Leták č. 6 / 2014
1. Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice,
které se koná v úterý 9. září 2014 od 18.00 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. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Záměr prodeje pozemku
5. Smlouva
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Na jednání jste všichni srdečně zváni!

2. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu,
dne 18. října 2014 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.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.
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3. Informace ke komunálním volbám
Komunálních volby se budou konat 10. a 11. října 2014.
Upozorňujeme občany, že při komunálních volbách nelze volit mimo trvalé bydliště neexistují při nich voličské průkazy. Kdo se nezdržuje ve dnech voleb v místě bydliště,
nemůže volit.
Komunální volby se od všech ostatních voleb liší tím, že existuje jen jeden
hlasovací lístek. Všichni kandidáti jsou na jednom hlasovacím lístku, rozděleni ve
skupinkách, tzv. „volebních stranách“. To nám umožňuje vybírat si kandidáty ze
všech volebních stran. Nejsme nuceni, jako při ostatních volbách, rozhodnout se jen
pro jednu stranu.
Hlasovat můžeme některým z těchto způsobů:
• Na hlasovacím lístku v rámečku před jménem kandidáta můžeme označit
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujeme. Takto můžeme označit
maximálně 7 kandidátů. Ne více!
• Na hlasovacím lístku můžeme označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty nejvýše jednu volební stranu a zároveň v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasujeme. Takto volíme předně
jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany,
kolik jich chybí do 7, a to v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
• Na hlasovacím lístku můžeme označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty jednu volební stranu. Tím volíme všechny kandidáty této volební
strany, jejich pořadí nemůžeme nijak ovlivnit.
Nevýhodou druhého a třetího způsobu je, že musíme přijmout pořadí kandidátů,
jak je uvedeno na hlasovacím lístku. Neexistují tzv. „preferenční hlasy“, jaké
známe z jiných voleb.

4. Připomínáme : Zájezd do divadla na představení Muži
v offsidu
V sobotu, dne 27.9 se koná zájezd do Divadla Mladá Boleslav na představení
Muži v offsidu.
Představení začíná v 19.00 hodin, cena vstupenky je 150 Kč.
Zájemci hlaste se do 15.září u paní Komárkové.

5. Připomínáme: Zájezd na Muzikál skupiny LUCIE
V sobotu, dne 22. listopadu pořádá OÚ Cholenice zájezd do Hudebního divadla
KARLÍN na muzikál LUCIE, větší než malé množství lásky.
Cena vstupenky pro obyvatele obce je 400 Kč. Zájemci hlaste se nejpozději do
poloviny října u paní Komárkové.
Obecní zastupitelé
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