Informace k úhradám místních poplatků; nová možnost odevzdávání elektroodpadu a trávy
A. Odpady:
Výňatek z Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) obce Klešice č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(celá OZV na stránkách obce: www.klesice.cz → Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva)
Čl. 2 Poplatník
1)

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně
Čl. 5 Sazba poplatku

1)

Sazba poplatku činí 750,- Kč (sedm set padesát korun českých) za poplatníka a rok.
Čl. 6 Splatnost poplatku

1)

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 03. a do 30. 06. příslušného kalendářního roku.

B. Poplatek ze psů
– hradí držitel (beze změny) – poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
• za prvního psa 100,- Kč / rok
• za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč / rok.
Způsob úhrady (odpady, psi):
a) Bezhotovostní úhrada na účet obce č. 1217096319/0800
➢ Místní poplatky – variabilní symboly – pes: Klešice: 1341 a č.p. poplatníka (držitele psa); Nákle: 13410 a č.p. poplatníka (držitele psa)
➢

Místní poplatky – variabilní symboly – odpady:

Klešice: 1345 a č.p. poplatníka; Nákle: 13450 a č.p. poplatníka

b) Hotově na OÚ (pondělí 9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00; středa: 15.00 – 20.00)
.
C. Nabídka možnosti bezplatného odevzdávání dalších odpadů:
➢ elektroodpad (bílá technika, elektroodpad) – nebude se již odevzdávat při svozu VO a NO:
•
•

Klešice – špýchar, první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 17.00 hod. – vždy za přítomnosti zaměstnance obce (platí od 03/2022)
Drobný elektroodpad – zůstává též nádoba ve vestibulu OÚ Klešice (čp. 101)

➢ tráva ze zahrad (která se nevejde do hnědých nádob – lze do kontejneru u čp. 4 – u dvora) – pouze tráva, nic jiného
OÚ Klešice

