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Jednání ZO Homole ze dne 16.7.2012
Paní starostka podala informaci o dokončení stavebních prací na MŠ N. Homole,
objekt SO O2, dne 18.7.2012 se od 13,00 hodin uskuteční slavnostní otevření všech
prostor MŠ včetně zahrady.

ZO projednalo a schvaluje :
- kupní smlouvu na akci : „Sběrný dvůr Homole“ - technologické vybavení
- příspěvek na hasičskou soutěž SDH Nové Homole ve výši 1 500,- Kč
- zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu fasády, nátěr fasády včetně
klempířských prací na budově OÚ, Budějovická 72, Homole
- zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu kapličky v Nových Homolích
- zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na VO ul. Horní a K Lesu v Nových
Homolích

ZO bere na vědomí :
- protokol f. Elektrowin o provedení kontroly plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení
- protokol f. Ekolamp o provedení kontroly malé sběrné nádoby
- výsledky konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky MŠ Nové Homole
- stav finančních prostředků k 16.7.2012 (běžný účet) : 3 561 351,99 Kč

Jednání ZO Homole ze dne 8.8.2012
Na uprázdněný mandát (po p. Janě Fesslové) v zastupitelstvu obce nastoupil za
člena zastupitelstva první náhradník z téže kandidátní listiny p. Jiří Červák.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši
428 800,- Kč u příjmů a 4 238 600,- Kč u výdajů, financování celkem 3 809 800,- Kč.

ZO projednalo a schvaluje :
- smlouvu o poskytnutí grantu uzavřenou mezi Obcí Homole a Krajským úřadem
České Budějovice na projekt : „Homole – obnova pomníku 1. a 2. světové války“
- OZV č.1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
- zřízení nového stanoviště na třídění odpadu v Nových Homolích na pozemku č.
parc. 818/10 (823/8) k. ú. Homole – papír, sklo
- veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci : „Oprava fasády
včetně fasádního nátěru – budova OÚ Homole“
- schvaluje příspěvek na uspořádání divadla pro děti v Nových Homolích ve výši
1500,- Kč ( pohádka Klobouk) u Jodlů

ZO bere na vědomí :
- rezignaci na mandát zastupitelky obce Homole (zánik mandátu § 55, 491/2001 Sb.,)
- stanovisko zástupců Spolku pro obnovu venkova k transformaci České pošty, s.p.

- vyúčtování vyřízených věcí v přestupkovém řízení v I. pololetí r. 2012 ve výši
4.000,-Kč
- přehled o množství odpadu, který obec vytřídila v r. 2011 a předala k dalšímu
využití, včetně finančních prostředků které obec obdržela za třídění v celkové
výši 86 928,50 Kč
- provozní řád mateřského centra v Nových Homolích
- uspořádání kurzu pro seniory „Senioři komunikují“
- setkání nových občanů obce 14. listopadu 2012
- stavy na běžném účtu ke dni 7.8.2012 :
provozní BÚ GE Money
4 032 595,31 Kč
účet SF GE Money
51 892,36 Kč
ČSOB – provozní účet
43 119,53 Kč
ČSOB – úvěr komunikace
- 2 718 750,00 Kč
ČSOB – úvěr MŠ
- 11 793 347,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
241 369,36 Kč
- opravu fasády včetně fasádního nátěru – sál a požární zbrojnice Č. Dub, Homole
(obec zajistí materiál, práce provedou hasiči)
- záměr obce prodat část pozemku č.parc.227/21 k.ú. Homole o výměře cca 4 000m2,
v případě zájmu bude vyhotoven geometrický plán, bude zveřejněno na ÚD
- zápisy v kronikách obce Homole a Černý Dub
- zajištění mobilního sběrného dvora dne 3. 11. 2012
- poděkování hasičům v Homolích za úklid po bouři, odklizení větví a stromů
- p.starostka svolá jednání s o. s. Hasiči Černý Dub ve věci přístavby přístřešku
v Černém Dubu

Jednání ZO Homole ze dne 29.8.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení kapacity Mateřské školy a školní
jídelny (stravovací zařízení) v Nových Homolích na 50 dětí s účinností od 3.9.2012.
Objekt SO 01 – 25 dětí, objekt SO O2 – 25 dětí dle vydaného stanoviska KHS České
Budějovice pod spisovou značkou S-KHSJC 19584/2012 ze dne 27.8.2012.

