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Věc: Poskytnutí informace
Na základě Vámi podané žádosti ze dne 20. 04. 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v pozdějším znění Vám předkládáme požadované
informace.
Rekapitulaci plateb vedených v účetním systému KEO k osobě poplatníka

Rok
2013
2014

Předpis Kč Kč úleva
4 osoby
student
2 240,00
2 000,00

Částka
Kč po
úlevách

0,00 2 240,00
0,00 2 000,00

Úhrada
Kč
-2 240,00
-150,00
-1 000,00
-850,00

nedoplatek Přeplatek
Kč
Kč
0,00
1 850,00
850,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Úhrada –
datum
10.3.2014
17.2.2014
16.4.2014
15.9.2016
150,pron.popelnice

2015

2 000,00

0,00 2 000,00

-1 000,00
-1 000,00

1 000,00
0,00

0,00
0,00

1.10.2015
20.4.2015

2016

2 000,00

200,00 1 800,00

-2 000,00

0,00

200,00

29.3.2016

2017

2 000,00

0,00 2 000,00

800,00
200,00

1 200,00
1 000,00

0,00
0,00

13.3.2017
13.3.2017
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Z výše uvedených skutečností je evidentní, že k datu 31. 3. 2017 dlužíte na výše uvedeném
poplatku částku 1 000,- Kč. Platby jsou řazeny dle data úhrady. Systém poplatků je veden v
programu KEO 4 od firmy ALIS s.r.o. Modul je napojen na evidenci obyvatel, tzn., že v
případě zjištění úmrtí nebo přihlášení se k trvalému pobytu nebo narození je vždy k datu
zjištění poplatek zaveden (zaúčtována adekvátní část příslušného kalendářního roku), nebo
snížen (vystavení dobropisu). Výjimku tvoří pouze občané, kteří si poplatek uhradí dříve
(jeden nebo dva občané za rok). Příslušná uhrazená výše poplatku je zaúčtována jako výnos
příštích období a následně v novém roce proúčtována za příslušný kalendářní rok. V případě
úmrtí nebo odstěhování se z obce je adekvátní část poplatku vrácena jeho poplatníkovi na
základě podané žádosti. Poplatek nižší než 100,- Kč se nevrací.
Žádost o úlevu za studenta ze dne 19. 09. 2016 veden pod č. j. 1328/2016 byla zařazena do
přijaté pošty. Nedošlo k fyzickému předání k účetnímu zpracování. Pochybení bylo
napraveno.
Žádost o úlevu za studenta ze dne 11.01.2017 byla přijata do spisové služby pod č.j. 64/2017
a předána k účetnímu zpracování.

Žádosti o úlevu za studenta za rok 2017 nebyla

zpracována a to z důvodu, že v případě úlevy dcery Veroniky Romanské nar.: 23. 8. 1993
nebylo dodáno správné potvrzení o studiu za akademický rok 2016/2017 ale bylo předáno
potvrzení za akademický rok 2015/2016. Tuto úlevu nelze uznat. Poplatek bude snížen o
úlevu po doložení platného potvrzení o studiu za akademický rok 2016/2017. V případě, že
dcera Veronika Romanská bude studentem celý školní rok 2017, bude úleva zohledněna v
roce 2017.
Finanční výbor provádí pouze kontrolní činnost v rámci samostatné působnosti obce. V letech
2010 až 2016 provedl kontrolu pokladního deníku. Vymáhání poplatku je v přenesené
působnosti obce – finanční výbor do této působnosti nezasahuje.

S pozdravem
Anna Šomodíková
starostka obce

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka, a.s., Bruntál
MONETA Money Bank, a.s., Bruntál

č.ú. 4024771/0100
č.ú. 173721906/0600

