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Obec Stehelčeves v roce 2017
K 1. lednu 2017 bylo hlášeno k trvalému pobytu v naší obci 819
obyvatel, k 31. prosinci pak 857. Do obce se přistěhovalo 18 osob,
odstěhovalo se 14 obyvatel. Narodilo se dětí 19 dětí a zemřelo 8 občanů.
Zkolaudováno bylo 17 domů.
V loňském roce jsme 5x uspořádali vítání občánků a přivítali do života
v naší obci 20 dětí.
Velkou událostí v životě obce je otevření druhého stupně základní
školy. I když je škola ve Stehelčevsi již od roku 1794, vždy zde byl
pouze první stupeň. Dokonce byly roky, kdy jsme museli žádat o
výjimku z počtu žáků, abychom školu v naší obci udrželi. Dnes je naše
škola opravdu využitá.
V loňském roce jsme dokončili povrchy komunikací po výstavbě
kanalizace v části obce „Brožovo“, za finančního přispění Mikroregionu
Údolí Lidického potoka postavili novou zeď u školní zahrady a
instalovali nová vrata. Na podzim se zrekonstruoval i chodník kolem
této zdi. Podařilo se nám zrekonstruovat prostory po obchodě v přízemí
OÚ a zřídit zde prostory pro obvodního lékaře. Proběhla výměna kotlů
na vytápění budovy OÚ a rekonstrukce komínů. Obec koupila
nemovitost čp. 65, kterou bychom chtěli zrekonstruovat pro obecní
využití. Povedlo se vysadit první z biokoridorů kolem hlavní silnice,
nové zástavby „Brožovo“ až ke staré višňovce pod haldou a získali jsme
100% dotaci na výstavbu druhého biokoridoru, který se vysadí po
výběrovém řízení na dodavatele a to od nové komunikace k Anglickému
Resortu k dálnici a kolem ní až k Homolce. Dále jsou rozpracované
projekty na výstavbu chodníků a odvodnění v ulici V.Hermacha a
zbudování volnočasové zóny na Homolce.

Z usnesení ZO dne 20.12.2017
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene č. IV12-6019930.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a právu přenést stavbu č.IV-126022058/002.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 803
panu Mrkvicovi za cenu obvyklou, tj. 5,-Kč/m2 ročně.
- Zastupitelstvo obce schvaluje limit počtu žáků přijímaných do
1.třídy na 12 žáků.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 a rozpočet
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2018.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním GDPR přes MÚLP
firmou KEYSTONE Company a.s.
Z usnesení ZO dne 17.1.2018
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy s p.
Rovným na vypracování a podání žádosti o dotaci na opravu krytu
místní komunikace - V.Moravce.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy s p.
Horkou na zajištění výběrového řízení na II.etapu výsadby
biokoridoru na p.č. 933.
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části pozemku 21/1
v k.ú. Stehelčeves.
- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti č. 16/2018-SML.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem hasičského vozidla AVIA
Furgon za cenu 30.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s rezignací Jaroslavy Štancové na
funkci starostky obce.
- Zastupitelstvo obce zvolilo paní Bc.Petru Vagenknechtovou, MBA
starostkou obce Stehelčeves. Funkci starostky bude vykonávat jako
uvolněná.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s jmenováním paní Vagenknechtové
do školské rady za paní Štancovou.
- Paní Štancová převezme komisi kulturní a sociální.

Vážení spoluobčané,
jak už to tak bývá, nikdo nemládne a tak i já jsem dospěla do věku,
kdy je rozumné postoupit své místo mladším a akčnějším
spolupracovníkům. Chtěla bych Vám oznámit, že jsem se rozhodla
odejít do starobního důchodu a to i proto, že mám velmi schopnou
nástupkyni. V tomto volebním období to byla právě ona, která se
aktivně zajímala o práci v obci a pomáhala tak s prací v zastupitelstvu.
Proto odcházím s vědomím, že práce a akce, které jsme dlouho
připravovali a na jejich realizaci pracovali, budou i nadále pokračovat
podle harmonogramu a obec se bude dále rozvíjet ke spokojenosti nás
všech.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem spolupracovníkům i
občanům, kteří mi v letech mé práce v čele obce pomáhali a aktivně se
podíleli na jejím rozvoji. Ale chtěla bych poděkovat i těm, kteří se
stavěli k vedení obce kriticky, neboť mnohdy právě oni ukázali na
nedostatky, kterými se bylo nutné zabývat.
Vždyť jen plynofikace obce, výstavba kanalizační sítě, rekonstrukce
školy a budovy obecního úřadu, rekonstrukce sálu KD, výsadba první
části biokoridoru a další drobnější akce zabraly tolik času a stály tolik
úsilí, že bez pomoci všech spolupracovníků by to opravdu nešlo.
Samozřejmě nechci úplně odejít od rozdělané práce a tak až do voleb
zůstanu členkou zastupitelstva obce a samozřejmě dále budu pracovat
na obecní kronice.
Ještě jednou děkuji Vám všem za letitou podporu a doufám, že stejně
tak budete pomáhat nové paní starostce a podporovat ji v její nelehké
práci.
Jaroslava Štancová

