Věnujte, prosím, pozornost každému řádku a vše řádně vyplňte.
Dotazník odevzdejte osobně na obecní úřad v pracovní době, vhoďte
do obecní schránky, nebo zašlete naskenovaný e-mailem na: ou@boranovice.cz
Dotazník lze vyplnit také elektronicky na stránkách www.boranovice.cz
Termín pro odevzdání dotazníku je nejpozději do 21.1.2019, žádáme všechny o dodržení termínu!
Placení poplatků v hotovosti bude probíhat v sobotu 2.2.2019 v zasedací místnosti O.Ú.
od 8.00 hod do 12.00 hod, kde si budou moci vyzvednout známku na popelnici i ti, kteří zaplatili
převodem a platba již byla připsána na účet obce.

POPLATKY 2018/2019
Jméno a příjmení:
Ulice a čp:
Část obce *

Bořanovice

Pakoměřice

Připojení k obecní kanalizaci *

ANO

NE

Připojení k obecnímu vodovodu *

ANO

NE

Mám zájem o vyvážení bioodpadu *

ANO

NE

Požaduji nebo již mám nádobu na bioodpad o velikosti *

120L

240L

Způsob platby *

hotově

převodem

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu
Celkový počet osob žijících v domácnosti v roce 2018

Číslo vodoměru
Stav vodoměru v m3 (pouze celé m3 bez desetinných míst)
Počet psů

E-mail pro zaslání faktury:
Telefon:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis:

Poznámka:
* nehodící se škrtněte
SAZBY POPLATKŮ
Odpady - za osobu s trvalým pobytem

700 Kč

Odpady chataři - paušál za nemovitost

900 Kč

Odpady firmy (provozovny) nebo další nádoba - cena za 120L

2 000 Kč

Vodné - cena za m3

20 Kč

Vodné firmy (provozovny) - cena za m3

30 Kč

Vodné - paušální poplatek (nezávilé na odběru vody)

150 Kč

Stočné - za osobu žijící v domácnosti

1 150 Kč

Stočné chataři - paušál za nemovitost

2 200 Kč

Stočné firmy (provozovny) - cena za m3

40 Kč

Pes - první

100 Kč

Pes - druhý a každý další

200 Kč

Bio odpad - nádoba 120L
480 Kč
Bio odpad - nádoba 240L
880 Kč
Pozn.: svoz bioodpadu 1x za 14 dní v termínu 1.4.-30.11. Pozor změna termínu svozu - sudý týden středa!

