OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
VELIKONOČNÍ KLAPOTÁNÍ
Obecní úřad Lhota pořádá tradiční Velikonoční klapotání. Sraz účastníků je ve čtvrtek
17.4.2014 v 17:00 hod. na návsi. Dále pak v pátek 18.4.2014 v 8:00, 11:00 a 17:00 a v sobotu
19.4.2014 v 8:00 a 11:00.
Řehtačky vlastní, případně budou k zapůjčení.

PRODEJ RYB
Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 17.4.2014 OD 13,00-13,20 hod. prodávat na tržním místě
( tel. budka) živé ryby. Prodávat se bude:
kapr 1.tř
- 82,-Kč/kg
kapr výběr
- 89.-Kč/kg
tolstolobik
- 57,-Kč/kg
pstruh
- 149,-Kč/kg

NABÍDKA ODPRODEJE NEPOTŘEBNÉHO
MATERIÁLU
Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., nabízí veřejnosti i firmám možnost ODKOUPENÍ
STARŠÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC o rozměru 30x30 cm.
Dlaždice jsou použité, ale v dobrém stavu, nepopraskané, ideální k využití na drobné stavební či
zahradnické účely. Cena jednoho kusu je 5 Kč vč. DPH (cena nových dlaždic je 21 Kč vč. DPH)
Odběr přímo v areálu TS, Za porážkou 1142, Lipník nad Bečvou.
Kontakt: p. Hana Lacinová, tel.: 581 773 756, mobil: 732 108 613, e-mail: hana.lacinova@ts-lipnik.cz

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2014
Poplatky občanů za rok 2014 jsou vybírány v kanceláři obecního úřadu do 30. 4. 2014
v úředních hodinách (kromě úterý). Jedná se o :
poplatek za svoz TKO
400,-Kč za osobu a rok
poplatek za odvádění odpadních vod
483,-Kč za osobu a rok
poplatek ze psů
100,-Kč za psa (200,-Kč za každého 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.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
1) Ve čtvrtek 17.4.2014
do 16,30 hod.

bude

obecní

úřad z provozních

důvodů otevřen pouze

2) Obecní úřad žádá občany, aby při ukládání separovaného odpadu do žlutých kontejnerů a to
především PET lahví, nenechávali odpad v uzavřených pytlích. Je nutné obsah pytlů vysypávat a
zároveň PET láhve sešlapávat.
Děkujeme.

