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Nové
zastupitelstvo
starosta Martin Kupera

První vydání
nového
oběžníku

Na podzim roku 2018 se konaly komunální volby
a bylo zvoleno zcela nové zastupitelstvo.
Na ustavující schůzi byli zvoleni Martin Kupera
starostou obce a pan Milan Hudec
místostarostou. Též byli zvoleni noví předsedové
jednotlivých obecních komisí a výborů. Všechny
je spojuje chuť do práce pro naši obec.

Čtete první vydání našeho
nového oběžníku, který bude
vycházet každé tři měsíce.
Bude vás informovat
o aktuálních tématech
v zastupitelstvu, důležitých
termínech a lhůtách
a o nadcházejících akcích.

Prvními body nového zastupitelstva bylo
schválení rozpočtu 2019, péče o zeleň obce,
majetkového vyrovnání a přípravy různých akcí.
Již na začátku roku se také řešila dostavba
komunikace U Lesa, která byla definitivně
ukončena v březnu 2019.
Vznikl nový spolek Zvon, který uspořádal
benefiční koncert na opravu a rekonstrukci
zvonu v kostele sv. Václava, vybralo se celkem
22.000 Kč. S opravou zvonu se začne koncem
března. Ještě jednou všem děkujeme za finanční
příspěvek!
Zastupitelstvo nadále bude pořádat setkání
s občany, které umožní veřejnou diskuzi
a přijmutí návrhů na zlepšení či změny v obci.

Situace v obci
Jiří Havránek, předseda finančního výboru

Volby do Evropského
parlamentu
Tabea Eicher

Cílem tohoto kratičkého článku není házet
špínu na předchozí zastupitelstva, ba
naopak. Můžeme nesouhlasit s některými
kroky, je však nepopiratelným faktem, že
jsou zde vybudovány kompletní inženýrské
sítě – elektřina, vodovod, kanalizace a plyn.
S tím však souvisí též výše obecního dluhu,
který k 1.1.2019 činil 6,75 milionů Kč. Sluší
se předešlému zastupitelstvu poděkovat za
to, že po celé 4 roky toto zadlužení
snižovalo.
Díky plánu splátek tak již teď víme, že na
konci mandátu nově zvoleného
zastupitelstva ještě nebude doplacen celý
dluh, který vyplynul z výstavby kanalizace,
respektive plynofikace. Přesto současné
zastupitelstvo nestrká „hlavu do písku“ a je
si vědomo výzev v podobě rekonstrukce
pouličního osvětlení či špatné situace
chodníků.
Můžeme Vám slíbit, že se budeme snažit
zabojovat o dotace, které nám tyto
problémy pomohou řešit. Musíme však být
odpovědní k obecní pokladně, proto se
můžeme pustit do takových projektů a
dotačních titulů, kde bude nižší
procentuální spoluúčast obce. Opravdu
nechceme, aby obec žila na dluh.

V České republice se budou konat volby
do Evropského parlamentu ve dnech
24. a 25. května 2019. Volební místnosti
budou otevřené v pátek od 14:00 do
22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
V jiných členských zemí Evropské unie
volby probíhají až do neděle, konečný
výsledek nového složení europarlamentu
bude známý až 26. května.
Volí se poměrovým systémem, u nás se
volby podobají sněmovním volbám, tedy
strana uspěje tehdy, pokud získá více než
pět procent všech hlasů.
Česko si v roce 2019 zvolí
21 europoslanců. Volby do Evropského
parlamentů se liší od prezidentských
nebo parlamentních, nelze totiž volit
ze zahraničí.

Psát může každý!

29.03. od 18:00 Setkání s občany, Hostinec U
Fialů
06.04. od 15:00 Jarní tvořivá dílnička
(SDH Bratčice) v prostorách hasičárny
21.04. od 20:00 Pomlázková zábava
(AFK Bratčice)
30.04. Čarodějnice, Starý klády
(AMK Bratčice)
Připravované akce:
Květen:
Vítání občánků a Dýchánek o páté
Červen:
Dětský den

Máte básnické střevo, ale ještě jste neměli
možnost svou tvorbu někomu ukázat?
Zde budete mít možnost se každý měsíc
podílet na naší rubrice Dojmy z Bratčic.
Ať je to báseň, esej či komentář, neváhejte a
zašlete ho na emailovou adresu:
obeznikbratcice@gmail.com, nebo ho vhoďte
do schránky Bratčice č.p. 34.
Nečekejte a začněte psát!
Těšíme se na vaše příspěvky.

Hledáme pomoc
Pro úpravu zeleně a drobné opravné práce
hledáme šikovné ženy a muže na dohodu
o provedení práce. Atraktivní odměna
130kč/h , řidičský průkaz výhodou.
V případě vašeho zájmu se ozvěte na
následující adresu:
obeznikbratcice@gmail.com.

Akce

