Oznámení o platbách za místní poplatky v roce 2014
Vážení občané,
Od 1.1.2013 je účinná obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláškou je změněna sazba na 500,-Kč.
Vyhláškou je rozšířen okruh poplatníků následovně:
U rodinných domů s č.p. nebo bytů , kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
(tzv. prázdné domy a byty) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu tento rodinný dům
nebo byt; má-li k bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně (což znamená, že vybraný zástupce uhradí 1 x sazbu poplatku).
U cizinců
fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců.
Tito noví poplatníci (cizinci a majitelé prázdných rodinných domů a bytů) jsou povinni splnit
oznamovací povinnost a to do 30 dnů od vzniku povinnosti hradit místní poplatek za odpad, se
k poplatku přihlásit – formulář přikládáme - přílohou č.1 – oznamovací povinnost pro cizince a
trvale bydlící, příloha č.2 – oznamovací povinnost pro prázdné domy, byty a nové majitele
chat .
Stačí vyplnit a zaslat na adresu Obecní úřad Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice 664 01, či
doručit osobně na podatelnu Obecního úřadu Řícmanice. V případě nejasností tel.
545 227 567, 724 352 527.

Upozorňujeme, že OZNAMOVACÍ POVINNOST je i v případě změn (např.
zejména změna majitele chaty, či prázdného rodinného domu nebo bytu)
!!! OZNAMOVACÍ POVINNOST PLATÍ TAKÉ PRO MAJITELÉ PSŮ !!!
- při nabytí psa, ale velmi důležité také ODHLÁŠENÍ PSA
Pokud psa majitel neodhlásí, je stále veden jako poplatník místního poplatku za psy. Spolu
s odhlášením je poplatník povinen také vrátit obdrženou známku. Prosíme proto majitele psů,
aby pokud toto povinnost nesplnili, tak učinili. Potřebný formulář přikládáme – příloha č.3.
V případě nejasností tel. 545 227 567, 724 352 527.

Věnujte prosím pozornost pozměněnému způsobu vytváření variabilních
symbolů zejména u chat a trvale bydlícíh, viz níže

Oznámení o platbách za místní poplatky v roce 2014
Místní poplatek za komunální odpad 2014
Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2014
Sazba: 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za každý objekt určený
nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není žádná osoba hlášena k trvalému
pobytu
Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
-

občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy
var.symbol 12014xxx (kde xxx = číslo popisné domu,nuly se doplní zleva)

-

občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
var.symbol 114xxxyy (xxx = číslo popisné domu, yy = číslo bytu, nuly se doplní zleva)

-

za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu
var.symbol 52014xxx (kde xxx = číslo popisné domu,nuly se doplní zleva)

-

za chaty bez trvalého pobytu
var.symbol 62014xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty,nuly se doplní zleva)
za cizince

-

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337

Místní poplatek za psy 2014
Poplatek je splatný nejpozději do 30.4.2014
Sazba:
150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa
Důchodci:
80 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa
Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
-

občané s trvalým pobytem v obci
var.symbol 32014xxx (kde xxx = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva)

-

občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
var.symbol 314xxxyy (kde xxx = číslo popisné domu, yy = číslo bytu, nuly se doplní zleva)

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1341

Platby lze provádět:
hotovostně v úředních hodinách (Po: 15 –18 hod, St: 9 -11 a 15 -17 hod)
na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68.
bezhotovostně na účet obce Řícmanice, č.účtu: 1345044329/0800, k.s. 0308

Prosíme, je-li to možné o úhradu bezhotovostní.
Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do správy pro příjemce
vypsat:
co hradíte (odpady, pes),
u odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele,
číslo popisné, u chat číslo evidenční i se značkou E, jinak nelze poznat, že se jedná o chatu.

Příloha č.1
PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Správce místního poplatku: Obecní úřad Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice
Jméno, příjmení fyzické osoby-poplatníka:……………………………………………………………
Rodné číslo:……………………...…………………………………….………………………………
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………..
K trvalému pobytu v obci přihlášen od…………………….

