Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první letošní informace od nás, mezi nimi i pár pravidelných informací, kterým se
každoročně nemůžeme vyhnout a to jsou poplatky pro rok 2018 za odvoz KO a ze psů.
Známky na popelnice za rok 2017 budou platné do 31. 3. 2018. Do tohoto termínu je třeba zaplatit
místní poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2018 a přitom si vyzvednout platnou známku
na rok 2018. Po termínu 31. 3. 2018 již svozová firma nikomu nevyveze odpadovou nádobu se starou
známkou. Jen pro informaci – obec v roce 2017 zaplatila za odvoz komunálního odpadu 303 661,- Kč,
za odvoz tříděného odpadu uhradila 107 184,- Kč a svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu
byly za 52 670,- Kč. Od Eko-Komu a.s. obec za třídění odpadů obdržela 74 633,- Kč a na poplatcích
bylo vybráno 206 001,- Kč.
Výše poplatků i přes výše uvedené skutečnosti zůstává i pro rok 2018 stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem
350,- Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem
175,- Kč/dítě do 6ti let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti
500,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný – 100,- Kč
Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních hodin, případně bezhotovostně na
účet obce č. 8422291/0100. Pro případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací Vaší platby. Komunikovat můžete
i prostřednictvím mailové adresy - oukadov @tiscali.cz .
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
7.00- 12.00
12.30 - 14.00
Středa
7.00 - 12.00
12.30 -14.00
Čtvrtek
16.00 - 18.00
Pátek
7.00 - 12.00
V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině telefonicky na:
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!
Na obci stále ještě zbývá k zakoupení několik plastových popelnic na kolečkách 120 l. Zájemci si
mohou koupi domluvit na obecním úřadu v Kadově v úřední hodiny nebo telefonicky. Cena je 635,Kč/popelnice 120 l.
Na obecním úřadě jsou ještě k vyzvednutí kalendáře Svazku obcí Blatenska pro trvale hlášené
domácnosti.
Na obci je ještě k dispozici několik kompostérů z dotace z Operačního programu životního
prostředí prostřednictvím Svazku obcí Blatenska, zájemci o zápůjčku kompostéru se mohou přihlásit
na Obecním úřadu v Kadově.
V dubnu proběhne výběrové řízení na zhotovitele oprav komunikace v Mračově (Mračov –
autobusová zastávka na Blatnou).
Letní dětský tábor ve Vrbně je již v majetku obce a upravuje se jeho organizační struktura.
Zimní týdenní svoz komunálního odpadu běží a bude přizpůsoben klimatickým podmínkám.

V případě Vašich dotazů, informací, námětů či připomínek se obraťte na zastupitele ve své obci či
přímo na obecní úřad v Kadově (tel: 383 491 019; mob: 724 181 049).

Veškeré potřebné informace jsou zveřejňovány na informačních deskách i na úřední desce u
obecního úřadu v Kadově a elektronické úřední desce www.kadov.net .

Hezké dny a vše dobré Vám přejí Vaši zastupitelé
František Červený, Kadov
Karel Dobřemysl, Vrbno
Lenka Fořtová, Lnářský Málkov
Petra Karešová, Vrbno

Igor Pavel, Vrbno
Renáta Prokopiusová, Vrbno
Ludmila Tesařová, Pole
Vladimíra Tomanová, Kadov

a
Jiří Vlček, Lnářský Málkov

Zimní svoz KO každý týden
Pondělí

5. 2. 2018

12. 2. 2018

Pondělí

19. 2. 2018

26. 2. 2018

