Poplatky pro rok 2021
Stanovení místních poplatků, vybíraných v obci, spadá do samostatné působnosti obce.
Poplatky jsou po schválení zastupitelstvem obce zaváděny obecně závaznými vyhláškami,
které stanovují poplatníka, ohlašovací povinnost, konkrétní sazbu poplatku, splatnost,

úlevy od poplatku a sankce (viz OZV a nařízení).
Mezi místní poplatky, které obec vybírá, patří:
1. Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třidění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku za kalendářní rok čini: 600,- Kč/osoba nebo nemovitost.
Od
a)
b)
c)
d)

poplatku se osvobozují:
děti, které k 1.1. daného roku dosáhly nejvýše 10-ti let
členové zasahové jednotky SDH Moraveč
občané, kteří jsou hlášeni na Oú Moraveč, Moraveč 110 k trvalému pobytu
občané, kteří mají rekreační nemovitost v místních částech Obce Moraveč Peklůvko a Žlíbek ( není zajištěn svoz odpadu)

Úleva se poskytuje:
a) nemovitost č.p. 65 ve výši: 400,-Kč
b) obyvatelé, kteří k 1.1. daného roku dosáhli 70Iet ve výši: 450,- Kč.
2. Poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za jednoho psa.............................................................................................. 200,-Kč,

b)
c)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................... 500,-Kč,
za prvního psa v bytovém domě
200,-Kč

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě

500,-Kč

e)

v ostatnich případech

f)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............................................. 200,-Kč,

1 500,-Kč

g)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

... ...... ... . .. .. . ...... . ... ..... ..... .... ............... ........ .. ..... ......... ............... ..... ........... 300.- Kč
3. Poplatek za pobyt pro rok 2021 ve výši 5,- Kč/osoba a den.

Vodné se vybírá v roce 2021, činí 28 Kč za 1m3.
Stočné se vybírá v roce 2021, činí 17 Kč za 1m3.
Mistní poplatky lze platit:
•

v hotovosti na Oú Moraveč 110, 393 01 Pelhřimov, v úředních hodinách
•

převodem na bankovní účet obce Moraveč,
Číslo bankovního účtu:

•
o

622161319/0800

Variabilní symbol: číslo popisné trvalého pobytu / vlastněné nemovitosti

