Obec Kluky – Obecní úřad Kluky
tel/fax: 327 377 426
e-mail: kluky@proactive.cz

www.kluky.cz

MÍSTNÍ POPLATKY 2018
 POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě obecně závazné vyhlášky obce Kluky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 o nakládání se stavebním a
komunálním odpadem, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dále podle
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a včetně doplňků je stanovena cena
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území
obcí Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota pro rok 2018:
1. 878,-Kč na občana
2. 878,-Kč na číslo popisné (rekreační)
► Úleva ve výši 278,- Kč bude poskytnuta všem poplatníkům, kteří poplatek uhradí ve lhůtě
splatnosti dle čl. 5, odst. 1, OZV č. 1/2014, tj. do 31. května příslušného kalendářního roku.
Poplatek bude činit 600,- Kč
► Platba po 31. květnu bude hrazena v plné výši, tj. 878,- Kč.
► Osvobození a úlevu od placení poplatku může poplatník uplatnit na základě OZV č. 1/2014,
čl. 6, odst. 1 a 2.

 POPLATEK ZE PSŮ
Na základě obecně závazné vyhlášky obce Kluky č. 1/2003 o místních poplatcích, dle
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, činí roční poplatek:
1.
2.

za prvního psa 60,-Kč
za druhého a každého dalšího 90,-Kč.

Termín splatnosti obou poplatků (komunální odpad a ze psů) je do 31. 5. 2018 !!!
Forma úhrady:
1) osobně v kanceláři Obecního úřadu Kluky
Pondělí,Středa,Čtvrtek,Pátek
Úterý

8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin

2) v místě bydliště
Olšany-hasičská zbrojnice
15.5.2018
Nová Lhota-budova OÚ v „Topolách“ 22.5.2018

úterý
úterý

13:00 – 17:00 hodin

15:30 – 16:30 hodin
15:30 – 16:30 hodin

3) bankovním převodem na číslo účtu :
Obec Kluky :
Obec Pucheř:
Obec Olšany:
Obec Nová Lhota:
Příklad:

č.ú.
č.ú.
č.ú.
č.ú.

11529161/0100
11529161/0100
11529161/0100
11529161/0100

variabilní symbol:
variabilní symbol:
variabilní symbol:
variabilní symbol:

Variabilní symbol:
obec Olšany,
číslo popisné,
( 3
12

1 číslo popisné 3722
2 číslo popisné 3722
3 číslo popisné 3722
4 číslo popisné 3722

konečné číslo var. symbolu
3722 ) =
tzn. 3123722

♦ Termín svozu domovního odpadu (popelnic) a bioodpadu v roce 2018
Domovní odpad = každý pátek = od dubna 2018 střídavě - 1x popelnice a 1x bioodpad

!!! Termíny svozů budou včas upřesněny !!!
♦ Odvoz obsahu kontejnerů na separovaný odpad – PLASTY = čtvrtek
♦ Velkoobjemové kontejnery na otatní domovní odpad = Pá 6. 4. 2018 – Po 9. 4. 2018
♦ Nebezpečný odpad = Út 10.4.2018 od 6,00 hodin
=============================================================================

♦ POPLATEK ZA VODU (v obci Kluky)
Pro rok 2018 je termín odečtu 30.4. a 31.10. 2018
► Sazba vodného pro poplatníka:
- dle OZV č. 1/2017 na rok 2018 činí

49,47 Kč/m3 včetně 15% DPH

♦ POPLATEK ZA STOČNÉ (v obci Kluky)
Pro rok 2018 je termín odečtu 30.4. a 31.10. 2018
► Sazba stočného pro kanalizaci a ČOV Kluky:
- dle OZV č. 5/2014 na rok 2018 činí 38,19 Kč/m3 včetně 15% DPH
Účtování stočného dle směrných čísel přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích v platném znění .

Termín splatnosti obou poplatků – dle datumu splatnosti vystavené faktury !!!

Kluky dne 17. 1. 2018

Jaroslav
Čálek
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Jaroslav Čálek, starosta obce

