obecné závazná whláška
obce Počítky
č'.11201Í,

o místnímpoplatku ze psů
Zasfupi1elstvo obce Počítkyse na svénr zasedání dne l
'{'12.20] l usneslo \Tdat na zák]adě Š14 odst. 2
Zíkoná č. 565/1990 sb'' o nrístních pop]atcích, ve zrrění pozde'].ších předpisů a v sou]adu s $ 10 písm'

d) a s 84 odst.2 písm. lr) zákona č. 128/2000 Sb.' oobcich (obecni zhzeníJ, Ve znfuí pozdějšich
předpisů, tuto obecně ávaznou lyhlášku (dále jen-''\ylrlášl(ď.):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(l)
(2)

obec Počítkytouto

lyhláško

zavádi nístnípoplatek ze psů (dáLe j en .,pop latek..)

Rízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dáJejen

'.správce

'

poplatku..)'')

čl.z
PoplaÚník a předmět pop|atku

(l)

Pop]atek ze psů platí drŽitel psa' Dťžitele]n je

(2)

pobý

l)zícká nebo právnická osoba, ktelá

lrrá trva]ý

nebo sídlo na území obce Počítky',)

Poplatek Ze psů se platí ze psů staršich 3 měsíců'3)

Čl. 3
vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)
(2)

(3)

Poplatková povinnost vzniká Clržiteli psa v kalendářním něsíci' ve kterém pes dovršil sáií 1ří
měsíců, nebo kdy dťitel psa nabyl psa staťšíhotří měsíců'

V

případě drženípsa po dobu kratšíneŽ jeden rok se p]atí pop]atek v poměmé iýši, která
odpovídá počtu i započaqich kalendářníclr něsíců'Při změně místa t ,/alébo pobytu nebo sídla
platí dúite] psa poplatek od počátklL kalendářního měsíce nás]edujícího po měsici, ve l.1eťém
znělra naslala, nově přislllšné obci-a)
PopLatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala b]ít fyzická nebo právnická osoba drŽitelem
psa (např' úhynem ps4 jeho Ír.itou' darovánín nebo plodejem), přičemž se poplatek platí i za
započaqý kalendářní měsic' ve kterém 1aková skuteč]]ost nastala.

čt' +
ohIašovací povinnost

(l)

Dížitelpsaje povinen ohlásit správci poplatku vznik 5vé poplatkoYé povinnosli do jednoho
nlěsíce ode dnejejího vmiku ( tj' ode dne, kdy pes dovrši] stáří tří mósíců, nebo dne' kdy nabyl
psa staŤšíhotří měsíců).slejný způsobem je povinen onámit také zánik své poplatkové

(2)
],

povinnosti.
Povinnost ohlásit drženípsa má i osob4 kteráje od poplatku osYobozena

l4 odsl'

$

3 zákona č' 565/l990 sb'. o mhtnich pop|arcích. Ýe

,,$ 2 odý' ] zákona orltlnich
lop]Úcích

,,l2
r,s

odst.2 Zákona o mhtnich poplatcích

2 odst' 3

a4 zákolao nÍÚích po|laloich

ztčníPozdějšich přcdpisů (dálejen..,ákon o míslnich

b'
(3)

v

ohlášení držitel psa uvedes)

a)

b)
c)
(4)

jnléno, popřipadě jnára' a přÚmení nebo název nebo obcho.lnífinnu, obeclÚ idenlifiká|oř,
byl-]i přidělen, místo pobytrr nebo sídlo' nísto podnikání' popřípadě dalšíadresy pro
doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jej ín jménem op|ávněnyjed at v
poplatkových věcech,

čisla všech sl:ich účtůu poskytovatelů platebních služeb' včetně poslqtovatelů těclrto
s]lLŽeb v zahřaničí, užívaných v sollvislosti s podnikatelskou činrrostí, v připadě, ž'e
předmět poplatku souvisí s podnikítelskou činnostípoplatnika'

dalšíúdaje rozhodné pro stanoYe výše poplatkové povimosti, zejména stáři a počet
drženýclr psů, včet ě skutečností zaliládajícíclr vznik nároku na osvobození od poplatku'

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto aněnll ozránit do
jednoho měsíce ode drle, kcly nastala.6r

čt. s
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplat'krr za kalendářní rok činí:

a)
b)

za pfl'arílro a každého dalšího

psa

maximální Úše poplatkrr za psyjednolro

cl.

'.'.'...'.'.'.''.'''...'.'..' 100 Kč,
drŽite]e '.''..''''''''-'..'..'.......'.''....j000 Kč.
6

Splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatekje splatrrý ncjpozději do ]0'ó. příslušnéhokalendářniho roku'
Vznikne-li poplatková povinnost po datu spletností uvedeDém v oclstavci 1,.ie poplatek splatný
nejpozději do 30 dnů ode dl1e, kdy pop|atková povinnost vmik]ď nejpozději do kor1ce
příslušnéhoka]endářniho ťo](u'

Čt.,l
osvobozcní

1.

od poplatku ze psůje osvobozen:
a) drŽitel psa, lderým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těŽlýn zdralatním postiženín'
ktelá.ie &Žitelem pťůkazuZTP/P podle zvláštniho právnílro předpisu,
b) osoba provádějící \./cvik psťl určených k doplovodu těchto osob,
c) osoba provozujíci úrtulek zřízený obcí pro zl"acené nebo oplrštěné psy,

d)
e)

osoba, které stanoví povinnost držení a používánípsa zvláštrrí právni předpisi).

osoba s tlvalýln pobyiem v místní části ČtvÍě.

Čl. 8
Navýšení poplatku

(l)
(2)

NebudouJi poplatlly zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správrré aÍši'vyměří mu obecní
úřad poplatek platebnín výlně|em nebo hroinadnýn předpisrrým seznanrem.3)
včas nezaplacené nebo neodvedené poplatk)r nebo část těchto poplatků nrůžeobecní úřad zvýšit
až na kojnásobek; toto ZVýšenije přís]ušenstvíInpoplatku'']

J)

s ].la odst' ] 7ákoia o nrlínidr poplátcích
l4a odí' 3 zaiona o mistnich poplatcich
r){
2 odí' 2 zákona o mistnich poplatchh
l,s ]1 odsl' l zítona o nlhmich
Dop]aLcich
$ ] l odst. ] zákonaomislnich Pop]atcich
6)$

'

čt. y
Zrušovací ustanovení
Touto obecně ávaznou !ryhláškou s€ rušíobecně závazná \yhláška ě.1/2004 o místních poplatcích,
schválená dne 1?.12'2010'

čt. ro
Účinnost
Ta1o vyhláška

,'

nabíá účinnostidnem

1.1.2012.

.

itr,/-

Marie Pohanková
místostaÍostka

vyvěšeno na uiední desce dne: 19.12.201
sejmuto z uřední desky dne|.3.7.201,2

staŤostka

1