Telefon, email
……………………………………………………………………………………………………………………………..

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE (poplatník vyplní jen, je-li současně společným zástupcem)

společný zástupce za domácnost
společný zástupce za rodinný dům

┌┐
└┘
┌┐
└┘

Jméno, příjmení společného zástupce:………………………………………….……………….……
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………….…….…..
POPLATEK JE ODVÁDĚN ZA TYTO POPLATNÍKY (uveďte jméno, příjmení, rodné číslo, datum
přihlášení k trvalému pobytu)
1………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………….…………………...………
3………………………………………………………………………………………………….……...…………….……...
4…………………………………………………………………………………………………………………...………….
5………………………………………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………….…………………...………
7………………………………………………………………………………………………….……...…………….……...
8…………………………………………………………………………………………………………………...………….
9…………………………………………………………………………………………………………………...………….
10…………………………………………………………………………………………………………...………...………

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.
V………………………………dne…………………………
Podpis poplatníka:

Na zadní straně poučení!

Příloha č.1

POUČENÍ:
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci Řícmanice trvalý pobyt, dále fyzická osoba,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, - cizinci bez trvalého pobytu
uvedou ve formuláři v kolonce „Adresa trvalého pobytu“ místo svého pobytu v obci.
3. Ohlašovací povinnost: do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4. Splatnost poplatku: 31.května kalendářního roku, č.účtu 1345044329/0800
5. Zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů.
6. Aktuální informace k platbě poplatků za konkrétní kalendářní rok bude zveřejněn na
www.stránkách obce www.ricmanice.cz a na úřední desce a elektronické úřední desce
rovněž dostupné na www.ricmanice.cz – odkaz „úřední deska“.

Příloha č.2
PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Prohlášení fyzické osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Řícmanice, nebo rodinného domu, bytu, ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
ADRESA STAVBY, RODINNÉHO DOMU, BYTU

katastrální území: Řícmanice, ulice, ……………………č.p. ……….nebo č.e.……………
POPLATNÍK

Jméno, příjmení poplatníka:………………………………………………………….…..………….
Rodné číslo poplatníka:………………………...
Adresa trvalého pobytu:………………… …….…………………………………..……….……….
Kontaktní adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu:………………..….………….….………
…………………….…….…….….…….
Vlastníkem, popř. spoluvlastníkem stavby od…………….

Telefon, email
…………………………………………………………………………………………...………………………………

DALŠÍ SPOLUVLASTNÍCI

údaje dalších spoluvlastníků (jméno, příjmení, r. č., adresa trvalého pobytu, popř.
kontaktní adresa):

Identifikační

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.
V……………………………dne……………

Podpis poplatníka:

POUČENÍ:
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, 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.
3. Ohlašovací povinnost: do 30 od vzniku poplatkové povinnosti – ZEJMÉNA PŘI ZMĚNĚ MAJITELE!
4. Splatnost poplatku: 31.5.
5. Zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do30 dnů.
Aktuální informace k platbě poplatků za konkrétní kalendářní rok bude zveřejněn na www.stránkách obce
www.ricmanice.cz a na úřední desce a elektronické úřední desce rovněž dostupné na www.ricmanice.cz – odkaz „úřední
deska“.

Příloha č.3

OBEC Ř Í C M A N I C E

Komenského 68, 664 01 Řícmanice
tel. 545227567, fax 545228407, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz

Záznam o odhlášení psa z místního poplatku ze psů
pro fyzické osoby
podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2004 o místním poplatku ze psů

Vlastník psa :
Jméno, příjmení držitele psa : …………………………………………………………………
Rodné číslo : … ………………………….
Trvalý pobyt :
Obec: Řícmanice, ulice ………………………………

číslo domu………

Kontakt(telefon, email)…………………….

Pes odhlášen ke dni :
………………………………………………………………………………
Důvod odhlášení: ………………………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………………………

Známka č. …………..

vrácena dne: …………………..

V Řícmanicích dne ……………

. ………………………………….
Podpis poplatníka

