Informace z Obecního úřadu
16.4.2013
* Zdravotní středisko Všetatyoznamuje,že od 15.4. bude již přítomna paní doktorka
Hrdličková v obvyklých hodinách.
* V pátek19.4. proběhne očkování psů od 16:00 do 17:00, před Obecním úřadem.
* Katastr naší obce je digitalizován. Od 13. do 27.5.2013 bude k nahlédnutí v Zasedací síni
obecního úřadu, o úředních hodinách. Zaměstnanec katastrálního úřadu zde bude osobně
přítomen v pondělí 13.5. od 10:00 do 12:00 a 27.5. od 13:00 do 15:00 k zodpovězení vašich
dotazů. V ostatní dny budou na vaše dotazy odpovídat zaměstanci obce. Prosím připravte si
podklady k Vámi vlastněným nemovitostem, ať můžete v tomto termínu překontrolovat
výsledek digitalizované katastrální mapy. Toto se týká všech vlastníků nemovitostí v obci!
Lhůta pro podání námitek je 15 dní od konce vyložení digitalizovaného operátu, tedy 15 dní
po 27.5. Platnost nového katastrálního operátu bude vyhlášena 12.6.2013. Ty samé datumy
platí i pro kontrolu digitalizovaného operátu v Ovčárech, pro ty, kdo tam mají také pole.
* Ve spolupráci s městem Neratovice nabízíme i občanům Nedomic možnost účastnit se
výběru levnějšího dodavatele elektrické energie. Podklady od Vás vybereme zde
v Nedomicích, předáme do Neratovic, a poté, společně s požadavky občanů z okolních obcí,
proběhne výběr dodavatele energie pro roky 2014-2015, tedy na 2 roky. Smlouvu s novým
dodavatelem uzavře každý, pro koho bude vysoutěžená cena levnější než cena stávající.
Zájemci se mohou dostavit na Obecní úřad v Nedomicích se smlouvou od ČEZu a posledním
vyúčtováním spotřeby el. energie, spolu s rozpisem záloh na rok 2013. My zde pořídíme
kopie a předáme je do Neratovic, budeme vás dále informovat o průběžném postupu.
Zájemci se mohou hlásit pouze do konce dubna!Administrace a výběrové řízení či eaukce je pro vás zdarma. Více info také na www.neratovice.cz– v sekci Aktuálně.
* Živnostenský úřad v Neratovicích zve seniory na promítání dokumentárního filmu
„Šmejdi“, který ukazuje na hrubé praktiky předváděcích zájezdů pro seniory. Film bude
promítán v kině v Neratovicích 13.5.2013 od 15:00, senioři vstupné zdarma, ostatní 70Kč.
Doprava do kina bude řešena hromadně a bezplatně Dobrovolným svazkem obcí
Cecemínsko, zájemci prosím nahlašte se na obecním úřadě do konce dubna.
* Výprodej obkladů a dlažeb – 26.4. od 14:00-18:00 a 27.4. od 8:00-12:00. K Přívozu
2604/23, Mělník – Mlazice (areál ČSAD a celnice). Obklady od 50,- do 199,- Kč/m2, dlažby
od 80,- do 250,- Kč/m2.
* Krajský přebor - muži - mistrovská soutěž –jaro 2013
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