Milí spoluobčané v Budiměřicích, Šlotavě a Rašovicích!
Před volbami jsme vám slíbili, že vás budeme pravidelně informovat o dění v obci prostřednictvím
obecního zpravodaje. Svůj slib tedy plníme. V ruce držíte první číslo. Vznikalo v době, kdy jsme ještě
neměli úplně všechny informace, které bychom Vám rádi sdělili. Bohužel do uzávěrky jsme neznali
výsledky auditu hospodaření obce a mnoho dalších důležitých skutečností. Nicméně jsme se rozhodli
přesto svému slibu dostát. Všechno podstatné, co Vám chceme sdělit najdete na následujících stránkách.
Máte-li jakékoli připomínky či náměty, jak by měl náš zpravodaj příště vypadat, dejte nám to prosím vědět,
rádi si Vaše názory vyslechneme!

Nové zastupitelstvo

Místostarosta
Stavební výbor
Martin Herčík

Starosta obce

Na veřejné ustavující schůzi Obecního úřadu Budiměřice,
Aleš Hrubý
která se konala dne 19.11.2002, byly zveřejněny výsledky
listopadových komunálních voleb a bylo zvoleno
Pracovnice Obecního úřadu
nové sedmičlenné zastupitelstvo, jehož členové
Jiřina Kroupová
složili a podepsali slib zastupitele a poděkovali
předchozím představitelům obce za jejich práci.
Občanům byla zároveň
nabídnuta
možnost stát se členy veřejných
Finanční výbor
Kontrolní výbor
kontrolních komisí.
Iva Jarešová
Ing. Josef Borecký
Novou organizační strukturu
zastupitelstva
Obecního
úřadu
Budiměřice, zvolené komise a jejich
členy uvádíme v grafu u tohoto textu.

členové výboru:
Vladimír Tomek
Renata Borovičková

členové výboru:
Václav Cyrus
Věra Mrowiecová

členové výboru:
Petr Zalabák
Ing. Josef Borecký
Školský výbor
Mgr. Vladimíra Kolbabová

Vzhledem k tomu, že pět nově
zvolených zastupitelů ještě nemělo v době konání
veřejné schůze možnost informovat se o detailech spojených s prací ve své funkci, nebylo
možné občanům podat téměř žádné bližší informace. V současné době stále ještě probíhá
proces předávání agendy Obecního úřadu, ale předpokládáme, že od 1. ledna 2003 již
budeme moci začít pracovat pro obec naplno. Více informací vám budeme moci poskytnout
během veřejné schůze, která je plánována na 22. ledna od 19:00 hodin v hospodě U Datlů
ve Šlotavě. Následující veřejná schůze se bude konat v Rašovicích. O přesném termínu
budete včas informováni prostřednictvím informačního zpravodaje a obecního rozhlasu. Na
obě schůze jste samozřejmě srdečně zváni a předem se těšíme na všechny podněty a
připomínky od vás.

Právní subjektivita základní školy Budiměřice

členové výboru:
Marcela Dvořáková
Šárka Ptáková
Sociální výbor
Bc. Lucie Chocholová

členové výboru:
Petra Křížová
Zdeňka Hoffmannová
Výbor pro občanské záležitosti
Zdeňka Hoffmannová

členové výboru:
Vilma Hofmanová
Iva Jarešová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 1. prosince tohoto roku přechází
na základě nového zákona všechny
školy a školní zařízení do právní
subjektivity. Pro obec to znamená,
že se od 1.12. stává Obecní úřad
Budiměřice zřizovatelem Základní
školy a financování jejího provozu
bude zajišťováno přímo obcí ve
spolupráci s Krajským úřadem. Obec
bude financovat provoz budovy
apod., Krajský úřad pak například
přiděluje peníze na mzdy učitelů a
některé učební pomůcky. Novou
koncepci
financování
chceme
zpracovat na základě informací o
stavu obecních prostředků. Jako
podklad
použijeme
výsledky
finančního auditu, který byl proveden
pracovníky Okresního úřadu dne
25.11.2002. Výsledky nám bohužel
ještě nebyly do uzávěrky doručeny,
předpokládáme ale, že podrobnosti
týkající se hospodaření obce a

dlouhodobého finančního plánu vám
budeme moci prezentovat na již
zmíněné veřejné schůzi, nebo
v dalším Zpravodaji.

