Obec Kyjovice
747 68 Kyjovice 2
____________________________________________________________________________________

INFORMACE OBČANŮM
OB
Vážení občané,
zastupitelstvo
elstvo obce schválilo na svém 19. zasedání dne 13.12.2017 pro rok 2018
následující:
1. Výše vodného pro rok 2018 je 39,00 Kč/1m3
2. Poplatky za odpady pro rok 2018 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017 a
to 580,00 Kč za občana,
čana, nebo za rekreační objekt

Pro všechny svozy odpadů
odpad platí Svozový kalendář pro rok 2018,
2018 kde jsou
uvedeny barevně termíny svozů
svoz odpadů.
Termíny výběru všech poplatků
poplatk pro občany budou ve středu
21. února a ve čtvrtek 22. února 2018 od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 17:00 hod.
na obecním úřadě ve společenské
společ
místnosti vedle pošty.
Termín splatnosti poplatků se řídí obecně závaznými vyhláškami a je stanoven
nejpozději do 30. dubna 2018.
2018

Zároveň Vám nabízíme tyto možnosti úhrady poplatků:
poplatků:
Hotově
v kanceláři Obecního úřadu
řadu Kyjovice,
pondělí a středa: 8:00 – 12:00hod. a 13:00 – 17:00hod.
8:00 – 12:00hod. a 13:00 – 15:00hod.

čtvrtek:

(Prosíme občany, aby si při
ři platb
platbě v hotovosti donesli drobné!!!)

Bezhotovostně
Bankovním převodem
evodem na účet:
úč
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1842644309 / 0800
Jednotlivé platby provádějte
ějte samostatně
samostatn !!!
Uvádějte nutně tyto variabilní symboly:
Odpady:

09číslo popisné2018 (např. 0900022018 - VS pro číslo popisné 2)

Vodné:

03číslo
íslo popisné2018 (např. 0300022018 - VS pro číslo popisné 2)
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Ceník poplatků:
Poplatek za odpady pro rok 2018
580 Kč - za každou osobu, která je přihlášena
p
k trvalému pobytu nebo bydlí
v obci Kyjovice a využívá systém odpadového hospodářství
hospodá
hospodář
580 Kč - za každou rekreační
rekreační chatu a chalupu na katastrálním území obce
Kyjovice
Variabilní symbol: 09číslo
číslo popisné2018 (např. 0900022018 – VS pro číslo
popisné číslo 2)

Poplatek za psy pro rok 2018
200 Kč - za prvního psa
200 Kč - za druhého a každého dalšího
dalš
psa téhož držitele
100 Kč - za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
d
který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího
sirot
důchodu
100 Kč - za druhého a každého
kaž
dalšího psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního,
alidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
d
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
p
anebo poživatel sirotčího
sirot
důchodu

Variabilní symbol: 05číslo
íslo popisné2018 (např.
(nap 0500022018 – VS pro číslo
popisné číslo 2)

Poplatek za vodné – spotřeba
spot
za 2. polovinu roku 2017
38 Kč - za 1 m3
Informace o spotřebě vody získáte na obecním úřadě
ú
telefonicky na čísle
553 778 013,, nebo požadavkem na email asistentka@kyjovice.cz s uvedením čísla
popisného
Variabilní symbol: 03číslo
íslo popisné2017
popisné201 (např. 0300022017 - VS pro číslo popisné 2)
Výdej pytlů pro sběrr plastů na 1. pololetí 2018 bude
ude zahájen na obecním úřadě
ú
od
15. ledna 2018 pouze v úřední
řední dny.

