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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
prázdniny skončily, venku se začíná pomalu ochlazovat,
a to znamená, že se nám rok nezadržitelně překlápí ke
svému konci. Před pár dny jsme na obecním úřadě přivítali
pořádnou partu nových prvňáčků a dle vyjádření pana
ředitele se nám počet dětí ve škole pomalu blíží k hranici
maximální kapacity. To je velmi dobře, protože to znamená,
že o budoucnost obce Náklo bude postaráno.
Na budoucnost obce budou mít velký vliv i výsledky
nadcházejících komunálních voleb, které se uskuteční
ve dnech 23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 a 24. 9. 2022 od
8:00 do 14:00. Své zástupce do obecního zastupitelstva
si vybereme celkem ze dvou kandidátek. Pokud bude
zachován současný model vedení obce, 15 nově zvolených
zastupitelů si ze svého středu zvolí nového starostu,
místostarostu a tři zastupitele na doplnění pětičlenné rady
obce Náklo.
Způsob volby je stejný, jak jsme byli dosud zvyklí. Máme
tedy možnost buď výběru jedné ze dvou kandidátek, nebo
křížkováním jednotlivých kandidátů z obou kandidujících
uskupení. Křížků pak můžeme udělat, kolik budeme
chtít, maximálně ale patnáct, jinak by byl hlasovací lístek
neplatný. Tyto volební způsoby můžeme i kombinovat, tedy
zakřížkovat jednu z kandidátek a následně si mezi oběma
uskupeními vybrat osoby, které chceme upřednostnit, a těm
dát také křížek. Preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům
pak ale můžeme dát maximálně čtrnáct, protože patnáctý
hlas jsme dali preferované kandidátce.
Koho volit? To je již jen v moci každého z nás. Sami
si musíme rozmyslet, kdo bude lépe vyhovovat našim
představám. Kdo z uvedených kandidátek nebo kandidátů
dostane naši důvěru a dáme mu na 4 roky možnost hájit
zájmy naší obce. Výhodou komunálních voleb je, že
kandidáti jsou naši spoluobčané, takže je většinou známe,
a to nám naše rozhodování významně usnadňuje.
S komunálními volbami letos proběhne i novinka,
tedy referendum, ve kterém budou moci občané obce
rozhodnout, jestli zavážou Zastupitelstvo obce Náklo
k negativnímu postoji k rozšiřování těžby štěrkopísků, nebo
toto rozhodování v budoucnu nechají na zastupitelích. Jak
jsem již uvedl, je to zcela nová věc, která se v Nákle doposud
nikdy neudála, a tak doufáme, že si s těmito komplikacemi
volební komise snadno poradí.

Po sečtení hlasů se výsledky voleb předají pověřenému
úřadu, který vše zkontroluje a následně zavede do systému.
Tímto dnem stávající zastupitelstvo končí svůj mandát
a přebírá ho nové. Starosta setrvává ve své funkci do
Ustavujícího zasedání zastupitelstva, kde bude zvoleno
nové vedení obce Náklo. Toto ale může nastat až po
skončení desetidenní lhůty na zneplatnění voleb, kdy při
prokazatelném zjištění porušení Zákona o volbách může
být podána námitka. Ta se musí řádně prošetřit nadřízenými
orgány. Toto ale nepředpokládáme, takže po desetidenní
lhůtě výsledek voleb oficiálně vejde v platnost a poté by mělo
v co nejbližším možném termínu dojít ke svolání Ustavující
schůze zastupitelstva obce, nejpozději však do 15 dnů. Dle
uvedeného by se tak mělo stát nejpozději do 19. 10. 2022.
Přeji nám všem, aby volby dopadly nejlépe jak mohou, a
naše obec vzkvétala ke spokojenosti všech jejích občanů.
Nyní ještě pár slov k aktuálnímu dění v obci. Na hřišti
u sokolovny byla zahájena pokládka umělého povrchu. V
nejbližších dnech bude podána žádost na Ministerstvo
průmyslu a obchodu ve věci výstavby bytového domu
v Nákle na návsi a před pár dny byly zahájeny úkony pro
povolení stavby nové ordinace dětské lékařky u MŠ v Nákle.
Před pár dny jsme se po dlouhé době dočkali projektové
dokumentace na rekultivaci požární nádrže Plavisko v Nákle
a jak jste si určitě všimli, byla dokončena kompletní výměna
veřejného osvětlení, takže ve všech místních částech již
používáme úsporné LED technologie. Vzhledem k cenám
energií to bude určitě přínosem.
Před pár dny jsme také podepsali smlouvu na dodávky
energií pro obec Náklo a vzhledem k aktuální situaci na trhu
s energiemi jsme přistoupili pouze na roční zasmluvnění.
Předpokládáme, že do jednoho roku by se mohla situace
zklidnit a nové vedení obce tak bude mít možnost uzavřít
novou smlouvu za výhodnějších podmínek.
Přeji vám klidné září co možná nejvíce prosluněné
babím létem, dětem ten nejlepší start do nového školního
roku a nám všem návrat do starých časů, kdy tím nejhorším,
co nás mohlo s příchodem podzimu potkat, byl sopel pod
nosem, který po týdnu přešel a svět se kvůli němu nemusel
celý zavírat.
Mějte hezké dny.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
Poslední 24. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo
dne 5. 9. 2022 od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:
1/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
2/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zpětný převod pozemku parc. č. 325/9 –
958 m2, orná půda, k.ú. Náklo v majetku obce Náklo do majetku České republiky, Státního
pozemkového úřadu.
3/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 3005992221.
4/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje směnu pozemku parc. č. 196/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 8 m2 v majetku obce Náklo za pozemky parc. č. 257, ostatní
plocha, ostatní komunikace, 4 m2 a 57/2, zahrada, 4 m2 v majetku SJM Lenka a František
Babicovi všechny v k.ú. Mezice.
5/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Směnnou smlouvu č. 220045.
6/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu č. 1706/B1/2022 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022.
7/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Kupní smlouvu, jejímž předmětem je odkup
části pozemku 228/3, k.ú. Mezice o velikosti 42 m2 za částku 16 000,- Kč.
8/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci obcí při
likvidaci komárů.
9/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Mezice ve výši 100.000,- Kč.
10/24/9/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 220046.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v srpnu 2022
Ludmila GREPLOVÁ		Mezice

