Oznámení
V neděli 10.února 2019 od 13,00 do 15,00 hodin v budově Obecního
úřadu v Prosíčkách bude prováděn výběr poplatků za rok 2019
POPLATEK ZE PSA
✓ 60,- Kč (za prvního psa)
✓ 60,- K (za druhého a každého dalšího psa)
✓ 0,- Kč (za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kč 300,-- fyzická osoba,
✓ která má v obci trvalý pobyt,
✓ 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,
✓ 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.
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému
pobytu, ale v obci se již dlouhodobě nezdržují, přičemž za tuto dobu se považuje
doba delší jak deset měsíců,
b) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a), osoby starší 80 let věku, včetně roku ve
kterém tohoto věku dosáhnou,
c) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b), za nemovitost v části zadní Nezdín.
Úleva se poskytuje ve výši 150,- Kč:
a) dětem do 10 let věku, včetně roku ve kterém tohoto věku dosáhnou,
b) poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a), fyzickým osobám, které jsou držitelem
průkazu podle zvláštního právního předpisu1,

Poplatky lze také zaplatit složenkou na adresu Obecní úřad Prosíčka,
Horní Prosíčka7, 584 01 Prosíčka (do poznámky napište číslo popisné
nebo evidenční domu) nebo na účet č.1124511309/0800 s variabilním
symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu.
Šárka Velátová
starostka obce
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Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů.

