Informace z Obecního úřadu
18.11.2015
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková oznamuje, že v úterý 24.11. odpadá
odpolední ordinace.
* Obecní úřad nabízí občanům ke koupi dřevo z vykácených stromů u rybníka a u školy.
Jedná se především o břízy, akáty, šeříky, atd. Cena je 700,- Kč za prm, max. množství
k odběru bude 5 prm. Uspokojeni budou zájemci dle pořadí na seznamu do vyčerpání zásob.
Zájemci prosím hlaste se na obecním úřadě, nebo tel. 606357436, email obec@nedomice.cz.
* Regenerace zeleně – pro časté dotazy spoluobčanů jsme vyvěsili na úřední desku
osazovací plány na lokalitu parku u rybníka. Z těchto plánů vyčtete jaké dřeviny budou
nahrazeny novými. Důvodem kácení vzrostlých stromů byl především jejich zdravotní stav.
Většinou stáří nebo zmnožené kmeny, či špatně nasazené větve, které by se časem rozlomily.
Tento týden proběhnou výsadby u rybníka – stromů, záhonů s keři, a především výsadba a
zapletení tunelu z vrbových prutů. Doporučuji se zastavit a shlédnout, je to velmi zajímavé
(středa, čtvrtek).
* V neděli 22.11. od 10:00 na obecním úřadě proběhne slavnostní vítání občánků, kteří se
narodili v roce 2015. Letos tak přivítáme Karolínku Ondrákovou a Jarouška Zalabáka.
* SDH Ovčáry-Nedomice a děti z naší školy a školky srdečně zvou na sváteční rozsvěcení
vánočního stromečku. Akce proběhne v sobotu 28.11. od 16:30 na návsi v Ovčárech.
Kromě vystoupení si děti pro vás připravily vánoční jarmark, kde budou prodávat výrobky,
které ve škole připravily. Copánek připraví stánek s vánočním cukrovím, hasiči něco na
zahřátí. Prosíme hodné pekařky o příspěvky do stánku Copánku, předem děkujeme.
* Copánek na své poslední schůzi minulý týden odsouhlasil pokus o podání žádosti o dotaci
na dětské hřiště v Nedomicích u rybníka, bude-li i tento pokus neúspěšný, pustí se v příštím
roce do budování hřiště ze svých zdrojů, případně za spoluúčasti obce.
* Finanční správa České republiky rozšiřuje možnosti způsobu platby daně z nemovitých
věcí o placení prostřednictvím SIPO. Tímto způsobem bude možné platit daň z nemovitých
věcí počínaje rokem 2016. Od 1. 9. 2015 byly zrušeny pokladny pro výběr daní v hotovosti
na neokresních územních pracovištích, včetně Neratovic. Poplatník, který se rozhodne platit
daň prostřednictvím SIPO, vyplní „Oznámení“ Tiskopis je možné získat na všech finančních
úřadech nebo na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Oznámení poplatník
uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího
období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena. Tím jeho starost o placení
daně z nemovitých věcí končí. Více informací na obecním úřadě nebo finančních úřadech.
* V neděli 22.11. od 10:00 na obecním úřadě proběhne slavnostní vítání občánků, kteří se
narodili v roce 2015. Letos tak přivítáme Karolínku Ondrákovou a Jarouška Zalabáka.

