Obec Zá

í

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ZÁ
Í
. 3/2007
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Zá í se na svém zasedání dne 13.12.2007 usneslo usnesením . vydat podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2002 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

ást I.
Základní ustanovení
l.1
Obec Zá í zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze ps ,
b) poplatek za užívání ve ejného prostranství,
c) za provozovaný výherní hrací p ístroj
d) za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad (viz vyhláška .2/2007)
Výkon správy t chto poplatk provádí Obec Zá í, prost ednictvím obecního ú adu (dále
jen „správce poplatku“). P i ízení ve v cech poplatk se postupuje podle zákona . 337/1992
Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis , pokud zákon . 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , nestanoví jinak.

ást II.
Poplatek ze ps
l.2
Poplatník
Poplatek ze ps (dále jen poplatek) platí držitel psa, který má trvalé bydlišt nebo sídlo
v územním obvod obce a to ze ps starších 3 m síc .

l. 3
Sazba poplatku
V obvodu obce iní sazba poplatku ro
za
a) za prvního psa 50,- K ,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-K ,

l. 4
Osvobození od poplatku
1)Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ps , kterými jsou :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s t žkým zdravotním postižením, kterým byl p iznán
III.stupe mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu
b) obec a jiné rozpo tové organizace
c) osoby provád jícím výcvik ps ur ených k doprovodu osob podle odstavce a)
d) osoby provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy
e) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní p edpis
f) obec a jiné rozpo tové organizace
2)Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li d vod, pro který
snížení nebo osvobození bylo poskytnuto.
3) Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku ze psa musí držitel psa uplatnit a
prokázat d vody osvobození zdejšímu obecnímu ú adu do 15. února nebo do 15 dn od
vzniku poplatkové povinnosti.
l. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)Vznikne-li poplatková povinnost b hem roku, platí se poplatek od prvního dne
síce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla do konce kalendá ního roku,
ve výši 1/12 stanovené sazby za každý m síc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost b hem roku, zaniká povinnost placení poplatku
uplynutím m síce, ve kterém tato skute nost nastala. P i zániku poplatkové povinnosti
hem roku se zjišt ný p eplatek na poplatku vrátí iní-li více než 50,- K .
l. 6
Oznamovací povinnost
1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dn nabytí psa do držení.
Dovršení stá í psa 3 m síc musí poplatník rovn ž oznámit správci poplatku ve stejné lh .
2)Povinnost oznámit vznik poplatkové povinnosti má i ob an, který je od poplatku
podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skute nost
musí správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovn ž povinen oznámit správci poplatku každou skute nost, která má
vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození do 15 dn od jejího vzniku

4) P i pln ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku
íjmení, jméno nebo sídlo, rodné íslo nebo I . Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede také ísla ú
u pen žních ústav , na nichž
jsou soust ed ny pen žní prost edky z jejich podnikatelské innosti.
l. 7
Splatnost poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vym ení a to do 30. ervna každého roku.

ást III.
Poplatek za užívání ve ejného prostranství
l. 8
edm t poplatku
Poplatek za užívání ve ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve ejného
prostranství, kterým se rozumí umíst ní do asných staveb a za ízení pro poskytování prodeje
a služeb, pro umíst ní stavebních nebo reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark a
jiných obdobných atrakcí, umíst ní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a
televizních d l. Z akcí po ádaných na ve ejném prostranství, jejichž výt žek je ur en na
charitativní a ve ejn prosp šné ú ely, se poplatek neplatí.
l. 9
Ve ejné prostranství
Ve ejným prostranstvím jsou všechna prostranství, ulice, chodníky, tržišt , ve ejná
zele , parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezení ve ejných prostranství
pro ú ely této obecn závazné vyhlášky je vyzna eno v plánku obce, který je nedílnou
sou ástí této obecn závazné vyhlášky - P íloha l.

