Hlas je neplatný jestliže


volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta



volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu



volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před
jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů
zastupitelstva má být voleno.

Příklady - Kandidují tři strany A, B, C:


Příklad 1
Volič označí křížkem pouze stranu C v rámečku před názvem
strany. Strana C obdrží celkem 7 hlasů a prvních 7 jejích
kandidátů po jednom hlasu. Strany A a B neobdrží žádný
hlas.



Příklad 2
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem
strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před
jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana
A obdrží celkem 4 hlasů (sníženo o počet kandidátů
označených v jiných stranách), její kandidáti na 1. – 4. místě
po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její
označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas,
který obdrží i její označený kandidát.



Příklad 3
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany
a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které
chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 7 hlasů,
k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.
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Blahopřejeme
k narozeninám
zastupitelstvo obce přeje
hodně štěstí, pevné zdraví a
mnoho osobní pohody do
dalších let spoluobčanům,
jenž oslaví svá jubilea v
období: říjen - prosinec
pan Pechr Jiří
paní Majerová Marie
paní Vacikárová Ilona
Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Po devíti měsících provozu kanalizace a ČOV bylo v září
ukončeno i celkové zdokladování této akce. Zaměstnanci Státního
zemědělského intervenčního fondu vše zkontrolovali a nyní čekáme
na převedení peněz. Během letošního roku se nám podařilo vyjednat
dotaci i na náklady, s nimiž se při projektu nepočítalo a ke kterým
došlo až během stavby. Dotace ve výši 12,7 mil. Kč přijde na účet
obce do 2. listopadu 2014.
Celkové finance vypadají následovně:
Rozpočtová hodnota kanalizace byla ve výši cca 40 mil. Kč. Díky
vhodně zvolenému výběrovému řízení se nám podařilo snížit cenu na
20,5 mil. Kč. Obec se stala plátcem DPH a proto mohla platit cenu
bez DPH, která činila 17 mil. Kč.

Z toho splašková kanalizace a čistička stála 14,1 mil. Kč.
Dotace pokryje náklady ve výši 12,7 mil. Kč. Dešťovou kanalizaci
za 1 mil. Kč a přípojky za 1,9 mil. Kč musela obec zaplatit ze svého
rozpočtu.
Celkem se vybudovalo 2,5 km kanalizačních stok, 95
kanalizačních přípojek a čistička, která může sloužit až pro 300
obyvatel.
Smlouvy, prodej přípojek
Informační schůzka, při které bude možné podepsat smlouvy,
se bude konat v sobotu 27. září 2014 od 14:00 hod v kulturní
místnosti v Honezovicích. Občerstvení bude zajištěno. Smlouvy
musejí podepsat všichni vlastníci dané nemovitosti. S sebou si
přineste občanský průkaz a 1 000,- Kč.
Cena přípojky
Obec zaplatila průměrně za jednu přípojku 20 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelé rozhodli, že pro ty, kteří odevzdali protokoly o fyzické
kontrole připojení na veřejnou kanalizaci do 30. září 2014 a podepíší
Smlouvu o připojení do kanalizace do 31.12.2014 je cena přípojky
1 000,- Kč. Je to cena dotovaná, v ostatních obcích se ceny pohybují
od 5 do 10 tis. Kč. Např. ve Vstiši, kde letos dokončili kanalizaci,
stojí přípojka pro trvale bydlící 5 tis. Kč, pro chalupáře 10 tis. Kč.
Cena přípojky pro ty, kteří odevzdají protokoly o fyzické kontrole
připojení na veřejnou kanalizaci po 30. září 2014, je stanovena
na 5 tis. Kč.
Cena stočného
Cena stočného se vždy stanovuje začátkem kalendářního roku.
Nynější zastupitelé schválili doporučení pro příští zastupitelstvo
obce, aby cena ročního stočného byla max. 500,- Kč na osobu či
500,- Kč za rekreační objekt. S tím, že ti, kteří podepíší do konce
roku 2014 Smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace,
dostanou od obce bonus ve výši 100 % ceny ročního stočného a
budou mít stočné v roce 2015 zdarma.
Smlouvy si můžete také vyzvednout v úředních hodinách
na obecním úřadu v Honezovicích.

