Informace z Obecního úřadu
15.3.2013
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková,oznamuje změnu ordinačních hodin:
Po 18.3.
7:00 – 12:00
pouze sestra
Út 19.3.
8:00 – 14:00
St 20.3.
8:00 – 12:00
Čt 21.3.
7:00 – 12:00
pouze sestra
Pá 22.3.
8:00 – 10:00
* Zastupitelstvo obce včera schválilo podání žádosti o dotaci k Úřadu práce, na zaměstnání
pana Tomáše Veselého z Nedomic, pro výkon veřejně prospěšných prací. Obec již podala
všechny formuláře, dle Úřadu práce nebudou zpracovány dříve než za 30 dní.
* Žádáme spoluobčany a spolky v obci o pomoc na brigádě za rybníkem (na konci Kozí
ulice, za Vondráškovými) v sobotu 23.3.2013 od 9:00. Budeme sekat břeh podél strouhy a
čistit pozemek od starých stromů a náletů. Nástroje s sebou – pily, křovinořezy (s trojbřitem,
ne strunou), hrábě, … K zajištění dostatečného množství občerstvení prosím nahlašte svou
předpokládanou účast na tel. 606/357 436.
* Občanské sdružení Copánek zve šikovné rodiče s dětmi na společnou dílničku – malování
velikonočních vajíček, která se uskuteční ve čtvrtek 28.3. od 16:00 na obecním úřadě
v Nedomicích. Vejce a barvy s sebou, případně něco dobrého na zub či pozvednutí nálady 
* Copánek dále zve děti i dospělé na Velikonoční procházku ke kapličce, která se bude
konat v sobotu 30.3. od 13:00. Cestou budeme plnit různé úkoly pro malé i velké … a u
kapličky se sejdeme opět s Dřiskými. Buřta, pití a tužku s sebou.
* Mateřská škola Nedomice zve rodiče k zápisu dětí pro školní rok 2013/2014, a to
ve středu3.4.2013 od 10:00 do 12:00. Přihlášky budou k vyzvednutí a vyplnění na místě.
* Vyhodnocení hospodařeníobce za rok 2012 – vyhodnocení auditu bez závad, obec snížila
své dlouhodobé pohledávky na nulu, ze závazků zůstává splácet 3,5 mil Kč úvěru.
Hospodaření obce skončilo ziskem 1.978.497 Kč, který je tvořen prostředky ze získaných
dotací. Obec v roce 2012 získala téměř 7 mil Kč na dotacích, příjem ze Státního rozpočtu
tvořil pouze 2,7 mil Kč. Výdaje na investice činily 5 mil Kč, výdaje na provoz byly také ve
výši 2,7 mil Kč. Zisk je uložen na účtu k využití pro další investice obce.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž –jaro 2013
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