OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
V sobotu 4.ledna 2014 v odpoledních hodinách putovaly obcí dvě skupiny tří králů
s doprovodem, kterým se v rámci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY podařilo svou koledou vybrat do
dvou zapečetěných a označených pokladniček celkem 7355,- Kč.
Všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme.
Nemalé díky patří i každému z Kašparů, Melicharů a Baltazarů s doprovodem, kteří po naší
obci putovali.

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE LHOTĚ
Místní knihovna ve Lhotě upozorňuje své čtenáře, že od pátku 10.ledna 2014 mohou
hradit povinný registrační poplatek pro rok 2014 ve výši 20,-Kč za jednoho čtenáře.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2014
Poplatky občanů za rok 2014 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od pondělí
3. února 2014 do středy 30. 4. 2014 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
za svoz TKO
400,-Kč za osobu a rok
za odvádění odpadních vod 483,-Kč za osobu a rok
ze psů
100,-Kč za 1.psa (200,- za 2. a dalšího)
nájem pozemků
dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné také uhradit převodem na účet obce - č.ú.
25226831/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.
Pozn. Výpočet stočného: 35m3(na osobu a rok) x 12,-Kč/m3 x 1,15(snížená sazba DPH) = 483,-Kč

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Společnost SITA CZ a.s. oznamuje občanům, že pravidelný svoz komunálního odpadu
bude v roce 2014 prováděn každou druhou středu a hodina svozu není daná. Z tohoto
důvodu žádá občany, aby své popelnice měli nachystány již ráno.

KOMINÍK V OBCI
Kominík Petr Mynařík Hranice nabízí v sobotu dne 11. 1. 2014 čištění a každoroční
kontrolu, tzv. revizi , spalinových cest od spotřebičů na pevná i plynná paliva .
Cena za vyčištění a vybrání sazí jednoho komínu včetně zprávy o tzv. revizi je 300,- Kč, za
další komín v domě je cena 100,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 603/156 665 , případně i s uvedením časového rozmezí,
kdy budou doma k zastižení, zvlášť vhodné formou SMS.

