Místní poplatky
Dle OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY o místním poplatku za provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ( Obecně závazná vyhláška

4/2018 )

Komunální odpad
Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu podá Jana Klimešová, tel.: 384
401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.
Platbu můžete uhradit:




osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby
kartou,
osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou
kontaktujte p. Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Komunální odpad
Sazba poplatku
Splatnost poplatku

600,- za jednoho poplatníka/rok
Do 30. 04. příslušného kalendářního roku

Tiskopisy ke stažení:





Přihláška k poplatku
Přihláška k poplatku - rekreační stavba
Žádost o osvobození od poplatku
Žádost o vrácení přeplatku

Místní poplatky
Dle OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY o místních poplatcích (Obecně závazná vyhláška 3/2016)

Poplatek ze psů:
Podrobnější informace o poplatku ze psů podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail:
zu.rejstrik@dacice.cz
Platbu můžete uhradit:



osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i
bezhotovostní platby,
osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,



převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou
kontaktujte p. Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

Poplatek ze psů
PES TRVALE NEOZNAČENÝ
(ZNÁMKA)
Dačice (Část obce I, II, III,
IV, V)
- rodinný dům
Dačice (Část obce I, II, III,
IV, V)
- bytový dům se 4 a více
byty
Dačice
(místní část Bílkov, Borek,
Chlumec, Dolní Němčice,
Hostkovice, Hradišťko,
Lipolec, Malý Pěčín,
Prostřední
Vydří, Toužín, Velký Pěčín, a
Dačice V - pouze u
Podcestného mlýna)
Poživatelé invalidního,
starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu (i v
případě souběhu těchto
důvodů, pokud jsou tyto
důchody a jejich jediným
zdrojem příjmů), anebo
poživatel sirotčího důchodu

Splatnost poplatku

PES TRVALE OZNAČENÝ
(ČIP, TETOVÁNÍ)

300,-

800,-

1 300,-

700,-

500,-

100,-

200,-

100,-

Do 30. 04. příslušného kalendářního roku

Tiskopisy ke stažení:






Přihláška k poplatku
Oznámení - změna údajů
Čestné prohlášení
Odhlášení psa
Žádost o vrácení přeplatku

Poplatek ze vstupného
Podrobnější informace o poplatku ze vstupného podá Jitka Smítková, tel.: 384 401 254,
e-mail: zu.kontrola@dacice.cz.
Platbu uhradíte až po vyúčtování u p. Smítkové na odboru Obecní živnostenský úřad
(Palackého nám. 2/I), která Vám dodá platební údaje.

Poplatek ze vstupného
(1) Poplatek ze vstupného činí z úhrnné částky vybraného vstupného pro:
(a) diskotéky

20%

(b) taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce
obdobného charakteru
(c) koncerty, divadelní představení a ostatní kulturní akce

10%

(d) prodejní akce včetně výstav spojených s podejem zboží

5%
15%

(2) Paušální částka činí za každý i započatý den pro:
cirkusová představení

Splatnost
poplatku

350 Kč
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Při placení paušální
částkou je poplatek splatný nejpozději poslední den
konání akce

Tiskopisy ke stažení:




Poplatek ze vstupného - ohlášení akce
Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce
Hromadné oznámení o pořádání veřejné hudební produkce

Poplatek z ubytovací kapacity
Podrobnější informace o poplatku z ubytovací kapacity podá p. Lea Andrejsová, tel.: 384
401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz.
Platbu uhradíte až po vyúčtování u p. L. Andrejsové na odboru Obecní živnostenský úřad
(Palackého nám. 2/I), která Vám dodá platební údaje.

Poplatek z ubytovací kapacity
V zařízeních určených k přechodnému ubytování, poplatek platí ubytovatel, který
přechodné ubytování poskytl
5,- Kč využité lůžku/den
Sazba poplatku

Splatnost poplatku
Tiskopisy ke stažení:
Registrace poplatku

Pololetně, nejpozději 15. den po uplynutí pololetí

