Podmocký Zpravodaj č. 1/ 2020
Vážení spoluobčané,
níže naleznete stručné informace o aktuálních událostech v naší obci a další důležité informace.

Informace ze zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce Podmoky proběhlo dne 27.4.2020, z něhož vyjímáme:
•
•
•
•

Byly schváleny obecně závazné vyhlášky poplatků ze psů a svoz komunálního odpadu
Bylo schváleno zahájení zadávacího řízení na výstavbu přístupové komunikace k parcelám
Na Stráních. Výstavba je plánována na rok 2021. Bude to poslední investiční akce v tomto
volebním období.
Byl schválen aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu a aktualizován rozpočet na rok
2020.
Dne 20.5.2020 bude ukončena stavba chodníků v obci. Děkujeme všem občanům za
toleranci omezení, ke kterým v průběhu stavby docházelo.

Místní poplatky
Výběr místních poplatků za psy a svoz a likvidaci komunálního odpadu probíhá do konce měsíce
května 2020. Výše poplatků v roce 2020 je stejná jako minulý rok, ale v dalších letech očekáváme
jeho zvýšení v důsledku přijetí nového zákona o odpadech.
Komunální odpad:
• Poplatek za osobu s trvalým pobytem
600 Kč
• Poplatek pro chalupáře a číslo popisné
600 Kč
Poplatek za psy:
• Poplatek za každého psa
100 Kč
• Pro občany starší 65 let
50 Kč
Platbu poplatků lze provést buď v hotovosti na obecním úřadu nebo na účet:
č. 000000-0504318389/0800.
Variabilní symbol: číslo popisné
Zpráva pro příjemce: Odpad 2020, Pes 2020

Platnost známek 2019 je do konce května 2020. Známky je možné si vyzvednout na
obecním úřadu v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů budou prováděny od 18.5.2020 do konce května.

Dřevo
Firma Deblice nabízí prodej jehličnatého dřeva za akční ceny, blíže na www.deblicelesy.cz .

Poděkování
Velký dík patří našim dámám, které samy a na vlastní náklady iniciativně šily roušky pro obec,
jmenovitě paní Věře Bínové, Janě Choroušové, Romaně Tiché a Zdeně Vorlíčkové.

Ještě jednou děkujeme.
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Tato stránka je psána červeně a prosíme, aby ti, kterých se to týká, už takové
věci nedělali a více dbali na udržení pořádku v obci.
Černá skládka
Museli jsme nechat odstranit černou skládku stavebního odpadu, kterou některý z občanů navezl
ke skládce škrábanky nad hřištěm. Připomínáme, že odvoz stavebního odpadu obec nezajišťuje a je
to věcí stavebníka.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
Stále přetrvává zlozvyk některých občanů nechávat u kontejnerů na tříděný odpad odpady, které
tam nepatří. Svoz takových odpadů, mimo stavebních, je organizován 2 x ročně. Příští bude na
podzim. Také upozorňujeme, že kartonové obaly je nutné před jejich vhozením do kontejnerů na
tříděný odpad složit tak, aby nezabírali místo.

Bioodpad
Snažte se, prosím, ukládat bioodpad od konce kontejneru, ať je využitý celý.
Upozorňujeme, už pokolikáté, že do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ větve z ořezu stromů a
keřů!!! Pro ně je určena skládka na hřišti – čarodějnice. Pro ty, kteří neví, je to na kopci u kostela na
konci hřiště.