ZO projednalo a schvaluje :
- vymalování prodejny v Nových Homolích, součástí malování bude odstranění plísní
ve skladu a na sociálním zařízení, práce budou zahájeny 5.9.2012 a o jejich
provádění byl nájemce informován

Jednání ZO Homole ze dne 5.9.2012
P. Ing. Marta Krejčíčková podala informace k dokončené stavbě MŠ Nové Homole,
celkové náklady činily 14 640 183,50 Kč.
P. starostka podala informaci k zajištění oslav k 650.výročí od vzniku obce. Je
zajištěn stan z Křemže, hudby, občerstvení. Rodáci a hosté byli obeslání pozvánkou.
Pro rodáky je zajištěn autobus MHD.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2012 ve výši
215 200,- Kč u příjmů a 2 070101,- Kč u výdajů, financování celkem 1 854 901,- Kč .

ZO projednalo a schvaluje :
- zajistit divadelní představení pro děti k druhému výročí mateřského centra za cenu
3 500,- Kč
- podat žádost o projekt : „Zdraví nás baví“, jedná se o sportovní prvky, které by obec
v případě úspěšnosti projektu usadila na pozemek č. parc. 823/8 – 533 m2 a
818/10 – 174 m2 k. ú. Homole
- nákup 2 ks vycházkových stejnokrojů pro SDH – zásahová jednotka Černý Dub
včetně košilí

ZO bere na vědomí :
- stanovisko k úpravě venkovního vedení NN v Nových Homolích – ul. K Lesu
- informaci k odstranění vlaštovčích hnízd
- cenové nabídky na střešní instalaci fotovoltaických modulů
- stav běžného účtu ke dni 3.9.2012 : 946 076,40 Kč

Jednání ZO Homole ze dne 26.9.2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za období : 1. - 9.2012
příjmy :
výdaje :

plnění
9 741 736, 62
21 976 491, 05

rozp.schválený
9 755 500,8 630 500,-

%
99,86
254,64

rozp.upravený
11 982 309,25 273 604,-

%
81,30
86,95

ZO projednalo a schvaluje :
- cenovou nabídku truhlářství p. Hese na výrobu 2 ks oken a vstupních dveří na
kapličku Nové Homole
- podat žádost z POV na rok 2013 – oprava (výměna) plotu u MŠ N. Homole
- podat žádost z POV na rok 2013 – úhrada úroků
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Homole a Mateřskou školou Nové Homole
- návrh mandátní smlouvy uzavřený mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol.
s.r.o. Č.Budějovice na akci : „demolice rozestavěných objektů v bývalém vojenském
prostoru letiště, k.ú. Homole I. etapa“ zajištění zadání veřejné zakázky
- zhotovení brány včetně výplně do MŠ Nové Homole
- úhradu za pronájem místnosti pro cvičení : 100,- Kč/1hodina a žadatelé o pronájem
doloží na OÚ kopii živnostenského listu jako podklad k uzavření nájemní smlouvy
- úpravu nájmu z důvodu dokončení stavební činnosti na objektu prodejny N. Homole
dle uzavřené původní nájemní smlouvy
- uzavřít dohodu s p. Dagmar Kryštofovou, která bude zajišťovat pro MC technickou
pomoc ve dnech, kdy bude mateřské centrum využíváno

