Leták č. 4 / 2013

1.

Pozvánka na 13.veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice
13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice se bude konat v úterý 21. května 2013 od
19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
(v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Výběrové řízení na opravu chodníků před místní prodejnou
Závěrečný účet spolku Mariánská zahrada za rok 2012
Smlouvy - pozemky
Diskuse
Usnesení
Závěr

Na jednání jste všichni srdečně zváni!!!
Po veřejném zasedání přijedou zástupci z MAS Otevřené zahrady Jičínska a prosí občany o účast na
vyplnění dotazníku k procesu sběru dat ke SWOT analýze v rámci přípravy strategie pro období 2014
– 2020 formou komunitního projednání se skupinou osob v jednotlivých obcích zájmového území.

2.

Připomínáme - sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v obci v sobotu
dne 18. května 2013 od 10.40 do 10.50 hodin u autobusové zastávky.
Přejímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
• Zbytky starých barev, obaly od barev
• Televizory, lednička, zářivky
• Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
• Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
• Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
• Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
• Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
• Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny, nebo
po jejím odjezdu.
• Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu

3.

Prodej obrubníků a dlaždic z majetku obce

Zastupitelé oznamují občanům, že byl odsouhlasen prodej staré dlažby a obrubníků z majetku obce:
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Dlaždice
1 ks / 3 Kč
Obrubník
1 ks / 5 Kč
Zájemci mohou volat pana R. Martínka 737 406 517.

4.

Zájezd – Delfíni v Praze

Zájezd OÚ na představení Delfíni v Praze se koná v neděli 30. června 2013. Odjezd z Cholenic v
8.30 od zastávky.
Cena lístku 499,- Kč. Děti z Cholenic mají vstupenku zdarma, dospělí hradí polovinu ceny, to je
250,-Kč.
Zájemci hlaste se u paní R. Komárkové nejpozději do konce května. Pokud nebude autobus zaplněn,
budou zbylá místa nabídnuta zájemcům z okolí.
JEDINEČNÁ SHOW DELFÍNŮ! V PRAZE PO 27 LETECH!
Do Prahy míří absolutně ojedinělá show a exkluzivní a skutečně výjimečná podívaná.
Delfíni jsou neuvěřitelně hraví a většinu svého času tráví právě skákáním, skotačením a tím, že se
prostě baví.
Veškeré triky dělají delfíni ne kvůli tomu, že je po nich někdo chce, ale prostě proto, že to sami
chtějí.
Delfíni budou dopraveni do České republiky leteckým speciálem z Turecka, a to za doprovodu
špičkových veterinářů, chovatelů a trenérů.
Tato excelentní vystoupení budou probíhat v prostorách vyhřívaných stanů unikátních rozměrů, jež
jsou svým vybavením a zázemím srovnatelné se špičkovými sportovními či kulturními arénami.
Obdivujte společně s námi neuvěřitelné schopnosti těchto mimořádně inteligentních mořských savců.
Užijte si show stejně jako oni!
Představení trvá 100 minut včetně přestávky.
Obecní zastupitelé
Mandala č. 4.
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