Zpravodaj
občasník pro občany Bítova a Koněprus
51. vydání – listopad 2016 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma
Vážení sousedé,
se končícím rokem přicházíme s novým
Zpravodajem o dění v obci. . Najdete v něm
několik informací o dění v obci a přehled toho,
co nás v nejbližší době čeká. Doufáme, že se
vám Zpravodaj bude líbit.
Vaše zastupitelstvo

POZOR DŮLEŽITÉ – s okamžitou platností upravujeme úřední hodiny na úřadu obce.
Otevřeno bude každou středu od 09:00 do 12:00 a každý čtvrtek od 13:00 do 18:00
Několik krátkých zpráv z obce:
úspěšně proběhla kolaudační řízení – ČOV, která se dne 25. 8. 2016 převedla ze zkušebního do
trvalého provozu a obecní studny pro vodovod
na konci roku proběhne první vyúčtování stočného. Majitelů nemovitostí, kteří nemají
podepsanou smlouvu o stočném, budou vyzváni k dokladování likvidace odpadních vod
komunikace, které procházejí obcí Koněprusy, byly osazeny značkou zákazu vjezdu nákladních
vozidel nad 3,5 tuny. Sledujeme tím snížení dopravního zatížení v obci
probíhá čištění obecních cest a lesů. Mzdy zaměstnanců obce jsou částečně hrazeny Úřadem
práce.
obec vykoupila pozemky pod cestou před školou pro její budoucí úpravu
Představení nové tajemnice obce:
Vážení spoluobčané,
ráda bych se Vám představila. Jmenuji je Stanislava Králová, v Koněprusích žiju 5 let a od 1.6.2016
pracuji pro úřad obce. Mám mnohaleté zkušenosti s vedením administrativy v obchodní firmě a tak je
pro mě zajímavou výzvou, tyto zkušenosti přenášet do fungování obecní správy jako základní jednotky
státní správy. Úřad obce je prostředník. Jako základ je na jedné straně jednotlivý občan, bydlící na
území obce na státním území, se svými právy a povinnostmi vůči státu. Na druhé straně je stát
(zastoupený svými úřady) se svými právy a povinnostmi vůči občanovi, bydlícím v obci na území státu.
Aby tento vztah fungoval, volí si občané své zastupitele a je zřízen obecní úřad. Úřad obce je tedy i
formálním vykonavatelem vztahu mezi zastupiteli resp. občany s jejich obecním územím/majetkem a
státem. Smyslem mé práce v obecním úřadě je být nestranným, morálním, zodpovědným, efektivním a
loajálním prostředníkem. Do kompetence úřadu obce patří i vedení účetnictví, formální správnost
obecních dokumentů např. smluv, realizace pronájmů budovy školy, předání podnětů, otázek,
připomínek občanů zastupitelstvu a jejich vyřízení. Jako živé komunikační místo udržuji vývěsky
v Koněprusích i na Bítově, kde najdete nejrůznější zajímavé aktuální informace.
Stanislava Králová

Nejbližší společenskou akcí bude tradiční
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a spojená se SETKÁNÍM
SENIORŮ Sejdeme se v sobotu 03. 12. v
15:00 hodin v budově školy. Vystoupí
Houslová pážata a děti čeká MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA PRO DĚTI

K setkání v kapli Vás zveme na:
- Adventní bohoslužbu v sobotu 10. 12. od 17:00
- a ke Štědrovečernímu setkání 24. 12. od 15:00

Po svátkách je dobré se vyvětrat. Přijďte
tedy na tradiční Silvestrovský pochod,
který se letos koná 29. 12. Sraz turistů je
ve 12:00 u kapličky

Protože pohybu není nikdy dost, jako
každý rok máme i zimní stadion pro
sebe. Tentokrát v termínech:
25. 12. a 31. 12. vždy ve 13:30
…. a nakonec: Silvestrovské sousedské posezení – 31. 12. od 19:00 v
budově školy. Hudba bude reprodukovaná a občerstvení z vlastních
zdrojů – co si kdo přinese … a obec se postará o pivo.

