POPLATKY na rok 2017
Vážení občané, pro rok 2017 jsou v obci Česká vybírány poplatky:
1. v hotovosti na Obecním úřadě Česká od 1. 2. 2017
v úřední dny Po, St
7.30 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

2. platbou na účet obce č.1348822309/0800,
do specifického symbolu zadejte číslo popisné vašeho domu,
do variabilního symbolu zadejte - za platbu odpadu č. 1340
- za platbu psa
č. 1341
- za platbu TKR
č. 3341
Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je
poplatek odváděn.
Příklad:

tříčlenná domácnost + pes + kabelová televize
za koho je odváděn

Petr Nový
Jana Nová
Martin Nový
Petr Nový
Petr Nový

výše poplatku
500,- Kč – 1. poplatník - odpad
500,- Kč – 2. poplatník - odpad
500,- Kč – 3. poplatník - odpad
200,- Kč – poplatek za psa
400,- Kč – poplatek za TKR

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů
domácnosti, rušení TKR atd.), je nutné je do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad
Česká.

1. Místní poplatek za odpad – dle Obecně závazné vyhlášky (OZV)

č.1/2012 a č.2/2014:
S účinností od 1. 7. 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
- byl rozšířen okruh poplatníků
Podle ustanovení § 10 b zákona o místních poplatcích je poplatníkem:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Dle zákona o místních poplatcích je nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a
jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku
poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní
postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek
zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Oznamujeme cizincům, kteří mají v obci Česká
povolen pobyt, a vztahuje se na ně novela zákona o místních poplatcích, aby se k platbě za
místní poplatek za komunální odpad pro rok 2017 přihlásili v kanceláři obecního úřadu.


Plné znění OZV č.1/2012 a č.2/2014 je k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na www.ceska.cz.



Sazba poplatku za odpad dle čl. 4 OZV č.1/2012 činí



Splatnost:



Občané jsou povinni si opatřit dostatečný počet sběrných nádob (110l-240l).



Svozovým dnem zůstává pondělí.

500,- Kč/poplatníka.

do 31. 3. 2017

2. Místní poplatek ze psů dle OZV č. 2/2016
1. pes
2. a každý další

200,- Kč
200,- Kč

Splatnost:

31. 3. 2017

3. Poplatek za provoz Televizního kabelového rozvodu (TKR)



OÚ Česká je na základě Dohody s provozovatelem TKR ze dne 31. 12. 2001, správcem
(„výběrčím“) poplatku.
Poplatníkem je účastník (osoba, která uzavřela s provozovatelem f.3C spol. s r. o., Smlouvu
o provozování veřejné telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření
televizních nebo rozhlasových signálů po vedení).



poplatek za účastníka

400,- Kč / rok

Splatnost:

31. 3. 2017

V České 16.1. 2017

Ing. Jana Chiniová
starostka obce

