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Oznámení spolku Sdružení pro obnovu varhan v kostele
sv. Linharta v Cítově, z.s.

ZPRAVODAJ
obce Cítov 1/2021

Vzhledem k tomu, že současná epidemiologická situace nedovoluje pořádání
benefičních koncertů ve prospěch opravy cítovských varhan, spustili jsme
na našich stránkách možnost přispět formou adopce konkrétní píšťaly.
Zde se dozvíte více podrobností. Kdo chce přispět na opravu skvělého hudebního
nástroje, prosím pomozte, ať jsou naše varhany brzy opravené.
Děkujeme.

INZERCE 

Pro různé menší, většinou řemeslnické práce, hledám pána z Cítova
nebo z blízkého okolí.
Kontakt: Dr. Hoffmann, Cítov č. 78, tel.: 724 385 355, info@drhoffmann.cz.
_________________________________________________________________
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27704 Cítov, IČ 002 36 764, evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22016.
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Odpady v roce 2021
Dne 1. 1. 2021 vešel v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nový
zákon obecně klade větší důraz na třídění složek komunálního odpadu a jsou
stanoveny podmínky pro zvýšení třídění a recyklace komunálních odpadů.
Další významnou změnou je změna výše zákonných poplatků za ukládání odpadů
na skládky. Pro komunální odpady z obcí je stanovena tzv. třídící sleva,
která umožní do výše 200 kg/občana/rok uložit (směsný komunální a objemový
odpad) za současný poplatek 500 Kč/t. Třídící sleva je omezena do konce roku
2029 a váhové množství na občana má klesající trend až na úroveň 120
kg/občana/rok. Nad tento limit budou pro rok 2021 komunální odpady
zpoplatněny poplatkem 800 Kč/t.
Obce tedy budou muset zajistit třídění komunálních odpadů v rozsahu minimálně
papír, plast, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuk a od 1. 1.
2025 také textil, což splňujeme již několik let. Velmi významnou povinností,
kterou bude muset obec zajistit je, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné
složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících
letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65
% a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového
množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem.
Co to znamená pro prvotního původce odpadu, tedy každého z nás?
V roce 2021 se prozatím nemění výše místního poplatku za komunální odpad,
který byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Cítov č. 2/2019
(za fyzickou osobu přihlášenou v obci 600 Kč a za fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
600 Kč). Ovšem dle platné legislativy musí obec v průběhu roku 2021 vydat
novou obecně závaznou vyhlášku, která bude řešit změny dle nového odpadového
zákona. Nelze v tuto chvíli vyloučit, že nedojde k navýšení místního poplatku
za komunální odpad.
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Směsný komunální odpad
V loňském roce bylo odvezeno směsného komunálního odpadu v tunách
takto dle jednotlivých měsíců:
leden
31,42 tun
únor
22,88 tun
březen
24,35 tun
duben
35,26 tun
květen
28,70 tun
červen
24,88 tun
červenec
32,14 tun
srpen
25,24 tun
září
25,56 tun
říjen
36,38 tun
listopad
29,54 tun
prosinec
31,24 tun
Celkem za rok 347,59 tun
Děkujeme těm, kteří třídí a nezvyšují náklady za tuny ukládaného směsného
komunálního odpadu. Pokud třídíte plasty a papír, je nutné, aby tyto složky
tříděného dopadu byly před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlapány
nebo jiným způsobem zmačkány tak, aby zabraly co nejméně místa v kontejneru.
Třiďte dál .

Stočné Cítov v roce 2021
Zastupitelstvo obce Cítov stanovilo na svém zasedání dne 14. 12. 2020 cenu
stočného pro odběratele v k. ú. Cítov na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
ve výši:
Stočné za m3
30,-Kč + 10% DPH = 33,00 Kč

Vodné Daminěves v roce 2021
Zastupitelstvo obce Cítov stanovilo na svém zasedání dne 14. 12. 2020 cenu
vodného pro odběratele v k. ú. Daminěves na období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021 ve výši:
Vodné za m3
40,-Kč + 10% DPH = 44,00 Kč

Pro rok 2021 zůstávají ceny vodného v Daminěvsi a stočného v Cítově
v porovnání s loňským rokem stejné.
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Omezení provozu na obecním úřadě
Obecní úřad Cítov na základě platných vládních opatření má stále omezen
svůj provoz pro veřejnost a to do odvolání takto:
pondělí 7:00 – 12:00 hodin a středa 12:00 – 17:00 hodin.
Osobní návštěva úřadu je možná pouze v případě, pokud jste zcela zdraví
a nejevíte známky nachlazení nebo začínající virózy. Pro komunikaci
s Obecním úřadem v Cítově využijte přednostně telefonické a emailové
spojení, tel.: 315 692 134, email info@citov.cz.

Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen
do 22. ledna
Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu,
budou pracoviště Finanční správy do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost
pouze v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude
omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.
V dalším období se bude provoz na finančních úřadech odvíjet
od epidemiologické situace, kterou Ministerstvo zdravotnictví průběžně
zveřejňuje (PES). Na aktuální vývoj bude Finanční správa reagovat
a o případných změnách provozu finančních úřadů, bude včas informovat.
Veřejnosti doporučujeme, aby na minimum omezila osobní návštěvu
na úřadech a ke komunikaci se správcem daně využívala zejména elektronické
formy komunikace.
Informační linky na Územním pracovišti v Mělníce: 315 639 760,
315 639 763. Po, St 8:00 - 16:30, Út, Čt 8:00 - 14:30 a Pá 8:00 – 13:30,
ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021.

Nevhodné parkování
Ve Zpravodaji obce Cítov č. 11/2020 jsme vás vyzývali k nestání (neparkování)
na chodnících v obci, kde byly současně použity dva snímky pro ilustraci.
Záměrně byly registrační značky vozidel na snímcích vymazány, aby nebyl
porušen zákon o ochraně osobních údajů.
Naše výzva majitelům vozidel stále trvá a důrazně žádáme o respektování této
výzvy. Zvláště v tomto zimním období, kdy potřebujeme provádět úklid chodníků
od napadaného sněhu a provádět posyp při náledí. Chodníky nejsou určeny
ke stání vozidel. V takovém případě je zcela nemožné provádět kvalitní údržbu.
Zároveň děkujeme všem, kteří na naši první výzvu zareagovali.

