Platba místních poplatků pro rok 2018
Vážení spoluobčané,
dne 24. 2. 2014 byla schválena vyhláška o místních poplatcích 1/2014, č. usnesení
36/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2013.

Sazba poplatku za komunální odpad (poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů)
650,- Kč / rok pro fyzickou osobu
která má v obci trvalý pobyt
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po dobu delší než tři měsíce
které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V tomto případě se poplatek
hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou tyto osoby povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
150,- Kč / rok pro fyzickou osobu - držitele průkazu ZTP a ZTP-P od osmnácti let
Osvobození od poplatku
fyzická osoba, která pobývá celoročně v zahraničí (doloží např. nájemní
smlouvou, potvrzením o studiu, čestným prohlášením apod. )
fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně MěÚ Týnec nad
Labem, avšak na území města Týnec nad Labem se prokazatelně nezdržuje
držitelé průkazu ZTP- ZTP/P mladší osmnácti let
fyzická osoba – dítě - za rok, ve kterém se narodilo
fyzická osoba, která je hlášena k pobytu na území města, avšak na území města
se prokazatelně nezdržuje více jak šest po sobě jdoucích měsíců, za předpokladu,
že doloží doklad o platbě za komunální odpad na území obce, kde pobývá,
nájemní smlouvu apod.
Splatnost poplatku
Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření do 30. 4. 2018.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.4., je poplatek splatný do třiceti dnů
od vzniku poplatkové povinnosti.

Způsob úhrady poplatku
bezhotovostně převodem na účet č. 2924151/0100 s variabilním symbolem
hotově v pokladně MěÚ Týnec nad Labem
Jak vytvořit variabilní symbol pro platbu TKO pro rok 2018
Označení jednotlivých obcí
142 - Týnec nad Labem
242 – Vinařice
342 – Lžovice
Na prvním místě je číslo příslušné obce podle výše uvedeného označení, následuje č.p.
nebo č. ev. příslušné nemovitosti v té které obci a na posledním místě je označení
poplatku za likvidaci komunálního odpadu ( 1340 ), které se nemění.
Příklad tvorby VS za likvidaci komunálního odpadu:
Číslo obce Čp. nebo č. ev. nemovitosti Označení poplatku
142
1
1340

Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně
a)
za prvního psa
80,-Kč
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,-Kč
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
nebo poživatel sirotčího důchodu
30,-Kč
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
100,-Kč
Osvobození a úlevy od poplatku
držitel psa, kterým je nevidomá, bezmocná osoba a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy zřízený obcí nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa podle zvláštního právního předpisu
(např. zákon o myslivosti).
od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů držitel psa, který převzal
psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Splatnost poplatku
Poplatek ze psa je splatný bez vyměření do 30. 4. 2018

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 30.4., je poplatek splatný do třiceti dnů
od vzniku poplatkové povinnosti.
Způsob úhrady poplatku
bezhotovostně převodem na účet č. 2924151/0100 s variabilním symbolem
hotově v pokladně MěÚ Týnec nad Labem
Jak vytvořit variabilní symbol pro platbu poplatku ze psa pro rok 2018
Označení jednotlivých obcí:
142 - Týnec nad Labem
242 – Vinařice
342 – Lžovice
Na prvním místě je číslo příslušné obce podle výše uvedeného označení, následuje č.p.
nebo č. ev. příslušné nemovitosti v té které obci a na posledním místě je označení
poplatku ze psa ( 1341 ), které se nemění.
Příklad tvorby VS poplatku za psa :
Číslo obce Čp. nemovitosti Označení poplatku
142
1
1341

