OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 9 /2020
1.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Informujeme občany, že v sobotu 13. 6. 2020 od 10:40 do 10:50 hodin bude probíhat sběr
nebezpečného odpadu u autobusové zastávky.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
• Oleje a tuky
• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
• Barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědle
• Kyseliny, zásady (hydroxid)
• Nepoužitá léčiva (léky)
• Pesticidy (hnojiva)
• Akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu
běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:
• Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
• Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
2.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ

Dne 13. 6. 2020 přivezte vysloužilé elektrozařízení a baterie k autobusové zastávce
v 10:40 – 10:50 hodin, kde si je převezme zastupitel obce.
3.

POZVÁNKA

na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice, které se bude konat v neděli 28. 6. 2020
od 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Program jednání:
1. Zahájení, 2. Schválení programu, 3. Schválení ověřovatelů zápisu, návrhové
komise a zapisovatele, 4. Kontrola usnesení, 5. Zpráva PČR, 6. Prodej pozemku
384/8 v k.ú. Cholenice, 7. Rozpočtové opatření, 8. Veřejnoprávní smlouva,
9. Smlouva o reklamě, 10. Žádost o dar FK Kopidlno z.s., 11. Závěrečný účet obce
2019 a zpráva z přezkoumání hospodaření, 12. Účetní závěrka obce 2019, 13.
Souhlas se zařazením – Místní akční skupina, 14. Zpráva o výsledku přezkoumání,
Závěrečný účet MZ 2019, 15. Informace – protipovodňový plán, bezdrátový rozhlas,
16. Diskuze, 17. Usnesení, 18. Závěr

IČ obce Cholenice: 00578339
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