin
Sdělujeme obyvatelům, kteří mají zájem o vyčištění komína, že objednáme kominíka. Kdo má o tuto
službu zájem, ať svůj požadavek nahlásí na obec nejpozději do 6.1.2009.
Ve čtvrtek 25.12.2008 se bude vyvážet domovní odpad z popelnic.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 30.12.2008 v 18.00 hodin bude mimo jiné, projednáván
návrh rozpočtu na rok 2009, který je zveřejněn na úřední desce. Na tomto zastupitelstvu se s Vámi
rádi setkáme.
Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podíleli na úklidu veřejného prostranství a
účasti na akcích pořádaných obcí a žádáme Vás o pokračování v této aktivitě.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2009
Vám
přeje
zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 16.12.2008