ZO bere na vědomí :
- protokol o výsledku provedené kontroly – podpora jednotek SDH obcí
- závěrečný protokol o výsledku kontroly – VZP Č. Budějovice
- výdaje obce na opravu hasičské zbrojnice v Homolích
- terénní úpravy na pozemcích č. parc. 869/2, 870/3 k. ú. Homole – VKP Černý Dub
včetně osazení stavby kapličky
- stavební rozpočet na demolice bývalých vojenských objektů
- stížnost na dopravní situaci, ke které se ZO připojuje a tato bude předána na
Krajský úřad České Budějovice
- stav finančních prostředků na běžném účtu obce k 25.9.2012 ve výši 934 720,96 Kč
- projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ a doporučuje MŠ zapojení do tohoto
projektu
- zásady pro vydávání zpravodaje Homoláček
ZO schvaluje využití prostor mateřského centra :

PO – 18,30 hod. - ŽAS
ÚT – 17,00 – 19,15 hod. - cvičení Pilates
ST – 9,15 – 11,00 hod. - maminky s dětmi
1 x měsíčně – setkání žen – od 18,00 hodin, vždy 2.středu v měsíci

Volby do krajského zastupitelstva
Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se konají v termínu :
pátek 12.října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin,
sobota 13.října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin.
Homole tvoří dva volební okrsky a volební místností jsou :
volební okrsek č. 1: zasedací místnost OÚ Homole, Budějovická 72, Homole
pro voliče s trvalým pobytem z Homol a Nových Homol
volební okrsek č. 2: sál u hasičské zbrojnice Černý Dub, Spojovací 55
pro voliče s trvalým pobytem z Černého Dubu
Právo má volit státní občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Volič obdrží nejméně tři dny přede dnem voleb do schránky hlasovací lístky.
Při hlasování voliči prokáží svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
Obecní úřad na žádost vydá voličský průkaz těm, kteří se nebudou v době voleb
zdržovat v obci svého trvalého pobytu. Voličský průkaz však opravňuje k provedení
volby pouze v rámci Jihočeského kraje.
Obecní úřad přijímá na telefonu 387 203 515 žádosti o návštěvu s přenosnou
volební schránkou u těch občanů, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nemohou dostavit do volební místnosti.
Marie Štěpánková

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec Homole zajistila pro občany obce svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu dne 3. listopadu 2012 (sobota)
Homole – před pohostinstvím :
Nové Homole – u prodejny :
Černý Dub – u zvoničky :
Černý Dub – před pohostinstvím :
Korosecký Dvůr – u prodejny :

9,00 – 10,30 hodin
10,30 – 12,00 hodin
12,00 – 12,30 hodin
12,30 – 13,00 hodin
13,00 – 13,30 hodin

Uvedený velkoobjemový a nebezpečný odpad přivezte na určené místo
jen v daném termínu.
Odkládání odpadu mimo uvedenou dobu a na jiné místo bude posuzováno jako
založení nedovolené skládky.
Při této akci nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti, vybavení provozoven,
autodopravy, autoopravny, stavebnictví.
Velkoobjemový odpad : nábytek, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících
k podnikání, koberce, kočárky, gauče, starý nábytek
Nebezpečný odpad : autobaterie, zářivky, televizory, ledničky, mrazáky, prošlé léky,
nátěrové hmoty, vyjeté oleje z motorových aut nesloužících k podnikání, počítačové
monitory

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www:
diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené
Vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerou nepoškozenou
Hraček – nepoškozených a kompletních
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME :

8.
9.
10.

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 24.10.2012 od 10,00 – 16,00 hodin
25.10.2012 od 10,00 – 15,00 hodin
místo: Obecní úřad Homole, Budějovická 72
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonu : 387 203 515

Děkujeme za Vaši pomoc.
Obecní úřad Homole

Sběr vysloužilých zářivek a úsporných
výbojek
V budově OÚ Homole vybíráme vysloužilé
zářivky a světelné výbojky (nikoli běžné
žárovky) a také vysloužilá elektrozařízení.
Nádoby na sběr malých baterií a akumulátorů
do domácích přístrojů jsou trvale umístěny na
chodbě obecního úřadu.

