OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 3 /2017
1. Veřejná schůze
Obec Cholenice zve tímto občany na veřejné zasedání zastupitelů obce
Cholenice, které se bude konat v neděli 26. 2. 2017 od 15 hodin v budově
obecního úřadu. Pozvánka je vyvěšena na elektronické i úřední desce.
2. Pozvánka na dětský maškarní karneval a diskotéku
Obec Cholenice pořádá v místním hostinci U Vaňků dne 11. března 2017
od 14 hodin Dětský maškarní karneval a od 20 hodin Maškarní diskotéku
pro dospělé. Všichni jste srdečně zváni!
Hudba: DJ Saša
Vstupné: Dětský maškarní karneval: vstupné dobrovolné
Maškarní diskotéka: 60 Kč, MASKY ZDARMA
3. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude opět možné v Kopidlně na
městském úřadě, a to ve středu 22. března 2017 od 8 do 17 hodin.
4. Informace k montáži vodoměrné sestavy
Povinností každého občana je pustit na svůj pozemek zástupce firmy Stavoka
k namontování vodoměrné sestavy. Upozorňujeme, že každý kdo má přípojku,
musí mít vodoměrnou sestavu namontovanou, i když nebude odebírat vodu. Při
instalaci vodoměru, který je ve vlastnictví společnosti VOS a. s. Jičín, bude
s každým majitelem sepsána přihláška k odběru + záznam o instalaci a
zaplombování vodoměru. Po instalaci vodoměru můžete začít odebírat vodu.
Přihlášky k odběru budou zaslány do společnosti VOS, a.s. Jičín a ta s vámi
sepíše smlouvu o odběru. Dále upozorňujeme, že na každou zimu musíte zajistit
zateplení vodoměrné sestavy. Pokud přijde pracovník VOS a.s., je vaší
povinností ho pustit na pozemek. Pracovník se vždy prokáže průkazem anebo
bude označen logem společnosti. Nikoho jiného bez označení a prokázaní, že je
pracovníkem společnosti, na pozemek nepouštějte. Montáž a dodávku
vodoměrné sestavy hradí dodavatel stavby a montáž vodoměru + doprava a
materiál v hodnotě cca 350 Kč hradí vlastník nemovitosti.
Obecní zastupitelé
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