informuje

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Pecka
konaného 3. listopadu 2014
Zastupitelstvo městyse po projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích:
1. starostkou městyse Hanu Štěrbovou
2. místostarostou městyse Jaroslava Mikulku
3. další členy rady městyse - Ing. Michala Drábka, Štěpánku
Machovou, Františka Pavlíčka
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád
zastupitelstva městyse
c) bere na vědomí:
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2
		 zákona o obcích
Usnesení č. 1/2014 Zastupitelstva městyse Pecka ze dne
3. listopadu 2014
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo městyse:
I. zřizuje:
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
II. volí do funkce:
1. předsedy finančního výboru Milenu Kosovou
2. členů finančního výboru Dagmar Zeleňákovou, Marii Doležalovou
3. předsedy kontrolního výboru Ing. Irenu Jirkovou
4. členů kontrolního výboru Mgr. Vlastu Drábkovou, Josefa Nyče
Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími zákony
a stanovenou náplní činnosti výboru.
III. schvaluje:
1. odměnu neuvolněným členům rady městyse ve výši 1 000,-Kč
měsíčně
2. odměnu neuvolněným členům zastupitelstva městyse ve výši
250,-Kč měsíčně
3. odměnu předsedovi finančního a kontrolního výboru ve výši
600,-Kč měsíčně
4. odměnu členům finančního a kontrolního výboru ve výši
400,- Kč měsíčně

Úřad městyse Pecka

Zastupitelstvo městyse Pecka

12/2014
1/2015
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Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
15. prosince 2014 od 19.30 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Rozpočet na rok 2015
3) Rozpočtový výhled
4) Hospodaření v roce 2014
5) Dotace pro rok 2015
6) Prodej a koupě nemovitostí
7) Inventarizace
8) Diskuze, usnesení, závěr

Provoz Úřadu městyse Pecka o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz úřadu omezen:
Pondělí 22.12.2014 - provozní doba od 7.00 do 12.00 hod.
Úterý 23.12.2014 - zavřeno
Pondělí 29.12.2014 - zavřeno
Úterý 30.12.2014 - provozní doba od 7.00 do 12.00 hod.
Středa 31.12.2014 - zavřeno
Pátek
2.1.2015 - zavřeno
Běžný provoz bude zahájen v pondělí 5.1.2015

Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné a šťastné vánoční
svátky prožité v kruhu svých nejbližších, v novém roce pevné zdraví, úspěchy v
soukromém i profesním životě a stále dobrou náladu.

Základní škola

Základní škola Pecka pořádá v úterý 16. 12. 2014 vánoční dílny od 15 do 17 hodin.
Přijďte si vyrobit za malý poplatek vánoční dekorace!
Základní škola Pecka oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku se koná ve čtvrtek
22. 1. 2015 od 14 do 17 hodin.

Svoz popelnic v prosinci 2014 a lednu 2015 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky
Upozorňujeme občany, že 1 známka platí pro vývoz

9. a 23. prosince 2014
9. a 23. prosince 2014
6. a 20. ledna 2015
6. a 20. ledna 2015
jedné 120 l popelnice.

Upozornění občanům
Je zakázáno odkládat do kontejneru u hřbitova a okolo zdi u hřbitova veškerý odpad, který nepochází ze hřbitova. Jedná se hlavně o biologický odpad (větve, tráva, listí, zemina
apod.), ten se ukládá ve sběrném dvoru. Kontejner ze hřbitova je odvážen na řízenou
skládku do Popovic u Jičína, kde platíme 1 300,-Kč za 1 t uloženého odpadu + dopravu.
Biologický odpad ukládaný ve sběrném dvoru vyvážíme bez poplatku za uložení.
Občané, kteří toto nerespektují, zbytečně nám všem zvyšují náklady na likvidaci odpadů.
Městys Pecka vyzývá občany, aby nebyly lhostejní ke svému okolí a porušování zákazů
oznámili na Úřadě městyse Pecka nebo alespoň viníky upozornili.
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Kulturní a společenské akce

