Leták č. 1 / 2014
1. Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice,
které se koná v úterý 25. února 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. Rozpočet hospodaření obce pro rok 2014
5. Podání žádosti – „Vodovod Cholenice“
6. Zpráva o stavu veřejného pořádku – PČR za rok 2013
7. Smlouvy
8. Plná moc
9. Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
Na jednání jste všichni srdečně zváni!

2. Turnaj v bowlingu
Turnaj v BOWLINGU se koná v pátek 14. března 2014 v Jičíně – Hotel Paříž, kde
jsou rezervovány 2 dráhy. Zájemci hlaste se panu J. Rejmontovi na tel. čísle
606632781

3. Pozvánka na Dětský maškarní karneval a diskotéku pro dospělé
Dětský maškarní karneval se koná v sobotu 22. března 2014 od 14.00 hod.
v Hospodě u Vaňků.
Od 20.00 hodin bude Maškarní diskotéka pro dospělé.
Hudba: DJ Vašek.
Všichni jste srdečně zváni!
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4. Poplatky za sběr komunálního odpadu a poplatky za psa na rok
2014
Poplatky za sběr komunálního odpadu a za psa na rok 2014 se budou
vybírat v úterý 18. března od 18.00 do 20.00 hodin v budově OÚ.
Výše poplatků:
Komunální odpad ………… 420 Kč na osobu a rok + 100 Kč na 1 popelnici,
Poplatek za psa …………… 60 Kč na rok.
Pro ty, kteří chtějí platit 2 x po polovině poplatku za odvoz komunálního odpadu, bude
termín podzimního výběru poplatků včas oznámen v letáku (předpoklad je někdy
v září).

Upozorňujeme neplatiče, že neuhrazené pohledávky budou vymáhány
exekucí!!!
5. Změna provozní doby Hospody u Vaňků
Upozorňujeme na změnu provozní doby Hospody u Vaňků, která se mění s platností
od 3. února 2014 takto:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Sudý týden
Zavřeno
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
Zavřeno
18.00 - 24.00
17.00 - 24.00
17.00 - 22.00

Lichý týden
Zavřeno
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00
17.00 - 24.00
17.00 - 22.00

Obecní zastupitelé
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