Poplatek za komunální odpad pro rok 2022
Správcem poplatku je Obecní úřad Vstiš.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá
bydliště žádná fyzická osoba.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci
v ostatních případech.
Svozový den – pondělí 00.00 – 24.00
Typ známky/počet svozů

Nádoba 110 l

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

Chaty 6 měsíců
nádoba 120 l

1 x týdně (52)

3960

4320

8640

2160

Kombinovaná (40)

2970

3240

6480

-

1 x 14 dní (26)

1980

2160

4320

1080

1 x měsíc (12)

990

1080

2160

540

Splatnost poplatku je do 31.3.2022. Platnost známek z roku 2021 je do 28.2.2022.
Poplatek ze psů pro rok 2022
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území České republiky. Držitel platí poplatek obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Poplatek
ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 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 31.3.2022.

Vybírání poplatků
Obecní úřad od 14.2.2022 v pondělí a středu 9-14, 16-19 hodin
Splatnost poplatku je do 31.3. příslušného kalendářního roku jednorázově bezhotovostním převodem na účet
obce č. 6024361/0100 nebo hotově do pokladny obecního úřadu. Jako variabilní symbol platby použijte číslo
popisné nebo evidenční, případně číslo parcelní pro objekty bez čísla popisného nebo evidenčního, abychom byli
schopni identifikovat, za jakou nemovitost poplatek hradíte.
Variabilní symbol pro čísla popisná:

1 před číslem popisným

Variabilní symbol pro čísla evidenční:

2 před číslem evidenčním

Variabilní symbol pro čísla parcelní:

3 před číslem pozemku (pouze pro objekty bez čísel)

Při platbě na účet Vám bude známka na popelnici doručena do schránky, případně si ji můžete vyzvednout na
obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě – 377972466.
Při platbě v hotovosti žádáme občany, aby si (pokud možno) připravili přesnou částku k úhradě. Děkujeme.
Ladislav Hrubý, starosta