OÚ Homole

POŠTA BORŠOV NAD VLTAVOU
Změna hodin pro veřejnost u pošty
Boršov nad Vltavou 373 82 od 1.9.2012

Pondělí : 8:00 – 11:00
Úterý : 8:00 – 11:00
Středa : 8:00 – 11:00
Čtvrtek : 8:00 – 11:00
Pátek : 8:00 – 12:00

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Informace pro majitele psů
Vážení spoluobčané,
opětovně zveřejňuji informaci ohledně stížností na volné pobíhání psů a venčení psů. Chtěla bych
upozornit všechny majitele psů, kteří nerespektují Vyhlášku obce (zveřejněna na internetových stránkách
obce), že se vystavují problému přestupkového řízení na Magistrátu města Č.Budějovice, který pro obec
zajišťuje přestupková řízení. Musím upozornit i majitele psů, kteří mají svého psa na vodítku, že veřejná
prostranství nejsou určena k venčení psů, kteří vykonávají svou potřebu právě tam, kde se jim líbí dost
často u plotu souseda, a to za tichého dozoru svého pána. V některých částech obce je situace dosti
zoufalá.
Žádám Vás „ pejskaři „ uklízejte po svých miláčcích to, co po nich zbude a tím přispějete čistotě veřejných
prostranství a Vás ostatní, uvidíte-li tento shora uvedený případ a poznáte majitele podejte svůj podnět
(písemně s podpisem) na obecní úřad. Pak budeme společně tyto případy řešit.
Marie Štěpánková
starostka obce
Krádeže poklopů uličních vpustí v Černém Dubu
V minulém týdnu došlo v naší obci ke krádeži dvou kusů poklopů uličních vpustí
na frekventovaných komunikacích. Touto skutečností dochází nejen k majetkové újmě obce, ale zejména
je ohrožena bezpečnost dopravy a chodců. Předběžná cena za opravu je cca 9 000,- Kč. Krádež byla
nahlášena Policii ČR, ale úspěšnost vyřešení je nízká a návratnost odcizených poklopů ještě menší.
Poklopy většinou končí ve sběrných surovinách jako rozlomené nebo jinak poškozené, aby mohly být
vykoupeny. Obecní úřad žádá občany o větší všímavost a pomoc při řešení této skutečnosti.
M. Štěpánková

Počítačový kurz pro seniory
Obecní úřad Homole uspořádal pro nás seniory ve dnech 10. – 14.9.2012 počítačový
kurz. Zúčastnilo se 12 seniorů z naší obce.
Kurz vedl p. Jan Maule z firmy Attavena o.p.s.České Budějovice se svým asistentem.
Někteří účastníci byli začátečníci, někteří již s počítačem pracovali. Oba lektoři pro nás měli velké
pochopení, trpělivost a ochotně se nám věnovali. Nejprve nás seznámili s fyzickým zařízením počítače,
dále pak k čemu se dá počítač využívat.
Po skončení nám bylo vydáno Osvědčení o absolvování kurzu. Jsme rádi, že pro nás
obecní úřad kurz zajistil.
Marie Vlčková

Mateřská škola v Nových Homolích přivítala a otevřela dveře nového pavilonu pro
dalších 25 dětí dne 3.září 2012. Škola byla rekonstruována a rozšířena o nový pavilon
díky finanční podpoře ROP Jihozápad reg.č.projektu CZ 1.14/2.5.00/05.01657 a její
kapacita je nyní 50 dětí. Současně zahájilo svůj provoz mateřské centrum a další prostor
bude využíván k volnočasovým aktivitám občanů.
Máme radost, že se zvýšila úroveň občanské vybavenosti v naší obci. To, ale
ocení hlavně děti a jejich rodiče.
Marie Štěpánková

