OBEC JEZBOŘICE
Jezbořice 67
530 02 Pardubice
Pardubický kraj

Platby poplatků v roce 2017
Poplatek ze psů (OZV 2/2017)


poplatek je splatný nejpozději do 20.4.2017, platí se ze psů starších 6 měsíců.



Sazba poplatku za kalendářní rok činí
◦ za prvního psa 100,-Kč;
◦ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu (OZV 1/2017)


poplatek je splatný nejpozději do 20.4.2017

Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
ležící v katastrálním území obce, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
650,- Kč

poplatek za odvoz komunálního odpadu za osobu s trvalým bydlištěm v Jezbořicích

650,- Kč

poplatek za odvoz komunálního odpadu za objekt (chata chalupa)

500,- Kč

poplatek za odvoz komunálního odpadu za osobu s trvalým bydlištěm v Jezbořicích mladší 6let a držitelé průkazu ZTP ( doklad ZTP nutno doložit na OU )

Sazba poplatku činí 650- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky 250- Kč za kalendářní rok a
b) částkou 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činili 331 763 Kč a byly
rozúčtovány takto: náklady 331 763 Kč děleno 411 (359 počet osob s pobytem na území obce + 46 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 807 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
350 Kč.

Poplatek za stočné


poplatek je splatný nejpozději do 20.4.2017

Sazba poplatku je 900,-Kč za osobu/rok ( 36m3 na osobu za rok, sazba pro rok 2017 - 25 Kč/m3)
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
ležící v katastrálním území obce, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V tomto případě je sazba poplatku ve výši 900,-Kč za nemovitost/rok.
( 36m3 na osobu za rok, sazba pro rok 2017 schválena zastupitelstvem 25 Kč/m3)
Skutečné náklady za rok 2016 na ČOV Jezbořice dle vyhl.č.428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů činili
668 340,80 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 668 340,8 Kč děleno 13 364m3 ( počet m3 vody– které byli
odvedeny do ČOV) = 50,01 Kč/m3 ( náklady na 1m3). Zastupitelstvo obce Jezbořice schválilo na svém
zastupitelstvu sazbu 25Kč/m3 pro rok 2017 pro občany obce. Zbylou část ve výši 25,01 Kč doplatí obec
Jezbořice ze svého rozpočtu.

Poplatky je možné uhradit
1) v hotovosti na pokladně OÚ v Jezbořicích

od 20. března 2017 do 23. března 2017
od 17. dubna 2017 do 20. dubna 2017
Pondělí

9:00 – 12.oo

Úterý

9.oo - 14.oo

Středa

9.oo - 12.oo

Čtvrtek

9.oo - 12.oo

14:00 – 18.oo

17.oo - 19. o

2) bezhotovostním převodem na účet č. Bankovní spojení: ČSOB Pardubice,

Číslo účtu: 261302082/0300
Variabilní symbol:
1340

pro odvoz komunálního odpadu

1341

pro poplatek ze psa

23212111

pro vypouštění odpadních vod

Specifický symbol:

popisné číslo, evidenční číslo

Upozornění!

Nebudou-li poplatky odvedeny poplatníkem nebo plátcem včas a ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

