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* Výsledky komunálních voleb – o víkendovém hlasování bylo do zastupitelstva obce
zvoleno následujících 7 členů – Dvořáková Jitka, Holec Josef, Horák Pavel, Fabián
Stanislav, Ječný Ondřej, Kopejsková Klára a Štyksová Jitka. Náhradnicemi zůstávají Petra
Ondráková a Radka Dlabačová. Hlasovalo 136 voličů z 231, tj. 58,8 %. Ustavujícízasedání,
nakterémzastupiteléslavnostněsložísvůjslib a budezvolenstarosta a místostarosta, se
uskutečnívedruhémtýdnu v listopadu, pouplynutívšechzákonnýchlhůt.
* Dotazníkspokojenosti – využili jsme voleb k rozdání malé ankety, abychom zjistili vaši
míru spokojenosti se zastupitelstvem a vaše přání ohledně budoucího rozvoje obce. Vrátilo
se nám 15 dotazníků, z rozdaných 231 kusů. Všem patnácti mnohokrát děkujeme, vám život
v obci není lhostejný. Při letmém procházení lístků jste vyjadřovali valnou většinou
spokojenost, což nás velice zahřálo  Co se týče přání do budoucna, jsou to věci které máme
dlouhodobě v plánu, navíc se přiznám, mne potěšila ta přání o ozelenění obce, oblasti, které
se v současné době také věnuji. Podrobné vyhodnocení vašich odpovědí zastupitelstvo
provede po ustavujícím zasedání. Proto žádáme ještě ostatní aby nám anketní lístky vyplnili
a vhodili do schránky u obecního úřadu. Kdo lístek již ztratil, bude ke stažení na stránkách
obce nebo na obecním úřadě.
* Firma ABAKprovádí na škole předělání vysílače a přijímače internetu, dojde k posílení
signálu, tedy zlepšení této služby pro všechny, kdo toto připojení využívají 
* Jak je to s kompostéry – v pondělí 13.10. proběhlo výběrové řízení na dodávku
kompostérů a společného štěpkovače pro Cecemínsko. Nabídka pro štěpkovač přišla jen
jedna, tudíž musela být vyřazena (podmínka zákona) a štěpkovač se pořizovat nebude. Na
kompostéry přišly nabídky 3, jedna byla vyřazena. Vítězná nabídka byla zároveň schválena
členskou schůzí Cecemínska a dojde k nákupu 840 ks kompostérů o objemu 900l a 12ks o
objemu 2000l (pro obce a školy). Termín dodání teprve bude dojednán, budeme vás
informovat.
* Společnost ČEZ žádá občany o odstranění a okleštění stromoví. Zásah prosím proveďte
v době veg. klidu, do 15.11.2014. Minimální vzdálenost větví od holých vodičů NN 2m,
izolovaných vodičů a kabelového vedení 1,5m. U VN musí být min vzdálenost 3,5m od
holých vodičů, 2,5m od izolovaných vodičů, od kabelového vedení 1,5m.
* Výstavba kanalizace – ve středu 22.10. obejdeme první polovinu domů, které mají
připravenou elektropřípojku a revizi (budete konkrétně informováni) a dle odhaleného
výtoku kanalizace z domu určíme hloubku navrtávky do jímky. Čerpadla se budou osazovat
od čtvrtka 29.10.
*Dostavba kanalizace v obci – 29.9. bylo předáno staveniště firmě Stavokomplet. Firma
v současné době obstarává nezbytná povolení nutná pro započetí prací, následně dojde
k vytyčení sítí, které vedou v blízkosti plánované trasy kanalizace. Čekáme na dodání
podrobného harmonogramu prací, zatím tedy není dáno budování zbývajících ulic
v Nedomicích.

