Informace z Obecního úřadu
19.6.2015
* Zastupitelstvo obce vřele zve na zasedání, které se uskuteční v pondělí22.6.2015 od 19:30
na Obecním úřadě. Na programu je schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2014, podání
dalších zpráv o činnosti školy, o dotaci na pořízení kontejneru na odpad, o podání žádosti o
dotaci na regeneraci veřejné zeleně v obci, o kanalizaci a výhledu kapacity čistírny ve
Dřísech, o situaci v TJ. Sokol Ovčáry-Nedomice a oddíle kopané, atd. V úvodu zasedání
vystoupí zástupce firmy Moderní technologie a přednese nám nabídku na výměnu svítidel
veřejného osvětlení. Je samozřejmostí že prostor bude věnován i vašim dotazům a podnětům.
* Od pátku 26.6. do neděle 28.6. proběhne v areálu myslivny sraz motorkářůpořádaný
místním spolkem – Ovčárští Barbaři. Očekávat lze zvýšený počet motorek a hladinu hluku
v obci po dobu víkendu. Sraz je přístupný veřejnosti, zajištěno bude občerstvení, hudba, silné
a rychlé stroje 
* Svazek obcí Cecemínsko zve své občany k účasti na závodech malých dračích lodí- děti,
spolky, ženy, muže, prostě všechny, kdo má chuť se bavit.Závod se uskuteční v sobotu
27.6.na jezeře Konětopy, prezence od 9:00 do 9:30. Registrace posádek je do pondělí 22.6.
na našem obecním úřadě. K registraci je potřeba mít max 11 závodníků a název posádky.
* Žádáme občany, u kterých se buduje kanalizace, aby si připravili elektro přípojku pro
ovládání čerpadla. Podrobné informace jste obdrželi na samostaném letáku, s dalšími dotazy
se neváhejte obrátit na obecní úřad.
* Na obecním úřadě je možné zdarma odevzdávat vypotřebované tonery do tiskáren.
Zabalené do fólie nebo novinového papíru. Dále je možné také odvezdat CD/DVD nosiče a
VHS kazety.Tyto předměty do popelnic nepatří.
* Obec se zapojila do iniciativy k vyvolání komplexních pozemkových úprav v našem
katastru, stejně tak sousední obec Ovčáry. Je třeba Státnímu pozemkovému úřadu předat
souhlasy vlastníků pozemků o nadpoloviční výměře zemědělské půdy, teprve pak bude
možné s vlastním procesem pozemkových úprav začít. Pro Nedomice je třeba souhlasu od
majitelů pozemků v součtu nad 140 ha. Prosíme obeslané vlastníky o včasné odevzdání
podepsaných formulářů na obecní úřad.
* Informace z T.J. Sokol Ovčáry-Nedomice – oddíl kopané již příští fotbalovou sezónu
bude k zápasům nastupovat na hřišti ve Klích. Obci Ovčáry byla předána výpověď z nájmu
hřiště. Rádi bychom tímto podpořili naše obyvatele se zájmem o fotbal či sportování všeho
druhu, vedení oddílu dětí, atd. aby se svým návrhem na využití fotbalového stánku
v Ovčárech přihlásili na našich obecních úřadech.

