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Obecní úřad Útušice srdečně zve na tradiční

"OBECNÍ BÁL"
který se koná v sobotu, 9.2.2019, od 20.00 hodin v sále
restaurace Útušice. Hrají Pelíškové, připravena je
bohatá tombola a půlnoční překvapení!
Předprodej vstupenek se uskuteční v pátek 1.2.2019
od 17-18 hod. v restauraci. Vstupné 120,- Kč. Ing. Václav Fink

POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2019
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku ze psů, platí
poplatek ze psů držitelé psů - fyzické nebo právnické osoby, které mají
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za psa …………………………………………
b) za druhého a každého dalšího psa ……
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního a invalidního důchodu……..
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c)…

100,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
50,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 2019.
Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1341 a číslo popisné
- v hotovosti na OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12 – 18 h).
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POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019
Roční výše poplatku:
A) svoz 1x za týden: vlastní nádoba
(52 svozů/rok)
pronajatá nádoba
vlastní nádoba
pronajatá nádoba

120
120
240
240

l
l
l
l

Kč
Kč
Kč
Kč

2.794,2.988,5.204,5.518,-

B) svoz 1x za 2 týdny:
(26 svozů/rok)
vlastní nádoba
120 l Kč 1.534,pronajatá nádoba 120 l Kč 1.730,vlastní nádoba
240 l Kč 2.916,pronajatá nádoba 240 l Kč 3.230,Svoz nádob s četností svozu 1x za 14 dní – sudý týden (středa)
C) svoz kombinovaný:
vlastní nádoba
120 l Kč 2.376,pronajatá nádoba 120 l Kč 2.568,Termíny svozů:
1. - 17.týden a 37. - 52. týden 1x týdně;
18. - 36. týden 1x za dva týdny
D) svoz 1x za měsíc: vlastní nádoba
120 l Kč 984,pronajatá nádoba 120 l Kč 1.178,Termíny svozů:
9.1.,6.2.,6.3.,3.4.,1.5.,29.5.,26.6.,24.7.,21.8.,18.9.,
16.10.,13.11.,11.12. (13 svozů/rok)
E) mimořádný svoz: vlastní nádoba
(jednorázová známka)

Kč 110,-

Poplatek je možno platit ročně – do 28. února 2019
nebo pololetně – do 28. února 2019 a do 31. července 2019.
Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, variabilní symbol = 1337 a číslo
popisné
- v hotovosti na OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12–18h).
Kalendář svozu komunálního i separovaného odpadu najdete
v příloze zpravodaje nebo na internetových stránkách www.utusice.cz.

STOČNÉ A VODNÉ NA ROK 2019
1)
STOČNÉ - rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne
12.12.2018 činí výše stočného pro rok 2019 Kč 29,13/m3 bez DPH.
CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 33,50/m3.
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Stočné má jednosložkovou formu, která je součinem ceny a množství
vypouštěné odpadní vody.
2)
VODNÉ – rozhodnutím členů Zastupitelstva obce Útušice ze dne
12.12.2018 rozhodli členové ZO o dvousložk. formě vodného pro rok 2019:
a) Pohyblivá složka (dle množství odebrané vody) činí Kč 24,09/m3 bez
DPH.
CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 27,70/m3.
b) Pevná složka (paušální poplatek) činí Kč 347,83/odběrné místo a rok
bez DPH. CENA VČETNĚ 15% DPH ČINÍ Kč 400,-.

Způsob platby:
- převodem na účet obce vedený u MONETA Money Bank a.s.,
číslo účtu 275 326 464/0600, var. symbol bude uveden na faktuře
- v hotovosti na OÚ – v pokladních hodinách (pondělí a středa 12–18h).
V ROBČICÍCH BUDOU POPLATKY ZE PSŮ A POPLATKY ZA ODPAD
VYBÍRÁNY V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V PÁTEK, 22. února
2019, v době od 15:30h do 16:30h.

SEPAROVANÝ ODPAD
Kovový odpad: upozorňujeme vás, že do nádob na kovový odpad patří
POUZE kovový odpad. Nepatří sem plastové tašky a pytle, ve kterých odpad
přinesete. Tento prosím ukládejte do kontejnerů na plast.
Papírový a plastový odpad: žádáme vás o „sešlapání“ (zmenšení objemu)
plastového a papírového odpadu tak, aby nebylo nutno navyšovat počet
nádob, a tudíž nezvyšovat zbytečně náklady na jejich odvoz.

Společenská kronika
V LEDNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
ALBL Václav
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCI
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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