oslavila 80 roků

František BABICA		Mezice

oslavil 90 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Kam vyrazit...
Setkávání rodičů s malými dětmi každou

středu 8:30 – 11:30

„U Floriánka, Náklo 107“
9:00-10:00

cvičení, tancování, zpívání, dovádění a tvoření pod 		
vedením Petry Maitnerové,

10:00–11:30

prostor pro povídání a sdílení, čas pro volnou hru.

Program je vhodný pro děti od cca 1,5 roku.
Kontakt Petra Maitnerová: 606 157 911, lucky2@luckyplus.cz
Těšíme se na Vás!

T.J. Sokol Náklo pořádá v pátek

9. 9. 2022 od 20.00 hod.
v areálu sokolovny v Nákle
taneční zábavu se skupinou
Vážení spoluobčané, přijměte prosím naše pozvání na

Nákelské burčák.
Když vše půjde, jak má, stav největší bouře propukne
v

neděli 18. 9. 2022 od 14:00 hod.
na

faře v Nákle.

Na Vaši návštěvu se těší nákelští vinaři.

Srdečně Vás zveme na

TVOŘIVOU KAVÁRNU
se

Scholou Náklo a Richardem Pogodou.

V sobotu
Co Vás
-

8. 10. 2022 od 14:00

U Floriánka, Náklo 107
čeká:
Výborná káva, čaj a domácí zákusky
Výtvarná dílna
Miniherna pro nejmenší

Od 14:30 vystoupí Schola Náklo pod taktovkou
Honzy Gaji a od 15:00 zahraje Richard Pogoda

Kam vyrazit

Spolek rodičů MŠ a ZŠ Náklo pořádá

PODZIMNÍ

BAZÁREK

Přijďte prodat či nakoupit pro své děti nejen oblečení, ale i boty, hračky a jiné.
Prodej bude probíhat formou komise rozdělené podle jednotlivých velikostí.
Příjem zboží k prodeji 6. 10. 2022 od 17:00 do 19:00 hod.

Termíny konání:

Pátek 7. 10. 2022 od 16:00 do 20:00 hod.
Sobota 8. 10. 2022 od 09:00 do 12:00 hod.
Místo konání: na sále U Kapličky v Mezicích č. 53
Pořádá: Petra Maitnerová,
e-mail: lucky2@luckyplus.cz nebo telefon: 606 157 911

HLEDÁME KOLEGU!
ŠTĚRKOVNA NÁKLO

OBSLUHA TECHNOLOGICKÉ LINKY
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
Řízení provozu technologické linky;
obsluha dopravních pásů;
běžná údržba;
ostatní činnosti související s provozem.

CO OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT?
Min. vyučení – nejlépe z technického oboru;
SOU;
řidičský průkaz skupiny C výhodou,
nikoli však podmínkou;
časovou exibilitu;
spolehlivost a pečlivost.

NA CO SE U NÁS MŮŽETE SPOLEHNOUT?
Stabilní zázemí úspěšné mezinárodní společnosti;
přátelskou remní kulturu a skvělý tým;
odpovídající mzdové podmínky;
možnost získat strojnický průkaz na náklady rmy;
možnost práce na hlavní pracovní poměr či dlouhodobou spolupráci formou brigády – rozsah
dle typu dohody: 300 hod/rok, popř. i více (nárok na stravenku po odpracování 5 hodin denně);
a v neposlední řadě také na balíček zaměstnaneckých výhod – 5 týdnů dovolené, Cafeteria
12 000 Kč/rok, Multisport karta, plně hrazené stravenky ve výši 70 Kč, příspěvek na
penzijní připojištění až 1 300 Kč měsíčně, sleva na remní výrobky, odměna za doporučení
zaměstnance, bezúročná půjčka až 50 000 Kč, zvýhodněné tarify T-Mobile a Vodafone pro
celou rodinu.

Chyťte příležitost a pojďte k nám pracovat!
Kontaktujte vedoucího závodu: Zdeněk Bažant, tel.: 603 500 034

