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Poplatky
OÚ Třebusice oznamuje, že od 9. ledna se v úředních hodinách přijímají platby za
poplatky na rok 2012. Poplatek za psy zůstává 40 Kč za prvního psa a 400 Kč za
každého dalšího psa téhož držitele. Splatnost poplatku do 31. 1. 2012. V důsledku
zvýšení ceny známek za odvoz komunálního odpadu v roce 2012 nebudeme vybírat
místní poplatek za likvidaci odpadu. Rok 2012 bude rokem přechodným, uvažujeme
o změně systému a od roku 2013 plánujeme zrušení systému „známek“ a zavedení
jednotné sazby poplatku na osobu. Jelikož nebude vybírán poplatek na osobu,
požadujeme odběr minimálně 10 jednorázových známek za kal.rok na jeden objekt
s čp. kde jsou osoby trvale hlášeny a 5 ks jednorázových známek u čp., kde není
nikdo trvale hlášen nebo prokazatelné doložení jakým způsobem je s kom.odpadem
nakládáno.
Přehled cen jednotlivých známek na popelnice (120l):
jednorázová......................................................52,- Kč
žlutá (1x 14 dní) lichý týden.............................990,- Kč
zelená (v zimě 1x 7 dní, v létě 1 x 14 dní) ….1.500,- Kč
červená (1x 7 dní) .......................................1.860,- Kč
Bioodpad 140 l – 690,- Kč/sezona 14 svozů.
240 l – 890,- Kč/sezona 14 svozů.

Zvýšení ceny v roce 2012
V roce 2012 dojde ke zvýšení ceny za vodu a to na 36 Kč za m3 vč. DPH.
Dlužníkům bude vodné účtováno za novou vyšší cenu.

Putovní kontejner
Ve dnech 18. a 19.1.2012 bude před OÚ zdarma přistaven kontejner na zpětný
odběr elektrozařízení tzn. pouze elektro (ledničky, pračky, vrtačky kuch.spotřebiče
atd.). POZOR! - nejedná se o kontejner na nebezpečný odpad, ten bude přistaven
na jaře jako obvykle.

Obec v roce 2011 v číslech
V roce 2011 se v obci narodily dvě malé slečny a čtyři chlapci. Aktuálně je v obci
k trvalému pobytu přihlášeno 487 obyvatel, z toho 253 můžu a 234 žen. Dětí do 15
let je 65, průměrný věk obyvatel je 39,81 let.

Obecní knihovna mezi svátky
Obecní knihovna bude dne 28. 12. 2011 uzavřena.

Digitalizace katastrálního území Třebusice
V roce 2012 bude v obci Třebusice zahájena obnova katastrálního
operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální
podoby. Bližší info viz úřední deska.

Vánoční turnaj ve futsale
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Krásné prožití vánočních svátků,
úspěšný rok 2012 plný dobré nálady
a pevného zdraví napořád přeje
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