Platba místního poplatku za komunální odpad a psy v roce
2022 v Obci Zdobnice
Sazba poplatku:
V roce 2022 se dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství se vybírá poplatek ve výši 750,- Kč/ kalendářní rok/ 1osoba trvale žijící/ nebo za

vlastnictví nemovitosti
Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. A dále se řídí
ustanovením OZV 2/2021 čl. 6.
Způsob platby poplatku:



bezhotovostně – preferujeme
hotově (v úřední dny na pokladně obecního úřadu ve Zdobnici)

Číslo účtu obce: 115-356180217/0100, variabilní symbol č.p. bytové jednotky a
ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno.
Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je, dle OZV 2/2021 čl. 7, osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
2)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a
která:
a) se zdržuje nepřetržitě po dobu nejméně 3 měsíců mimo území České republiky, a to po dobu tohoto
pobytu,( na základě doloženého potvrzení)
b) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše věku 15 let, pokud nejde o osobu uvedenou v odst. 1

c) v příslušném kalendářním roce dovrší věku 70 a více let,
d) je držitelem průkazu ZTP/P,
e) má místo pobytu v sídle ohlašovny a zdržuje se během příslušného kalendářního roku mimo území obce,

Platba místního poplatku za komunální odpad a psy v roce
2022 v Obci Zdobnice

Sazba poplatku ze psů
V roce 2022 se dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2019 o místním poplatku ze psů se vybírá poplatek ve
výši:
a)
b)

za prvního psa ............................................................................................ 100,-Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................150,-Kč,

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku

Způsob platby poplatku:



bezhotovostně – preferujeme
hotově (v úřední dny na pokladně obecního úřadu ve Zdobnici)

Osvobození od poplatku:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis.

Kontakty:
Více informací týkající se poplatků za odpad Vám poskytne účetní paní Ing. Petra Schmidová na čísle
733 102 174 nebo asistentka paní Pavlína Hradecká na čísle 731 116 758 případně můžete kontaktovat
starostu pana Petra Novotného na telefonním čísle 602 467 361. V případě dotazů nás můžete také
kontaktovat na emailové adrese: obec@zdobnice.com

Celé znění všech OZV naleznete na:
http://www.zdobnice.com/index.php/urad/vyhlasky

