a provádění urologických výkonů by znamenalo významné zhoršení
dostupnosti zdravotní péče v těchto oborech, nepřinese žádné úspory ve
výdajích na poskytování zdravotní péče a přinese navýšení životních
nákladů obyvatel. Deklarace žádá revokaci plánovaného rušení péče pro
obor urologie a chirurgie.
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Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 2/2014 ze dne 10.3.2014:


Cena vodného je 20 Kč/m3. Platnost nové ceny vodného od 1. 4. 2014 do
31. 3. 2015. Máme nejlevnější sazbu vodného na celém okrese Nymburk.



Zhotovení odvodňovacího protopovodňového příkopu podél ulice Na
Drážce provede do konce května firma Vlastimil Novák v ceně
218 492 Kč, jedná se o nejlevnější nabídku.



Vložkování komína v klubovně Svídnice provede kominictví Miroslav
Novák za cenu 38.397 Kč včetně DPH.



Schválen prodej bytu bytové jednotky v ul. Osvobození 287/2 za cenu
415.850 Kč současným nájemcům





Nájemní smlouva s SDH - Stavební úřad vydal dne 14.2.2014 kolaudační
souhlas č. 18 s užíváním stavby, přestože nebyly realizovány některé
podstatné části projektu (vzduchotechnika, která má zajišťovat větrání
klubovny a hygienických zařízení, vytápění šesti přímotopy, ocelové
schodiště aj.). Starosta požádal stavební úřad o písemné vysvětlení těchto
nesrovnalostí. Podle ústního sdělení vedoucí hygienické stanice i
stavebního úřadu není stavba kolaudována pro provozování pohostinství
a pořádání veřejných akcí. V současné době nemají členové SDH žádnou
platnou nájemní smlouvy, a proto prostory hasičárny mohou užívat
pouze členové Jednotky SDH Dymokury.
Společná deklarace zástupců měst a obcí – v Městské nemocnici Městec
Králové, a.s. (MNMK) se kvůli neprodloužení smlouvy s VZP má rušit
poskytování akutní lůžkové péče v oboru chirurgie a provádění
urologických výkonů. Jako důvod uvádí VZP dostatečné zajištění této
péče v Kolíně a Praze. Ve společné deklaraci zástupců měst a obcí ve
spádovém regionu MNMK se uvádí, že zrušením péče v oboru chirurgie



Průzkum a čistění části dešťové kanalizace - provedení kamerového
průzkumu a čištění obecní kanalizace v ulici V Hájku a horní části ulice
Osvobození (od transformátoru ke konci hřiště). Podle zjištění
kamerového průzkumu se udělají nutné opravy - zejména připojení školy
či kabin FK Dymokury. Průzkum provede firma REKOL Kanalsanierung
s.r.o. za cenu cca 73.000 Kč bez DPH.



Oprava místních komunikací - některá místa na místních komunikacích
jsou poškozená. Na základě prohlídky odbornou firmou byly navrženy
opravy technikou TURBO. Odsouhlasena firma Roadstav s.r.o., za cenu
2880Kč/zpracovaná tuna materiálu bez DPH.



úplná uzavírka silnice II/330 v úseku Činěves - křižovatka s III/27528 z
důvodu rekonstrukce komunikace v km 30,500 - 31,700 silničního
staničení. Termín úplné uzavírky bude od 10.3.2014 do 31.7.2014.

Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 3/2014 ze dne 22.4.2014:


Vyhlášení veřejné sbírky - hřbitovní zeď v Dymokurech

Zastupitelstvo odsouhlasilo uspořádání veřejné sbírky na 4. etapu opravy
severní části hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 100 v k.ú. Dymokury. Obec
Dymokury obdržela dne 7. května 2014 od Krajského úřadu Středočeského
kraje osvědčení o konání veřejné sbírky. Žádáme tímto místní občany,
podnikatele a spolky o finanční příspěvek na dokončení oprav poslední části
hřbitovní zdi v Dymokurech. Termín konání veřejné sbírky: od 8. května do
30. června 2014.
Příspěvky je možné poskytnout převodem na speciální účet zřízený u České
spořitelny (číslo účtu 3499809389/0800) nebo složením finanční částky
v hotovosti do pokladny v úřední dny na Obecním úřadu Dymokury.
Zastupitelé obce schválili, že se do sbírky přidá taková částka z obecního
rozpočtu, jaká se vybere od občanů. Peníze budou použity výlučně na

potřebnou opravu severní části hřbitovní zdi, jejíž část je již delší dobu
v havarijním stavu. Děkujeme všem za Vaše příspěvky.


