Hlášení – 13.03.2019
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete hradit do konce března 2019. Jsou stejné
jako v loňském roce. Poplatek za odpady činí 550,- Kč za poplatníka. Poplatek ze psů: za
prvního psa držitel hradí 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
2. Důležitá informace pro obyvatele Nákle : ČEZ bude zítra, ve čtvrtek 14. března v Nákli
provádět v době od 13 do 17 hodin odečty elektroměrů. Je třeba zpřístupnit elektroměry a
zavřít psy. Děkujeme za pochopení.
3. V současné době se realizuje projekt ČEZ Distribuce na rekonstrukci elektrického vedení
nízkého napětí v obci a to v části, kde se nachází venkovní vedení. Netýká se tedy rodinných
domů, které jsou již připojeny ze zemního kabelu.Toto venkovní vedení bude nahrazeno
zemním kabelem v roce 2021. Žádáme proto občany, kteří budou žádat o nové odběrné místo
do roku 2021 v části obce, kde proběhne rekonstrukce, aby svůj záměr sdělili obci nebo přímo
projektantovi na tel. čísle 728 036 077 do 30.3.2019. Do projektu rekonstrukce elektrického
vedení je vhodné tato nová odběrná místa zakomponovat.
4. Základní škola Heřmanův Městec zve na Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče ve středu 20. března 2019 od 15.00 do 17.00 hod. v 1.A, 1.B a 1.C v nové přístavbě
školy. Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy, vyzkoušet si práci s interaktivní
tabulí a pomůckami v první třídě a také se setkat s vyučujícími a vedením školy.
5. FÚ Chrudim informuje občany, že v pondělí, 25. března 2019 bude možné v Multifunkčním
centru na náměstí v HM podat daňové přiznání k daním z příjmů za rok 2018. Pracovní doba
detašovaného pracoviště FÚ Chrudim bude v Heřmanově Městci od 9 do 12 hod. a od 13 do
16.30 hodin.
6. Na webových stránkách obce je zveřejněn dotazník k Dětským skupinám s možností vyplnění
do konce března, případně si jej lze vyzvednout v tištěné podobě na OÚ.
7. Základní škola Heřmanův Městec informuje, že zápis dětí do 1. třídy této školy se koná
v pondělí a v úterý 1. a 2. dubna 2019 vždy od 12 do 17 hodin v nové přístavbě školy.
8. Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí informuje, že zápis dětí
do 1. ročníku této školy se koná dne 10. dubna 2019 od 12 do 16 hodin v budově školy.
9. Na OÚ jsou k vyzvednutí svozové kalendáře pro letošní rok
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

