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Úvodní slovo

Vážení a milí spoluobčané,
skončilo léto, začal podzim, čeká nás zima, a proto mě
dovolte oslavit tato období říkankou od Františka Hrubína:
Padá listí, zlaté, rudé, je ho plná zahrada.
A co potom padat bude, až to listí opadá?
Potom bude padat sníh, co ho bude na větvích.
Co ho bude všude, všude jen to slunko bude rudé!
Zastupitelstvo
1) Na rok 2017 byl zastupitelstvem zpracováván
návrh rozpočtu s výhledem příjmů více jak
2.700.000,-Kč, a který je vyrovnaný.
2) Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, po revizi
hřbitova, že počátkem roku 2017 budou pro
nájemce hrobových míst připraveny nové
nájemní smlouvy a dojde k úpravě 10 ti letých
cen pronájmu.

3) Dále bylo zastupitelstvem rozhodnuto o
poplatcích za odběr vody z obecní studny.
Poplatky budou vybírány od roku 2017
zpětně za předcházející rok
4) Poplatky za komunální odpad v roce 2017 se
zachovají ve stejné výši 600,-Kč jako v roce
2016, a zachovávají se i sociální úlevy.

Informace
Vodovod a kanalizace
Nejstěžejnější otázka je vývoj realizace k vodovodu a kanalizaci v obci a postup prací.
V současnosti bude hotova aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení, v rámci této
aktualizace bylo provedeno umístnění klasické aktivační mechanicko-biologické ČOV, která využívá
svažitosti pozemku, objekt je menší než rodinný domek. Souběžně s tímto běží i aktualizace
majetkoprávních vztahů, obec dokončuje převod pozemku pro ČOV do jejího vlastnictví, toto i další bylo
však možné až po dokončení rozsáhlých pozemkových úprav v katastru obce Seletice. Kdy teprve po
jejich skončení a zapsání do KN bylo možné v těchto majetkoprávních vztazích pokračovat. V rámci
aktualizace projektu vodovodního přivaděče, který bude přivádět vodu ze skupinového vodovodu
Nymburk-Chotuc, byla upravena a zkrácena jeho trasa. Právě díky dohodě s majiteli pozemků na kraji
obce bylo toto možné. Rovněž projekt vodojemu je aktualizován, je navržen prefabrikovaný, se zálohou
pro případ dlouhodobé odstávky či údržby, tak aby byly výpadky pitné vody co nejmenšího možného
rozsahu. V rámci aktualizace rozvodů vody a kanalizace uvnitř obce bude v obci před započetím jara
probíhat u všech obyvatel trvale žijících, a i u všech ostatních zájemců návštěva a dohodnutí konkrétní
varianty napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci.
Obecní rozhlas
V roce 2017 by mělo dojít v souvislosti digitálním povodňovým plánem k vybudování nového,
bezdrátového, rozhlasu v obci s příslušenstvím v hodnotě 1,3 mil. Kč. Obec se bude podílet částkou cca
380 – 400.000,-Kč na jeho realizaci.

Svoz bioodpadů
Poslední svoz v obci bude uskutečněn v sobotu, dne 19. 11. 2016.

Mikuláš a rozsvícení stromku – soutěž o nejlepší vánoční cukrovinky
Jako každý rok tak i letos proběhne v obci rozsvícení „vánočního“ stromku na tradičním místě vedle
prodejny potravin.

3. prosince 2016 od 16:00 hod.
Program:
l. Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Loučeň
II. Rozsvícení Vánočního stromu
III. Společné zpívání koled
IV. Mikulášská nadílka pro děti
VI. Vyhlášení soutěže v pečení vánočních cukrovinek
Tímto vyzýváme maminky, babičky, tety a další kuchařky, upečte vánoční pečené a nepečené cukrovinky
a pochutiny!!!!! Zvolená komise vybere v závěru večera z donesených vzorků „Nejlepší vánoční
cukrovinku roku 2016“. Vytvořené výrobky přineste dne 3.12.2016 od 14.00 – 14.30 hod. před místní
obchod.

Poplatky za využívání vody z veřejné studny
Od roku 2017 budou dle rozhodnutí zastupitelstva vybírány poplatky za odběr vody z obecní studny.
Poplatky budou vybírány vždy zpětně. Za rok 2016 je stanovena částka 100,-Kč na osobu (trvale žijící
v obci). K této částce se připočítává na osobu a rok 400,-Kč u těch, kteří využívají tlakový vodovod. U
rekreačních objektů je poplatek za objekt a rok 200,-Kč a na tlaku 600,-Kč. Další podrobnosti či informace
na OÚ Seletice.
Poplatky - hrobová místa
Zastupitelstvo projednalo poplatky za hřbitovní místa. Výše poplatků jsou stanoveny v korunách a
ročně následovně:
urna – 20,-,
jednohrob – 34,-,
dvojhrob – 60,-,
hrobka – 60,-,
dětské hroby – 10,-,
hrob č. 71–60,-.
Smlouvy a ceny se budou realizovat od roku 2017, zaplacené nájemné přes rok 2017 se zachovává.
Nabídka práce
Futurejob,
pro tento region, nabízíme vedlejší činnost 2-3 hod. denně při zaměstnání vedenou z domova.
Příjem 8–12 tis/měs. Podrobnosti na www.futurejob.cz nebo email futurejob@post.cz.

