NAŠE VESNICE
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA

LEDEN 2021

Vážení spoluobčané,

ukončili jsme rok 2020, který nejenom díky svému úhlednému a lehce
zapamatovatelnému číslu zůstane zapsán v našich pamětích díky koronaviru. Překročili
jsme práh toho nového, který se zatím nevyvíjí dle našich představ, ale světlo na konci
tunelu se začíná rozsvěcet. Přes lidské, ekonomické oběti musíme věřit, že se karta
obrátí. Vakcína by tomu měla pomoci. Je na každém, jak se rozhodne, ale danou situaci
bychom neměli podceňovat. Politické šarvátky v tuto chvíli nic nevyřeší. Je třeba se
oprostit od množství negativních zpráv, které nás obklopují ze všech stran. Společnými
silami to zvládneme. Ponurý rok skončil a s nadcházejícím zimním počasím by se měla
celková situace očistit v našich myslích alespoň díky tomu sněhovému poprašku. Co
jiného si přát než tolik potřebné zdraví v novém roce.
Před vánoci se k vám dostala kniha o životě v Pěnčíně a mnozí z vás si tímto
zpříjemnili konec roku. Postupným čtením si ověřují a doplňují místa v knize uvedená.
Dostala se i do rukou rodáků, kteří již dlouhá léta v Pěnčíně, či přilehlých osadách
nebydlí. Mnozí se sami našli na společných fotografiích a nevěří, že je to ten či onen
spolužák. Léta nezastavíme. Autoři splnili to, co bylo záměrem. Zpřístupnit a oživit
dosud nikde nepublikované události, aby zůstali nezapomenuté. Z našich pamětí by totiž
v krátké době vymizely. I přes nepříznivý rok to byl alespoň trochu pozitivní přínos.
Na konci roku jsme díky počasí stihli vylepšit prostranství a současně křižovatku
u vodní nádrže. V jarním období se vše doplní zeminou a bude to vypadat zase lépe.
V novém roce bude pokračovat příprava veškerých podkladů pro rekonstrukci
obecního úřadu. Stavební povolení bude vydáno v nejbližší době.
Je hotova projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na výstavbu
autobusové zastávky na Červenici. Realizace bude vázána na případnou dotaci. Je to
sice samotný okraj katastru obce, ale tímto krokem by se zlepšila bezpečnost při
nástupu dětí školních autobusových spojů ve směru na Nechálov.
Postupně budete informováni o akcích, které se v obci chystají. I vy, máte
možnost svými případnými příspěvky do obecního zpravodaje oživit události pro své
sousedy.
Karel Bičík, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
70 let pan Josef Hobelant
70 let pan Josef Zoubek
65 let pan Pavel Vlček
55 let paní Jitka Mohelská
50 let pan Jiří Anděl
50 let paní Jaroslava Pašková
Našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti a
spokojenosti.

CENÍK SLUŽEB ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2021
Cena za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 se změnila. Též se změnila i cena
pytlů na komunální odpad: malý 60,-Kč, velký 100,-Kč.
Pytle na plasty a nápojové kartony jsou k vyzvednutí na obecním úřadě ZDARMA.
POPELNICE 110 a 120 l
PRONAJATÁ POPELNICE
l x týdně
2.880 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.952 Kč/rok
Kombinovaný
2.430 Kč/rok

VLASTNÍ POPELNICE
2.744 Kč/rok
1.818 Kč/rok
2.290 Kč/rok

PRONAJATÁ 80 l
1 x týdně
2.462 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.658 Kč/rok
Kombinovaný
2.080 Kč/rok

VLASTNÍ 80 l
2.336 Kč/rok
1.530 Kč/rok
1.940 Kč/rok

PRONAJATÁ 60 l
1 x týdně
2.176 Kč/rok
1 x za 2 týdny
1.526 Kč/rok
Kombinovaný
1.860 Kč/rok

VLASTNÍ 60 l
2.048 Kč/rok
1.400 Kč/rok
1.724 Kč/rok

Pro upřesnění zaplacení správných částek se informujte na tel. č. 482 725 301 nebo
602 126 272 v úředních hodinách.
Splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu je do 15. 3. 2021.
Poplatek za prvního psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je
150 Kč, splatnost poplatku je do 31. května 2021.
Platby lze provést převodem na účet 984857399/0800 nebo v hotovosti zaplatit
v pokladně OÚ v úředních hodinách.
Děkujeme.

