
čechová Dáša (Mč Brno_Bohunice )

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:

Čechová Dáša (MČ Brno-Bohunice)
pondělí 14. března 2022 11:46

RE:Žádost o informace-MČ-doplněníúdajů dle $ 14 odst.2 zákona č. 10611999 sb.

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č.Io6h999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne
07 '03.2022 Vám oznamujeme následující:

Městská část Brno-Bohunice jako správce poplatku informuje pouze o splatnosti místního poplatku ze psů.
Daň z nemovitých věcí ani místní poplatek za svoz komunálního odpadu městská část neřeší, a tudíž neinformuje o
blížícíse splatnosti.

K Vašemu dotazníku sdělujeme:
1) Uveřejnění reklamy:

a) Městská část jako správce místního poplatku ze psů má na svých webových stránkách zveřejněn postup
řešení uvedeného místního poplatku vč. data splatnosti - ano

b) Ve zpravodaji městské části- ano
c) Místní rozhlas městská část neprovozuje
d) Umístění na reklamním plochách - ne

e) Přes mobilní aplikaci- ne
f) Jiným způsobem - ano, a to telefonicky popř. e_mailem, dle poplatníkem poskytnutých osobních údajů

2) Náklady spojené s poskytnutou službou poplatníkům jsou minimální.
3) Dalšíslužby k podpoře včasného inkasa místních danía poplatků městská část neplánuje

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat

S pozdravem

Ing. Dáša čechová
vedoucí finaněního odboru
ÚMČ grno-Bohunice

Tel.:547 423 821

From:
Sent: Monday, March 7,2022 6:26 PM
Subject: Žádost o informace-MČ-doplnění údajů dle $ ]"4 odst. 2 zákona č. 10611999 sb'

Dobrý den,

doplňuji mou žádost ze dne 6'3.2022 o informace ve smyslu ust' 5 14 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (viz příloha ve formátu pdf).



omlouvám se za způsobené komplikace

Datum : 6. 3. ZO22 LO:20:45
Předmět: Žádost o informace Mč

Dobný den,

dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o informace ve smyslu zákona č. L06/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, s dotazem, uvedeným v příloze tohoto emaílu, ktený potřebuji ke studijním
účelům.

Za poskytnutí informací předem moc děkuji.
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Dobrý den,

obracím se na Vaši městskou část s následujícími dotazy, které jsou požadovány za účelem zpracování
diplomové práce dotýkající se oblasti daně z nemovitých věcí a vybraných místních poplatků,

konkrétně pak podpory včasnosti jejich inkasa tak, aby se co možná nejdříve staly disponibilnírrr
příjmem obce. Podpora příjmové stránky obecnÍch rozpočtů je přitom velmi aktuální a to zejmén;r

s ohledem na postcovidové výpadky v příjmech rozpočtů či na mimořádné výdaje spojené s aktuální
geopolitickou situací,

1) Přikročila Vaše městská část k uveřejnění reklamy/avíza/anonce o blížícíse splatnosti daně
z nemovitých věcíl, místního poplatku za svoz komunálního odpadu, či poplatku ze psů? U
každé možnosti, prosím, uved'te, kterou daň sensu largo2 jste příp, avizovali.

a) Na webových stránkách městské části:,ani- ne
b) Ve Zpravodaji městské části: áňo\ _ ne

c) Hlášením v místním rozhlase:'anO -lhQ 
'

d) UmístněnÍm na reklamních plochách obce: ano - ne ]

e) Přes mobilní aplikaci (Mobilnírozhlas)/Česká obec ano -'né 
''

f) Jiným způsobem: ano - ne (uved'te prosím jakým)

2) Je možné kvantifikovat náklady spojené s takto poskytnutou službou poplatníkům těchto
danr/poplatků?

3) Pokud Vaše městská část doposud nepřikročila k výše uvedené podpoře vt]asného inkasa
místních daní a poplatků, aby tak podpořila skutečné plnění do obecního rozpočtu, je reálné,
že takovouto službu poplatníkům letos nabÍdne? V kladném případě, prostřednictvím kterého
propagačního média?

4) Uvítala by Vaše městská část, s ohledem na výše uvedendl, navýšení mÍstního koeficientu u

daně z nemovitých věcí? Jakou hodnotu koeficientu byste považovali za optimiílní?

Výše požadované statistické údaje a Vaše stanovisko, které potřebuji pro studijní účely, mi prosím
adresujte na mou emailovou adresu:

Za uvedené informace Vám zdvoříle děkuji a jsem s pozdravem
Úuč grno-Bohunice
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1 Jakkoliv je správcem této daně FinančnÍ správa ČR, obec je jejím přÍjemcem a lze tedy předpokládat, že má
zájem na tom, aby tato daň byla inkasována v zákonem předvídaném termínu, který je v případě statutárního
města Brna navÍc shodný se splatnostÍ poplatku za komunálnÍ odpad, NabÍzí se tedy podpora inkasa této daně
společně s podporou poplatku za komunálníodpad.
2 Ve smyslu zkratky daň dle Daňového řádu


