MEČICHOVSKÉ UDÁLOSTI
v prvé půlce roku dvacátého
Sport, kultura, zábava
28.12.
11.01.
15.02.
22.02.
25.02.
07.03.
30.04.
23.05.
20.06.
27.06.
05.07.

Výroční schůze SDH Mečichov
Hasičský bál – hraje skupina Talisman
Dětský maškarní bál
Masopustní průvod
Bakus
Oslava MDŽ
Pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky
Hasičská soutěž v Mečichově – 130. výročí založení SDH
Hasičská soutěž v Lažánkách
Turnaj v malé kopané
Hasičská soutěž v Bratronicích

Důležité termíny
31.01.
15.02.
11.04.
25.04.
31.05.

nejzazší termín pro úhradu místního poplatku ze psů
nejzazší termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad
velikonoční výlov Zážlení
vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí

V uplynulém období nás opustili
15.12.2018
02.03.2019
25.03.2019
29.06.2019
07.08.2019
18.11.2019

Josef Kadaně
František Beran
Hana Rolníková
Bohumil Slanec
Marie Polanová
Milan Klečka

Mečichov 43
Mečichov 29
Mečichov 90
Mečichov 27
Mečichov 71
Mečichov 39

Narození nových občánků
05.04.2019
07.06.2019
28.07.2019
20.08.2019
16.09.2019
05.12.2019

Anežka Fiedorová
Elena Straková
Pavel Eliáš Krejčí
Elen Pecková
Tadeáš Fleissig
Vít Žilák

Mečichov 43
Mečichov 64
Mečichov 39
Mečichov 6
Mečichov 91
Mečichov 62

Tříkrálová sbírka 2020
Krátce po Novém roce nás navštíví Tři králové v podobě dětí zapojených do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou v našem
regionu zaštiťuje Oblastní charita Strakonice. Otevřete jim prosím svoje dveře, srdce i peněženky, aby i ti méně šťastní se
mohli občas zaradovat.
Obecní finance
Aktuální stav obecních peněz dle posledních výpisů ke konci listopadu 2019:
hotovost v pokladně
3.059,00 Kč
běžný účet u KB
4.091.538,44 Kč
běžný účet u ČNB
4.423.460,39 Kč
ČP Investice
2.422.247,63 Kč
na úvěru zbývá doplatit
353.006,00 Kč

Ceny vodného v roce 2020
V následujícím roce nám podraží pohyblivá složka vodného o 7,65 Kč za kubík. Do tohoto nemalého navýšení ceny
se promítla tvorba rezervy na nové náplně do filtrů v úpravně vody, které vyžadují přísné regule na kvalitu pitné vody,
dále zvyšující se ceny elektrické energie, nájemného a mezd. Oproti tomu dojde od května ke snížení sazby DPH
z patnácti na pět procent. Zdražení tudíž ve finále nebude tak markantní. Cena pevné složky zůstává nezměněna.
309 Kč/rok bez DPH
- pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H
3
1 734 Kč/rok bez DPH
- pevná složka vodného u vodoměru do 6 m /H
- pohyblivá složka vodného
46,22 Kč/m3 bez DPH
Místní poplatky za odpady
V roce 2020 dojde k mírnému zdražení známek za svoz odpadu. Do ceny za jednorázový svoz jsme zdražení nepromítli
a známky zůstávají za 100 Kč. Celoroční známka se navyšuje o 40 Kč na 1800 Kč. Nově přibyla celoroční známka
na popelnici o objemu 240 litrů, která stojí 3250 Kč. Shrnutí je uvedeno v tabulce níže a tento poplatek musí být uhrazen
do 15. února 2020.

Četnost obsluhy

Počet poplatníků
v dané nemovitosti

Výše poplatku za
nádobu na 110/120 l

Výše poplatku za
nádobu na 240 l

4 x ročně

rekreační objekt / 1

400,-

800,-

7 x ročně

2

700,-

1.400,-

10 x ročně

3

1.000,-

2.000,-

1 x 14 dní

4 a více

1.800,-

3.250,-

+ 100,-

+ 200,-

každý další svoz

Místní poplatky za psy
Poplatek ze psů stále zůstává na úrovni 100 Kč za každého psa. Splatný je k 31. lednu 2020. V případě pořízení štěněte
se poplatek hradí až od následujícího kalendářního roku.
Až půjdete zaplatit poplatek ze psa, vezměte sebou jeho očkovací průkaz, abychom si mohli poznamenat číslo čipu.
Kontejnery na použitý rostlinný olej
Od příštího roku nám v obci na našich dvou stanovištích přibydou dva nové kontejnery na použitý rostlinný olej. Jedná se
o černé nádoby o objemu 240 litrů, do kterých budeme použitý rostlinný olej ukládat slitý v PET láhvi. Ostatní odpad do
těchto kontejnerů nepatří.
Kontejnery na kovy
Někdy v průběhu příštího roku rovněž přibydou šedé kontejnery na kovové obaly. Než se tak ale stane, třiďte nadále
kovy (plechovky od nápojů, konzervy, …) společně s plasty do žlutých kontejnerů. Velký železný odpad se shromažďuje
ve dvoře hospody.

PS: Děkuji všem slušným lidem, kteří se nechovají jako prasata a tříděný odpad vhazují do útrob příslušných kontejnerů
a ne všude po zemi kolem kontejnerů 

