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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
V úterý 29.12.2015 proběhlo další zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016 s předpokládanými příjmy a
výdaji ve výši 3 873 tis. Kč, odsouhlasilo směnu pozemků s majiteli pozemků
pod cestou Záluží – Chrást a schválilo nové sazby za pronájem hrobových míst
na našem hřbitově. Od 1.1.2016 bude pro nově uzavírané nájemní smlouvy činit
desetileté nájemné za urnový hrob 450,-Kč, za jednohrob 900,-Kč a za dvojhrob
1 800,-Kč.

ZE ŽIVOTA OBCE
Ve dnech 29. a 30.12. proběhly dny otevřených dveří v nově
zrekonstruované faře. Zúčastnilo se cca 70 místních i přespolních návštěvníků,
kterým jsme se pochlubili komplet vybavenou posilovnou a klubovnou pro
rodiče s dětmi a zrekonstruovanými prostory pro knihovnu v přízemí a pro dva
byty v patře budovy.
Co nás zatím fara stála
Koupě areálu od farnosti duben 2008
1 900 000,-Kč
Rekonstrukce gáráží a dílen 2010
307 000,-Kč
Projekty na přestavbu 2008, 2011, 2015
290 000,-Kč
Nová střecha 2012
320 000,-Kč
Nová okna 2012
197 000,-Kč
Přestavba budovy včetně chodníků 2015 4 165 000,-Kč
Hrubé terénní úpravy v areálu 2015
95 000,-Kč
Vybavení posilovny 2015
170 000,-Kč
Nábytek klubovna 2015
55 000,-Kč
Nábytek knihovna předpoklad 2016
cca 50 000,-Kč
Vybavení bytů kuchyňské linky 2016 cca 160 000,-Kč
Celkem
7 699 000,-Kč
Kde jsme na to vzali
Dotace Jč kraje 2010
150 000,-Kč
Dotace Jč kraje 2012
150 000,-Kč
Dotace minister. pro místní rozvoj 2015
400 000,-Kč
Úvěr od České spořitelny a.s. 2015
3 965 000,-Kč
Předplacené nájemné za byty 2015
53 000,-Kč
Z obecní pokladny 2008 - 2015
2 981 000,-Kč
Celkem
7 699 000,-Kč
V lednu 9.1. se za vysoké účasti členů uskutečnila tradiční výroční
schůze naší organizace Svazu dobrovolných hasičů.
Tentýž den chodili také dvě party na Tříkrálovou sbírku, letošní koleda
byla v naší obci rekordní, celkem se vybralo 5 912,-Kč. Za celé Vodňansko bylo

z České spořitelny ve Vodňanech odesláno na centrální účet Charity ČR
219.055,- Kč. Z toho se 65% vrátí na Vodňansko a Bavorovsko na schválené
programy – hospic, přímá pomoc, zařízení pro handicapované, program pro
koledníky. Od 1.1.2016 je ve Vodňanech otevřeno charitní pracoviště –
občanská poradna, která bude v regionu bezplatně poskytovat poradenství ve
složitých životních situacích. Sídlo poradny ve Vodňanech je v ulici Dr.
Hajného 22.
V sobotu 23.1. proběhl v sále obecní hospody myslivecký bál, účast 140
platicích lidí mluví za vše.
V únoru 2016 se můžete těšit na následující akce:
6.2. masopustní průvod
sraz masek je v 800, průvod začíná v 900 v Budyni a pokračuje
přes Měkynec do Záluží, kde bude před polednem, po obědě
Netonice a nakonec Bílsko, odsoudit kobylu bychom chtěli okolo
16-té hodiny před hospodou v Bílsku. Na srazu masek rádi
přivítáme všechny zájemce v maskách, mezi jednotlivými
osadami nás poveze autobus.
13.2. od 2000 posezení při harmonice v hospodě v Bílsku
19.2. od 1900 divadelní představení ochotníků ze Strunkovic nad
Blanicí s názvem „Knoflíková válka“ v sále obecní hospody v Bílsku
20.2. tradiční dětský maškarní karneval začne v 15 00 v sále obecní
hospody v Bílsku
5.3. oslaví ženy od 16- ti hodin MDŽ (prý se připravuje zase nějaké
překavapení), v sále naší hospody bude ženám hrát p. Roučka z Netolic.

Využití posilovny a klubovny na faře
Od 8.2.2016 bude posilovna zpřístupněna pro veřejnost.
Otevřeno bude: Po, St, Pá 18 – 20, So, Ne po dohodě
V uvedném čase bude v posilovně služba, která poradí s obsluhou
posilovacích strojů a vybere vstupné. Vstupné bude 30,-Kč/osoba/den nebo
bude možno zakoupit permanentky za 600,-Kč/osoba/půl roku, 1 000,Kč/osoba/rok, 2 000,-Kč/rodina/rok. Třicetikorunové vstupné se bude platit
službě na místě, permanentky si zájemci mohou domluvit u J. Kulíka v
průběhu roku(tel. 724181027).
V klubovně B. Kučerová a L. Kulíková zatím připravují náplň pro občasné
setkání maminek s dětmi, rádi přivítáme další návrhy na využití tohoto
prostoru. Klubovnu bude možno pronajmout i pro sokromé akce s maximálně
15 účastníky, bez kouření za 1 000,-Kč/den.
Po vybavení místností pro knihovnu nábytkem(kolem 15.3.) předpokládáme
další rozšíření nabízených služeb v zrekonstruované faře.

