Informace z Obecního úřadu
26.2.2016
* Obecní zastupitelstvo zve na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 1.3. od
19:00 na OÚ. Na programu je projednání několika bodů týkajících se navyšování kapacity
ČOV, jak jistě tušíte, tato záležitost bude mít velký finanční dopad na naši obec. Dále
schválíme rozpočet ZŠ a MŠ, projednáme žádosti spolků o příspěvky na jejich akce, budeme
se věnovat vašim dotazům a návrhům. Prosíme i o vaši účast, pokud vám není lhostejná
obec, ve které žijete.
* MUDr. Alena Hrdličková oznamuje, že v pondělí 29.2. neordinuje, sestra přítomna.
* Oznamujeme občanům, že na podnět obce Povodí Labe připravuje projekt čištění strouhy,
která začíná za areálem kravína a teče směrem ke Všetatům. Obdrží-li dotaci, pak čištění
bude probíhat během příští zimy. Samozřejmě žádáme i o čištění strouhy ze Dřís, která přes
náš rybník pokračuje do Chrástu. Toto je zatím ve vyjednávání plánu na další rok.
* Ve spolupráci se spolkem Vyhlídky jsme připravili schůzku s místními zemědělci.
Uskuteční se v pondělí 7.3. od 16:00 na obecním úřadě. Zveme všechny zemědělce, hlavním
tématem schůzky bude vysvětlení různých možností dotací pro zemědělce, spolupráce s obcí,
atd.
* Paní Ontlová zve na cvičení Jógy do Lhoty č.p. 9. Lekce začínají od 29.2., info na
www.inhouseyoga.eu
* Ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna zve malé i velké na divadelní
představení S tebou mě baví svět, které odehraje v sobotu 27.2. od 18:00 ve Lhotě, hostinci
Na Malém plácku.
* Svazek obcí Cecemínsko ve spolupráci s Vyhlídkami připravil seminář zaměřený na
Kotlíkové dotace. Manažerky Vyhlídek podrobně vysvětlí krok za krokem jak vypracovat
žádost. Seminář se bude konat v úterý 15.3. od 18:00 v Hlavenci, doprava zajištěna. Svůj
zájem hlaste na našem úřadě abychom vám mohli zajistit dopravu na akci.
* V Týdeníku Mělnicko bude pravidelně vycházet celostránková prezentace každé obce
v regionu, obce Cecemínska budou začínat od příštího týdne. Zajistěte si svůj výtisk
v obchodě
* Finanční úřad v Neratovicích, oznamuje, že úřední hodiny pro výběr daňových přiznání k
dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 budou v termínu od 21. března 2016 do 1. dubna
2016 stanoveny na pondělí – pátek 8.00 hodin - 18.00 hodin. Tiskopisy také na
www.financnisprava.cz
nebo
možno
vyplnit
a
podat
elektronicky
na
www.daneelektronicky.cz. K placení lze použít daňovou složenku bez poplatku,
bezhotovostní převod na účet, hotově jen na pobočce v Mělníku.
* Obec Borek nabízí k pronájmu Restauraci na Borku. Nabídky přijímá do 23.3. 18:00.

* ZŠ a MŠ Nedomice nabízí vyřazené dřevěné šuplíky, nejlépe ke stopení, za odvoz.

