oBEc záměl
obecně závazná vyhláška č. 5 / 2010'
o mistním poplatku ze psů
zastupitelstvo obce Záměl se na svém zasedání dne 10. 12' 2o1o usnesenÍm č 3 usneslo
vydat na základě s 14 odst. 2 zákona č.565/1990 sb.' o místníchpoplatcích' ve znění
pozdějšich předpisů a V souladu s s 10 písm' d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona ó' 128i2000
sb'' o obcích (obecní zřizeni}' ve znéni pozdějšíchpředpisů, tuto obecně záVaznou Vyhlášku
(dále jen''vyhláška''):

čl. í
Úvodní ustanovení

(1)
1zj

obec Záměltouto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen ',poplatek")'
Řizeni o poptatcích VykonáVá obecní úřad (dále jen 'spráVce poplatku")'1

ěl. z
Poplatník a předmět pop|atku

(l)
(2)

Poplatek ze psů plati džitel psa' DÉitelem je fyzická nebo právnická osoba' která má
2
trvalý pobyt nebo sídlo na územíobce Záměl'
Poplatek ze psŮ se platí ze psů starších 3 měsicŮ'3

Čl' 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)
(2)

(3)

'5

Poplatková povinnost Vzniká džiteli psa V den' kdy pes dovršil stáří tří měsícŮ, nebo
V den' kdy nabyl psa star.šího tři měsíců'
V případě drženípsa po dobu kratšíneŽ jeden rok se platí poplatek V poměrné výši'
která odpovídá počtu i zapoěatých kalendářních měsíců' Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí džitel psa poplatek od počátku kalendářního měsice
následujícího po měsíci, Ve kterém změna nastala, nově přislušné obci-a

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo práVnická osoba
džitelem psa (např' úhynem psa, jeho ztrátou' darováním nebo prodejem)' přičemžse
poplatek pIatíiza započatý ka|endářní měsíc' Ve kterém taková skutečnost nasiala'

jen
l+ oast. s zatona č.565/1990 sb', o místních popLatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
"zákon

o m stních poplalclch")
2 odst. T zahona o m sh rch pop atcrch
r':\
{ 2 odsi' 2 zákona o mistnich poplaic]ch
aS2odsl 3 a 4 zalona o mislnich poplatcrch

ct. 4
ohlašovací povinnost

(1)

DrŽitel psa je povinen ohlásit spráVci pop|atku vznik sVé poplatkové povinnosti do 15
dnÚ ode dne jejího Vzniku' stejným způsobem je povinen oznámit také zánik sVé
poplatkové poVinnosti'

(2)

Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba' která je od poplatku osvobozena-

(3)

V oh]ášení džitel psa uvedes

a)

jméno' popřípadě jména, a přÍmení nebo název nebo obchodní firmu' obecný
identifikátor' byl-li přidě|en, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřÍpadě
dalšíadresy pro doručování; práVnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím
jménem opráVněny jednat V poplatkových Věcech,

(4)

b)

číslavšech svých účtůu poskytovaielů platebních služeb' včetně poskytovatelů
těchto služeb V zahraničí,užíVanýchV souvislosti s podnikatelskou činností,
V případě, že předmět poplatku souvisís podnikatelskou činnosti poplatníka'

c)

da|šíÚdaje lozhodné pro stanovení Výše poplatkové povinnosti, zejména stáři
a počet džených psů' vóetně skutečností zakládajících Vznik nároku na úlevu
nebo osvobození od poplatku'

Dojde-li ke změně údajůuvedených V ohlášení' je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala'6

Čl.5
Sazba PoPlatku
(1)

sazba poplatku za kalendářnírok činí:
a) za prvního psa
''.'.''-''-'''''.''''100 Kč'
b) za druhého a každéhodalšího psa téhoždržitele ''.''''''..'...''-'.''''-'.''.''''''''.'150 Kč'
c) za psa' jehož džitelem je poŽjvateL invalidniho' stalobního' Vdovského nebo
Vdoveckého důchodu, kte.ý je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
.''''.'' ''.'. '-'.''-' 100 Kó'
sirotčíhodůchodu
je
d) za druhého a každéhodalŠíhopsa téhoždžitele, ktenim osoba podle pism' c)
tohoto

ustanovení

''.'.''''''.'''.

.' 150 Kó'

čl. o
Splatnost poplatku
(1)
(2)

:

Poplatek je splatný nejpozději do 30' 6. příslušnéhokalendářniho roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odstavci 1, je poplaiek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který nás|eduje po měsici' Ve kterém poplatková
povinnost Vznikla / nejpozdějido konce příslušnéhokalendářního roku'

o mlstnich poplálcich
záhoná o místnich poplalcich

s ]4a odst' l zákona

's

l4a odst'

3

ct.7
osvobození a úlevy
(1)

od poplatku ze psů je osvobozen dÉitel psa, KeÚm je osoba nevidomá' bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postiženim' které byl přiznán lll' stupeň mimořádných

Výhod podle zvláštniho práVního předpisu' osoba provádějící Výcvik psů určených
nebo
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útutek zřízený obci pro ztracené
opuštěnépsy nebo osoba' které stanoví povinnost drženía pouŽÍvání psa zvláštní
práVní předpis7.

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa Vóas nebo ve správné Výšj' Vyméřímu
obecní úřad poplatek platebním Výměrem.3

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoptatku''g

čl. 9
zrušovacíustanovení
Zrušuje se ohecné záuazná vyhláška ó' 4 / 2ao5 o místním poplatku ze psů, ze dne
7.2.2005.

čt. lo
Účinnost
Tato Vyhláška nabýVá úěinnosti dnem

1

' 1 ' 2011 ' l palnác|ým dnem po dni Vyhlášen í'
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