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.
Ohlášení plátce poplatků dle :
I. OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálního odpadu.
II. OZV č. 2/2014 o místních poplatcích – ze psů
I.
Sazba poplatku za odstrańování komunálního odpadu na osobu na rok 2017
činí 500,- Kč
A. Nemovitost ( kde je hlášen k trvalému pobytu alespoň 1 občan)
Adresa s č.popisným nebo č.evidenčním : Rantířov č.p…………../ č.e………
Druh nemovitosti (zaškrtnout) : rodinný dům,bytový dům , rekreační objekt s trvalým obytem
Počet domácností v rod.domě plátce : (zakroužkujte) 1
2
3
4
Počet popelnic a jejich objem: Nádoba na SKO 120 litrů : počet …………
Nádoba na SKO 240 litrů : počet …………
B. Plátce :
Jméno a příjmení :
Datum narození :
Adresa trvalého pobytu :
Číslo bank.účtu (při bezhotovostní platbě z tohoto účtu) :
Telefon :
E-mail :
(Žádáme o vyplnění pro snadnější komunikaci s Vámi)
Údaje o poplatnících , za které je poplatek odváděn
(vyplnit v příp.,pokud nebudou tyto osoby podávat samostatně – Ohlášení plátce)
Jméno a příjmení:
Datum narození :
II. Dle OZV č.2/2014 - čl.6 sazba poplatku za kalendářní rok za držení psa
a) za prvního psa 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,-Kč

c) za psa jehož držitelem je osoba samostatně žijící … 0,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele dle písm.c) 100,- Kč
A.Poplatník - držitel psa / psů :
Jméno, příjmení :
Adresa trvalého pobytu :
Počet držených psů :
Číslo/a přidělené psí známky :
Osvobození nebo úlevy dle čl.7 odst.1 a odst. 2 .
(držitel uvede dle kterého odst.osvobození nebo úlevu nárokuje) :

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl/a úplně a správně.

Datum :

Podpis plátce :

V případě změny v roce 2017 tento formulář vyplňte a doručte Obecnímu úřadu v
Rantířově do 28.2.2017.
Možno vložit do poštovní schránky na OÚ nebo formulář stáhnout na www.obecrantirov.cz ,
vyplnit a odeslat elektronicky na v_rantirov@volny.cz nebo starosta@obecrantirov.cz
Pokud žádná změna nenastala, bude použit formulář z roku 2016
Úhrada místních poplatků dle OZV č.1/2017 do 31.5.2017
Číslo účtu obce Rantířov : 225582144/0300 ČSOB Jihlava, VS vaše číslo popisné a rok
Vzor : 782014 (číslo popisné 78 rok 2014 ).
Nezaplacení poplatku včas nebo v nesprávné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Nebudou-li
poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo v nesprávné výši vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

