Poplatky za komunální odpad pro rok 2019
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 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 povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě
jdoucích žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2019 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2019 a
30.6.2019. Platnost známek z roku 2018 je do 28.2.2019.

Poplatky ze psů pro rok 2019
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 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 nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2019.

Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 4.2.2019 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

