Hlášení – 06.01.2021
1. Obecní úřad je v době nouzového stavu přístupný: v pondělí 08.00 – 11.00; ve

středu od 17.00 – 20.00. Tyto hodiny na OÚ jsou v době nouzového stavu určeny
zejména k řešení neodkladných záležitostí, včetně ověřování podpisů, listin, výstupů
z Czech Pointu a podpisům smluv. V případě potřeby se lze telefonicky domluvit na tel.
469 696 499.
2. Pokud se někdo z obyvatel obce – nejen senioři – v souvislosti se současným stavem

dostane do problémové situace, nemá žádného blízkého člověka a není schopen si
vlastními silami zajistit potřebné (léky, nákup, apod.), ozvěte se na OÚ, tel.
469 696 499, 724 180 891 – budeme se snažit pomoc zajistit.
3. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů pro rok 2021 můžete hradit v období od

ledna do konce března 2021 buď v kanceláři OÚ v Klešicích nebo převodem na účet.
Poplatek za odpady je 600,- Kč za osobu s TP nebo vlastníka nemovitosti v obci a rok.
Poplatek ze psů je beze změny, za prvního psa hradí držitel 100,- Kč, za druhého a
každého dalšího psa 150,- Kč.
Pro bezhotovostní úhrady místních poplatků je účet uveden na stránkách obce (účet č.
1217096319/0800. Variabilní symbol pro místní část Klešice 1340 a číslo popisné, pro
místní část Nákle je variabilní symbol 13400 a číslo popisné.
Podnikatelé, kteří mají zájem i v roce 2021 využívat svoz komunálního odpadu v obci,
oznámí toto na OÚ do konce ledna 2021. Následně obdrží po podpisu smlouvy pro
letošní rok a úhradě poplatku novou svozovou nálepku.
4. Farní charita Chrudim oznamuje, že z důvodu zhoršení epidemiologické situace není

možné v současné době konání obchůzky Tříkrálové sbírky. Občanům se omlouvá, ale
v sobotu 9.1. a v neděli 10.01.2021 vás nebudou s koledníky moci navštívit. Pokud by
stupeň PES klesl, tak se sbírka uskuteční za dodržení všech opatření v náhradním
termínu. Již dnes ale můžete Charitu podpořit online, více informací na
www.trikralovasbirka.cz. Charita všem online dárcům děkuje.
5. K vyzvednutí jsou na OÚ stále připraveny stolní kalendáře pro letošní rok pro ty

občany, kteří si je dosud nevyzvedli. Svozové kalendáře odpadů pro letošní rok jste
obdrželi před svátky s dalšími informacemi do svých schránek.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

