Informace z Obecního úřadu
19.12.2017
* Zaznamenali jste o tomto víkendu, že brněnští skauti vezou Betlémské světlo z Vídně do
Čech? Vězte tedy, že v sobotu 23.12. ho skautský oddíl z Kostelce přiveze také k nám. A
postarají se o to také skauti z Nedomic, kteří budou držet u světýlka stráž. A že nevíte, kdo
že je u skautů? Tak se přijďte podívat a poděkovat jim, v 17:00 před obecní úřad do Ovčár.
Připálíte si svíčku, na zahřátí se bude nabízet také rybí polévka. Tato milá vánoční akce se tu
již koná potřetí, stává se tedy tradicí. Přijďte se v hojném počtu pozdravit a popřát hezké
svátky sousedům 
* Zdravotní středisko Všetaty, MUDr. Hrdličková, oznamuje, že neordinuje v tyto dny:
úterý 19.12. (zástup Lhota), čtvrtek 21.12. (zástup Chrást) a pátek 22.12. (zástup Chrást). V
týdnu mezi svátky se ordinuje normálně.
* OÚ oznamuje, že od 21.12.2017 do 1.1.2018 je na úřadě zavřeno z důvodu čerpání
dovolené.
* Oprava místních komunikací – protože v ulicích máme často pozemky soukromých
vlastníků zabíhající do komunikace či chodníku, museli jsme je požádat o svolení se stavbou.
Někteří vlastníci nám svolení neodevzdali, tudíž nemůžeme např. chodník vybudovat nebo
opravit. Celý projekt oprav je v současné době podán na stavebním úřadě a žádáme o územní
rozhodnutí, teprve poté je možné žádat o stavební povolení. V době mezi svátky budu
vyrábět žádost o dotaci na opravu komunikace v ulici od Zalabáků k Nezbedovým (na
Ohradu).
* V minulém týdnu proběhlo úvodní setkání vlastníků pozemků v katastru obce a byl
zvolen 9-ti členný sbor zástupců. Zde jsou zastoupeni hospodařící zemědělci, obec,
pozemkový úřad a zástupce vlastníků drobných pozemků. Předsedou sboru je pan Milan
Hašek. Dále se pokračovalo pochůzkami v terénu podél pozemků, které leží na hranici
území, které se bude upravovat. Do úprav nevstupují např. zahrady, sady, louky ... V příštím
roce se projektanti zaměří na návrh nového uspořádání pozemků a přístupových cest. Každý
bude písemně vyzván k vyjádření či jednání, a to již z kraje roku 2018. Předběžný termín
dokončení je v roce 2020.
* Cena stočného je pro rok 2018 stanovena na 48,22 Kč/m³ bez DPH, tedy 55,45 Kč/m³ s
DPH. Vodné pro rok 2018 zůstává na úrovni loňského roku, tedy cena za m³ vody bude
46,30 Kč bez DPH a 53,24 s DPH.
* Volba prezidenta – rádi bychom vás pozvali k volbám dalšího pana prezidenta a zkusíme
požádat, jestli byste se dostavili v tak hojném počtu, jako na podzim k volbám parlamentním.
Bylo vidět, že vám osud naší země není lhostejný, a stejně tak bychom měli postupovat i při
volbách nadcházejících. Už jsme měli možnost zhodnotit, že není prezident jako prezident …
1. kolo voleb proběhne v pátek a sobotu 12. a 13.1., předpokládané 2. kolo potom 26. a 27.1.
Pro pořádek dodáváme, že Nedomice byly ve vzorku kontrol parlamentních voleb, kdy se
přišlo na nesrovnalosti s počítáním přednostních hlasů, a další nedostatky. Náš výsledek byl
bez chyb, máme šikovnou volební komisi 

* Milí sousedé, přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně to
zdraví, štěstí a spokojenost, ať se vám všem daří.

