Informace z Obecního úřadu
28.6.2017
* Zastupitelstvo obce zve spoluobčany na veřejné zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek
29.6. od 19:30 na obecním úřadě. Při větším počtu účastníků půjdeme do tělocvičny.
Hlavním bodem programu bude vysvětlení záměru centrálního vytápění pro obec a diskuse
s vámi, zjišťování zájmu. Dle častých dotazů uvádím, že napojení na obecní vytápění se
neděje přes vaší kotelnu, ale trubkou vašeho topení nejblíže k ulici. Dále na programu bude
schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Nedomice za rok 2016, diskuse o možnosti sběru
stavebního odpadu, atd.. Těšíme se na vaší návštěvu.
* Drůbežárna Mírovka, Svoboda-Havel, prodává v pondělí 3. července 2017 ve 13:45 hod.
u zvoničky kuřice - hnědé, černé, bílé - stáří 22. týdnů, cena 180 Kč/ks
* Svazek obcí Cecemínsko vyhlásil výběrové řízení na svoz komunálního odpadu (směsného
i tříděného) ve všech členských obcích. Otevírání obálek proběhne ve Dřísech dne
10.7.2017. Je tedy možné, že již koncem roku budeme mít novou svozovou firmu. Dle
zkušeností okolních obcí a svazků obcí jsou vyhlídky na snížení ceny mizivé, ale budeme
doufat …
* Věnujte, prosím, pozornost směsnému komunálnímu odpadu. Firma FCC začala důsledněji
svážet popelnice a již nadále nevysype popelnici bez platné známky, nebo takovou, kde je
bioodpad nebo přidaná stavební suť.
* Zveme naše seniory na každoroční setkání, které se letos uskuteční v sobotu 2.7. od 15:00
na hřišti v Ovčárech. Letos bude setkání spojené se sousedy z Ovčár. Hrát nám k dobré
zábavě bude opět pan Dědina, děti ze školy a školky se nám postarají o kulturní vložku a
možná historik z mělnického muzea nám krátce popovídá o svatém Václavu a vinici. Těšíme
se na vás.
* MUDr. Hrdličková oznamuje dovolenou v pondělí a úterý 3. a 4.7. (5.-6.7. je zavřeno pro
státní svátek). V pondělí zastupuje Chrást, v úterý Lhota.
* Operační fond životního prostředí vyhodnotil žádosti o dotace na kanalizace a naši žádost
(Svazku obcí Cecemínsko) odsouhlasil. Naše žádost obsahuje intenzifikaci ČOV (výstavbu
druhé čistírny a přestavbu první, budou fungovat jako 1 velká, o celkové kapacitě 4500 osob)
a výstavbu kanalizace v obci Lhota. Celkové náklady jsou kalkulované na 94 milionů.
Dotace 63%. Podíl Nedomic se budeme snažit uhradit z vlastních zdrojů (úspor na
kanalizaci, které od počátku šetříme a nehradíme s nimi jiné akce). Nebudou-li vícepráce,
mohli bychom se obejít bez dalšího úvěru. Stavět se začne asi v roce 2018, do konce
letošního roku budou probíhat výběrová řízení.
* Děkuji moc všem, kdo podal připomínky k rekonstrukci komunikací. Ráda bych, aby
stavba sloužila mnoho let bez nutnosti dalších dodělávek, proto je teď důležité vše
dopodrobna připravit a naplánovat.

