informuje

Na internetových stránkách Městyse Pecka najdete úplná znění
všech Obecně závazných vyhlášek Městyse Pecka platných od
1.1.2022. Informace o vyhláškách poskytneme na Úřadě městyse
Pecka, na vyžádání zašleme e-mailem.

Vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
(platná od 1.1.2022)
Zastupitelstvo městyse Pecka na svém veřejném zasedání dne
13.12.2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatku z odpadu.
Z důvodu změn v Zákoně o odpadech jsme byli nuceni vydat novou
vyhlášku a změnit poplatek z odpadu. Sazba poplatku z odpadu
je stanovena na částku 700 Kč/osoba s trvalým pobytem a 700
Kč/rekreační objekt, usedlost, kde není hlášena osoba k trvalému
pobytu.
Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které v příslušném
roce nedosáhly 18 let věku a osobám, které dosáhly 65 let a více.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet
úřadu do konce března 2022. Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní
symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné.
Kódy částí Městyse Pecka:
Pecka, Lhota u Pecky
1
Arnoštov			2
Bělá u Pecky		
3
Bukovina		
4

Horní Javoří		
Kal			
Staňkov			
Vidonice			

5
6
7
8

VZOR: Platba občana z Vidonic čp. 16 Variabilní symbol 1340816

Úřad městyse Pecka

Obecně závazné vyhlášky

02/2022
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Vyhláška o poplatku ze psů

(výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2021)

Sazba poplatku na území Městyse Pecka za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa.................................................................................. 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................. 300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ...................................... 100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (+65 let)..................... 150 Kč
Poplatek je jednotný pro všechny části městyse, je zvýšený a je splatný do konce
března 2022.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března
2022. Číslo účtu — 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné.

Vyhláška o poplatku z pobytu

(výše poplatku zůstává stejná)

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku. Výpočet poplatku je součin sazby poplatku a celkového počtu dnů pobytu.
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Povinnými údaji o ubytované osobě jsou:
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode
dne provedení posledního zápisu.
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2022 za rok 2021.

Svozový kalendář 2022 — Peckovsko
Svozový den: úterý			

Počet svozů: 26

Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

2. a 4.
6. a 8.
10. a 12.
14. a 16.
18.,20. a 22.
24. a 26.

11. a 25.1.
8. a 22.2.
8. a 22.3.
5. a 19.4.
3., 17. a 31.5.
14. a 28.6.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

28. a 30.
32. a 34.
36. a 38.
40. a 42.
44.,46. a 48.
50. a 52.

12. a 26.7.
9. a 23.8.
9. a 23.9.
4. a 18.10.
1., 15. a 29.11.
13. a 27.12.

2

Svoz popelnic v únoru 2022
Termíny: 6. týden — 8. února		

(svozový den je ÚTERÝ pro celé Peckovsko)
8. týden — 22. února

Na základě změn v zákonech o odpadech a o místních poplatcích vyjde v platnost
od 1. 1. 2022 nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo městyse Pecka ji schválilo na svém zasedání
13.12.2021.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell — typu Araukana a Dark Shell — typu Maranska. Stáří 16—20 týdnů, cena 199—245
Kč/ks.
Prodej: 2.5. 2022 a 30.6. 2022 Pecka — u pošty — 15.10 hod.
Výkup králičích kožek — cena dle poptávky. Info: Po—Pá 9.00—16.00 hod., tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Pojďte s námi studovat, stále máme volná místa
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je specifickým programem celoživotního
vzdělávání zájmově orientovaným. Základním posláním je otevření univerzitních
zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku. Cílem
je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli
systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky,
kultury apod. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání
a ve snaze udržet si duševní svěžest. Program celoživotního vzdělávání VU3V je určen
zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku. Studovat mohou i osoby, které nemají
střední vzdělání s maturitní zkouškou.
V únoru začínáme nový semestr na téma: Hudební nástroje. Studium není náročné,
stačí chuť a základní počítačové znalosti. V našem studijním kolektivu máme ještě
volná místa. Neváhejte a přidejte se k nám! Více v Knihovně Kryštofa Haranta nebo na
tel: 602 556 142.

Základní škola a mateřská škola informuje
Základní škola a Mateřská škola Pecka oznamuje, že od 21. února do 25. února 2022
mají žáci jarní prázdniny.

Koupaliště a kemp Pecka informuje
Vážení přátelé,
děkujeme Vám za přízeň v uplynulém roce a do toho nového Vám přejeme hodně
zdraví, lásky a pohody s těmi nejbližšími! Co se týče našeho kempu, máme ohromnou
radost, že jsme se opět umístili v anketě KEMP ROKU 2021 na horních příčkách.

3

První místo jsme obsadili hned ve třech kategoriích!
Podařilo se nám obhájit první místo v kategorii „KEMP ROKU 2021 — NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ
ZÁZEMÍ“, nově jsme zvítězili pak v kategoriích „KEMP ROKU 2021 — NEJLEPŠÍ POMĚR
CENA/NABÍZENÉ SLUŽBY“ a „KEMP ROKU 2021 — NEJLÉPE HODNOCENÝ PERSONÁL“.
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak celkové osmé místo v hlavní kategorii „KEMP
ROKU 2021“, kde soutěžilo hned několik stovek kempů z České republiky! V podkategorii
„NEJLEPŠÍ KEMP 2021 V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI“ jsme obsadili krásné druhé místo!
Mockrát Vám děkujeme za hlasy a podporu! Tato ocenění patří i Vám!
Jiří Šacler, recepční

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

»»

2. února od 9.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Virtuální univerzita třetího věku
1. přednáška letního semestru VU3V na téma: Hudební nástroje. Výukový garant:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. Pro osoby se statusem důchodce. Cena: od 300 Kč
4. února v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
pěšky z náměstí v Pecce po žluté turistické značce do Borovnice. Občerstvení v restauraci U Myšáka a zpět do Pecky. Délka trasy 10 km. Každý, kdo má zájem projít
se v kolektivu, je vítán.
4. března v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
autobusem na Kalský kopec, odtud po červené turistické značce do Kalu a dále
přes Vyšehrad do Horní Brusnice. Občerstvení v restauraci Na kopečku. Autobusem
ve 14:31 hodin zpět do Pecky. Délka trasy 10 km. Každý, kdo má zájem projít se
v kolektivu, je vítán.

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

