Informace z Obecního úřadu
5.2.2014
* Obecní úřad oznamuje změnu pevné linky na mobilní číslo 602 456 890. Platí již dnes.
* Koncem roku 2013 byly podány 2 žádosti o dotaci na kanalizaci. Výsledek řízení zatím
není znám, bude do poloviny letošního roku. Průběžně zjišťované informace jsou zatím
příznivé, nechci příliš rozvádět, abych nezakřikla. Kraj náš projekt posuzuje a zatím
neshledal chybu. S Fondem životního prostředí od podání žádosti komunikujeme a
poskytujeme informace a doklady, které požadují. Naši žádost akceptovali, to znamená, že ji
také nevyloučili pro chyby. Čekáme tedy jen na rozhodnutí, jestli dostaneme peníze.
* Pokud obdržíme dotaci na kanalizaci, bude velký kvalt na její dokončení (termíny EU).
Proto již nyní podnikáme kroky k tomu, abychom byli co nejvíce napřed a pokud se dotace
dočkáme, abychom mohli bez průtahů začít. V naší obci se budou během následujících dní a
týdnů pohybovat manželé Fillerovi, kteří pracují na prováděcí dokumentaci. Navštíví
každého z vás a budou upřesňovat uložení kanalizace a jímky. Předpokládají, že nejvíce lidí
potkají o víkendu, ale setkání během týdne se také nebrání. Pokud víte, že se chystáte na
hory nebo na pár dní pryč, prosím kontaktujte je a sjednejte si s nimi termín, na tel.
774 551 244. Uvítáme také informaci od vás, jestli je možná návštěva v týdnu, po 10:00.
* Ve středu 12.2. od 13:00 do 14:00 proběhne v naší škole zápis prvňáčků do 1. ročníku.
* Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do konce února. Pro zaměstnané je
zřízena podvečerní otvírací doba OÚ – pondělky od 19 – 20:00. Děkujeme těm, kteří v naší
obci žijí ale nemají trvalé bydliště, a přesto se na úhradě za odpad podílí. Je to od vás
solidární. Zároveň nabádáme ty, kteří nechávají platit za svůj odpad ostatní, aby se dostavili
na úřad tuto situaci napravit a chovali se k nám férově. Stejný apel platí i pro platbu za
kanalizaci, i zde máme nahlášené rozdíly mezi počtem platících osob a skutečně bydlících.
* Na veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo zapojení obce do působnosti Místní Akční
Skupiny (MAS) Vyhlídky pro roky 2014-2020. Od této spolupráce si slibujeme možnost
čerpání dotací z EU na rozvoj venkova, nejen pro obec, ale i pro fyzické osoby, podnikatele,
občanská sdružení, žijící a působící v naší obci. Byla bych ráda, aby se nám zapojením
veřejnosti do života v Nedomicích dostalo peněz na užitečné projekty a podporu podnikání.
* Špatnou zprávu máme k odbahnění rybníka. Naše žádost o odbahnění byla doslova
„zaříznuta“ Agenturou ochrany přírody. Intenzivním jednáním se snažíme prokázat
správnost našeho projektu. Je zde velká pravděpodobnost že Agenturu přesvědčíme a oni nás
zařadí do další výzvy k čerpání dotací.
* SDH Ovčáry – Nedomice si Vás dovoluje pozvat na hasičský ples v pátek 21. 2. 2014 od
20 hod. v sále hospody na hřišti v Ovčárech. Hraje skupina IMPULZ. Vstupné 100 Kč.

