Informace z Obecního úřadu
28.4.2021
* Zastupitelé obce zvou na veřejnou schůzi v pondělí 3.5. od 19:00 na obecním úřadě.
Hlavním bodem programu bude schvalování nabídek z výběrových řízení na rekonstrukci
chodníku, opravu silnice v Kozí ulici a Oskořínku. Dále schvalování výsledků hospodaření
obce a školy v loňském roce. Hospodaření obce bylo zkontrolováno 2x auditem, prošli jsme
bez závad  Schvalovat také budeme darovací smlouvu na převod vybudované infrastruktury
od firmy AktivHolding-Developer, a to vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě
Na Pískách (Pšeničkovo pole). I když si všichni počínáme obezřetně a nevystavujeme se
zbytečně možnému zdroji nákazy, prosíme o vaši účast, jedná se o investiční záměry obce a
tedy o to, jak se vám bude v následujících měsících ve vaší ulici bydlet.
* S radostí se s vámi můžu podělit o informaci, že řídící orgány (a že jich je …) doporučily
naši žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku a dostavbu až k autobusové zastávce na návsi
u křížku k financování. Na veřejné schůzi budeme schvalovat dodavatelskou firmu na základě
ukončeného výběrového řízení. Žádosti o dotace na opravu Kozí ulice a Oskořínku budou
vyhodnocené 31.5., ale šance je cca 10%, tedy malinká. Na veřejné schůzi budeme také
schvalovat nabídky na opravu těchto 2 ulic a rozhodovat, jestli je zrealizujeme za vlastní
peníze, které si snažíme ušetřit pro důležité potřeby obce a nebo zkusíme štěstí příští rok.
Ve výrobě je i příprava projektové dokumentace na rekonstrukci návsi u křížku, rozpočet tedy
zatím neznáme, možnosti financování také nebudou jednoduché, ale jistě něco vymyslíme.
* Zahradnictví Zámorská v Přívorech zahájilo provoz v úterý 27.4. Prodejní doba od Po-So
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00. O svátcích 1. a 8.5. otevřeno.
* Sčítání 2021 – byli jsme informováni, že dosud bylo sečteno 60% domácností
v Nedomicích. Prosíme každého z vás o účast, je velmi důležitá, může mít vliv na plánování
rozvoje obce a našeho regionu. Nejjednodušší je sečíst se do 11.5. online na adrese scitani.cz
Kdo by sám nezvládl, pomůžeme. Ale stačí, aby za všechny členy domácnosti dotazník
vyplnila 1 osoba.
* Objednali jsme pro nás putovní kino  Pokud situace dovolí, v sobotu 26.6. by k nám do
Nedomic zavítalo Putovní kino s promítáním nějakého filmu, který si vybereme z nabídky.
Akci jsme domluvili v areálu Myslivny. Uvítáme nápady, jak si celé toto odpoledne a večer
zpříjemnit  Podrobnosti akce budeme upřesňovat.
* A opět slepice či krůty – v pátek 30.4. Svoboda Lučice, cena 180,- Kč/kuřice, 270,Kč/krůtička, ve 12:50 u rybníka, nutno objednat na 777 989 857. V úterý 4.5. ve 13:45
Svoboda-Havel Mírovka prodává za 195,- Kč/kuřice, 290,- Kč/krůta, objednejte na 777989978
* Úřad práce nám i pro letošek uvolní pana Ladislava Smolku z Ovčár na výkon veřejně
prospěšných prací, od května do konce listopadu, poskytnou i částečný příspěvek na jeho
mzdu  I nadále vás však žádáme, kdo chce mít okolí svého domu hezké, aby o něho pečoval,
neb není možné v tomto počtu zaměstnanců ošetřovat všechna místa.

