Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 2/2011 ze dne 23.2.2011

Zasedání zastupitelstva obce
Dne 1.3.2011 se uskuteční 4. zasedání zastupitelstva obce v kanceláři obecního úřadu od 19. hodin.
Hlavním bodem jednání bude závěrečný účet obce za rok 2010, stanovení ceny vodného od 1.4.2011 a další
body dle vyvěšeného programu.

Poplatky
Upozorňujeme občany obce, že do 31.3.2011 jsou splatné poplatky ze psů, za odpady a stočné.
Poplatek za 1. psa činí 50,-- Kč a za každého dalšího 75,-- Kč. Poplatek za odpady je ve výši 500,-- Kč na
osobu a rok a stočné je 276,-- Kč na osobu a rok. Každý občan trvale bydlící na samotách Pod Svákovem, U
Hasíka a Veselka platí poplatek za odpady ve výši 335,-- Kč. Opět připomínáme, že od letošního roku se
všechny poplatky hradí pouze jednorázově. Pololetní splatnost, jak to bylo v předchozích letech, již není
možná. Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu (pondělí a středa – vždy od 18:00 do
20:00 hodin) a nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo 14725301/0100. V případě bezhotovostní
platby uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné Vaší nemovitosti.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, kteří při návštěvě předloží průkaz sčítacího komisaře
společně s dokladem totožnosti. Každý komisař bude mít přes rameno modrou tašku s výrazným žlutým
logem České pošty. Na bezplatné lince sčítání lidu, která bude zřízena od 26. února (tel.č. 800 87 97 02),
mohou lidé získat odpovědi na nejasnosti každý den od 8 do 22 hodin včetně ověření pravosti sčítacího
komisaře. Komisaři přinesou formuláře do každé domácnosti osobně a za celou rodinu je může převzít jeden
člověk, který je starší 15ti let. Formuláře budou roznášet komisaři od 7. do 26. března v podvečer pracovních
dní a o víkendech. Termín návštěvy ohlásí dopředu lístečkem, který bude vhozen po 26. únoru do schránky
spolu s informačním letáčkem o sčítání. V případě nepřítomnosti bude ve schránce další lísteček s návrhem
termínu druhé návštěvy komisaře. Termín je možné i změnit zavoláním na bezplatnou linku sčítání lidu.
Telefonní číslo bude rovněž uvedeno na lístečku ve schránce. Každý člověk vyplní zelený Sčítací list osoby
sám za sebe, každá domácnost jeden žlutý Bytový list dohromady a majitelé či správci domů dostanou ještě
oranžový Domovní list. Formuláře se vyplňují po rozhodném okamžiku, kterým je půlnoc z 25. na 26. března.
Vedle bezplatné informační linky sčítání lidu jsou informace také na internetu na www.scitani.cz. O pomoc
s vyplněním je možné požádat i sčítacího komisaře. Do 14. dubna 2011 musí být vyplněné formuláře
odevzdány. Existují tři základní cesty: on-line vyplnění na internetu (www.scitani.cz), osobní odevzdání
komisaři nebo zdarma odeslání poštou v obálce, kterou dostanete od komisaře.

Informace
ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodu oznamuje telefonní čísla pro hlášení poruch: 800 120 112 a
infolinky: 844 844 870. Dále sídlo obchodní kanceláře v Táboře, Kosova ulice 2894 s provozní dobou pondělí
až pátek od 8 do 16 hodin. Zákaznické centrum je v Českých Budějovicích, ulice Severní 8/2264 s provozní
dobou pondělí a středy 7 – 17 hodin, úterý a čtvrtek 7 – 15 hodin a pátek 7 – 12 hodin.

Veřejné projednání – nové vedení 400 kV Kočín – Mírovka
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru
stavby vedení 400 kV Kočín – Mírovka se uskuteční 28. února 2011 v Kulturním domě města Soběslavi ve
velkém sále od 15 hodin.

Pozvánka do naší knihovny
Zveme naše čtenáře do místní lidové knihovny, která byla opět doplněna o nové svazky a tituly.
Knihovna je otevřena každou středu od 16:30 do 18:30 hodin. Vedle půjčení knih je možné využívat i místní
internet.
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