OBEC KARLÍK
Karlická 1, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz
__________________________________________________________________________________________

Poplatkové povinnosti v roce 2021
Vážení občané,
dovolujeme si Vám připomenout poplatkové povinnosti v roce 2021.
Jedná se o místní poplatky za odpad a psy.
ODPADY :
Sazba poplatku :

700,- Kč/rok

Poplatníkem je :
- každá osoba přihlášení k trvalému pobytu v obci Karlík
- cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů
- další dle obecní vyhlášky č. 4/2020
- fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu k individuální rekreaci, rodinný dům
nebo byt, kde není hlášena k pobytu žádná osoba – ve výši poplatku za 1 osobu
Osvobození a úlevy od poplatku za odpady :
- děti v dětském domově
- osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, apod.
- osoby pobývající v zahraničí déle než 9 měsíců
- osoby pobývající ve věznici při výkonu odnětí svobody nebo ve vazbě
- osoby s trvalým pobytem v obci, ale nebydlí zde a prokážou, že platí
odpad v jiné obci
- osoby pobírající invalidní důchod, pokud je jejich jediným zdrojem příjmu
- osoby mladší 18 let s trvalým zdravotním postižením a s trvalým pobytem v obci
PSI :
Sazba poplatku :

1. pes
100,- Kč/rok
2. a každý další pes 150,- Kč/rok
Poplatníkem je držitel psa, s trvalým pobytem v obci.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Osvobození od poplatku :
- osoba nevidomá, bezmocná, zdravotně postižená (III. St.)
- osoba provádějící výcvik psů k doprovodu nevidomých a postižených osob
- osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy
- poživatel invalidního, vdovského důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmu,
nebo poživatel sirotčího důchodu a osoby starší 65 let
SPLATNOST POPLATKŮ JE ………………… DO 30.6.2021 !!!
Placení :
1/ hotově na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od 7.30 do 11.30 a od 12.00
do 17.00 hod. (nebo v jiném čase po telefonické dohodě)
2/ převodem na účet obce č. 37722111/0100, var. symbol č. domu, u chaty přidat na začátek
0 (např. 0250), v bytovém domě čp. domu a č. bytu – např. pro dům čp. 1091, byt č. 5 bude
var. symbol 109105

