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DUBEN 2016
Zastupitelé informují

Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

 Kanalizace
Dne 4. 3. 2016 komise vyřadila firmu s mimořádně nízkou nabídkovou cenou a hodnotící
komisí byla po té vyhotovena Závěrečná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která
byla předložena zastupitelům ke schválení.
Dne 9. 3. 2016 zastupitelstvo obce na základě předložené Zprávy hodnotící komise rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ZEPRIS s.r.o., sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20
Praha 4.
Zastupitelé na svém jednání dne 2. 11. 2015 projednali a schválili poplatek za připojení ke
kanalizačnímu řadu ve výši 30 000,- Kč. Obyvatelé, kteří mají v obci Přišimasy trvalý
pobyt, budou zvýhodněni a poplatek bude pro tyto obyvatele ve výši 15 000,- Kč. Částky
je možné uhradit ve splátkách, nejpozději do 31. 12. 2016. Pro toho, kdo této možnosti
nevyužije, bude poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu ve výši 100 000,- Kč.
Podmínkou je uzavření Smlouvy o investičním příspěvku s obcí s termínem do 30. 4. 2016.
Termín bude pravděpodobně prodloužen s ohledem na datum uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby (v tuto chvíli stále běží odvolací lhůta vyloučeného uchazeče).
Veškeré podrobnosti budou sděleny na veřejné schůzi. Přesný termín vám bude včas sdělen.
 SVOZ BIOODPADU V ROCE 2016 bude zahájen v úterý 12. 4. 2016
První svoz bioodpadu firmou NYKOS proběhne v měsíci dubnu v úterý dne 12. 4. 2016.
Svozy budou prováděny vždy v lichém týdnu. V sudém týdnu budou prováděny svozy
komunálního odpadu. POKUD JSTE JEŠTĚ NEOBDRŽELI ZNÁMKY - JSOU
PŘIPRAVENÉ K VYZVEDNUTÍ NA OÚ
 ČEZ uložení kabelů
Začátkem měsíce března byly v úseku od sokolovmy až ke křížku provedeny výkopové
práce z důvodu uložení kabelů ČEZ. Obec se domluvila na uložení kabelů pro veřejné
osvětlení a rozhlas, proto se můžeme těšit, že tento úsek bude nově osvětlen.
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 Přerušení dodávky elektřiny
V této souvislosti jsme obdrželi z ČEZ oznámení o přerušení dodávky elektřiny v době od
15. 4. a 27. 4. 2016 od 7:30 - 15:00. Týká se to části od křižovatky u prodejny potravin
směrem dolů podél hlavní silnice. Končící na křižovatce u křížku (křižovatka Úvaly,
Limuzy). Ostatních ulic včetně bytovek a MŠ se toto oznámení netýká. Podrobnější informace získáte na 840 850 860.
UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC
9. 4. 2016 v 9 hodin
Letos jsme se opět rozhodli uklidit společně místo, kde žijeme. Cílem je vyčistit od
odpadků veřejné prostory na návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality. Doufáme, že
i letos společně s dětmi z fotbalové přípravky a MŠ se sejdeme na fotbalovém hřišti 9. 4.
2016 v 9 hodin, kde si rozdělíme lokality, ve kterých vysbíráme veškerý odpad. Stejně
jako v minulých letech bude úklid probíhat v rámci akce „Ukliďme Pošembeří“.
Vytříděný odpad rozdělený do barevných pytlů budeme svážet na místa určená na tříděný
odpad. Směsný odpad navezeme v černých pytlích k OÚ a pokud bude potřeba likvidace
nebezpečného či velkoobjemového odpadu, předáme ho posádce, která bude v obci
provádět svoz 14.5.2016 (časy budou upřesněny). Pokud by někdo z vás mohl nabídnout
svážení pytlů po obci, kontaktujte nás - budeme za to rádi.
Věříme, že nám počasí bude přát a sejdeme se opět v hojném počtu. Pokud byste měli
nějaký dotaz, kontaktujte pí Rumanovou - 602 493 477
Z našich spolků
Klub žen Přišimasy – jako každý rok napečeme koláče na Den Země na Klepci, věříme,
že nám vyjde krásné počasí a těšíme se na vás!
Zprávičky ze školky - Představení loutkového divadla MARIONET se uskuteční v pátek
8. 4. 2016 od 17 hodin v SOKOLOVNĚ.
„Letní příměstský tábor“ v prostorách Obecního úřadu v obci Přišimasy.
Pro děti od 6 do 11 let. Pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hodin.
Cena 2 200 Kč, v ceně pití, ovoce a zelenina, domácí moučník.
Termíny - 1. 11.7. - 15. 7. 2016, 2. 18.7. - 22.7. 2016
Bližší informace na 776 888 380, M. Pangrácová, vzdělání, praxi i zkušenosti mám.
15. -16. 4. se koná jako každý rok
BURZA – bližší informace budou
na plakátcích
Pozvánka na křest knihy
KLEPEC - Vrch na Kolínsku 16. 4.
Nová kniha
KLEPEC Vrch na Kolínsku
bude představena
a pokřtěna v rámci
Dne Země na Klepci
16. dubna 2016.

Jubilea v dubnu:
Mišoňová Božena
7. 4.
Smolík Václav
8. 4.
Endresová Emilie
28. 4.
Jubilantům blahopřejeme!

70 let
75 let
80 let

Inzerce
„Úklidová agentura hledá spolehlivou, pečlivou a pořádkumilovnou paní/slečnu (možno i jako
přivýdělek k důchodu nebo pro maminku na MD) na pravidelný úklid domácností v Říčanech
a okolí. Smluvní spolupráce na dobu min. 12 měsíců. Více informací na 732 633 575.“

