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1. Kupóny na svoz TKO pro rok 2018
Od středy 3.1.2018 do čtvrtka 1.2.2018 je možné zakoupit si na OÚ Zeleneč kupóny pro svoz
TKO a to
pondělí + středa 8 - 12 hodin 13 - 18 hodin
úterý + čtvrtek 8 - 12 hodin 13 - 16 hodin
pátek - ZAVŘENO
Upozorňujeme, že platnost kupónu pro svoz TKO r. 2017 končí dnem 31.1.2018.
Od úterý (svozový den) 6.2.2018 nebudou nádoby s tímto kupónem vyvezeny.
V úterý 26.12.2017 proběhne svoz TKO.
Ve středu 27.12.2017 proběhne svoz tříděného odpadu.
Termín svozu komunálního odpadu v roce 2018 se nemění:
svoz 1x týdně
– úterý
svoz 1x za 14 dní
– sudé úterý (1. sudé úterý je 9.1.2018)
svoz tříděného odpadu
– úterý
Cena pro rok 2018 včetně DPH – zůstává stejná jako v roce 2017
nádoba týdně
včetně DPH
nádoba 1x za 14 dní
60 litrů
1 350,- Kč
60 litrů
80 litrů
1 780,- Kč
80 litrů
120 litrů
2 650,- Kč
120 litrů
240 litrů
5 250,- Kč
240 litrů
1100 litrů
22 690,- Kč
1100 litrů

včetně DPH
750,- Kč
1 020,- Kč
1 500,- Kč
2 950,- Kč
12 780,- Kč

2. Vodné, stočné, odečty spotřeby vody
Cena vodného a stočného pro rok 2018 včetně DPH zůstává stejná jako v roce 2017:
vodné 28,- Kč / m3
stočné 32,- Kč / m3
Vyúčtování bude vyhotoveno do 28. 2. 2018. Platby v hotovosti za vyúčtování roku 2017
nebo zálohy na rok 2018 budou přijímány na OÚ až po datu vystavení vyúčtování.
Vyúčtování za rok 2017 a stanovení záloh na rok 2018 obdržíte do schránky. Způsob úhrady je
možný pouze:
- převodem na účet u KB č. účtu 121040287/0100
- platbou v hotovosti na OÚ
Variabilní symbol pro platbu vyúčtování je uveden na faktuře, variabilní symbol pro platby
záloh je uveden na zálohovém listu. Prosíme o dodržení těchto variabilních symbolů,
abychom mohli došlé platby automatizovaně zpracovat.
K vyúčtování za rok 2017 je třeba zjistit stav na vodoměrech ke dni 31. 12. 2017. Žádáme vás
o poznamenání stavu vodoměru na celé m3 k 31. 12. 2017 na přiložený lístek, který nejpozději
do 15.1.2018 předejte na OÚ Zeleneč (možno vhodit do schránky OÚ Zeleneč, která je

umístěna ve spodní části info stojanu na ploše před OÚ, nebo poslat vyplněnou kopii lístku na
e-mail vodne.zelenec@volny.cz).
Platbu záloh vodného a stočného pro rok 2017 zaplaťte nejpozději do 29. 12. 2017, jinak
bude započtena do záloh roku 2018.

3. Odvoz vánočních stromků
bude vždy v pondělí od 8.1.2018 do 19.2.2018. Stromek máte možnost odložit před dům
na chodník.

4. Poplatek za psa v roce 2018 – zůstává stejný jako v roce 2017
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa v části obce Zeleneč .............................................................………. 300,- Kč
b) za psa v části obce Mstětice ...............................................................…….. 100,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
nebo poživatel sirotčího důchodu …………………………………………….. 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v části Zeleneč i Mstětice ............…….. 300,- Kč
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 27.2. příslušného
kalendářního roku. Poplatek ze psů platí držitel psa.
Poplatek za psa bude vybírán spolu s úhradou za svoz odpadu na OÚ Zeleneč.
Žádáme držitele, aby po svých psech důsledně uklízeli psí exkrementy a zároveň, aby
své psy nepouštěli volně pobíhat po polích v okolí Zelenče.

