Sdělení obce Lubná
1. Sazba poplatku
Sazba poplatku byla schválena 13. 12. 2018 usnesením zastupitelstva č. 9/02/2018/ZO dle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2018 obce Lubná. Poplatek pro rok 2019 činí 580 Kč za občana (fyzická
osoba s trvalým pobytem v obci, cizinci) nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
Sazba poplatku je složena z částky za osobu a kalendářní rok a z částky stanovené na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
společností Technické služby Hlinsko, s. r. o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko.
Částka za osobu 250,- Kč, náklady na sběr a svoz 330,- Kč, celková výše poplatku za odpad
s DPH 580 Kč. Celková sazba poplatku za odpad kryje náklady za pravidelný svoz komunálního
odpadu, a to nejméně 1x za 14 dní, dále náklady na třídění, využívání a odstraňování odpadu a
náklady na likvidaci nebezpečných složek odpadu.
2. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. 2019.
2. Pokud celková výše poplatku za odpad přesáhne částku 1 740 Kč, může být tato platba
uhrazena ve dvou stejných částkách, splatných v termínech do 31. 3. a 30. 6. příslušného
kalendářního roku.
Občané odevzdají přiznání k místnímu poplatku v předepsaném termínu do 31. 3. 2019 pro
období roku 2019 nebo do 15 dnů od vzniku nové poplatkové povinnosti doloží správci poplatku Obecnímu úřadu Lubná, Lubná 327, 569 63 Lubná. Existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti je nutné doložit.
3. Osvobození od poplatku
Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozuje poplatník s pobytem v obci, který:
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše tří let věku,
- je ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
- má současně na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
- je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
- se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
- je přihlášený k pobytu na ohlašovně obecního úřadu,
- má zahájeno exekuční řízení.
Poplatek neřeší: -likvidaci odpadů z přestavby nebo rekonstrukce bytů a domů
- likvidaci odpadů z přestavby nebo rekonstrukce obecních objektů
- likvidaci komunálního odpadu od ostatních subjektů
Poplatek řeší: - likvidaci komunálního odpadu od občanů trvale žijících v obci
- likvidaci komunálního odpadu z rekreačních objektů
- likvidaci komunálního odpadu ve vlastnictví obce
Poplatek za komunální odpad se bude vybírat od 18. března do 1. dubna 2019 !
V případě neprovedeného svozu popelnic volejte nebo pište na Technické služby Hlinsko, s.r.o.
tel. 469 326 551, 469 326 557, e-mail: info@tshlinsko.cz nebo OÚ Lubná tel. 461 745 215.
V Lubné 14. 12. 2018

Josef Chadima, starosta obce
v.r.

Vyplněné vraťte do 31. 3. 2019 na OÚ Lubná.

Přiznání k místnímu poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok

2019
Druh přiznání (nehodící se škrtněte)
řádné
dodatečné
1) Adresa objektu, za který je přiznání podáváno:
LUBNÁ číslo popisné: ……………………

1 a) Seznam trvale hlášených fyzických osob za které bude placen poplatek:
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

(v případě většího počtu poplatníků přiložte k přiznání seznam poplatníků s výše uvedenými údaji)

Seznam osob osvobozených od poplatku:
Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozuje poplatník s pobytem v obci, který:
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše tří let věku,
- je ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
- má současně na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
- je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
- se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
- je přihlášený k pobytu na ohlašovně obecního úřadu,
- má zahájeno exekuční řízení.
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:

……………………
……………….…………..
………………
……………………
………….………………..
………………
……………………
………….………………..
………………
1 b) Objekt sloužící k individuální rekreaci – byt, rodinný dům:
Poplatník:
Jméno: …………………………..

Příjmení: …………..………………….

Adresa: ……..…………………...

Datum narození: ……………………...

2) Výpočet poplatku:
(sazba místního poplatku x počet poplatníků nebo objektů k individuální rekreaci )

Sazba poplatku 580,- Kč x

počet ……… = …………………,- Kč

Výběr režimu placení (nehodící se škrtněte):
Jednorázově - Ve dvou splátkách
V hotovosti na Obecním úřadě Lubná – Bezhotovostním převodem z účtu - Složenkou
V případě bezhotovostní platby uveďte číslo účtu
variabilní symbol
konstantní symbol

- 163022087/0300
- 1340 + čp. nemovitosti
- 0308

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních
následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Dále prohlašuji, že jsem
přiznání vyplnil dle „Poučení k vyplnění přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad“.

V ………………………………..

Dne ………………………………

Podpis poplatníka nebo zástupce: ………………………………
Poučení k vyplnění přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad
1. Občané (fyzické osoby) přiznání k místnímu poplatku odevzdají v předepsaném termínu do 31. 3. 2019
pro období roku 2019 nebo do 15 dnů od vzniku nové poplatkové povinnosti správci poplatku –
Obecnímu úřadu Lubná, Lubná 327, 569 63 Lubná.
2. Povinnost placení poplatku vyplývá z obecně závazné vyhlášky obce Lubná č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
3. Sazba poplatku – schválena 13. 12. 2018 usnesením č.9/02/2018/ZO dle obecně závazné vyhlášky č.
1/2018 obce Lubná. Poplatek pro rok 2019 činí 580 Kč za občana, nebo objekt k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům.
4. Význam jednotlivých údajů dle tiskopisu přiznání:
• Druh přiznání – škrtněte nehodící se. Řádné přiznání se odevzdává při prvním podávání přiznání.
Dodatečné přiznání se podává při změně údajů uvedených na předchozím přiznání.
• Adresa objektu – zde uveďte číslo popisné objektu za který je přiznání podáváno.
• Seznam trvale hlášených fyzických osob – zde uveďte údaje o všech osobách, za které se bude platit
poplatek.
• Seznam osob osvobozených od poplatku – zde se uvedou údaje o osobách osvobozených od poplatku dle
čl. 6 obecně závazné vyhlášky.
• Objekt sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům – zde uvede poplatník jméno, příjmení,
adresu bydliště a datum narození.
• Výpočet poplatku – zde uveďte počet poplatníků ze seznamu trvale hlášených osob nebo počet objektů
sloužících k individuální rekreaci. Celkovou částku poplatku vypočtete vynásobením sazby poplatku x
počet poplatníků nebo objektů k individuální rekreaci.
• Výběr režimu placení – škrtněte nehodící se způsob placení poplatku.
5. Místní poplatek za komunální odpad je splatný v termínech dle obecně závazné vyhlášky. Platbu
proveďte hotově u správce poplatku nebo převodem z účtu. Při těchto platbách uveďte přesné údaje.
6. V případě změn dat, která jsou uvedena v přiznání je plátce povinen podat dodatečné přiznání k poplatku
v termínu do 15 dnů od uskutečnění změn.
7. Správce poplatku doporučuje plátcům zhotovení a uschování kopie tohoto přiznání. S případnými dotazy
nebo s žádostí o pomoc při vyplnění přiznání se můžete obrátit na správce poplatku – Obecní úřad Lubná.

