Hlášení – 01.02.2017
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů zůstávají pro rok 2017 beze změny. Uhradit
je můžete v období od ledna do konce března 2017. Poplatek za odpady v letošním
roce je 550,- Kč za poplatníka. Poplatek ze psů : za prvního psa držitel hradí 100,- Kč;
za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
Obyvatelé místní části Nákle budou mít možnost úhrady poplatků v únoru, a sice
ve středu, 15. února 2017 v době od 16.30 do 17.30 hod., kdy bude v Hasičárně
v Nákli přítomna paní účetní.
Podnikatelé, kteří budou i v roce 2017 využívat svoz komunálního odpadu v obci a
dosud si nepodepsali smlouvu pro letošní rok, neuhradili poplatek a nevyzvedli si novou
svozovou nálepku, je třeba, aby jste tak učinili nejpozději do konce příštího týdne. Vše
máte připraveno na OÚ. Bez platné nálepky nelze odpad vyvážet.
2. Poplatek za stočné pro rok 2017 zůstává rovněž beze změny, činí 1.000,- Kč na osobu
a rok bez ohledu na dobu napojení. Na tento poplatek je vystavována obcí faktura dle
jednotlivých podepsaných smluv. Kdo ještě nemá uzavřenou smlouvu o odvádění
odpadních vod a je na kanalizaci napojen, přijďte si co nejdříve smlouvu uzavřít.
Děkujeme.
3. K vyzvednutí jsou na OÚ připraveny stále ještě stolní kalendáře pro letošní rok pro ty
občany, kteří si je dosud nevyzvedli.
4. Do svých domácností jste obdrželi dotazník ve věci třídění odpadů. Prosíme o jejich
vyplnění a vrácení na OÚ do 08.02.2017. Lze vhodit i do schránky na budově Obecního
domu. Za vyplnění a odevzdání předem děkujeme.
5. V těchto dnech jsou v obci rozmísťovány nádoby pro sběr použitého kuchyňského oleje,
který nepatří do odpadů, ani jej nevyléváme do toalety. Kuchyňský olej doma slévejte
do PET lahví a řádně uzavřené je vhazujte do černé nádoby k tomu určené. Nádoby
jsou nebo budou umístěny na stanovištích s kontejnery. I tato služba je zdarma.
6. Ve čtvrtek 02.02.2017 a v pátek 03.02.2017 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu
čerpání dovolené p. účetní.
7. SDH Klešice připravuje na pátek, 10. února 2017 Hasičský ples a na sobotu, 11.února
2017 Dětský karneval. Bližší informace najdete na plakátcích. Pozvánky na obě akce
roznesli členové SDH. Pořadatelé srdečně zvou a těší se na vaši účast.

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách
obce.
OÚ Klešice

