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Obec Malé Výkleky
Obecně závazná vyhláška

ě.

1/2006,

o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Malé Výkleky na svém zasedání dne 6.3.2006 usnesením Č. 212006
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
zákona Č. 32012002 Sb., a v souladu s § 10 písmo d) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona Č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíll
Úvodní ustanovení
Obec Malé Výkleky touto obecně závaznou vyhláškou upravuje tyto místní poplatek:
• poplatek ze psů
Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad v Malých Výklekách.

OddI12
Poplatek ze psů
ČI. 1
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 14
dnů.
(2) Pří plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 14 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Č1.2. Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně:
za každého psa

100Kč,
Čl.3
Splatnost poplatku

1)
2)

Poplatek je splatný:
nečiní-li více než 500 Kč ročně, je poplatek splatný nejpozději do 31.3. každého roku
činí-li více než 500 Kč ročně, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 30.9. každého roku (pozn. j při výši poplatku přesahující 500 Kč ročně,
lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu pro jednorázovou splátku).

či 4
Osvobození
1)

2)
3)

Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazu ZTP nebo ZTPIP (zvlášť těžce postižený s průvodcem)
ale rovněž osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,osoba
provozující útulek rozený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,které stanoví
povinnost držení a používáni psa zvláštní právní předpis.
Osvobo:zený poplatník je povinen správci poplatku vždy do 28.2. poslušného
kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození nadále trvá.
Osvobozeni od poplatku za psa zaniká, zanikne-Ii důvod osvobození

ČI. 5

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška

Č.

3/2001 o místních poplatcích a její novela obecně závazná

vyhláška Č. 1/2004.

ČI. 6
Účinnost

«:,

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem .21.3.2006.

Vaníček Václav
místo starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

L

.~?Z ....!t....
Miroslav Časta
starosta

