Úhrada místních poplatků v roce 2021
Místní poplatek ze psů
Dle obecně závazné vyhlášky obce Havlovice č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů platí poplatek ze psů držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky
(dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč
c) za prvního psa chovaného v bytovém domě 300 Kč
d) za druhého psa a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě téhož
držitele 600 Kč
e) za prvního psa, chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba
starší 65 let 200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, osoby starší 65 let,
chovaném v bytovém domě 300 Kč.
Poplatek je splatný k 31. březnu každého roku.

Poplatek za odběr vody z obecního vodovodu
Cena vody za odečítací období 1.7.2020 – 30.6.2021 je stanovena na
18,- Kč/m3. Platba se provádí do 31.7.2021.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu
převodem z účtu uvádějte číslo účtu 35-1303696329/0800.

Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu
Paušální poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu je pro rok 2021
stanoven na 500,- Kč/osobu/rok.
- poplatek za odvoz platí každá fyzická osoba, která má na území obce
trvalý pobyt
- za objekt, sloužící k rekreaci (chata, chalupa), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba, se platí poplatek odpovídající výši
poplatku za jednu osobou
– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku
(narození, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení trvalého pobytu, prodej
objektu), je každý povinen tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní
úřad
- od poplatku jsou osvobozené pouze osoby, které mají na území obce
trvalý pobyt, a které písemně prokážou, že se déle než 10 měsíců
nepřetržitě zdržují mimo obec
- poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného
roku

Bioodpad
Svoz bioodpadu je prováděn po celé vegetační období, tj. od dubna až do
listopadu.
Bioodpad se sváží uložený pouze v typizovaných velkoobjemových vacích.
Ty si občané zakoupí na obecním úřadě za 200,- Kč/ks.
Cena na jeden rok je 500,- Kč/1vak. Pokud se zájemce o tuto službu
přihlásí v průběhu roku (například v srpnu), nebude mu tato částka
úměrně snížena.
Při platbě poplatku za bioodpad převodem z účtu uvádějte číslo účtu
35-1303696329/0800.
Platba se provádí do 31.3.2021

Poplatek za provoz kabelové televize
Poplatek za jednoho účastníka připojeného na rozvod kabelové televize pro
rok 2021 byl stanoven na 1 700,- Kč.

Platba poplatků
Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 28.2.2021
Poplatek za kabelovou televizi do 31.3.2021
Poplatek ze psa do 31.3.2021
Poplatek za odběr vody z obecního vodovodu za období 1.7.2020 –
30.6.2021 do 31.7.2021.
Platba za odvoz bioodpadu do 31.3.2021
Poplatek se platí na účet správce poplatku Obecního úřadu Havlovice:
 hotově na Obecním úřadě v Havlovicích
 převodem z účtu
Číslo účtu správce poplatku (Obec Havlovice): 1303696329/0800
vedeného u ČS Trutnov. Variabilním symbolem každého poplatníka je číslo
popisné nebo evidenční.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z
účtu uvádějte číslo účtu 35-1303696329/0800.
V případě, že poplatky nebudou uhrazeny včas, bude účtováno penále.

