OBEC HORNI POCAPLY
obecně závazná Vyhláška obce Horní Počaply č.4/2o19,
o místním poplatku ze psů
zastupitelstvo obce Horni Poóaply se na svém zasedání dne 12'12'2019 usnesením
č. 1614/2019 usneslo Vydat na základě s 14 zákona ě' 565/1990 sb'' o místních poplatcích' Ve
znění pozdějšíchpředpisů' a Vsouladu s s 10 písm. d) a s 84 odst' 2 písm' h) zákona
é' 128l2oo0 Sb'' o obcích (obecní zřízenÍ), Ve zněnÍ pozdějších předpisů' tuto obecně záVaznou
Vyhlášku (dále jen

(1)
(2)

'tato

Vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
obec Horní Poěaply touto Vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen ,,poplatek")'
spráVcem poplatku je obecní úřad obce Horni Poóaply

Poplatník a předmět poplatku
(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

Poplatek ze psů platí džitel psa' DrŽitelem je pro účelytohoto poplaiku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na Území Českérepubliky (dále jen
''poplatník")'l
Poplatek ze psů se platize psů starších 3 měsíců''z

Čl. 3
ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku Vznik sVé poplatkové povinnosti do 'l5 dnů ode
dne, kdy se pes stal staršímtří měsíců,nebo ode dne' kdy nabyl psa staršíhotří měsíců'Ve
lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např' úhyn psa' jeho
ztrátu, darování nebo prodej)'

Povinnost ohlásit dženípsa má i osoba' která je od poplatku osvobozena'

V ohlášení poplatník uvede3

a)

jméno' popřípadě jména' a příjmení nebo název, obecný identifikátor' byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo' sídlo podnikatele, popřípadě dalšÍadresu pro doručování;
právnická osoba uvede téžosoby' které jsou jejím jménem opráVněny jednat V
poplatkoVých věcech'

b)

c)

číslaVšech svých účtůu poskytovatelů platebních s|uŽeb, Včetně poskytovatelŮ těchto
služeb v zahranióí, užíVaných v souvis|osti s podnikatelskou činností'V případě' Že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka'

dalši údaje rozhodné pro stanovení poplatku' zejména stáří

a počet džených psů'

Včetně skutečností zakládajících Vznik nároku na úlevu nebo osvobozeníod poplatku'

(4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení' je poplatník povinen tuto zrnénu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala'a

s 2 odst' 1 zákona o rnístních poplatcích
s 2 odst' 2 zákona o mjstních poplatcích
3
s 14a odst. 2 zákona o místníchpoplatcích
1

,

(5)

PoVinnost ohlásit údaj podle odst' 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro
tyto účelysprávcem poplatku na úřední desce.

čt. +
Sazba poplatku
(1)

sazba poplatku za ka|endářní rok činí:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

'

-

za jednoho psa chovaného V rodinném domě ' ' ' ' - ' ' ' ' '. ' '. ' ' ' ' ' ' ' '
'.'.''. ''' 60 Kě
za druhého a každéhodalšíhopsa chovaného
V rodinném domě téhoždržitele ''. ''' '''
''''''''''''''''..'100Kč
za jednoho psa chovaného V býovém domě s Více neŽ třemi
360Kč
za druhého a kaŽdého dalšího psa chovaného
V bytovém domě s Více neŽ třemi bytytéhoždÉitele''''''''''''''''''..'''''''''''''''600Kč
za jednoho psa, chovaného V bytovém domě s Více neŽ třemi byty
jehož džitelem je osoba starší65 let nebo osoba pobírajícístarobní důchod . 120 Kč
'' '
za druhého a každéhodalšího psa chovaného
V bytovém domě s Více než třemi byty téhoždÉitele' kteÚm je osoba
siarší65 let nebo osoba pobírajícístarobní dúchod ''''''''' ''' ''''.''.'''.''' '.'''. '''.360 Kč.

''..'

byty '''..'''

čt. s
Splatnost poplatku
(1)

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

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15' dne měsíce' kteÚ následuje po měsíci, Ve kterém poplatková
poVÍnnost VznikIa.

čl. 6
osvobození a úlevy
(1)

od poplatku ze psů je osvobozen

(2)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst' 1 tohoto ělánku je poplatník povinen ohlásit Ve lhůtě
do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu'

(3)

a

drŽitel psa' kteným je osoba nevidomá' osoba, která je
povaŽována za záVislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby' osoba' která je držitelem průkazu ZTP nebo zTPlP' osoba provádějící Výcvik psů
uróených k doprovodu těchto osob, osoba provozující Útulgk pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost dženía použíVánípsa zvláštní práVní předpiss'

V případě' Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo Úlevu
Ve lhůtách stanovených touto Vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká'6

14a odst' 4 zákona o Ínístníchpop]atcích
s 2 odst' 2 zákona o místních pop]atcích
6
s 14a odst' 6 zákona o mlstnich pop atcích
5

s

čt. z
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-|i poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo ve spráVné výši, Vyměří mu spráVce
poplatku poplatek platebním Výměrem nebo hromadným předpisným seznamem'7

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo ěást těchto pop|atků můžespráVce poplatku zýýšit až na
trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud.3

čl.8
odpovědnost za zaplacení poplatku,

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplaiku poplatníkovi, kteÚ je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kteÚ je ke dni splatnosti omezen Ve svépráVnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujÍcí jeho jmění' přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka| zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník'

(2)

V případě pod|e odstavce 1 Vyměří spráVce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovnikoVi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovniků Více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně'

čl' 9

(1)
(2)

Přéchodné a zrušovací ustanovení
Poplatkové povinnostiza předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy'

Zrušuje se obecně záVazná Vyhláška

č' 212012 o

18.12.2012.

Čl. 1o
Účinnost
Tato Vyhláška nabýVá Účinnosti dnem 'l.1.2020.
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Vyvěšeno na úřední d esce dne:

/ó,y'2'2rlq

sejmuto z úřední desky dne:
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odst' 1 zákona o místnÍch poplatclch
odst' 3 zákona o mistních poplatcích
zákona o místníchpoplatcích

místnÍmpoplatku

ze psů, ze

dne

