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ZPRAVODAJ
obce Cítov 2/2021
Místní poplatky – výše a splatnost v roce 2021
Výše poplatku za komunální odpad je za 1 osobu 600 Kč/rok, v případě
rekreačního objektu 600 Kč za objekt/rok. Tento poplatek je splatný pouze
v jedné splátce celkem za rok 2021 od 1. března do 30. června v hotovosti
do pokladny obecního úřadu, bezhotovostně platební kartou prostřednictvím
platebního terminálu nebo bankovním převodem na účet obce č. 4529171/0100,
variabilní symbol 1340+číslo popisné.
Místní poplatek za psa pro rok 2021 zůstává stejný, jako v minulých letech.
Sazba poplatku je 100 Kč za každého psa na jeden rok. Poplatek za rok 2021
je splatný v termínu od 1. března do 30. června.

Poděkování občanům za finanční příspěvky do Tříkrálové
sbírky 2021
Vážení starostové, zástupci obcí Podřipska a Budyňska,
chtěla bych Vám všem poděkovat za snahu a pomoc s letošní Tříkrálovou
sbírkou 2021, která se bohužel nemohla konat tradičním způsobem, jako
v předchozích letech. O to víc si vážíme Vaší ochoty, vzít si k sobě na úřad
do obce, nebo do prodejny ve své obci, tříkrálovou kasičku, kam lidé mohli
přispět v hotovosti.
Sbírka s kasičkami byla ukončena v neděli 24. 1. 2021 a v úterý 26. 1. 2021
proběhlo sčítání výtěžku z kasiček. K našem velkému překvapení a zároveň
i potěšení se v kasičkách nashromáždilo celkem 84 076 Kč, což je krásný
výsledek. V obci Cítov a Daminěves se vybralo 2 358 Kč. V Roudnici jsme
měli kasičky na více místech, takže výtěžek tomu odpovídá. Na ostatních místech
byla kasička pouze na jednom místě – buď na úřadě, nebo v prodejně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom Vám, ale samozřejmě i všem
dárcům, Vašim občanům, kteří do kasiček přispěli.
Tříkrálová sbírka ještě neskončila, pouze její 1. část – prostřednictvím kasiček
byla ukončena. Dárci mohou ještě stále bezhotovostně přispívat na tříkrálový
účet 66008822/0800 – VS 77701930, nebo přes platební bránu
na www.trikralovasbirka.cz – do 30. dubna 2021 - a můžete dát příspěvek
přímo naší Charitě Roudnice.
Ještě jednou všem srdečné díky. Zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobrého
Ing. Marcela Lysáčková, ředitelka.
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Informace o produkci odpadů v roce 2020
V loňském roce bylo vytříděno a následně předáno k dalšímu zpracování
následující množství odpadů:
Železo a ocel
2,95 t
Kovy
1,02 t
Izolační materiál s obsahem azbestu
3,14 t
Papír a lepenka
21,5 t
Sklo
26,2 t
Oděvy
5,45 t
Barvy, lepidlo, pryskyřice obsahující 1,87 t
nebezpečné látky
Plasty
29,3 t
Biologicky rozložitelný odpad
148,8 t
Směsný komunální odpad
347,59 t
Uliční smetky
7,2 t
Objemový odpad
53,6 t

Tašky na tříděný odpad zdarma
Tašky na tříděný odpad o rozměrech 35 cm x 50 cm x 26 cm (š/v/h) pro tyto
složky tříděného odpadu - papír, sklo, plast, které slouží především pro využití
v domácnosti, jsou k osobnímu vyzvednutí na OÚ Cítov. Žadatel musí mít trvalý
pobyt na území obce Cítov nebo Daminěves.

Platba – stočné a vodné za 2. pololetí 2020
Splatnost faktur za stočné v Cítově a za vodné v Daminěvsi
je 15. 2. 2021.
Některé faktury jsou vystaveny na haléře a není nutné v případě bezhotovostních
úhrad převodem na účet zaokrouhlovat platbu ani směrem dolů a ani směrem
nahoru. Bezhotovostní platby zadávejte tak, jak je uvedeno na faktuře - celkem
k úhradě, variabilní symbol prosím uvádějte číslo faktury. Faktury je možné
uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou prostřednictvím
platebního terminálu na obecním úřadě, kde v případě hotovostní úhrady bude
faktura automaticky zaokrouhlena. Děkujeme.
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