Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, o místních poplatcích
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752, E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení: 29623631/0100

________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O POPLATKU ZA PSA
Držitel psa:
Příjmení a jméno (obchodní jméno1)), rodné číslo (IČ1)):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého pobytu (sídlo1)):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem):1)
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nárok na osvobození od poplatku: ANO

NE*

Důvody osvobození:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Popis psa:
Poř.
číslo

Rasa psa

Pohlaví a jméno
psa

Stáří psa

Od kdy je pes
držen

Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku ze psa jsou úplné a pravdivé.
Datum: …………………………………………………….
Podpis držitele psa (razítko1)): ………………………….
______________________________________________________________________________
1)

platí pro právnickou osobu
* nehodící se škrtněte

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, o místních poplatcích
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752, E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení: 29623631/0100

________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Počet lůžek celkem ...............
Vyznačte přiznávané období (příslušné měsíce):

Označení přiznávaného
období

leden
duben
červenec
říjen

únor
květen
srpen
listopad

březen
červen
září
prosinec

Součet počtu ubytovaných
x počet dnů
x 15,-Kč
Poplatek celkem
Celkem za čtvrtletí Kč: ........................
Obchodní jméno, sídlo a IČ (příjmení, jméno, rodné číslo a adresa) ubytovatele:
.............................................................................................................................................................
Název a adresa ubytovacího zařízení:
.............................................................................................................................................................
Peněžní ústav a číslo účtu ubytovatele (jen při platbě převodem):
………………………………………………………………………….……………………………………….
Kontaktní údaje ubytovatele:
Telefon: ……………………………………
E-mail: …………………………………….
Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou úplné
a pravdivé.
Datum: ...............................................

Podpis a razítko: …........................................

______________________________________________________________________________
Vyplněné prohlášení o poplatku zašlete na adresu: Obecní úřad Sudice, Sudice 164, 680 01
Boskovice a zaplaťte čtvrtletně nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, o místních poplatcích
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752, E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení: 29623631/0100

________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Poplatník:

Fyzická osoba:
Příjmení, jméno, rodné číslo a adresa poplatníka u OSVČ IČ:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje:
Telefon: ……………………………………
E-mail: ……………………………………..
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem): ……………………………………………………

Právnická osoba:
Obchodní jméno, sídlo a IČ:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje:
Telefon: ……………………………………
E-mail: ……………………………………..
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem): ……………………………………………………
Způsob užívání veřejného prostranství (popis):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Velikost užívaného veřejného prostranství: ……….….. m2
Veřejné prostranství bude užíváno v období od ....................…........... do …..........…………………
Výše poplatku podle základní sazby (vyplňuje správce poplatku): ………………………………..Kč,Identifikace veřejného prostranství (určí správce poplatku):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku z užívání veřejného prostranství jsou úplné a
pravdivé.
Datum: ...............................................

Podpis (razítko): …........................................

Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, o místních poplatcích
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752, E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení: 29623631/0100

________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O POPLATKU ZE VSTUPNÉHO
Poplatník:

Fyzická osoba:
Příjmení, jméno, rodné číslo a adresa poplatníka u OSVČ IČ:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje:
Telefon: ……………………………………
E-mail: ……………………………………..
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem): ……………………………………………………

Právnická osoba:
Obchodní jméno, sídlo a IČ:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje:
Telefon: ……………………………………
E-mail: ……………………………………..
Peněžní ústav a číslo účtu (jen při platbě převodem): ……………………………………………………
Název akce: …………………………………………………………………………………………………..
Termín a místo konání: ……………………………………………………….........................................
Vybrané vstupné celkem: .....................................Kč
(Vybrané vstupné se sníží o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena)
Poplatek: …………….......Kč (zaokrouhlený na celé Kč)
Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku ze vstupného jsou úplné a pravdivé.
Datum: ...............................................

Podpis (razítko): …........................................

Příloha č. 6 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, o místních poplatcích
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 606 136 650, +420 724 045 752, E-mail: sudice.bk@email.cz, sudice@sudice-bk.cz
Bankovní spojení: 29623631/0100

________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ O POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Počet lůžek celkem ...............
Vyznačte přiznávané období (příslušné měsíce):

Označení přiznávaného
období

leden
duben
červenec
říjen

únor
květen
srpen
listopad

březen
červen
září
prosinec

Součet počtu využitých
lůžek x počet dnů
x 5,-Kč
Poplatek celkem

Celkem za čtvrtletí Kč: ........................
Poplatník:
Obchodní jméno, sídlo a IČ (příjmení, jméno, rodné číslo a adresa) ubytovatele:
.............................................................................................................................................................
Název a adresa ubytovacího zařízení:
.............................................................................................................................................................
Peněžní ústav a číslo účtu ubytovatele (jen při platbě převodem):
………………………………………………………………………….……………………………………….
Kontaktní údaje ubytovatele:
Telefon: ……………………………………
E-mail: …………………………………….
Prohlašuji, že údaje uvedené v Prohlášení o poplatku z ubytovací kapacity jsou úplné a pravdivé.
Datum: ...............................................

Podpis a razítko: …........................................

Vyplněné prohlášení o poplatku zašlete na adresu: Obecní úřad Sudice, Sudice 164, 680 01
Boskovice a zaplaťte čtvrtletně nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