EVIDENCE OBYVATEL
V naší obci bylo k 31. 12. 2020 přihlášeno celkem 697 obyvatel, z toho v Pěnčíně 457, ve
Vitanovicích 77, ve Střížovicích 19, Albrechticích 36, v Zásadě 18, Kamení 31 a na
Červenici 59. V roce 2021 se narodilo 8 dětí (Doleček Jakub, Laššo Armin, Cerhová
Eliška, Sedlmajer Kryštof, Hauzr Jakub, Kozderka Šimon, Kušnír Denis, Havle
Theodor). Přihlásilo se 14 obyvatel, odhlásilo 17 obyvatel a zemřeli 3 občané (Hovorka
Miloslav, Brož Ladislav, Kozderková Jana).

ZPRÁVA ZŠ A MŠ
Vážení, úvodem mého příspěvku bych chtěla všem popřát vše nejlepší v novém
roce, hodně zdraví a větší pohodu než v roce starém.
Nový rok 2021 pro nás ve škole nezačal opět zcela běžným způsobem. Jsme rádi, že žáci
některých tříd mohou do školy chodit. Dva ročníky znovu zůstaly doma a učí se s
učitelkami na dálku. Doufáme, že tato situace brzy pomine a vše se vrátí alespoň do
režimu před Vánocemi.
Z důvodu nejistoty v záležitostech provozu školy nemůžeme plánovat akce, které
by dětem zpestřily školní výuku. Měli jsme v plánu pozvat do tělocvičny mobilní
planetárium, ale nevíme, zda tuto akci budeme moci uskutečnit.
Jedinou jistotu máme v tom, že na konci ledna žáci ZŠ dostanou pololetní vysvědčení.
Další akce budou překvapením i pro nás.
Děkujeme všem za podporu, velký dík patří našim sponzorům, kteří v rámci
svých možností našim školským zařízením poskytli i finanční dar. Máme radost
z každého příspěvku, který můžeme využít na pomůcky a jiné vybavení školy.
Budeme rádi, když i v letošním roce zůstanete našimi příznivci a podpoříte naše zařízení
svým zájmem o dění v mateřské i základní škole a popřípadě svou návštěvou školou a
školkou pořádaných akcích určených pro veřejnost.
Mgr. Jana Seiwaldová, ředitelka PO ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Omezení úředních hodin pro veřejnost v úřední dny:
PONDĚLÍ od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
STŘEDA od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 a to pouze v nezbytných případech.
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky obecni.urad@pencin-obec.cz nebo
telefonicky 607 954 407- starosta obce, 602 126 272- účetní.
Děkujeme za pochopení.

Usnesení z veřejného zasedání ZO Pěnčín konaného dne 10. 12.
2020 v KD Pěnčín
usneseni č. 40/20/4
ZO schvaluje program jednání dle návrhu
usnesení č. 41/20/4
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a ZO- kontrola usnesení
50/19/3- obecní úřad, PD zpracována, zahájit stavební řízení- trvá
16/19/1- kolaudace na stavbu SO 101-komunikace- trvá
19/19/1- územní plán- trvá
21/19/1- chodník ke hřbitovu- trvá
22/19/1- náves + plocha před prodejnou- trvá
27/19/2 a 28/19/2- žádost ředitelky MŠ- trvá
58/19/4-prodej akcií- trvá
16/20/1 větrací jednotky do školy- trvá
29/20/2 prodej části pozemku-trvá
30/20/2 koupě části pozemku-trvá
31/20/2 odkoupení předběžně odměřených pozemků-trvá
usnesení č. 42/20/4
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 4/20 ve výši 338 100 Kč v příjmech a výdajích.

