Polepské listy – mimořádné vydání – 14. 11. 2014
Vážení sousedé,
dovolte nám, abychom Vás stručně seznámili s nejdůležitějšími událostmi z poslední
doby.
Výsledky ustavující zasedání zastupitelstva z 5.11.2014, v závorce za jménem je uveden
počet hlasů získaných ve volbách, a dále je zapsán výsledek hlasování:
Starosta
Místostarostka
Předseda kontrolního výboru
Předseda finančního výboru
Členové zastupitelstva

Ing. Rostislav Vodička (182)
Ing. Irena Kučerová
(177)
Jaromír Syřínek
(150)
Ing. Václav Civín
(183)
Mgr. Evženie Mačková (162), pan
a pan Eduard Kotlář (143)

pro 4, proti 3
pro 4, proti 3
pro 7
pro 6, zdržel se 1
Karel Čech (158)

Amatérský videozáznam z ustavujícího zasedání si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce www.obecpolepy.cz. Do 15.11. bude také zveřejněn podrobný zápis
z ustavujícího zasedání na úřední desce.

Zveme všechny spoluobčany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy, které se
koná ve středu 19.11.2014 od 19 hodin v budově obecního úřadu.
Navrhovaný program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Volba členů finančního a kontrolního výboru
4) Projednání Smlouvy o předání odpadních vod s Městem Kolín
5) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
6) Schválení Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
7) Informace z Povodí Labe – odstranění povodňových škod
8) Projednání návrhů na možná řešení narušené statiky brány Vébrovy hospody
9) Různé
10) Diskuse
Dále bude předložen návrh rozpočtu na rok 2015 tak, aby obec nemusela od 1.1.2015
hospodařit podle rozpočtového provizoria.

Administrativní pracovnice: Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 hod.
Starosta
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Místostarostka:
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.obecpolepy.cz
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@volny.cz

Přijďte nám říci, které projekty byste chtěli v obci podporovat a jak si představujete
efektivní využití Vašich peněz. Určitě přijďte i Vy, kteří neváháte přiložit ruku k dílu a
uvažujete, že byste rádi věnovali svoje zkušenosti a um ve prospěch svých sousedů.
Uvítáme také budoucí přispěvatele do Polepských listů.
Obecní úřad v Polepech hledá novou administrativní pracovnici – účetní s nástupem
ihned. Jedná se o práci přibližně na 0,8 úvazku s finančním ohodnocením v rozpětí cca
18 – 20 tis. Kč. Podmínkou je práce v době úředních hodin starosty, tj. v pondělí a ve
středu od 18 do 21 hodin, jinak dle dohody, praxe vítána, požadujeme dobrou znalost
práce na počítači (Word, Excel, internet). Kromě účetních prací bude vykonávat také
běžné administrativní činnosti jako je evidence pošty, psaní dopisů, skenování a
kopírování dokumentů, činnosti spojené s přihlašováním a odhlašováním osob
k trvalému pobytu, zabezpečovat služby Czech POINTu apod. Budeme rádi, když pozici
obsadí někdo, kdo zná místní poměry. Zájemci mohou posílat své životopisy
s motivačním dopisem na e-mail oupolepy@volny.cz nebo vhodit do poštovní schránky
na OÚ do 24. listopadu.
Nákupní zájezd do Polska se uskuteční v úterý 9. prosince. Autobus bude odjíždět v 7
hodin ráno z otočky autobusu v Polepech. Kapacita zájezdu je 45 lidí, cena pro místní je
150 Kč/osobu, pro přespolní 200 Kč/osobu. Zájemci se mohou ihned přihlašovat emailem na oupolepy@volny.cz, formou SMS na telefonu 722 937 844, telefonicky na
čísle 321 725 362, lístkem do schránky na obecním úřadu, nebo osobně tamtéž.
Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v následujících
termínech:
V pátek 14.11. budou přistaveny 2 kontejnery na křižovatku Pašinecké a V Cihelně za
hasičárnou, odvezeny budou v úterý 18.11.
V pátek 21.11. budou přistaveny 2 kontejnery nad dětské hřiště v ulici pod řadovkami,
odvezeny budou v pondělí 24.11.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektro bude od obyvatel odebírán v sobotu 15.11.
v době od 9.30 do 10.30 hod. u polepské hasičárny.
Za obecní úřad Irena Kučerová
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