ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Křečkov
leden 2011
________________________________________________________
Určeno pouze pro vnitřní potřebu obce

Informace o poplatcích:
Od 1.2.2011 budou na Obecním úřadu Křečkov vybírány poplatky za svoz
komunálního odpadu a poplatky za psa. Známky na popelnicích z roku 2010 jsou platné do
28.2.2011. Aktuální výši poplatků Vám touto cestou přinášíme:

Sazba poplatku za psa pro kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
.......................................................................................100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu .........................................................................................60,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatele sirotčího důchodu ...........................................................150,- Kč.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Křečkov.

Sazba poplatku pro poplatníka za svoz komunálního odpadu je 450,- Kč (pro
trvale žijící); 500,- Kč (pro rekreační objekt). Částka je v obou případech tvořena z těchto
částí:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok pro trvale žijící a 250,- Kč pro rekreační
objekt.
b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
(1)

fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Apelujeme na všechny obyvatele obce Křečkov, aby třídili v domácnosti odpad,
využívali kontejnerů pro tříděný odpad a tím minimalizovali množství netříděného
komunálního odpadu. Na základě zkušeností víme, že jedna popelnice pro čtyřčlennou rodinu
je dostačující, pokud se dodržuje základní třídící systém odpadu.
Na jednu popelnici /známku/ obec doplácí 1.090,- Kč. Nárůst vydaných známek bude
znamenat pro další kalendářní rok zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu.

Informace ZŠ Křečkov:
- dne 18.1.2011 byly u zápisu 3 děti (Křečkov 2x a Kouty 1x), z toho přijato 1x Křečkov a 1x
Kouty. Jedno dítě získalo odklad (Křečkov).
Informace Sboru dobrovolných hasičů Křečkov:
- v pátek 11. února 2011 od 20.00 hodin se koná v hospodě U Sluků Hasičský ples. V sobotu
12. února 2011 od 14.00 hodin se můžete zúčastnit Maškarního plesu pro děti tamtéž. Jste
všichni srdečně zváni.

Kontakt :
Obecní úřad Křečkov
Křečkov 58
Poděbrady 290 01
telefon / fax: +420 325 630 014
e-mail : podatelna@kreckov.cz

Vážení spoluobčané

Úřední hodiny na OÚ Křečkov :
Po-Pá
Po a St

8.00-14.00 hod
17.00-19.00 hod

Chodíte se svými pejsky na procházku?
Uklízíte po svém psím miláčkovi
exkrementy?
Víte, že obec Křečkov má vyhlášku, která
stanoví sankce za zanechané exkrementy po
Vašem psovi?
Pobíhá Váš pes volně po obci?
Víte, co volně pobíhající pes může způsobit?

Děkujeme, že se nad těmito otázkami zamyslíte a věříme, že se naše chodníky a
prostranství obce brzy vyčistí od nepříjemných překážek zanechaných našimi psy.

