OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 2 / 2021
1. Výběr poplatků za odpad
Poplatky na rok 2021 můžete hradit elektronicky na účet obce č. 161270714/0300, VS – napište
číslo popisné domu a do zprávy příjemce jména všech poplatníků, pokud platíte za psa do
zprávy pro příjemce napište „pes“.
Fyzicky se budou vybírat poplatky 29. 4. 2021 (čtvrtek) od 17:00 - 18:00 hodin na obecním
úřadě. Cena za poplatníka činí 600,- Kč, cena za 1 psa činí 60,- Kč.
Pokud možno, přineste prosím přesnou částku platby, děkujeme.
Podle OZV je poplatek splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního
roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného
kalendářního roku.

2. Pozvánka
na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Cholenice, které se bude konat v neděli 25. 4. 2021
od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Program jednání: 1. Zahájení, 2. Schválení programu, 3. Schválení ověřovatelů zápisu, 4.
návrhové komise a zapisovatele, 5. Kontrola usnesení, 6. Kompetence starosty k provádění
rozpočtových opatření, 7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – Elektro Rydval,
8. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s SKS s.r.o – Smlouva o ukládání, 9.
Závěrečný účet obce 2020 a zpráva z přezkoumání hospodaření, 10. Účetní závěrka obce 2020,
11. Zpráva PČR 2020, 12. Diskuze, 13. Usnesení, 14. Závěr
3. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 30. 4. – 2. 5. 2021 budou k cestě pod kostelíkem přistaveny
dva velké kontejnery na komunální odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru NEPATŘÍ?!
Rozhodně NE: - živnostenský odpad (odpad z podnikání), - nebezpečný odpad (např.:
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), - bio-odpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
Žádáme občany, aby kontejner nepřeplňovali a neházeli odpad mimo kontejner.

4. Deratizace
V sobotu 24. 4. 2021 bude probíhat deratizace.
Před místním obchodem v Cholenicích budou od 9:00 do 11:00 hodin rozdávány návnady.
Veškeré náklady hradí obec.
Deratizátor je ochoten dodat jed přímo na místo vašeho bydliště, vše záleží na domluvě. Za
velmi špatného počasí se deratizace hlodavců odkládá a nový termín bude zveřejněn.
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