Informace pro obyvatele Klínce 2021

Kontakty:
Obecní úřad Klínec, Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny: pondělí 13 - 18 hod, čtvrtek 8 – 13 hod
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet: Česká spořitelna č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Bc. Markéta Polívková, marketa.polivkova@obecklinec.eu, úřední hodiny pondělí 13-18 hod
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, úřední hodiny pro stavební agendu: středa 17 – 20 hod.,
jan.doubrava@obecklinec.eu

Poplatky 2021
Komunální odpad:
Označení

Objem nádoby, frekvence svozu

Sazba v Kč

80L/2

80 litrů, 1x14 dní

650,-

80L

80 litrů, 1x týden

1300,-

120L/2

120 litrů, 1x14 dní

1300,-

120L

120 litrů, 1x týden

2600,-

240L/2

240 litrů, 1x14 dní

2600,-

240L

240 litrů, 1x týden

5200,-

1100L

1100 litrů, 1x týden

13000,-

1100L

1100 litrů, 1x týden – rekreační objekty

650,-

Rekreační objekty: 650 Kč/nemovitost/kalendářní rok.
Poplatek je splatný do 30. 3. 2021.

Pes:
200 Kč/kalendářní rok/za 1. psa a 300 Kč za každého dalšího psa/kalendářní rok.
Splatnost poplatku do 30. 6. 2021.

Stočné:
U nemovitostí, které vypouštějí pouze vodu odebranou z obecního vodovodu:
43,45 Kč včetně DPH za m3.
Ostatní paušální poplatek 1 564 Kč včetně DPH/osoba/rok.

Vodné:
Sazba vodného je 40,90 Kč včetně DPH za m3.
Vodné a stočné je možné platit zálohově (měsíčně, čtvrtletně). Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování,
případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.
Variabilní symbol pro zálohy je 1000xxx (xxx= číslo popisné).
Odečty vodoměrů budou prováděny září/říjen 2021.

Hrobové místo:
Za nájem hrobového místa a služby spojené s údržbou hřbitova činí 50 Kč/m2/rok.
Obec Klínec dále vybírá tyto poplatky: poplatek za užívání veřejného prostranství.
Platby můžete provádět v hotovosti na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na výše uvedené č.
účtu. V tomto případě uveďte jako variabilní symbol č. popisné (evidenční) a do poznámky účel platby
a počet osob, za které je platba prováděna.
Nebudou-li poplatky uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem, a
to až ve výši trojnásobku původní částky.
Doplňující informace k systému sběru odpadů:
2x ročně bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a 2x ročně bude proveden sběr
nebezpečného odpadu. Občané budou vždy předem informováni rozhlasem a vyvěšením informace o sběru
na nástěnkách a úřední desce. Vyřazené elektrospotřebiče můžete po celý rok odevzdat u obecního úřadu.
V případě, že máte zájem o individuální svoz bioodpadu přímo pro Vaši nemovitost, je možné objednat si tuto
službu u firmy KOMWAG jako nadstandardní. Firma KOMWAG vám může za úhradu zajistit i nádobu
(hnědá popelnice) na bioodpad. Cena svozu je dle velikosti nádob.
Více informací: http://www.obecklinec.eu/urad/sluzby-poskytovane-obci/odpadove-hospodarstvi/
Kontakt KOMWAG p. Šimečka: ladislav.simecka@komwag.cz, tel: 736 533 056

KONTAKTNÍ OSOBY OBEC KLÍNEC:

Markéta Polívková, starostka obce, tel. 776 700 346, e-mail: marketa.polivkova@obecklinec.eu
Eliška Hrubá, administrativní pracovnice, tel. 257 730 306, e-mail: eliska.hruba@obecklinec.eu