5. Ohňostroj
Tradiční ohňostroj se koná 1.1.2018 od 18.00 hodin na hřišti v Zelenči.
Doprovodný program začíná v 17.00 hodin.
Občerstvení - klobása, svařák, čaj.
Těšíme se na setkání s Vámi.

6. Prezidentské volby 2018
Volba prezidenta České republiky se koná:
 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost budovy Základní školy Zeleneč, Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručova, Čechova, Čsl.armády, Dunajevského, Dvořákova, Fibichova, Hašlerova, Ježkova,
K Hájku, K Lesíku, K Potoku, Komenského, Krylova, Polní, Smetanova, Školní, Šlitrova,
Týmlova, U hřiště, U Obory, U rybníka, U studánky, U vodojemu, Vokáčova, Voskovcova,
Vrbičky, Werichova, Zátopkova a pro část obce Mstětice
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost Základní školy Zeleneč, Kasalova 454, 250 91 Zeleneč
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Faltusova, Husova, Chrpová, Javorová, Jilmová, Jiráskova, Jitrocelová, K Feroně, K Vyhlídce,
Karla Čapka, Kasalova, Kaštanová, Kmochova, Kohoutova, Konvalinková, Kopretinová,
Lipová, Masarykova, Mstětická, Nad Lávkou, Nad Propustkem, Nad Strouhou, Okružní,
Olbrachtova, Palackého, Pampelišková, Platanová, Pod Drahou, Pod Kapličkou, Pod Kopcem,

Pod Starou Hospodou, Pod Vrchem, Revoluční, Sasanková, Sokolská, Studentská, Štefánikova,
Tyršova, U Lesoparku, V Jezerech, Východní, Wolkerova, Zahradní, Zvonková, Žižkova

7. Informace občanských iniciativ
 Zelenečské koledování
Všichni jste zváni na hřiště v sobotu 23.12.2017 v 18.00 hodin na „Zelenečské koledování“.
Zvonečky a zvonce s sebou – rozzvoníme Zeleneč + skauti přivezou Betlémské světlo.
Texty koled budou k dispozici na místě a předem na www.zelenec.cz.
Pro zahřátí a chuť bude připraven čaj a svařák. Můžete přinést ukázku svých sladkých i slaných
vánočních dobrot, ať vzájemně ochutnáme.
 Plavání
Plavání začíná v sobotu 6.1.2018.
 52. Poslední leč
Myslivecké sdružení Zeleneč, z.s. pořádá „52. Poslední leč“ v pátek 12.1.2018 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Radonicích. K tanci a pohodě bude hrát hudba „UNIGENA“. Prodej
vstupenek u pana Silovského, Palackého 375, Zeleneč, mob. 604 177 308.
V Zelenči 15.12.2017

Ing. Michael Husinec
starosta

zde oddělte....................................................................................................................................
Jméno a příjmení odběratele..................................................................................................
Adresa místa odběru: Zeleneč, ulice ...................................................č. p ..............................
Hlavní vodoměr: stav...............................................m3 /číslo vodoměru .................................
2. hlavní/podružný vodoměr*): stav.......................m3 /číslo vodoměru .................................
Bazén napouštěný z hlavního vodoměru*).................................m3/rok
Vlastní voda ze studny ano / ne*)
Napojení na kanalizaci ano / ne*)
Počet osob (včetně dětí) ..........................................................................................................
Případná poznámka odběratele .............................................................................................
Adresa pro zaslání faktury, pokud je jiná než adresa místa odběru:
.................................................................................................................................................
Telefon............................................................... e-mail .............................................................
*)

nehodící se škrtněte

V Zelenči 31. 12. 2017

podpis odběratele.............................................................

