Informace Obecního úřadu Určice
Místní poplatek za svoz odpadu na rok 2020
Poplatek činí 600,- Kč za 1 osobu za rok. Je splatný ve dvou stejných splátkách do 31.3.2020 a
do 30.9.2020. Poplatek lze zaplatit i jednorázově za celý rok.
Poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let bude poskytnuta úleva
ve výši 100,- Kč z poplatku.
Místní poplatek ze psů na rok 2020
Poplatek činí 150,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,Kč. Poplatek je splatný do 31.3.2020.
Zahájení vybírání místních poplatků na rok 2020
Místní poplatky se začnou vybírat od 20. ledna 2020 na pokladně obecního úřadu. Kdo chce
uhradit poplatky bezhotovostně převodem na účet, zavolá na obecní úřad (tel. 721 258 413)
a bude mu přidělen variabilní symbol, pod kterým platbu odešle na účet 4060003682/6800.
Svoz odpadu
Svoz komunálního odpadu proběhne v pátek 27. prosince 2019. V roce 2020 bude probíhat ve
čtvrtek v pravidelných 14-ti denních intervalech (první svoz 9. ledna 2020).
Svoz BIO odpadu v roce 2020 proběhne 3. ledna a 13. února 2020.
Kompostéry
Obec má k dispozici kompostéry. Zájemci o bezplatné užívání druhého kompostéru se mohou
hlásit na tel. číslech 582 357 863 , 582 357 285 , 721 258 413.
Provoz sběrného dvora
Sběrný dvůr je v zimních měsících uzavřen. Vyvážet na sběrný dvůr lze jen po telefonické
domluvě s pracovníkem obce p. Slámou – tel. 724 961 523.
Uzavření Obecního úřadu ve vánočním a novoročním období
Obecní úřad a knihovna budou od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020 uzavřeny.
Adventní koncert
V sobotu 21. prosince 2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích vystoupí žesťový
soubor Brass Q. Vstupné je dobrovolné.

Betlémské světlo
Betlémské světlo si můžete přijít zažehnout na Štědrý den od 11:00-11:30 hodin do kostela sv.
Jana Křtitele v Určicích.
Tříkrálový koncert
V sobotu 4. ledna 2020 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích vystoupí Chrámový
sbor při kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích. Vstupné je dobrovolné.
Úřední hodiny Obecního úřadu v roce 2020
Pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý
7:00 – 12:00 13:00 – 17:00 + Knihovna
Středa
7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00 + Knihovna
Pátek
7:00 – 12:00
Ordinační hodiny praktického lékaře MUDr. Maškulíka ve vánočním a novoročním období
23. prosince 7:30 – 13:30
27. prosince 7:30 – 13:30
30. prosince 7:30 – 13:30
31. prosince 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
Hodiny pro veřejnost na poště v Určicích ve vánočním a novoročním období
20. prosince Uzavřeno
23. prosince 9:00 – 11:00 14:00 – 17:00
24. až 26 prosince Uzavřeno
27. prosince 9:00 – 11:00 14:00 – 17:00
30. prosince 9:00 – 11:00 14:00 – 17:00
31. prosince 9:00 – 11:00
1. ledna
Uzavřeno
Všem spoluobčanům přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků. V nadcházejícím roce
především pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Petr Kouřil
starosta obce

