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Zastupitelstvo obce Čerňovice tedy mimo jiné rozhodlo o tom, že
slabé palivové dříví (střední průměr kmene do 15 cm) bude k odkupu
za 125,-Kč/prm. Silné palivové dříví (střední průměr kmene nad 15
cm) k odkupu za 450,-Kč/prm. Prořezávkové dříví a úklid těžebních
zbytků bude zdarma. To vše platí pro těžbu dřeva formou
samovýroby.

Vážení čtenáři Čerňovinek,
po volbách v roce 2018 Vám opět budeme přinášet novinky z naší
obce. Přejeme Vám příjemné čtení a současně věříme, že tuto
skutečnost uvítáte - nabízíme řadu zajímavých informací z Čerňovic.

Pro občany s trvalým pobytem v obci Čerňovice je na veškerý
sortiment poskytována sleva ve výši 100%. Plníme tak jeden z bodů
našeho volebního programu a rozšiřujeme výhody pro naše trvale
bydlící občany.

Z jednání Zastupitelstva obce Čerňovice

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce byli zvoleni starosta,

Samovýrobu dřeva může každý osobně objednat na obecním úřadě
osobně u sl. Vaňkové, nebo telefonicky na čísle 778 071 971.
Pravidla samovýroby Vám budou předána spolu se zadávacím listem
samovýroby. Dříví určené pro samovýrobu nemusí být stále
k dispozici, proto budou požadavky na přidělení samovýroby
vyřizovány v pořadí, v jakém byly na obecním úřadě přijaty. Dříví
určené k samovýrobě vyznačuje odborný lesní hospodář; ten také na
místě spočítá objem Vaší samovýroby pro potřeby evidence.

místostarosta, předsedové výborů Zastupitelstva obce Čerňovice a
také členové výborů. Zastupitelstvo obce Čerňovice zřizuje výbor
finanční, který má za úkol dohled nad hospodařením s rozpočtovými
prostředky obce a výbor kontrolní, který sleduje plnění usnesení
zastupitelstva a například také dodržování obecně závazných
vyhlášek obce.
Neuvolněným starostou obce byl zvolen Ing. Roman Reiser,
uvolněným místostarostou obce byl zvolen Radomír Novák,
předsedou finančního výboru se stala paní Olga Vaňková, předsedou
kontrolního výboru pak Oldřich Nyč.

Změna otevíracích hodin na obecním úřadě v
Čerňovicích

Za členy finančního výboru byli zvoleni Markéta Hrbáčková a
Vlastislav Ráža, za členy kontrolního výboru pak Bohumila Petrová a
Ladislav Švec. Kontakty na zastupitele naleznete v závěru našich
novin.

Od

února 2019 bude obecní úřad otevřen pro veřejnost v

rozšířeném čase. Byla přijata nová administrativní pracovnice
obecního úřadu, sl. Olga Vaňková, proto nově bude pro občany
otevřeno tři dny v týdnu, po domluvě kterýkoli všední den.

Na prvním řádném zasedání Zastupitelstva obce Čerňovice, které
proběhlo 19. prosince, bylo projednáno několik bodů.

Rozpis úředních hodin naleznete níže. Budeme se na Vás těšit.

Ve zprávě o činnosti obce starosta obce informoval zastupitele o
činnosti obce od počátku roku 2018. Zdůraznil zejména skutečnost,
že v roce 2018 obec hospodařila s přebytkem rozpočtu přes 321tisíc
korun, což je dobrým znamením toho, že obecní rozpočet je
nastaven správně a současně efektivně.

Pondělí

8:00 - 15:00

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

9:00 - 17:00

V dalších bodech bylo jednáno o prodeji pozemku, o rozpočtu obce
Čerňovice na rok 2019, o střednědobém výhledu rozpočtu na léta
2020 - 2023. Poslední bod projednávaného programu byl ceník
dřeva těženého formou samovýroby.

Čtvrtek

po tel. domluvě

Pátek

po tel. domluvě
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své si přijdou i příznivci country muziky. Nebudou chybět ani unikátní
suvenýry připomínající toto pro obec významné výročí. Prostě
oslava, jak má být ☺ Program ještě upřesňujeme, věříme, že letošní
slavnosti budou pro všechny podobným zážitkem, jako oslava 790 let
naší obce v roce 2009. Přesný program slavností bude zveřejněn
v následujícím čísle našich novin.

Objednávky vývozu žump od února 2019

Od února letošního roku proběhne změna v systému objednání
vývozů žump. Pro občany Čerňovic je vývoz zdarma, pro chataře za
500 Kč/fekál. Změna se týká způsobu objednání. Již se nebude
objednávat u pana Radomíra Nováka, ale telefonicky nebo přes sms
přímo
u
administrativní
pracovnice
obecního
úřadu,
telefon 778 071 971 , nebo osobně na obecním úřadě. Změna je
účinná od 1. 2. 2019. Objednávky vývozu budou vyřizovány v pořadí,
v jakém budou přijaty.

Kontakty na OÚ a na zastupitele
obecní úřad: 775 221 367 (hlavní kontakt)
administrativní pracovník (sl.Olga Vaňková): 778 071 971

Dovoz obědů ze statku Úněšov

starosta (Ing. Roman Reiser): 606 622 567

Jak jste možná zaregistrovali v našich volebních novinách, budeme

místostarosta (Radomír Novák): 773 900 289

zavádět novou službu pro občany - dovoz obědů. Abychom Vám
mohli obědy dovážet, je zapotřebí se nahlásit na obecním úřadě u sl.
Vaňkové, která bude shromažďovat zájemce o dovoz obědů. Pokud
bude přihlášeno více než 5 zájemců, dovoz obědů zajistíme. Zároveň
bude zájemcům předána informace o tom, jak bude dovoz obědů k
Vám organizován. Ceník obědů bude nastaven dle ceníku
Úněšovského statku, občané nebudou platit nic navíc.

předseda finančního výboru zastupitelstva
(Olga Vaňková): 606 385 018
předseda kontrolního výboru zastupitelstva
(Oldřich Nyč): 607 194 046
Další členové zastupitelstva obce Čerňovice:
Ing. Lucie Chumová, Pavel Jirota, Martina Přindová

Prosíme tedy ty, kteří mají o dovoz obědů zájem, aby se hlásili
osobně nebo telefonicky na OÚ v úředních hodinách. Telefon pro
objednání obědů je 778 071 971. Děkujeme.

Členové finančního výboru zastupitelstva:
Markéta Hrbáčková, Vlastislav Ráža
Členové kontrolního výboru zastupitelstva:
Bohumila Petrová, Ladislav Švec

Čerňovice letos slaví 800 let

TIP: Máte námět, který chcete v naších novinách zveřejnit? Zavolejte
na 778071971, nebo napište na starosta@cernovice.info.

Letos je tomu 800 let, co se v historických písemnostech objevila
první písemná zmínka o obci Čerňovice. Proto se letos můžete těšit
na zvláště bohatý program oblíbených Čerňovických letních
slavností. Kromě více atrakcí bude vystupovat také více účinkujících.
Kromě kvalitní dechovky v podání Pošumavské muziky se budete
moci těšit na Maxim Turbulenc, Extra Band revival či Agnes rock. Na

Sledujte také naše webové stránky www.cernovice.info.
Registrace k bezplatné službě SMS INFO – důležité informace o
dění v obci: pošlete SMS s Vaším jménem na číslo 778 071 971.
Službu využívá již na 120 občanů a majitelů rekreačních chat.
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