Hlášení – 05.01.2022
1.

Přejeme všem obyvatelům co nejvíc zdraví a pokud možno trochu klidu v roce 2022.

2.

Tuto neděli, 9. ledna 2022 se uskuteční v obou místních částech obce Tříkrálová sbírka, kterou
pravidelně pořádá Charita Chrudim. V Nákli i Klešicích zahájí dvě skupiny koledníků se svými
vedoucími obchůzku ve 13 hodin. Koledníci budou vybírat finanční příspěvky do úředně
zapečetěné pokladničky a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven
průkazem. Výnos sbírky bude použit kromě jiného na podporu terénní pečovatelské a
ošetřovatelské služby i na Heřmanoměstecku. Charita Chrudim děkuje za každý příspěvek.

3.

Od 01.01.2022 platí v souladu s novým zákonem o odpadech nové obecně závazné vyhlášky
obce. Zveřejněny byly na úředních deskách včetně elektronické od 29.11. do 15.12.2021,
schválené OZV jsou umístěny na stránkách obce v sekci Obecní úřad – Vyhlášky, zákony a
usnesení ZO. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů pro rok 2022 můžete hradit buď
bezhotovostně převodem na účet, nebo hotově v kanceláři OÚ v Klešicích. Poplatek za odpady
je 750,- 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 poplatku ze psů: místní část Klešice 1341 a číslo
popisné, místní část Nákle 13410 a číslo popisné.
Variabilní symbol poplatku za odpady je pro místní část Klešice 1345 a číslo popisné, pro
místní část Nákle 13450 a číslo popisné.
Hotově na OÚ lze oba poplatky hradit vždy v pondělí 9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00 a ve středu
od 15.00 – 20.00 hodin.

4.

K vyzvednutí na OÚ je rovněž svozový odpadový kalendář pro letošní rok, pokud si jej
nevyzvednete, zhruba do poloviny ledna jej obdržíte do svých schránek. Na jeho druhé straně
jsou uvedeny poplatky, splatnost, číslo účtu, způsoby úhrad i variabilní symboly. Rovněž zde
najdete informace o nových možnostech odevzdávání některých druhů odpadů.

5.

Pro obyvatele Klešic i Nákle jsou k vyzvednutí zdarma na OÚ stolní kalendáře pro rok 2022 / 1
na domácnost, který vydává MAS Železnohorský region. V kalendáři jsou zveřejněny akce,
konané po celý rok v našem regionu.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

