Vážení obyvatelé, vlastníci nemovitostí a chovatelé psů v obci. Jak jistě nikdo z vás nepřehlédl, je
situace ohledně COVID -19 nadále složitá, a to nás nutí reagovat. Při výběru poplatků za psy a
poplatků za svoz komunálních odpadů dojde v letošním roce 2021 ke změně systému výběru
financí a výdeje známek na popelnice. Musíme zvolit způsob, který bude pro vás nový, nicméně
věřím, že se tento způsob pro vás stane pohodlnějším a bude možno ho využívat i v budoucnu.
Tabulka s cenou popelnic a četností svozů:
OBEC

JÍLOVICE

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - na rok 2 0 2 1
svozový den - úterý
počet svozů

barva známky

celkem Kč

41 x (zima 1x za týden, léto 1x za dva týdny)

červená

3 018,00 Kč

26 x (1x za 2 týdny)

žlutá

1 944,00 Kč

21 x (zima 1x za 2 týdny, léto 1x za 4 týdny)

šedá

1 570,00 Kč

13 x (1x za 4 týdny)

modrá

995,00 Kč

7 x (1x za 8 týdnů)

fialová

697,00 Kč
110,00 Kč

PE PYTEL NA ODPAD

Z tabulky si vyberte vámi požadovaný svoz a na číslo účtu obce 1240137369/0800 zašlete příslušnou
finanční částku za vámi vybranou známku. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu (to platí i u
bytovek) a do poznámky zadejte „poplatek za odpad xxxxxxxxx (příjmení)“. Po provedení platby a
připsání platby na účet obce vám bude doručena Vámi zaplacená známka pro rok 2021 přímo do
schránky. Ti občané (chalupáři) využívající pytle, zaplatí částku 440,00 Kč na shora uvedené číslo
účtu a se stejnými pravidly. Po připsání prostředků na účet jim budou doručeny 4 pytle svozové
společnosti.
Tabulka – poplatky ze psů
POPLATKY ZE PSŮ - ROK 2 0 2 1
ZA 1 PSA

100,00 Kč

ZA 2 PSY

300,00 Kč

ZA 3 PSY

500,00 Kč

a každého dalšího

200,00 Kč

Z tabulky vyberete kolik máte psů a kolik je vaše poplatková povinnost pro rok 2021. Na číslo účtu
obce 1240137369/0800 zašlete příslušnou finanční částku za vámi chované psy. Jako variabilní
symbol uveďte číslo domu (to platí i u bytovek) a do poznámky zadejte „poplatek za psa xxxxxxxxx
(příjmení)“.
V krajní nouzi a zcela výjimečně je možno oba poplatky uhradit na OÚ, ale je nutné si telefonicky
nebo emailem sjednat s paní účetní termín k uskutečnění platby. (tel. p. Minaříková 601 026 126)
Poplatky je nutné zaplatit do 15.3.2021, pak vám již nebudou popelnice se známkou roku 2020
vyvezeny.
Václav Ježek, starosta obce

