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ZPRAVODAJ
obce Cítov 3/2022

Splatnost místních poplatků v roce 2022
Splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(pro fyzickou osobu přihlášenou v obci 660 Kč a pro vlastníka 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 660
Kč) a místního poplatku za psa (za jednoho a každého dalšího psa 100 Kč) je
od 1. 3. do 30. 6. 2022.
Platby mohou poplatníci provést jak v hotovosti nebo bezhotovostně
prostřednictvím platebního terminálu na Obecním úřadě v Cítově, tak
i bezhotovostně bankovním převodem. Děkujeme.

Kompostárna Cítov – jako
na biologicky rozložitelný odpad

shromažďovací

místo

Kompostárna Cítov jako shromažďovací místo na biologicky rozložitelný odpad
bude opět v plném provozu pro občany obce Cítov a Daminěves od soboty
19. března 2022.
Otevírací doba:
Úterý a čtvrtek
15:00 – 17:30 hodin
Sobota
10:00 – 14:00 hodin
Uložení biologického odpadu rostlinného původu na shromažďovací místo je
pro občany s trvalým pobytem na území katastru obce Cítov a Daminěves
zdarma.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Na základě sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dojde dne 30. 3. 2022
od 8:00 do 15:00 hodin k přerušení dodávky elektrické energie v části obce
Cítov, konkrétně na adresních číslech 263, 267, 268, 269, 271, 274, 277, 305.

Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou
problematiku
NADĚJE lidem pomáhá zdarma řešit finanční problémy
Odborné sociální poradenství organizace NADĚJE zaměřené na dluhovou
problematiku nabízí své služby obyvatelům Štětí i lidem z širokého okolí.
Zaměřuje se na poskytnutí podpory lidem, kteří se ocitli ve finančních
problémech. Pomáhá v orientaci ve finančních závazcích, sepisovat splátkové
kalendáře i úřední dokumenty. Poskytuje podporu při řešení exekucí. V případě
potřeby vyjednává s úřady, věřiteli, exekutory, insolvenčními správci nebo soudy.
Dluhová poradna NADĚJE získala od Ministerstva spravedlnosti České republiky
akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, nabízí tak komplexní
služby v této oblasti. Kromě sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení,
pomáhá při zajištění potřebných dokumentů k sepsání návrhu. Jenom v roce 2021
poslali na soudy 35 insolvenčních návrhů.
Co je důležité, všechny služby jsou poskytovány zcela zdarma.
Na pracovníka poradny je možné se obrátit v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8:00
do 16:00, ve středu od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 15:00 s přestávkou
od 12:00 do 13:00. Dluhovou poradnu NADĚJE ve Štětí najdete na adrese
U Tržnice 701 v prvním patře. Nově se s pracovníkem poradny můžete setkat
po předchozí domluvě také na Městském úřadě na Mělníku.
Další informace získáte na telefonním čísle 775 884 747, e-mailové adrese
david.hajek@nadeje.cz,
webových
stránkách
www.nadeje.cz/steti
nebo facebookovém profilu NADĚJE pro Ústecký kraj.

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Cítov srdečně zve na tradiční „Hasičský ples“,
který se uskuteční v pátek 25. března 2022 od 20:00 hodin v KD Cítov.
Hudba k tanci a poslechu: Tomáš a Věra Kindlovi. Občerstvení zajišťuje
„Hostinec U Mlýna“ Cítov, pan Miloslav Hrstka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Cena jedné vstupenky 200 Kč, předprodej vstupenek probíhá od 10. 3. 2022, Jana
Gerbergová, Cítov 228, tel.: 603 724 547.

Velikonoční výstava chovatelů

INZERCE 
Hledáme bubeníka do kapely s hudebním zaměřením převážně na metal
a rock. Bližší informace na tel.: 732 120 315, Michal Sejkota.