Hospodaření obce 2007 - 2014
Na základě dotazů občanů uvádíme základní přehled
o investicích obce od roku 2006. Podrobnější údaje pravidelně
zveřejňujeme a najdete je na internetových stránkách obce.
Největší zrealizované investiční akce
celková cena
.
2008 – oprava střechy kaple sv. Barbory
185 tis. Kč
asfaltování komunikací
v Honezovicích a v Hradišťanech 363 tis. Kč

z toho
dotace
120 tis. Kč

2009 – úprava návsi v Honezovicích
obecní rozhlas
oprava hrázděného zdiva
kaple sv. Barbory

382 tis. Kč
274 tis. Kč

200 tis. Kč
140 tis. Kč

316 tis. Kč

250 tis. Kč

2010 - revitalizace rybníků
- Hradišťany
- Honezovice

5,7 mil. Kč
1,2 mil. Kč

5,1mil. Kč
1,1mil. Kč

2011 – oprava Hasičské zbrojnice

722 tis. Kč

230 tis. Kč

108 tis. Kč

90 tis. Kč

483 tis. Kč

270 tis. Kč

2013 – kanalizace a ČOV

20,5mil.Kč

12,7mil.Kč

2014 – Hradišťanská náves
Realizace v roce 2015

189 tis. Kč

100 tis. Kč

30,422 mil.Kč

20,5mil.Kč

2012 – dokončení oprav
Kaple sv. Barbory
Asfaltování komunikací
v Hradišťanech

Celkem

200 tis. Kč

Stav účtu k 31.12.2006
482 tis. Kč
Stav účtu k 15. září 2014
633 tis. Kč
Úvěr
11 mil. Kč
Dotace – začátek listopadu 2014
12,7 mil. Kč
stav koncem listopadu 2014
úvěr
0,- Kč (obec nebude zadlužena)
stav účtu
2,3 mil. Kč
Celkem za roky 2007 - 2014 jsme pro obec získali dotace ve výši
20,5 mil. Kč a jako bonus vyasfaltování státních komunikací v obci.
Dále byl zakoupen dům č.p. 18, který se prodával v dražbě. Díky této
koupi je opět zajištěn přístup k obecnímu pozemku, na kterém stojí
stodola.
Víme, že v době budování kanalizace, odbahňování rybníků a při
dalších obdobných akcích, nebyl vzhled obce nejlepší, jemný prach
se usazoval na autech, oknech ale i na šálku kávy. Děkujeme Vám
všem, kteří jste snášeli tato příkoří.
Jedna potěšitelná zpráva – na základě jednání projíždí naší obcí další
autobus a díky tomu se bude v zimě prohrnovat silnice Honezovice –
Nedražice.
Desátý nohejbal
Již po desáté patřil poslední
prázdninový
víkend
nohejbalovému turnaji. Takový turnaj není otázkou jen hracího dne,
ale předchází mu několik dní příprav, aby bylo vše v nejlepším
pořádku a turnaj si udržel svoji dobrou pověst, kterou mezi hráči má.
Uvařit guláš, obstarat ceny, připravit hřiště, sezvat týmy, ohřát
skvělou česnečku, vyudit klobásky a jde se na věc.
Na devátou hodinu dopolední nastoupilo na hřišti čtrnáct
trojčlenných týmů, aby změřily své síly. Družstva byla podle toho,
jak se zapsala, rozdělena do dvou skupin po sedmi, kde systémem
každý s každým svedla boj o postup do finálové skupiny. Odehrát
v každé skupině 21 zápasů po dvou setech, je časově i fyzicky
náročné. Z každé skupiny postupovali čtyři nejlepší a v půl druhé
byly započaty finálové boje, pro zrychlení hry byl zvolen systém
pavouka. I přes to, že byl pavouk značně rychlejší, vítěz byl znám až
v sedmnáct hodin.

