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Statistika evidence obyvatel: k 1. 1. 2018 měla Nová Včelnice 2237 obyvatel, z toho 1104
mužů a 1133 žen. V roce 2017 se narodilo 22 dětí (11 chlapců, 11 děvčat) a zemřelo 26
osob (14 mužů, 12 žen). Přistěhovalo se 55 osob, 48 osob se odstěhovalo. Celkový trend
počtu obyvatel je dlouhodobě klesající.
Statistika přestupků: v roce 2017 bylo projednáno 22 přestupků novovčelnických občanů.
Za projednání přestupků město zaplatilo celkem 26 400,- Kč.
Vyžádali jsme cenovou nabídku od 5 uchazečů na rekonstrukci vodojemu, která je
plánována na období květen – červen letošního roku. Předpokládaný rozpočet je 2,5
milionu korun. Smyslem rekonstrukce je sanace akumulační nádrže a její předělení na dvě
komory. Získáme tím několik výhod: možnost čištění akumulační nádrže za provozu bez
nutnosti odstávky vody, kvalitnější voda (menší objem akumulace = čerstvější voda) a
v případě havárie menší ztráty upravené a vyčištěné vody. Skutečné náklady budeme znát
v polovině února, kdy obdržíme nabídky uchazečů.
Odbor dopravy v Jindřichově Hradci vydal stavební povolení na rekonstrukci komunikace
Za Kozlovkou mezi pečovatelskými domky. Realizace je v plánu letos v létě a předpokládá
rozpočet výdajů celkem 4,5 milionu korun. Výběrovým řízením se snad podaří dosáhnout
nákladů nižších. Cenovou nabídku jsme vyžádali od 5 uchazečů. Důvodem rekonstrukce je
rozpadající se zámková dlažba a hrozící riziko úrazů. Podali jsme žádost o dotaci MMR ve
výši 1 milionu Kč.
V září 2017 město vypsalo programovou dotaci na podporu pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí v roce 2018. Na podporu je v rozpočtu města vyčleněna
částka 120 000,- Kč. Přijímání žádostí skončilo v prosinci. V termínu jsme obdrželi 29
žádostí o podporu v celkové výši 206 300,- Kč. Všechny žádosti budou projednány na
únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města.
V lednu jsme podali žádosti o dotace na akce:
 Modernizace tělocvičny - částečné zazdění oken, fasáda, vnitřní obložení stěn atd.,
náklady 3,5 mil. Kč, z toho dotace MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 2,4 mil.
Kč.
 Rekonstrukce tribuny atletického stadionu Josefa Jelínka, náklady 1,9 mil. Kč, z toho
dotace Jihočeského kraje 500 tis. Kč.
 Modernizace dětského hřiště na Hliněnce – altán u pískoviště, lavičky, nové fitness
prvky, náklady 370 tis. Kč, z toho dotace MMR 250 tis. Kč.
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