Povinnost vlastníků pozemků po obnově katastrálního
operátu ve vztahu k dani z nemovitých věcí
Obnova katastrálního operátu, jinak řečeno digitalizace, představuje
přepracování stávající katastrální mapy do digitální podoby. V důsledku
tohoto často dochází ke změně ve výměře parcel a u pozemků dosud
vedených ve zjednodušené evidenci dojde díky digitalizaci k vyznačení jejich
reálných hranic v terénu.
Co to znamená pro vlastníka digitalizované parcely
Pokud vlastník pozemku vedené ve zjednodušené evidenci pozemek
pronajímal, daň z nemovitých věcí platil nájemce. Po digitalizaci jsou již
hranice pozemku vyznačeny, vlastník musí již platit daň z nemovitých věcí, i
když pozemek nadále pronajímá.
Po digitalizaci často dochází ke změně výměry i u pozemků, které
vlastník pozemku přiznává již řadu let. Většinou se jedná o změnu výměry
jen v několika málo metrech, která nemá výrazný vliv na výši daňové
povinnosti. Přesto je vlastník pozemku povinen dle zákona o dani
z nemovitých věcí podat v lednu 2016 daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí.
Co se stane, pokud vlastník digitalizované parcely daňové přiznání
nepodá?
Pokud vlastník nesplní povinnost podat daňové přiznání, vzniká podle
daňového řádu důvod pro uložení pokuty, jejíž výše se odvíjí od výše
stanovené daně a počtu dnů prodlení.
Kam daňové přiznání podat?
Daňové přiznání je nutné podat místně příslušnému správci daně. Pokud
má poplatník trvalé bydliště v Losiné, je jeho správcem daně z nemovitých
věcí Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště Plzeň-město, Nám.
Českých bratří 8, Plzeň.
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V zimě se tančí a zpívá
Myslivecké sdružení Losiná – Planiny vás zve v sobotu 16. ledna 2016
na Myslivecký ples do kulturního domu Losiná od 20 hodin. Hraje hudební
skupina Classic Band. Na programu bude losování bohaté zvěřinové
tomboly, ve které vyhrává každý zakoupený lístek.
Restaurace u Větráka vás zve na vystoupení skupiny Extra band
revival a Radka Zíku do sálu kulturního domu v Losiné v sobotu 23. ledna
od 21 hodin.
Zpívaný pátek v restauraci U Větráka - opět se můžete těšit na zpívaný
pátek 29. ledna 2016 od 20 hodin, tentokráte s kapelou Fous band, která
určitě zahraje na vaše přání.
TJ Sokol Losiná pro vás pořádá Sokolský bál v pátek 29. ledna od
20 hodin v Hospodě Pod lesem. Hraje skupina Spirála a je připravena bohatá
tombola.
Dále se můžete těšit na Hasičský bál (5. února 2016), na kterém zahraje
skupina Sekvence.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
V úterý 19. ledna 2016 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce
v salonku kulturního domu od 19 hodin. Na programu bude:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení podání žádosti o dotaci
3. Veřejné osvětlení silnice I/20 – projektová dokumentace
4. Chodníky silnice III/18025 – projektová dokumentace
5. Informace
6. Diskuse, závěr
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Platby místních poplatků na rok 2016:

Vyfotili jsme:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Na tradičním Zpívání u stromečku na stadionu v sobotu 19. prosince
2015 byl k vidění živý betlém v podání rodiny Velíškových. Sešlo se zde
mnoho návštěvníků, malých i velkých, kteří spolu strávili vánoční čas
zpíváním koled, zdobením perníčků, vyráběním ozdob apod. Povyprávělo se,
děti si zaskotačily a domů si odnášely lucerničky s pravým betlémským
světlem.
Ježíšek v průběhu večera trochu vyrostl, ale kolébka to unesla a dobře
posloužila.

Výše poplatku byla stanovena na částku 600 Kč na rok 2016. Poplatek
je splatný v termínu od 1. ledna 2016 do 31. května 2016.
Poplatníci jsou:
- Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- Cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem delším
než 90 dnů
- Cizinec pobývající přechodně po dobu delší než 3 měsíců
- Cizinec, kterému byl udělen azyl nebo dočasná ochrana
- Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Osvobozeny od poplatku jsou osoby, kterým byl zrušen trvalý pobyt.
Splatnost poplatku je do 31. května 2016. Včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek.
Poplatek ze psů:
Výše poplatku na kalendářní rok: 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
druhého a každého dalšího psa. Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří
3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná. Splatnost
poplatku je do 31. května 2016. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné v části od koupaliště po stadion a čp.
183 a čp. 385, a to dne 27. 1. 2016 od 8:00 do 14:30.
Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této
době považovat za zařízení pod napětím.
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Zápis do ZŠ Štěnovice
Zápis do 1. ročníku základní školy se bude konat 19. ledna 2016 ve
třídě 2.A a 1.B (v přízemí) Základní školy Štěnovice od 13 do 17 hodin.
Rodiče, nebo jejich zástupci, kteří s dítětem přijdou k zápisu, předloží
občanský průkaz rodičů jako doklad o bydlišti, rodný list dítěte a telefonní
čísla obou rodičů.
Zapsány budou děti, které dovrší 6. rok věku do 31. srpna 2016.
Do 1. ročníku mohou být přijaty i děti, které dovrší 6. rok věku až po
1. 9. 2016 za podmínek, že jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé na
základě vyšetření Pedagogicko psychologické poradny Plzeň – jih a pediatra.
Rodiče si mohou stáhnout potřebné tiskopisy na webu školy –
www.zsstenovice.cz
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