Úhrada místních poplatků za rok 2021
1. Úhrada poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Výše poplatku na jednoho poplatníka 500,- Kč za rok a splatnost k 31. 3. 2021
Výše poplatku za nemovitost, kde není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba 500,- Kč splatnost k 31. 3.
2021
Osob z trvalého bydliště
v domácnosti

Předpis
poplatku

Úleva na 3,4,5 poplatníka 100,- Kč při
úhradě společným zástupcem do 31. 3. 2021

Platba společný
zástupce

1
500,00
0,00
500,00
2
1.000,00
0,00
1.000,00
3
1.500,00
100,00
1.400,00
4
2.000,00
200,00
1.800,00
5
2.500,00
300,00
2.200,00
5 a více
2.500,00
300,00
2.200,00
Při opožděné platbě po 31. březnu 2021 nelze uplatnit úlevu kdy je poplatek odváděn společným
zástupcem a poplatek za komunální odpad bude platit každý poplatník v plné základní výši (500,Kč/osoba)
Poplatek lze uhradit :
1.
Pokladnou
2.
Bezhotovostním převodem

Úhrada poplatku POKLADNOU od 9. 3. 2021 – 31. 3. 2021
Adresa pokladny otevřené celoročně: Lutopecny č. p. 1
Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků,
za které poplatek odvádíte.
Pokladní hodiny: Pondělí - Pátek :
7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM od 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021
➢ Platba společným zástupcem :
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol : 1340
Specifický symbol : Lutopecny 071 xxx ( xxx číslo popisné ) Měrůtky 072xxx ( xxx číslo popisné )
Úhrada bezhotovostním převodem odvedena společným zástupcem musí být provedena jedním příkazem
k úhradě. Úhrada musí být připsána na účet obce nejpozději 31.3.2021. Společný zástupce oznámí správci
poplatku jména, data narození a adresu poplatníků, za které byl poplatek odveden. Pro toto oznámení
použije formulář ,,Oznámení společného zástupce“ dostupný na obecním úřadě v Lutopecnách nebo
v elektronické podobě na stránkách www.lutopecny.cz . Vyplněný formulář odevzdejte na OÚ nebo
zašlete elektronicky na ou@lutopecny.cz. Zpráva pro příjemce u bezhotovostního příkazu není splněním
ohlašovací povinnosti.
Bez doručení tohoto formuláře nemůže být platba správně přiřazena k jednotlivým poplatníkům a plátce
bude vyzván ke splnění této povinnosti ( na minulá doručení obdobných formulářů nebude brán zřetel).
Nesplněním oznamovací povinnosti se plátce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty.
➢ Platba za jednoho poplatníka:
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol : 1340
Specifický symbol : rodné číslo poplatníka
➢ Platba za nemovitost :
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol: 0308
do zprávy pro příjemce vypište o jaký typ nemovitosti se jedná a číslo popisné dané nemovitosti.

Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují děti narozené v roce, za který je poplatek hrazen
Úleva se poskytuje:
a) v domech, případně bytech, kde bydlí ve společné domácnosti více jak 3 poplatníci a poplatek je odváděn
společným zástupcem je každému 3, 4 a 5 poplatníku poskytnuta úleva ve výši 100,- Kč.
b) v domech, případně bytech, kde bydlí ve společné domácnosti více jak 5 poplatníků a poplatek je
odváděn společným zástupcem jsou další poplatníci nad tento limit od poplatku osvobozeni.
2. Úhrada poplatku ze psů
• Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Lutopecny.
• Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
• Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč za každého psa.
• Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
• Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti!

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM od 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol je 0308
Variabilní symbol: 1341
Specifický symbol: Lutopecny

071 xxx ( xxx číslo popisné ) Měrůtky

072xxx ( xxx číslo popisné )

3. Nájemné z obecních pozemků

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM od 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol je 0308
Variabilní symbol: 36392131
Specifický symbol : Lutopecny

071 xxx ( xxx číslo popisné ) Měrůtky

072xxx ( xxx číslo popisné )

Poplatky je nutné zaplatit do 31. 3. 2021
Neuhrazení poplatku: Pokud není poplatek uhrazen do 31. 3. kalendářního roku, je následně vyměřen
platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po
jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.

Odpadové nádoby označené nálepkami na rok 2020 budou vyváženy do 31. 3. 2021.
Nálepka na popelnici pro rok 2021 bude poplatníkům doručena do 10. 4. 2021 pouze
při bezhotovostní úhradě připsané na účet obce do 31. 3. 2021.
Právní úprava
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku ze psů

S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI
UPŘEDNOSTNĚTE PLATBU PŘEVODEM.

