
OBEC VRBICE

Vrbice 50, 384 73

okres Prachat ice,  J ihočeský kraj

Informace pro občany – místní poplatky v roce 2020

Informujeme občany, že v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byly
novelizovány  obecně  závazné  vyhlášky  (OZV)  obce  Vrbice  stanovující  místní  poplatky,  a  to
s účinností  od  1.  ledna  2020.  Vyhlášky  jsou  k nahlédnutí  v  úředních  hodinách  na  OÚ nebo
na webových stránkách obce.

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a     odstraňování komunálních odpadů

Tento poplatek na rok 2020 činí nově 500 Kč.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2020.

Možné způsoby úhrady:
1. v hotovosti do pokladny obce v úředních hodinách (tj. každý pátek od 18.00 – 19.00 hodin).
2. na bankovní účet obce: 234507832 / 0300, jako variabilní symbol se uvede č. p. (č. e.).

Podrobněji OZV obce Vrbice č. 2/2019.

2. Poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 40 Kč (za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 40 Kč).

Poplatek na rok 2020 je splatný nejpozději do 31. března 2020.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Podrobněji OZV obce Vrbice č. 3/2019.

3. Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho  počátku.
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.  Plátce odvede vybraný
poplatek správci poplatku (OÚ) nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

Podrobněji OZV obce Vrbice č. 4/2019.

4. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí ve všech případech za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10 Kč.

Podrobněji OZV obce Vrbice č. 5/2019.
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