Nová pracovnice OÚ
Pan Rudolf Šugar, který zastával
funkci obecního pracovníka více než
12 let se rozhodl ukončit svůj
zaměstnanecký poměr k 31.12.02
Jménem všech našich občanů
děkujeme panu Šugarovi za jeho
dlouholeté nasazení pro obec.
Zároveň
si
Vás
dovolujeme
informovat, že od 1.1.03 začne na
této pozici pracovat paní Jiřina
Kroupová. Protože chceme úřad
více otevřít občanům, rozhodli jsme
se, že úřední hodiny přizpůsobíme
Vašim požadavkům a rozšíříme
nabídku služeb pro Vás. Již v prvním
čtvrtletí příštího roku bychom Vám
např. chtěli nabídnout možnost na
úřadě kopírovat dokumenty a zajistit
si jejich úřední ověření. Všechny
další náměty na rozšíření našich
služeb pro Vás rádi uvítáme.

Kronika obce

KANALIZACE
Bezesporu nejčastěji debatovaným
tématem
v němž
hraje
obec
podstatnou úlohu se v minulých
měsících stala stavba kanalizace na
území našich obcí.
Zjistili jsme tedy pro Vás základní
informace o stavu její výstavby a
financování.
Kanalizace by se měla kolaudovat
v prosinci tohoto roku (20.12.2002) a
stála celkem 21.966.812,- Kč.
Rozsah celé stavby je 7.884 metrů,
původně bylo plánováno 7.289 m
(navýšení o 595 metrů = 8,1%)
Částka za prodloužení nad rámec
smlouvy
se
Státním
fondem
životního prostředí (dále SFŽP)

činila 1.142.027,- Kč = navýšení o
5,48%.
Stavba byla realizována za
významného přispění SFŽP, který
obci poskytl dotaci ve výši
6.134.000,- Kč a půjčku 3.067.000,Kč. Obec si na výstavbu půjčila u
Komerční banky (6.257.000,-). Úvěr
je na 10 let = do roku 2010. Splátky
jsou stanovovány na období 1 roku
a budou se postupně snižovat.
V současné době činí 148.000,měsíčně.
Bližší informace vám podáme na
veřejné schůzi.

Spolky v našich obcích
Rádi bychom zavedli pravidelnou rubriku Zpravodaje, poskytující
informace o dění ve spolcích a o plánovaných akcích. Prosíme
tedy představitele spolků, aby nám v dostatečném předstihu
poskytovali zprávy o novinkách, setkáních, úspěších, kulturních
akcích a dalších aktivitách.
Zatím si Vás dovolujeme jménem našich spolků pozvat na výroční
schůzi Sboru dobrovolných hasičů, která se bude konat 18. ledna
U Datlů a 24. ledna na Maškarní bál pro dospělé, který U Datlů
pořádá Český svaz žen.

Kdosi moudrý řekl, že kultura
národa se pozná podle toho, jak si
váží své historie a tradic. Víme, že
v dnešní uspěchané době je již
málo lidí, kteří jsou ochotni udělat
si čas a pro budoucí generace
uchovávat události ze současnosti.
Zjistili jsme ale, že kronika našich
obcí je vedena jen do roku 1993!
Obracíme se proto s výzvou na
všechny
z Vás,
kteří
mají
dokumenty a fotografie z dění
v našich obcích v letech 1993 až
2002 aby je zapůjčili k okopírování
Obecnímu úřadu. Do měsíce Vám
budou vráceny v pořádku zpět.
Současně vypisujeme „výběrové
řízení“ na dobrovolnou a zároveň
zodpovědnou funkci obecního
kronikáře/ -ky. Případné zájemce
prosíme, aby nás kontaktovali
během úředních hodin, nebo
zanechali vzkaz ve schránce na
Obecním úřadu.

Jubilea a narození:

Dne 14.11.2002 se rodina Tomkových
z Budiměřic rozrostla o nového člena.

Šťastným rodičům a jejich novorozenému

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastné a veselé
vánoce, děkujeme Vám za důvěru,
kterou jste v nás vložili a věříme, že
v novém roce

Tomáškovi

2003

přejeme spoustu zdraví, štěstí a lásky.

se nám (i s Vaší pomocí) podaří
zpříjemnit život nás všech.
Váš Obecní úřad.