usnesení č. 43/20/4
ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021. Příjmy ve výši 10 972 tis. Kč, výdaje ve
výši 20 131 tis. Kč. Financování ve výši 9 159 tis. Kč je kryto přebytkem předchozího roku.
usnesení č. 44/20/4
ZO schvaluje inventarizační komisi a plán inventur na rok 2020.
Členové inventarizační komise: Ing. Karel Bičík, Jindřich Fanta, Marcela Bradáčová
Předseda inventarizační komise: Mgr. Anna Laššová
usnesení č. 45/20/4
ZO schvaluje revokaci usnesení 5/20/1. Viz usnesení 46/20/4.
usnesení č. 46/20/4
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019- bez výhrad.
usnesení č.47/20/4
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 zrušovací o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2021.
usnesení č. 48/20/4
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o poplatku za komunální odpad,
s účinností od 1. 1. 2021.
usnesení č. 49/20/4
ZO schvaluje koupi části pozemku p. č. 50/1 o výměře 70 m² v obci Pěnčín, v katastrálním
území Pěnčín za dohodnutou cenu 15 600 Kč a po projednání schvaluje kupní smlouvu mezi
Lidmilou Korčekovou, bytem Pěnčín 7, 463 45 Pěnčín a obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62,
463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesení č. 50/20/4
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 808/5 o výměře 201m² v k. ú. Střížovice u Pěnčína
za dohodnutou cenu 20 100 Kč a po projednání schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Pěnčín, se
sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 00263095, zastoupena Ing. Karlem Bičíkem, starostou
obce a Josefem Kozákem, bytem Střížovice 15, 463 45 Pěnčín. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
usnesení č. 51/20/4
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OPL/2818/2020 na p. p. č.
971/1,974/4,2435 v k. ú. Pěnčín, Obec Pěnčín uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, IČO 00263095 a
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508, DIČ CZ
70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje za úplatu 12 396,45 Kč. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 52/20/4
ZO schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 46345 uzavřený mezi Obcí Pěnčín, IČO
00263095 a DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou,
IČO 43224245, DIČ CZ 43224245, zastoupená Ing. Lukášem Killarem, jednatelem. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 53/20/4
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-4016707/VB/02 na p.
č. 112/10 a p. č. 122v k. ú. Pěnčín, Obec Pěnčín uzavřenou mezi obcí Pěnčín, IČO 00263095
a oprávněnou firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, zastoupenou firmou RYDVAL-ELEKTRO
s r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 25298194, DIČ
CZ25298194 za úplatu 4 300 Kč. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

usnesení č. 54/20/4
ZO schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000233270 na p. č. 971/1 v k. ú. Pěnčín a přepojení 4 plynových přípojek
pro objekty č. p. 33, 14, 3 a pro p. č. 39/2 uzavřenou mezi obcí Pěnčín, IČO 00263095 a
firmou GasNet s r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ
CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby s r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábrdovice, zastoupena Ondřejem Zůbkem, vedoucím
připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Denisou Hradilovou, technikem připojování a
rozvoje PZ- Čechy východ 2. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 55/20/4
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OL/2916/2020 na část pozemku p. č.
971/1, 974/4,1041/4 v k. ú. Pěnčín, Obec Pěnčín uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, IČO 00263095
a Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec2 IČO 70891508, DIČ
CZ70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
usnesení č. 56/20/4
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. OL/2918/2020 na část pozemku p. č.
715/1 v k. ú. Kamení, Obec Pěnčín uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, IČO 00263095 a
Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508, DIČ
CZ70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
usnesení č. 57/20/4
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 88001006102/BVB/P
na parc. č. 128/5 zapsaného na LV č. 1,pro k. ú. Pěnčín, obec Pěnčín uzavřenou mezi obcí
Pěnčín, IČO 00263095 a firmou GasNet, s r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci společností
GasNet Služby, s r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno- Zábrdovice, IČO 27935311,
DIČ CZ27935311, zastoupena na základě plné moci Ondřejem Zůbkem, vedoucím
připojování a rozvoje PZ- Čechy východ 2 a Denisou Hradilovou, technikem připojování a
rozvoje PZ-Čechy východ 2. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesení č. 58/20/4
Starosta obce seznámil ZO se záměrem podat žádost o dotaci na financování akce „Stavební
úpravy budovy obecního úřadu“ z programu MMR ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
DT 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. ZO podání žádosti schvaluje a
pověřuje starostu obce Ing. Karla Bičíka k uzavření a podpisu smlouvy s Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D.
usnesení č. 59/20/4
ZO bere na vědomí žádost Petry a Martina Šulcových o zřízení veřejného osvětlení
k rodinnému domu čp. 153 v Pěnčíně.
usnesení č. 60/20/4
ZO bere na vědomí vyjádření od pana Přemysla Doležala o předběžně odměřených částech
obecních pozemků, které užívají.
usnesení č. 61/20/4
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením
stavby“ Bezpečná náves Pěnčín- přeložka STL plynovodu DN 63“ v k. ú. Pěnčín, č. j.
OLP/4173/2020 uzavřenou mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
2,IČO 70891508, DIČ CZ70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje a GasNet,
s r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567
zastoupená na základě plné moci GasNet Služby, s r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 60200
Brno- Zábrdovice, IČO 27935311, DIČ CZ27935311 zastoupená Ondřejem Zůbkem,

vedoucím připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Denisou Hradilovou, technikem
připojování a rozvoje PZ-Čechy východ 2 a Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín,
IČO 00263095, zastoupenou Ing. Karlem Bičíkem, starostou obce. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