3. prosince od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Vánoční čtení v knihovně
– nad punčem a cukrovím zazní vánoční povídky a poté bude promítán film
o Pecce
6. prosince od 10 hodin, náměstí v Pecce – Vánoční trhy
– tradice spojená s dobrým jídlem a vánoční atmosférou
6. prosince od 10 do 16 hodin, Pohádkové infocentrum – Výstava betlémů
6. prosince od 15 hodin, KD Bělá u Pecky – Mikulášská besídka s nadílkou
9. prosince od 17 hodin, Místní knihovna Vidonice – Vánoční setkání
- povídání o Vánocích s občerstvením
15. prosince od 18 hodin, v kostele sv. Bartoloměje – Adventní koncert
– vystoupí dívčí pěvecký sbor Amabile, smíšený pěvecký sbor při MKS Nová Paka
a pěvecký sbor Gymnázia v Nové Pace
19. prosince od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Vánoční dílnička pro děti a dospělé - Vánoční svícínky
– Cena: 30,- Kč. za jednu dílničku, 50,- Kč za dvě dílničky jedné osoby.
Příchod možný kdykoliv v průběhu akce. Doporučujeme vhodné pracovní
oblečení.
25. prosince od 17 hodin na náměstí v Pecce – Zpívání u stromečku
- vánoční koledy si zazpíváme společně s muzikanty souboru Hořeňák
31. prosince od 10 hodin na náměstí v Pecce
– 7. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
– trasa povede z náměstí na hrad, kategorie jsou od předškoláků po veterány

1. ledna od 14 hodin na náměstí v Pecce
– 23. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
		– občerstvení zajištěno na vyhlídce a v cíli na sále hasičské zbrojnice v Pecce
7. ledna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Obrázky z Provance
– cestopisná přednáška s fotoprojekcí. Přednášející: Pavel Bičiště.
Vstupné dobrovolné.
23. ledna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Dílnička pro děti a dospělé - Opakování dílniček z roku 2014
		– Cena: 20 - 30,- Kč za materiál na jednu dílničku. Příchod možný kdykoliv
v průběhu akce. Doporučujeme vhodné pracovní oblečení.
24. ledna od 20 hodin, KD Kal – Hasičský ples
		– hudba P+B, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
24. ledna od 20 hodin, KD Bělá u Pecky – Taneční zábava

3

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

Omlouváme se všem uživatelům za stále nefunkční telefonní číslo knihovny. Volejte,
prosím, na náhradní číslo: 493 799 015. Aktuální informace o zprovoznění telefonního
spojení do knihovny najdete na webových stránkách: www.pecka.knihovna.cz. Děkujeme za pochopení.
Upozornění pro čtenáře: Knihovna Kryštofa Haranta a Místní knihovna Vidonice budou
v době Vánočních svátků uzavřeny.  
Pecka:
Poslední půjčovní den: 19.12.2014
První půjčovní den v novém roce: 2.1. 2015
Vidonice:
Poslední půjčovní den: 16.12.2014    
První půjčovní den: 6.1.2015
Vánoce prožité ve spokojenosti, úspěšný rok 2015 a v něm dobré zdraví, pohodu
všem přeje knihovnice.
Hledáte pěkný dárek k Vánocům pro vaše blízké? Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce
si pro vás připravila dárkové poukazy v hodnotě 60 a 40 Kč s předplaceným registračním poplatkem na jeden rok.

Svozový kalendář na rok 2015
Svozový den: úterý

Pecka, Lhota, Vidonice

                   Počet svozů: 19

Měsíc
Týden
Den
Leden
2. a 4.
6.1. a 20.1.
Únor
8.
17.2.
Březen
12.
17.3.
Duben
16.
14.4.
Květen
20. a 22.
12.5. a 26.5.
Červen
24. a 26.
9.6. a 23.6.
					
Svozový den: středa
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Týden
2. a 4.
6. a 8.
10. a 12.
16.
20.
24.

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Bělá u Pecky
Den
7.1. a 21.1.
4.2.a 18.2.
4.3. a 18.3.
15.4.
13.5.
10.6.

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

Týden
28. a 30.
32. a 34.
36. a 40.
44.
48.
50. a 52.

Den
7.7. a 21.7.
4.8. a 18.8.
1.9. a 29.9.
27.10.
24.11.
8.12. a 22.12.

                   Počet svozů: 19

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Týden
28.
32.
36. a 40.
41. a 44.
46. a 48.
50. a 52.

Den
8.7.
5.8.
2.9. a 30.9.
14.10 a 28.10.
11.11. a 25.11.
9.12. a 23.12.

web: www.mestys-pecka.cz