Uzavření dohody s úřadem práce na poskytnutí příspěvku VPP Obec bude potřebovat na úklid veřejného prostranství a obecních budov
tři pracovníky. Uzavře pro ně smlouvu s úřadem práce na 6 měsíců od 1.
května do 31. října 2014. Při měsíční mzdě 8.500 Kč/pracovníka budou
celkové náklady na pracovníky 205.020 Kč, z toho obec bude hradit
pouze 7.020 Kč, zbytek hradí úřad práce z prostředků EU a státního
rozpočtu



Rekonstrukce chodníku v ulici Černohorská a v ulici Osvobození
provede firma Martin Ollé, která nabídla nejnižší cenu za dílo.



Nákup zametače pro malotraktor. Nejvýhodnější nabídku podala firma
AGROMETALL s.r.o., Heřmanův Městec, v ceně 64.900 Kč bez DPH.



Schválena Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 1/2014, kterou
se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém
území obce. Jedná se především o zákaz provozování výherních hracích
automatů.
Svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 31. května 2014 od
9 do 10 hodin u letního kina. Občané,
kteří mají zaplacen poplatek za svoz
komunálního odpadu, mohou odevzdat
chemikálie, jako jsou barvy, laky, oleje,
ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, herbicidy, prošlé léky a také
zářivky aj. odpad obsahující rtuť. Nebudou však moci odevzdávat elektro
(lednice, televize, aj), neboť toto vybírají každý měsíc členové SDH.



Pozvánka na akce:

3. ročník POCHODU OKOLO DYMOKUR
Akce se koná v sobotu 10. května 2014, prezentace je od 08.30 do 09.30 h
v restauraci na hřišti, kde je zároveň start i cíl. Tradiční trasy 3 km a 8 km
jsou značené. Startovné pro všechny účastníky 10,- Kč. Každý účastník
obdrží upomínkový diplom, v cíli vuřta, možnost zakoupení občerstvení.
Vhodné pro všechny věkové kategorie, pejskaře, rodiny s dětmi, kočárky

apod. Zajišťuje místostarosta obce.


Závody silničních motocyklů - dymokurský okruh 24. - 25. 5. 2014

Obnovený 2. ročník závodů na dymokurském okruhu pořádá v rámci Mistrovství a
Přeboru České republiky na přírodních okruzích Road Racing Club Dvůr Králové.
Jsou vyhlášeny kategorie:
125 Sportproduction
125 ccm GP
250 Sportproduction
250 ccm GP
Volná do 600 ccm
Volná nad 600 ccm
Supermono – jednoválcové 4taktní motory
Twin – dvouválcové motocykly
400 SSP
Klasik 250 + 350 + 500 + 750 ccm – závodní a sportovní
SIDE do roku 1979

Masarykova základní škola Dymokury Vás zve na tyto připravované
akce:
Koncert ke Dni matek - 7. května 2014 od 16.00 hod., v tělocvičně školy
vystoupí pěvecký sbor školy pod vedením Evy Kubálkové v doprovodu
kapely bývalých žáků školy.
Školní akademie s názvem „Škola v pohybu“ -17. května 2014 od 14.00
hod., v prostorách školy. Program: vystoupení žáků školy, představení
divadelního kroužku, výstava prací žáků z projektových dnů a překvapení na
závěr.
Den dětí na dymokurském koupališti - 7. června 2014 od 14.00 hod.


Fotbalový klub Dymokury vás zve na zápasy, které se konají v 17.00
10. května
Sloveč – Dymokury
17. května
Dymokury - Předhradí
24. května
Opočnice - Dymokury
31. května
Dymokury - Seletice
7. června
Velenice - Dymokury
14. června
Dymokury - Kněžice


Obsah a grafickou úpravu zajistili Mgr. Pavel Ambrož a Mgr. František
Kuneš. Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje
zasílejte průběžně písemnou formou na adresu OÚ Dymokury. Vychází 6 x
ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.