ČEZ DISTRIBUCE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ
PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ELEKTŘINY
Léta s letáky končí! Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba a dostávejte
informace o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS. Papírová oznámení už ve
svém okolí od 1. 1. 2021 nehledejte. Informace o plánovaných odstávkách budou nadále
zveřejnovány také na www.cezdistribuce.cz/odstávky.
Registrace služby lze provést jednoduchým způsobem na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Jediné, co musí zákazník zadat, je datum narození (u právnických osob IČO) a EAN
kód. Tento jedinečný 18místný číselný identifikátor odběrného místa nalezne zákazník
na vyúčtování za elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci dostávají pro svá
odběrná místa informace o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny e-mailem či
SMS, a to nejpozději 15 dnů předem. Při zjištění a vymezení rozsahu poruchy pak
obdrží i SMS s předpokládaným časem obnovení dodávek (při rozsáhlých poruchách a
kalamitních stavech, kdy se situace každým okamžikem mění, je automatické zasílání
SMS pozastaveno).

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020, O POPLATKU ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo obce Pěnčín se na svém zasedání dne 10. 12. 2020, usnesením č. 48/20/4
usneslo vydat na základě §17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších (dále jen zákon o odpadech)a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Pěnčín touto vyhláškou stanovuje poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území obce (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku vykonává obec Pěnčín (dále jen „správce poplatku“). Na řízení
ve věcech poplatku za komunální odpad se vztahují zvláštní právní předpisy1).
Čl. 2
Poplatník a plátce

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti v katastrálním území obce Pěnčín, kde vzniká
komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle
zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé
poplatníky2).

1)
2)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
§ 17a odst. 2 zákona o odpadech.

Čl. 3
Sazba poplatku

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Pěnčín, vyplývajících z režimu
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a
objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a
frekvenci svozu, činí sazba poplatku na kalendářní rok:
I. Svoz typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery):
Objem sběrné
nádoby
60 litrů

80 litrů

110 litrů

Poplatek za rok

Poplatek za rok

(vlastní nádoba)

(pronajatá nádoba)

1x za 7 dní

2 048,- Kč

2 176,- Kč

1x za 14 dní

1 400,- Kč

1 526,- Kč

kombinovaný

1 724,- Kč

1 860,- Kč

1x za 7 dní

2 336,- Kč

2 462,- Kč

1x za 14 dní

1 530,- Kč

1 658,- Kč

kombinovaný

1 940,- Kč

2 080,- Kč

1x za 7 dní

2 744,- Kč

2 880,- Kč

1x za 14 dní

1 818,- Kč

1 952,- Kč

kombinovaný

2 290,- Kč

2 430,- Kč

Frekvence svozu

Doplňkový svoz

Poplatek

Doplňkový svoz pytle 60 litrů

60,- Kč/kus

Doplňkový svoz pytle 110 litrů

100,- Kč/kus

II. Objekty bez nádob na odpady (popelnic):
Plátce
Vlastník nemovitosti
s č. p. nebo č.e.

Počet pytlů MJ

Roční poplatek

5 ks-60l

300,- Kč

5 ks- 110l

500,- Kč

Poplatek za tento způsob likvidace odpadů je možné hradit pouze roční platbou. Příslušný
počet pytlů na odpady bude vydán na OÚ v úředních hodinách po úhradě ceny.
Čl. 4
Druh svozu

(1) Plátce je povinen zvolit3) variantu svozu, četnost svozu a objem sběrné nádoby:
a) do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky nebo
3)

Registrační povinnost podle daňového řádu tím není dotčena.

b) do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Pokud plátce nezvolí variantu svozu, četnost svozu a objem sběrné nádoby dle článku 3/I,
má se za to, že zvolil pytlový svoz dle článku 3/II.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) jednorázově do 15. 3. příslušného kalendářního roku.
b) ve dvou shodných splátkách a to do 15. 3. a do 15. 9. příslušného kalendářního roku
c) poplatek za doplňkový svoz pytle na směsný odpad je splatný při převzetí pytle.
Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně OÚ v úředních hodinách nebo převodem na
číslo účtu 984857399/0800.
(2) Vznikne-li poplatníkovi poplatková povinnost po datu splatnosti podle odst. 1, je poplatek
v poměrné výši splatný nejpozději do 15. měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla. Pakliže vznikla poplatková povinnost v prosinci, je
poplatek splatný do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad ze dne 12. 12.
2019.
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

NABÍDKA služeb
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět
v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční v pondělí dne 18. 1. 2021.
-

Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-

Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč

-

Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916
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