l. 10
Poplatník
Poplatek za užívání ve ejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které
užívají ve ejné prostranství zp sobem uvedeným v l. 8. Užívá-li tutéž ást ve ejného
prostranství n kolik uživatel spole , odpovídají za zaplacení celého poplatku spole
a
nerozdíln . Obec m že uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

l. 11
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání ve ejného prostranství nejmén
5 dn p ed jeho zapo etím. V p ípad užívání ve ejného prostranství na dobu jednoho dne
i poskytování služeb, stánkovém prodeji apod., je nutno splnit tuto povinnost v tento den a
to p ed za átkem užívání ve ejného prostranství.

l. 12
Sazby poplatku
Poplatek iní za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den užívání ve ejného prostranství:
za použití ve ejného prostranství k umíst ní do asných staveb a za ízení pro poskytování
prodeje a služeb (stánk , pult , kiosk ): 100,-K .

l. 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání ve ejného prostranství do dne,
kdy toto užívání skon ilo, za ízení bylo odstran no a prostranství uvedeno do p vodního
stavu.

l. 14
Splatnost poplatku
1.Poplatky stanovené za každý i zapo atý den a poplatky stanovené paušální ástkou,
jsou splatné v hotovosti nejpozd ji v den, kdy bylo s užíváním ve ejného prostranství
zapo ato.

ást IV.
Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj
l. 15
edm t poplatku
P edm tem poplatku je provozovaný výherní hrací p ístroj. Poplatku podléhá každý
povolený výherní hrací p ístroj ve smyslu zákona . 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 16
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která výherní hrací p ístroj provozuje.
l.17
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen písemn ve lh
do 15-ti dn ohlásit správci poplatku uvedení
výherního hracího p ístroje do provozu.
P i pln ní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo a I . Sou asn též uvede ísla ú
u pen žních ústav , na nichž jsou
soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.
Poplatník je rovn ž povinen oznámit do 15-ti dn správci poplatku ukon ení
provozování výherního hracího p ístroje, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

l. 18
Sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací p ístroj iní 5 000,- K na 3 m síce.

l. 19
Splatnost poplatku
1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, t.j. dnem, kdy
byl provoz výherního hracího p ístroje zahájen.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukon ení provozu výherního hracího p ístroje.
2) Poplatek je splatný:
a) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na dobu 3 m síce do jednoho
síce po zahájení provozu,
b) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na dobu 6 m síc ve dvou
splátkách odpovídajících délce provozu za t i m síce od zahájení provozu, splatných vždy
poslední den t etího a šestého m síce,
c) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje na kalendá ní rok ve ty ech
splátkách odpovídající délce provozu vždy v p íslušném tvrtletí, splatných vždy poslední
den p íslušného tvrtletí,
d) p i povolení provozování výherního hracího p ístroje je možné poplatek zaplatit
jednorázov na celou dobu platnosti povolení.

ást V.
Ustanovení spole ná a záv re ná
Vznik poplatkové povinnosti uvedený v této obecn závazné vyhlášce je poplatník
povinen ohlásit a poplatky uhradit ve stanovených termínech.

l. 20
V as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
ást m že obec zvýšit až na trojnásobek. Vym ený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.

l. 21
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecn
závaznou vyhláškou, m že mu správce poplatku uložit pokutu za nepen žité pln ní ve
smyslu ustanovení § 37 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk v platném zn ní.
Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou povinnost ur enou touto obecn závaznou
vyhláškou, lze poplatky vym it do t í let od konce kalendá ního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li p ed uplynutím této lh ty u in n úkon sm ující k vym ení poplatku nebo jeho
dodate nému stanovení, b ží t íletá lh ta znovu od konce roku, v n mž byl poplatník o
tomto úkonu písemn uv dom n. Vym it a dom it poplatek lze nejpozd ji do 10 let od
konce kalendá ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

l. 22
Obec m že na žádost poplatníka z d vodu odstran ní tvrdosti poplatek nebo jeho
íslušenství zcela nebo áste
prominout.
l. 23
Ruší se obecn závazná vyhláška . 1/1999, o místních poplatcích, která nabyla
innosti dne 16.10.1999.
.

l. 24
Tato vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2008

…………………………...
Anton Šuška-místostarosta

Vyv šeno dne: 14.12.2007
Sejmuto dne: 31.12.2007

……………………………
Václav Karhánek-starosta