Sportovní den pro děti v Nových Homolích

Společenská kronika

Naši jubilanti - 3.čtvrtletí 2012
Homole

Černý Dub

Nové Homole

Fuková Marie

82 let

Neubauerová Marie

83 let

Sekyrová Marie

80 let

Majerová Marie

75 let

Štěřík Jan

76 let

Cícha Josef

88 let

Šandera Václav

86 let

Vejskrab Jan

81 let

Fessl Václav

79 let

Horná Růžena

77 let

Tomášová Marie

79 let

Sviták Václav

75 let

Vlček Štěpán

76 let

Velková Marie

71 let

Postlová Marie

84 let

Dynybyl Jaromír
Kořán Josef

84 let
75 let

Trapl Václav

74 let

Tomáš Milan

72 let

Hokr Václav

71 let

Hesová Anežka

76 let

Platil Václav

90 let

Turková Milada

74 let

Vlčková Marie

73 let

Pešková Bohunka

70 let

Štěříková Miroslava

70 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let.
Obecní úřad
Žádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice Naši jubilanti, aby svůj požadavek
sdělili osobně na OÚ v Homolích, nebo telefonicky na tel. čísle 387 203 515, případně
e-mailem obec@homole.cz.
Děkujeme.
Obecní úřad Homole
Pozvánka
Obec Homole Vás zve na výstavu obrazů do sálu
u hasičské zbrojnice v Homolích.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 16.
listopadu v 18,00 hodin.
Vystavují: p. Jan Houska ze Včelné, p. Simona
Koryntová z Kutné Hory, p. Světlana Macyšina ze
Včelné, Akad.malíř
p. Josef Mokráček z N.Homol,p. Pavel Rožboud ze
Včelné, p. Bohuslav Sýba ze Soběslavi.
Výstava bude dále otevřena v sobotu
17.11. a v neděli 18.11. 2012 od 13,00 do 18,00
hodin.

Vánoční setkání občanů obce
Zveme občany obce na tradiční vánoční setkání s
kulturním programem a občerstvením dne 15.12.2012 od
14,00 hodin do sálu u hasičské zbrojnice v Homolích.
Obecní úřad Homole

Mikulášská nadílka s divadlem
Zveme děti obce na Mikulášskou nadílku s
divadelním představením
dne 6. prosince 2012 (čtvrtek) od 16,30 hodin
do sálu u hasičské zbrojnice v Homolích.
Obecní úřad Homole

Pozvánka

Běh kolem Baby
Běh kolem Baby se uskuteční dne 25.11.2012 od
14,00 hodin.
Sraz účastníků je v Černém Dubu u pohostinství Na
Kopečku ve 13,30 hodin.
Obecní úřad Homole

taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 23.
pátek 16. listopadu 2012 v čase 19:00 – 2:00 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ
CO VÁS ČEKÁ:
Ø hudbu šedesátých – současných let zahraje oblíbená kapela
MAXA-BAND
Ø zajímavý doprovodný program, soutěž o ceny, bohatá tombola,
průvodce večerem
Vstupné: 125,- Kč v předprodeji od 16. října 2012 ve Včelné (restaurace U
Kaštanu, třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00).
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji, v den konání na místě, nebo na
telefonech 606 273 121, 736 520 742.
Pojďte se pohodově pobavit na zavedenou a oblíbenou taneční zábavu.
Více informací a fotek na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)

Oslavy - 650 let od první zmínky o obci Homole

Českokrumlovská scéna - divadelní představení

Začínáme v Homolích - budíček

Průvod

Setkání rodáků v sále

Požehnání obci a jejím občanům

Vystoupení TAEKWON-DO

Vystoupení mažoretek

Vystoupení Doubravanky

Vystoupení Šumavanky

Závěr oslav - ohňostroj

Václavské setkání v Černém Dubu

Stavební úpravy - nová fasáda OÚ

LEDAX o.p.s. - domácí ošetřovatelská a hospicová péče
Společnost nabízí služby, které respektují lidskou důstojnost,
pozitivní přístup
a podporují péči v domácím prostředí osoby.
Poskytují pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí péči.
Bližší informace na www.sluzby.ledax.cz
Ledax o.p.s.
Riegrova 51
České Budějovice, 370 01
telefon : +420 606 723 225
e-mail : sekretariat@ledax.cz
OÚ Homole

Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz ,uzávěrka dalšího čísla Homoláčku 12.12.2012
Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického tisku a bylo
mu Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511. Přináší informace občanům obce
Homole.

