Pardubická 78, 533 61 Choltice

POPLATKY 2018
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
OZV č.4/2012
a) 600,-Kč/osobu do 31. 3. 2018
b) 600,- Kč/stavbu, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba

do 31. 3. 2018

Při převýšení částky 1.200,-Kč za domácnost – možno uhradit ve 2 splátkách:
1. splátka do 31. 3. 2018
2. splátka do 30. 9. 2018
POPLATEK ZE PSŮ
OZV č.1/2011
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa

100,-Kč do 31. 3. 2018
120,-Kč do 31. 3. 2018

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
OZV č.2/2016
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a )za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb a prodeje a za umístění
zařízení sloužících pro poskytování služeb………………………
10 Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje …………………

20 Kč

c) za provádění výkopových prací ……………………………………………

5 Kč

d) za umístění stavebních zařízení ………………………………………… …

1 Kč

e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ……..…

10 Kč

f) za umístění skládek …………………………………………………………

5 Kč

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ………………………

10 Kč

h) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ……………………

10 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ……………………

…10 Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo……………....

2 Kč

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo………….....

5 Kč.

2. Městys stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo..............

600 Kč/rok

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo..........

1.200 Kč/rok

c) za umístění reklamního zařízení............................................................100 Kč
Splatnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
OZV č.7/2010
a) kulturní akce 10% z úhrnné částky vybraného vstupného
b) sportovní akce 10% z úhrnné částky vybraného vstupného
c) prodejní akce10% z úhrnné částky vybraného vstupného
d) reklamní akce10% z úhrnné částky vybraného vstupného
e) kulturní akce pořádané ve velkém sále choltického zámku 600,-Kč/akci
Splatnost poplatku do 30 dnů ode dne pořádání akce.
STOČNÉ
19,- Kč vč. DPH za m3
665,- Kč na osobu a rok u občanů a rekreačních objektů (při použití směrného čísla)
- úhrada do 15 dnů od přijetí faktury (u skutečné spotřeby)
- úhrada jednorázově za celý rok do 31. 3. 2018 (při použití směrného čísla)
− ve dvou stejných splátkách a to k 31. 3. a 30. 6. 2018 (při použití směrného čísla)
KNIHOVNA – celoroční registrační poplatek
Dospělí:
Děti:

70,- Kč
20,- Kč

Navýšení poplatku vyměřovaného dle OZV:
1. Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až na
trojnásobek.
2. Úřad městyse včas nezaplacený poplatek nebo zaplacený v nesprávné výši vyměří
platebním výměrem.
Ohlašovací povinnost
3. Pokud nebude splněna ohlašovací povinnost poplatníkem v souladu s OZV, tj. ohlášení
vzniku a zániku své poplatkové povinnosti, může správce daně uložit pokutu do výše
500 000,- Kč v souladu s § 247a zákona 280/2009 Sb. – Zákon daňový řád.
Úhrada poplatků
3. Poplatky je možné uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu městyse Choltice – v úředních
hodinách pokladny.
4. Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet městyse Choltice vedený
u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 156234161/0300, KS 1148, variabilní
symbol platby je nutné uvádět u každého poplatníka – přidělený variabilní symbol je
možné zjistit telefonicky na tel. číslech 466 972 200, 464 646 439 nebo na mailové adrese
ucetni@choltice.cz.

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse
vždy v úřední dny, tj. denně kromě čtvrtka nebo na www.choltice.cz v sekci úřad městyse –
dokumenty městyse - obecně závazné vyhlášky.

