Vážení občané,
Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informovali o novinkách a změnách
v naší obci.

Volby do obecního zastupitelstva
Dne 15. března 2014 se v naší obci konaly volby do obecního zastupitelstva. Do voleb se přihlásila
pouze jedna kandidátní listina „Občané pro obec“. Novými zastupiteli se stali:
Miroslav Štembera, Jaroslav Svoboda, Jan Husák, Oldřich Šinfelt, Dana Vlčková.
(J.Svoboda – místostarosta)

Ustavující zastupitelstvo
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se konalo ustavující zastupitelstvo obce, na kterém byl starostou zvolen
Miroslav Štembera a místostarostou Jaroslav Svoboda. Finanční výbor bude pracovat ve složení
Oldřich Šinfelt (předseda), Jiřina Černá, Petr Hanuš a kontrolní výbor Jan Husák (předseda),
Kamila Prerglerová a Milan Novák.
(J.Svoboda – místostarosta)

Plány a záměry nového zastupitelstva
Přestože náš mandát je krátký (zhruba půl roku), rádi bychom se zaměřili na následující oblasti:
 obnovení dětského hřiště v Záluží a dovybavení hřiště v Kozlovicích
 obnovení školního autobusového spojení ze Záluží a Kozlovic do Roudnice
 pořádání většího počtu kulturních akcí pro děti i dospělé
 vyřešení umístění úložiště biologického odpadu
(J.Svoboda – místostarosta)

Rozpočet obce na rok 2014
Děkuji paní Jirkovcové za přípravu rozpočtu obce na rok 2014. Při procházení jeho jednotlivých
položek jsme zjistili, že je zde prostor jak ušetřit obecní peníze, protože obec platí za služby, které
nepotřebuje nebo nevyužívá. Dalším způsobem jak ušetřit je revize starých smluv. Ušetřené
prostředky bychom chtěli použít na dětské hřiště a kulturní akce.
(J.Svoboda – místostarosta)

Změny úředních hodin Obecního úřadu
Od 1. května 2014 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu. Vycházíme vstříc občanům,
kteří se z práce vracejí v odpoledních hodinách.
Pondělí: 8:00 – 17:30
Úterý: 8:00 – 12:30
Středa: 8:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:30
Pátek: zavřeno
Kontaktní telefon: paní Jirkovcová – 777 505 930
Každou středu bude na Obecním úřadu v době od 15:30 – 17:30 přítomen i člen zastupitelstva.
Kontaktní telefon: Miroslav Štembera – starosta – 724 173 943
Jaroslav Svoboda – místostarosta – 725 514 355
(J.Svoboda – místostarosta)

Další informace:









Občany, kteří chtějí dostávat informace o dění v obci e-mailem, žádáme, aby na mailovou
adresu obce ou.zaluzi@tiscali.cz poslali svou žádost.
Dne 3. května 2014 od 10 hodin pořádá Bronco Billi v Kozlovicích „Čarodejnice na
koních“.
Dne 16. května 2014 bude v Záluží a v Kozlovicích přistaven velkoobjemový kontejner na
netříděný odpad. Informace o přistavení kontejnerů budou včas rozneseny do Vašich
poštovních schránek.
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatily poplatek za odvoz popelnic, aby svou
povinnost splnily co nejdříve. Společnost BEC, která sváží odpady, popelnice bez nálepky
na rok 2014 nebude odvážet.
23. a 24. května se konají volby do Evropského parlamentu.
Kdo má zájem o služby kominíka, nahlaste se prosím, na obecním úřadu do 30.5.2014.
(J.Svoboda – místostarosta)
Pokud máte nápady, jak vylepšit naši obec, sdělte nám je prosím. Velice rádi si o nich
popovídáme.