Otevírací hodiny a služby během vánoc:
Služby/ Datum
Úřední hodiny OÚ
U Datlů
Na hřišti
MUDr. Dáňa
MUDr. Zikmunda
Čerpací stanice DB Plus
Myčka

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.
20 - 22
X
X
X
X
X
X
20-22
X
18 - 22
X
19 - 22 14 - 22 14 - 23 14 -23 14 -22 18 -22 14 - ?
od 15 do 17
od 15
od 15
od 15
od 15
od 15
od 15
od 15

St
Čt
1.1.
2.1.
X
X
15 - 22 14 - 22
X
od 15

ordinuje zastupuje MUDr. Zikmunda ordinuje MUDr. Zikmunda ordinuje zastupuje MUDr. Zikmunda

5 - 23
7 - 19

8 - 18
8 - 16

Ordinační hodiny během vánoc jako obvykle
9 - 18 9 - 18 5 - 23 5 - 23 5 - 23 5 - 23 6 - 18
X
9 - 16 7 - 19 7 - 19 7 - 19 7 - 19 8 - 16

11 - 20 5 - 23
X
7 - 19

Obecní úřad Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 okres Nymburk, Tel.: 325 546 080, E-mail: obec.budimerice@c-box.cz
IČO: 239011, Bankovní spojení: KB Nymburk: 8823-191/0100

DOTAZNÍK
Abychom získali alespoň základní
přehled o tom, co občany našich
obcí zajímá a v čem chtějí
fungování
obce
vylepšit,
předkládáme Vám stručný dotazník
se žádostí o jeho ANONYMNÍ
vyplnění.
Podklady
od
Vás
použijeme
pouze
pro
účely
Obecního úřadu Budiměřice.

Formu, jakou nám dotazník předáte
necháváme na Vás, můžete nám jej
předat během našich úředních
hodin, zaslat poštou, nebo jej prostě
vhoďte do schránky na budově
Obecního úřadu.
Pokud Vás napadají další dotazy,
nebo náměty, dopište je laskavě na
druhou stranu tohoto listu.

Předem Vám děkujeme za Vaše
náměty a čas strávený nad jeho
vyplňováním. Uvítáme, pokud jej
doplníte ještě před konáním veřejné
schůze
22.1.2003,
aby
nám
podklady
něj
posloužili
ke
konkrétnější přípravě na Vaše
dotazy. Pokud to však v tomto
termínu nestihnete, můžete nám jej
předat i později.

Čemu by se podle Vás měla obec v následujícím funkčním období nejvíce věnovat?
Prosím označte číslem od 1 (nejdůležitější) až 8 (nejméně důležité)
Dokončení kanalizace na území všech obcí
Dokončení elektrifikace
Zavedení plynu
Zavedení vodovodu
Prodej nových parcel
Škola a zájmová činnost pro děti
Sportoviště
Zábava a kultura
Vaše návrhy:

Vaše poznámky k tomuto tématu:

Prosím označte jaký způsob podávání informací Vám nejvíce vyhovuje.
Opět označte čísly 1 – 5 (1 = nejvhodnější)

Obecní rozhlas
Zakroužkujte, zda je u Vás rozhlas dostatečně slyšet?
ANO
NE (Pokud ne doplňte část obce ):……………………………………………………

Informační zpravodaj
Zakroužkujte prosím, kolikrát do roka by měl být vydáván
1
2
4

6

Vývěsní deska na Obecním úřadu
Navrhujete další místo pro umístění vývěsních desek? Prosím doplňte.

Bezplatné zasílání SMS zpráv na mobilní telefon, e-maily
Protože je dotazník anonymní, zájemce o tuto službu žádáme aby své údaje doplnili ve spodní oddělitelné
části dotazníku

Veřejné schůze
(zde odstřihněte)

Žádám o bezplatné zasílání SMS zpráv OÚ na můj mobilní telefon/ e-mailových zpráv na mou adresu.
Jméno:
Tel. číslo:
E-mail:

T - mobile
Označte operátora:
Váš podpis:

Eurotel
Oskar