Celkovým vítězem se stalo smíšené družstvo Vendy a spol.
z Tachova, na druhém místě se umístili Mrtví králíci z Radějovic a na
místě třetím Košťata z Chodové Plané, domácí skončili na pátém,
šestém a sedmém místě. V pátek 5. září vyšel v Plzeňském deníku
krátký článek a společné foto z turnaje. K vydařenému turnaji
přispělo i počasí, které sluníčkem podpořilo počínání pořadatelů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo nás podpořili a
pomohli tento turnaj materiálně a finančně zabezpečit a také těm, kdo
pomohli při úpravě hřiště a zabezpečení občerstvení.
Slovanské hradiště
V pátek 12. září od 18 hodin proběhla v Honezovicích
v kulturní místnosti beseda na téma slovanské hradiště. Hradiště se
nachází cca 1,5 km v lese za obcí Hradišťany v katastru obce Krtín,
pochází z 10. - 11. století. A právě toto hradiště si vybrala pro svoji
práci studentka archeologie sl. Valešová.
Obeznámila přítomné s tím, jak probíhaly archeologické
výzkumy v lokalitě hradiště, kolik jich bylo, kdo je vedl, také
pohovořila o nálezech, které byly objeveny v roce 1965 ve třech
vykopaných sondách. Řeč přišla také na prostorové uspořádání
hradiště, na výšku a šířku obranných valů. Své vyprávění umocnila
promítáním nákresů ze sbírek muzeí a fotografiemi. Na závěr zbyl i
čas pro dotazy.
Kontejnery na velkoobjemový odpad, svoz nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne se dvoře nad č.p. 10
v Honezovicích ve dnech:
18.10.2014 od 9:00 do 11:00 hod,
20.10.2014 od 17:00 do 18:00 hod,
22.10.2014 od 17:00 do 18:00 hod
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci rozmístěny
od 31.10.2014 do 2.11.2014

Ukončení léta

Kdo může volit:

Bavíme se sportem, přejídáme se kafíčkem a dortem. To se na
volejbalovém turnaji v Hradišťanech podává, mnoho činností se tu
odehrává. Dospělí si užívají, děti se na koních projíždí, nebo military
autem na okruh vyjíždí. Také pivo se točí, velká sranda je tu, až nám
tečou slzy z očí.
Večer muzika vyhrává, energii nám to zpátky dodává. Rádi se
s kamarády bavíme, děvčata v kole točíme. Schází se tady lidé
z celého okolí, protože to zde mají rádi a skoro nic je to nestojí.
Turnaj se uskutečnil dne 30.8.2014 na hřišti v Hradišťanech,
kde vyhrál každý, kdo se zúčastnil.
Příští setkání : na návsi v Hradišťanech tradiční Mikuláš, kde
se prodává od roku 2010 Hradišťanský kalendář. Hradišťanské
občanské sdružení, to je života koření.
Za Občanské sdružení Hradišťany, chalupář z roubenky u
Anděla
Milan Rosecký

Právo volit do zastupitelstva obce 2014 má každý občan
obce, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a
je přihlášen k trvalému pobytu v naší obci.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou a úřední obálkou.
Hlasovat lze jedním z následujících způsobů


Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 7
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku. Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.



Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však 7 kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, byl by takový hlas neplatný.



Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (7).

Volby do zastupitelstva obce Honezovice
Co je k volbám potřeba:
Volební hlasovací lístky, občanský průkaz nebo platný
cestovní pas. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce
obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič
hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti.
Kdy a kde volit:
Volební místnost v Honezovicích je v kulturní místnosti.
V pátek 10. října 2014 bude otevřena od 14:00 hod do 22:00 hod.
V sobotu 11. října 2014 bude otevřena od 8:00 hod do 14:00 hod.

