Oznamujeme, že je zahájeno vybírání poplatků za rok 2016
Ceník poplatků na rok 2016
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
♦ poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
♦ poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
♦ sazba poplatku 396,- Kč
» dle OZV 3/2015
POPLATEK ZE PSŮ
♦ každý pes
150,- Kč
» dle OZV 2/2015
STOČNÉ
♦ stočné - 6,00 Kč/m3
♦ Roční směrná čísla potřeby vody stanovených v Příloze č. 12 vyhlášky
č.428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3
15x6 = 90,- Kč/rok
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
25x6=150,-Kč/rok
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3
35x6=210,-Kč/rok
» usnesením č. 5/15 ze dne 16.12. 2015

Poplatky jsou splatné jednorázově bez vyzvání správce poplatku do 31.05.2016.
Platby lze provádět :
hotovostně v úředních hodinách na pokladně Obecního úřadu v Pohledu
bezhotovostně na účet obce Pohled, č.účtu 5320521/0100
Pro platbu na rok 2016 je třeba uvést v příkazu variabilní symboly, nutné k identifikaci plátce
a specifické symboly k identifikaci platby.
variabilní symbol
specifický symbol
Pohled
komunální odpad
20*16
1340
poplatek ze psů
20*16
1341
stočné
20*16
2321
Simtany
komu komunální odpad
30*16
1340
poplatek ze psů
30*16
1341
stočné
30*16
2321
* = 1+číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu,nebo za které platí!
* = 2+číslo evidenční domu, ve kterém je plátce hlášen k trvalému pobytu,nebo za které platí!!
Vzor: Pohled č.p.126 var.symbol 20112616,Simtany č.e. 2 var.symbol 302216

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno.

