Městys
Litultovice

Leden 2019

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
18. ledna 2019
od 20.00 hodin
26. ledna 2019
od 20.00 hodin
1. února 2019
od 20.00 hodin

Akce
IX. Obecní ples na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice.
Školní DISCO ples v budově litultovského zámku
Pořádá ZŠ Litultovice ve spolupráci s Klubem rodičů.
9. Školní ples, v jídelně ZŠ Mladecko.
Pořádá Občanský spolek rodičů ZŠ Mladecko, z.s.

UPOZORŇUJEME OBČANY
Poplatky za odpady a za psy v roce 2019
Výše poplatku „za odpady“ se pro rok 2019 nemění, zůstává částka
500,-Kč/osobu/rok.
Termín pro platbu poplatku je do 30. června 2019.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedeném termínu.
Výše poplatku za psy se také nemění. Poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za 2. a každého
dalšího 200,- Kč. Místní poplatek ze psů je splatný do 30. dubna 2019.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců), je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Svoz plastu
Ve čtvrtek 7. února 2019 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ…
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302
Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na
rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím
soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných
staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených
v roce 2018 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí
všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové
jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví
k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018
všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji
prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým
vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem,
a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2019 vlastníky
nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj)
nebo formou písemného oznámení, že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a
nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území,
která proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka
u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně
výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával
přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj
v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové
přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výši
místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto
nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech,
má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo
naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho
pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce
stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich
souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2019 využilo možnosti stanovit místní
koeficient 46 obcí v Moravskoslezském kraji.
Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 5 obcí stanovilo místní
koeficient ve výši tři (Nošovice, Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce
stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo
místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry,
Stonava).

Podrobné
informace
o
místních
koeficientech
stanovených
obcemi
v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních
pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí
doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami
na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou
aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2019 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty
a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou
schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je
povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem
daně,
tj. prostřednictvím
aplikace
Elektronická
podání
na
www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze
v listinné podobě.
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu
vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu
pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění
přiznání k dani z nemovitých věcí. Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat
také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května. I letos občané v průběhu
května obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými
pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již
v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se
k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.
Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.
Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně
z nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem
daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána
finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, bude občanovi doručen místo
složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň
z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních
platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby
v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené
platby.
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována
daňová složenka. Více informací k aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno
na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
V Ostravě dne 7. 1. 2019
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu

Krásný rok 2019 Vám přejí obyvatelé Choltic!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Dne 5. 1. 2019 proběhla Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za jejich finanční
dary, kterými přispěli do pokladniček Charity. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek
a také našim koledníčkům, kteří se sešli v hojném počtu.
Celkem se vybralo: 35 203 Kč.

Další zajímavé fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

LITULTOVICKÁ VÁNOČKA 2018
TJ Sokol Litultovice dne 26. 12. 2018 pořádal již 36. ročník tradičního Běhu o
Litultovickou vánočku. Účast byla bohatá a běžci všech věkových kategorií si mohli
proběhnout trať s možností 3500 metrů nebo 10500 metrů. Pro soutěžící byla připravena
tombola a občerstvení. Slavnostní vyhodnocení, předání odměny a diplomu provedl
místostarosta Litultovic Tomáš Leifert.

Další zajímavé fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Soutěž Aktivity
V úterý 11. 12. 2018 proběhla ve školní družině mezi žáky pátého ročníku soutěž
Aktivity. Žáci si vytvořili dvě soutěžní družstva a soutěžili v pantomimě, kreslení a popisu
věcí. Nejvíce bodů získalo družstvo ve složení: Václav Polák, Václav Kudlík, David
Nowický, Jakub Mazur a Matěj Mazur. Gratulujeme.
Třetí adventní pondělí
V pondělí 17. 12. 2018 jsme zapálili třetí
adventní svíčku. Paní učitelka Lea Seidlová pro
všechny připravila povídání o vánočních
pranostikách. Děti pracovaly ve skupinách, kde
vyhledávaly části pranostik a spojovaly je
dohromady. Nakonec si ve třídách vyrobily
lodičky ze skořápek ořechů.

Vánoční posezení u stromečku
V pátek 21. 12. 2018 jsme se naposledy v tomto roce sešli v naší škole. Opět to bylo
slavnostní setkání, protože jsme zapalovali poslední adventní svíčku.
Tentokrát pro všechny připravila vánoční
kvíz paní ředitelka Dana Kaliková. Také jsme
vyhodnotili sběr starého papíru, kaštanů a
žaludů. A pak už jsme přistoupili k předávání
dárků v jednotlivých třídách. Také v družině na
děti čekal Ježíšek, kde dostaly dárky, které si
přálo nejvíce dětí. Kalendářní rok jsme
ukončili velmi pěkně a všem přejeme hodně
úspěchů a zdraví i v následujícím roce 2019.
Plavání
Od 11. 1. 2019 jsme začali chodit v rámci tělesné výchovy do plavání.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZVEME VÁS…

ZVEME VÁS…

Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
Vydává: Městys Litultovice, Litultovice 1, 747 55 Litultovice, Tel: 555 559 541, e-mail: Mestys@litultovice.cz
Náklad: 360 kusů, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady městyse, příspěvkových organizací, spolků městyse pro občany Litultovic. Možnost
placené inzerce.
Distribuce: Bezplatná roznáška.
Příspěvky posílejte do: 15 2. 2019. Příspěvky posílejte v elektronické verzi na e-mail: Mestys@litultovice.cz

