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* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje, že ode dneška ordinuje nová paní doktorka a 

zaregistrovat se k ní mohou pacienti pojištění u VZP. Po uzavření smluv s dalšími 

pojišťovnami bude registrovat i ty. 

 

* Pan veterinář Lukáš Reithmayer přijede očkovat králíky a psy ve středu 24.6. Zájemci o 

očkování prosím nahlašte počty králíků a pejsků u nás na úřadě nebo u pana Martina Buška 

do pátku 12.6. 12:00. Očkovat se bude u každého doma, pan doktor tu bude celý den. 

 

* Zastupitelstvo obce zve spoluobčany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pondělí 15.6. 

od 19:00 na obecním úřadě. Hlavním bodem zasedání bude schválení účetní závěrky a 

závěrečného účtu za rok 2019. Auditem nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dalším 

bodem bude schválení pronájmu obecního pozemku o výměře cca 70 m2. V rámci diskuse 

bude představen projekt rekonstrukce asfaltového chodníku podél hlavní silnice, na který 

budeme žádat dotaci. V ideálním případě bude chodník protažen až k nové autobusové 

zastávce u křížku. Přijďte se seznámit s tímto projektem. 

 

* V měsíci květnu proběhl zápis dětí do MŠ. Nesešlo se ani tolik žádostí, kolik je ve školce 

volných míst, tudíž od září nám ve školce zůstanou 2 volná místa. Počítáme, že se zaplní 

v příštím roce, nebo je možné přijmout do školky dítě i v průběhu školního roku, jakmile 

dosáhne věku 3 let. Neberou se děti přespolní. 

 

* Často se ptáte na spravení a vyasfaltování cesty v Kozí ulici, dále k Batelovým a 

Stránským, náves. Na vše je zpracovaná projektová dokumentace a stavební povolení. Žádáme 

o dotace, jednou jsme nebyly úspěšní z důvodu velkého množství žádostí v republice a např. 

letos dotace na opravy komunikací nebyly vypsány vůbec. Projekty stále udržujeme aktuální. 

 

* I naše obec se zapojuje do vyjádření protestů proti financování opatření spojených 

s koronavirem z peněz obcí. Spoříme si prostředky, abychom měli na spolufinancování oprav 

a rekonstrukcí v naší obci, bez dotací s naší výší příjmů nedosáhneme na nic. Již od počátku 

karantény nám stát posílá příspěvky o 30-50% nižší. Pokud stát své podpory zafinancuje 

z obecních rozpočtů, opravdu nebudeme moci žádat ani o ty dotace, protože nezbude na 

spolufinancování.  
 

* Kanalizace – za poslední 3 roky naše obec zaplatila na navýšení kapacity čistírny odpadních 

vod 3,13 mil Kč a ještě ty největší platby jsou před námi. Stavba čistírny byla dokončena 

k 29.5., v průběhu měsíce června budou probíhat kolaudace a uvedení do zkušebního provozu. 

Od července tedy budou moci být napojovány nové domy. V nové čistírně dojde k navýšení 

kapacity zhruba pro 40 rodinných domů v Nedomicích. Počítáme, že do několika málo let 

bude tato kapacita vyčerpána novou výstavbou, proto se v územním plánu již zakázalo 

přidávat nové pozemky k zástavbě. 

 

* Prosíme sousedy, aby nám nedávali pytle se směsným odpadem ke kontejnerům, odtud 

nebudou při svozu popelnic svezeny. Ani při svozu tříděného odpadu. Jednoduše pytle se 

směsným odpadem postavte vedle popelnice v úterý a nám zavolejte předem, dohodneme to. 


