OBEC DEŠTNICE
zastoupená starostkou obce Martinou Bartošovou,
STANOVUJE
cenu za systém svozu, třídění a odstranění komunálního odpadu pro r.2013,
platí pro fyzické osoby, které mají na území obce Deštnice, Sádku a ové Hospody trvalé
bydliště, a které na území obce vlastní stavbu k individuální rekreaci a pro všechny osoby,
které se na území obce zdržují a to takto:
1) týdenní VÝVoz: 1 ks popelnice pro 1 domácnost: 1.400,- Kč (možnost 2 splátek po pololetí)
(Skládka Vrbička účtuje obci 1.912,-Kč)
2) veřejné nádoby: trvale bydlící, kteří nevlastní popelnici k týdennímu vývozu ani na
jednorázový vývoz, pouze používají, 1 domácnost uhradí částku:
750,-Kč (1 splátka za rok do 30. června)
3) trvale bydlící, platící formou visa cích známek: 1 ks zn. za 75,-Kč v r.2013, na konci roku
tyto domácnosti budou mít dopočítanou cenu podle skutečného množství
odebraných visacích známek do celkové částky: 750,-Kč (10 ks)
4) důchodci: 470,- Kč (1 osoba - důchodce, žijící sám v domácnosti, 1 splátkou za rok)
5) podnikatelé: 1.912,- Kč (hradí plnou cenu vývozu veřejné popelnice (1 splátkou za rok)
6) rekreanti: 500,- Kč za I chalupu, při použití veřejné popelnice (1 splátkou za rok)
7) rekreanti: 500,- Kč za 1 chalupu, při použití vis. známek:l ks za 75,-Kč v r.2013 (6 ks)
nebo při použití jednorázových igelitových pytlů (zelené, označené
logem Vrbička): 1 ks za 75,-Kč (6 pytlů).
Úhrada: !!!!!
Varianty č.l a č.5 uhradí platbu za 1. pololetí do 30. 3. 2013, platbu za 2. pololetí do
30.8.2013.
Ostatní platby (varianty č.2,3,4,6,7) do 30. června 2013. Termíny pro úhradu plateb
dodržujte!! !
Upozornění!! !
Občané, kteří vlastní popelnici na týdenní vývoz, si na začátku r.2013 mohou na
ob.úřadě zakoupit samolepící známku pro vývoz popelnic v r.2013 (modrá). Bez
označení nádoby vám nebude vyvezen odpad.
Nabytí účinnosti 1.1.2013.
V Deštnici dne 17.12.2012

Vyvěšeno:
17.12.2012
Sejmuto bude: 30.1.2013
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Za obec Deštnice: Bartošová Martina
starostka obce
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