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• VÁŽENí SPOLUOBČANÉ, 

v úterý dne 22. února 2000 v 1900 hod. se sejdeme na veřejném zasedání 
obecního zastupitelstva a projednáme záležitosti , které se nás všech dotýkají . 
Mimo jiné i ceník za odvoz, vytříděn í a likvidaci komunálního odpadu: 
1. Firma Selio Blansko stanovila za likvidaci odpadu z jedné popelnice cenu 

1060,- Kč (popelnice vyváží 1x týdně v zimě , 1x za 14 dní v létě). 
2. Navrhujeme, aby každý z nás občanů , kteří máme v Silůvkách trvalé či 

přechodné bydliště , nebo rekreační chalupu , zaplatil za likvidaci dalšího 
komunálního odpadu jednorázově 50,- Kč za rok. 
Pokud bude návrh odsouhlasen, zaplatíme tedy 50,- Kč na osobu ve středu 

23. února 2000 a pokryjeme tak asi polovinu ročních nákladů obce na provozování 
kontejnerů . 

Roční náklady jsou asi 60 000,- Kč. Druhou polovinu uhradíme z obecního 
rozpočtu . 

Kontejnery jsou čtyři , jeden u hřbitova na odpad z výzdoby hrobů , tři na 
vytříděný komunální odpad v ohradě u čističky . 

Jestliže se dohodneme na výše uvedeném postupu, nebude muset nikdo z nás 
platit již žádné další poplatky při vyvážení komunálního odpadu do kontejnerů. 

Ve středu dne 23. února 2000 bude na OÚ probíhat výběr těchto poplatků 
- v době 900 

- 1900 hod.: 
1. Cena za likvidaci komunálního odpadu 50,- Kč za osobu (po schválení na 

veřejném zasedání obecního zastupitelstva). 
2. Cena za likvidaci obsahu popelnice 1 060,- Kč za 1 kus popelnice. 
3. Poplatek za psa 

- za prvého psa 
- za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 

4. Poplatek z reklamy. 
5. Poplatek za napojení na obecní studnu. 
6. Cena za spotřebovanou vodu - vodné . 
Body č . 1 a 2 se týkají všech obyvatel obce. 

Těším se na setkání 
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