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se vám krátce představila. Jmenuji se Petra
Vagenknechtová, je mi 43 let, narodila jsem se v moravském Vyškově.
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu tamtéž. Během 25 let
jsem absolvovala specializace v oboru nefrologie a intenzivní péče.
V roce 2012 jsem ukončila bakalářské studium v oboru ošetřovatelství a

v roce 2016 profesně vzdělávací program Management a řízení ve
zdravotnictví a získala titul MBA.
Ve Stehelčevsi žiji s rodinou již 12. rok. V roce 2014 jsem byla zvolena
do zastupitelstva obce. Nyní, když paní starostka Štancová odstoupila
z funkce, jsem byla členy zastupitelstva zvolena starostkou. Věřím, že
spolupráce občanů a obecního úřadu bude i nadále probíhat ke
spokojenosti všech, a že se budeme společně podílet na rozvoji naší
obce.
Pravidelná setkání občanů se starostkou budou probíhat i nadále, jen si
dovolím změnit den. Ráda se s vámi budu setkávat vždy první úterý
v měsíci od 18 - 19 hodin.
Petra Vagenknechtová
Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat každé pondělí od
9.00 hodin. Uvidíme, zda tento čas bude stačit, v případě potřeby
budou ordinační hodiny rozšířeny. O změnách vás budeme včas
informovat.
- Další zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 21.2. od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Setkání občanů se starostkou obce se koná v úterý 6.února od 18.00
do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Upozorňujeme všechny občany, že od února je třeba mít vylepenou
na popelnici novou svozovou známku, jinak vám popelnice nebude
vyvezena.
- Zkrášlovací den pro naše ženy se koná v sobotu 3.února od 9.00
hodin v „Domečku“. Objednat se můžete u paní Martiny
Hurdálkové z pošty ve Stehelčevsi.
Výsledky prvního kola Prezidentských voleb ve Stehelčevsi
Celkový počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů:
632
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
427

Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš
3. Michal Horáček
4. Pavel Fischer
5. Marek Hilšer
6. Mirek Topolánek
7. Jiří Hynek
8. Petr Hannig
9. Vratislav Kulhánek

427
424
145 hlasů
133 hlasů
50 hlasů
39 hlasů
30 hlasů
21 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy

Obec Stehelčeves v souladu s §39, odst.1 zákona
č. 128/2000Sb. o obcích (obecním zřízeních) v platném znění
vyhlašuje záměr prodeje automobilu AVIA 21 FFC na základě
usnesení ZO č. 1/2018
Kdy Zastupitelstvo obce Stehelčeves rozhodlo o vyhlášení záměru
prodeje vozidla Furgon AVIA 21 FFC. Vozidlo má najeto 250 000 km,
má tažné zařízení na 1600 kg, je bez STK, velmi slušný stav. Cena
k jednání 30 000 Kč.
Bližší informace v úředních hodinách na OÚ Stehelčeves
Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na obecním úřadě nebo
zaslat poštou na adresu OÚ: Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.

Vyhlášení
výběrového řízení na místo účetní obce Stehelčeves
Obec Stehelčeves vyhlašuje dle usnesení ZO ze dne 17.1.2018 výběrové
řízení na místo účetní obce

Náplň práce: Komplexní vedení účetnictví a rozpočtu obce, daňová a
mzdová agenda, evidence majetku, závazků a pohledávek obce,
inventarizace obecního majetku, zpracování statistických výkazů,
ověřování podpisů a listin, výstupy z Czech Pointu
Požadavky na uchazeče:
- Ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou
- Znalost podvojného účetnictví (praxe 5 let)
- Znalost práce na PC (účetní systém Triada výhodou).
- Nástup k 1.4.2018
- Flexibilita
- Ochota dalšího vzdělávání
Nástupní plat: dle tabulek pro veřejnou správu
Nabídky zašlete v zalepené obálce na adresu OÚ Stehelčeves, Hlavní
43, 273 42 Stehelčeves, do pátku 16.2.2018 do 12.00 hodin.
Obálku označte nápisem „Výběrové řízení – nerozlepovat“

SDH Stehelčeves
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté
tomboly na Hasičském plese, i všem občanům, kteří tuto naši tradiční
akci hojně podpořili.

SK Stehelčeves
Dne 10. 2. 2018 budou zástupci SK Stehelčeves od 14:00 hod. roznášet
pozvánky a prodávat vstupenky na sportovní ples.
Valná hromada SK Stehelčeves 3. 3. 2018 od 15.00 v hospůdce na
hřišti.

V sobotu 10.2.2012 v 10.00 hodin přivítáme v sále KD ve Stehelčevsi
nové občánky do života naší obce.
Přivítáni budou:
PROCHÁZKA David
DEDEK Jiří
MELLEŠOVÁ Laura
JANOŠOVÁ Gabriela

27. 9.2917
4.10.2017
11.10.2017
10.11.2017

Přijďte spolu s námi přivítat tyto děti do naší obce.

V měsíci únoru slaví:
MOTYČKOVÁ Pavlína

18.2.

50 let

Srdečně blahopřejeme!

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR 10 585

Vydavatel: Obec Stehelčeves
Toto číslo vyšlo 1.2.2018

