Místní poplatky v obci Josefov
Poplatek za likvidaci odpadů viz. OZV č. 1/2017

Výše poplatku za svoz směsného komunálního odpadu za rok v Kč
Svoz
Velikost popelnice

Týdenní

Popelnice o objemu 80 l

Čtrnáctidenní

Kombinovaný ¹

700

Popelnice o objemu 120 l

2.200

Popelnice o objemu 240 l

3.500

1.200

1.700
2.800

Pozn¹ Kombinovaný svoz
dle výběru plátce, jedno pololetí týdenní, (buď letní v období 1. 4. – 30. 9. či zimní v období 1.
10. – 31. 3.), druhé pololetí čtrnáctidenní svoz.
Poplatek za psa
150 Kč/rok
viz OZV č. 1/2011
Zápůjčka majetku obce
Poplatek za každý započatý den při zapůjčení movitého a nemovitého obecního majetku:
 zasedací místnost
500 Kč + 500 Kč vratná záloha
 přenosné toalety 1 ks
500 Kč + 500 Kč vratná záloha
 1 ks stolu + 2 ks lavice (pivní souprava)
10 Kč + 300 Kč vratná záloha
 venkovní přístřešek
30 Kč
 pronájem traktoru vč. obsluhy
500 Kč/Mth
Pozn. Poplatky se neúčtují při pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí,
organizovaných např. spolky či sportovními kluby se souhlasem představitelů obce a akcí,
jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.
Užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m² a každý i započatý den:
 za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb
10 Kč
 za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb
10 Kč
 za užívání pro kulturní, reklamní a sportovní akce
5 Kč
(tyto poplatky se netýkají spolků a sportovních klubů reprezentujících obec Josefov)
 za provádění výkopových prací
10 Kč
 za umístění stavebního zařízení
10 Kč
 za umístění reklamního zařízení
10 Kč
 za umístění provozů cirkusů, lunaparků a atrakcí
5 Kč
 za umístění dočasných skládek
10 Kč
 za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
10 Kč
viz OZV č. 2/2011
Kopírování
Kopírování A4 jedna strana
Kopírování A4 jedna strana barevně
V Josefově schváleno na 15. zasedání ZO Josefov dne 2. února 2016.

2 Kč
10 Kč

