OBEG Karlin
obecně závaznávyhláškaé.1l2o11,
o místnímpoplatkuze psů
Zastupite|stvo
obce Kar|ínse na svémzasedánídne í4. |edna20,11usnesením
č,.11|2o11
pop|atcích,
usnes|oVydatna zák|aděs í4 odst.2 zákonač.565/1990sb., o místních
ve
předpisůa v sou|adus s 10 písm.d) a s 84 odst.2 písm.h) zákona č.
zněnípozdějších
128l2o0o Sb., o obcích (obecnízřízení),Ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
(dá|ejen ''vyh|áška..):
závaznouvyh|ášku

čl.t
Úvodníustanovení
(í) obec Kar|ín
poplatekze psů(dá|ejen ,,poplatek..)'
toutovyh|áškou
zavádímístní
(2) Řízenío pop|atcích
pop|atku..)'1
vykonáváobecníúřad(dá|ejen
"správce

ěl.z

Poplatnik a předmět poplatku
(1) Pop|atek
psa.DrŽite|em.ie
ze psůplatídržiie|
fyzickánebopráVnická
osoba,kterámá
(2)

trva|ýpobyt nebo síd|ona územíobce Kar|in'2
Poplatekze psůse platíze psůstarŠích
3 měsiců.3

čl.e
Vznik a ánik poplatkové povinnosti
psa v den' kdy pes dovrši|
Pop|atkovápovinnostvznikádržite|i
stářítří měsíců,
nebo
v den,kdy naby|psa staršího
tříměsíců'
(2) V případědrŽenípsa po dobu kratší
nežjeden rok se p|atípop|atekV poměrnéV.ýši,
která odpovídápočtui započatých
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrva|ého
pobytu nebo síd|a p|atídrŽite|psa pop|atekod počátkukalendářníhoměsíce
po měsíci,ve kterém
nás|edujícího
změnanasta|a,
nověpřislušné
obci.a
(1)

(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem,kdy přesta|abýt fyzická nebo práVnickáosoba
psa (např.úhynempsa,jehoztrátou,darováním
přičemž
drŽite|em
neboprodejem),
se
pop|atek
platíiza započatý
ka|endářní
měsíc,Ve kterém
takováskutečnost
nasta|a.

.
pop|atcích,
ve zněni pozdějšichpředpisů(dá|e'en ,,zákon
5 14 odst. 3 zákona ě' 565/1990sb'' o místních
o mistnichpoplatcich")
: s 2 odst' 1 zákonao místnichpoplatcích
j S 2 odst.2 zákonao místnichpop|atcích
. 2 odst.3 a 4 zákonao mistnichpop|atcích
s

čl.l

ohlašovacípovinnost
povinnostido 15
( 1 ) DrŽitelpsa je povinenoh|ásitsprávcipop|atku
wnik svépop|atkové
jejího
vzniku,(tj."odedne' kdy pes dovrši|
stářítřímésíců,
nebodne,kdy
dnůode dne
je
psa
povinen
měsíců..).
způsobem
oznámit
také
zánik své
naby|
staršího
tří
Stejným
popIatkoVé
povinnosti.
(2) Povinnostoh|ásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
osvobozena.
(3) V oh|ášení
dÉite|osa uvedes
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
popřípadě
identifikátor,
byl.|ipřidělen,místopobytunebo síd|o,mÍstopodnikání'
právnickáosoba uvedetéŽosoby' kteréjsou jejím
dalšíadresypro doručování;
jménemopráVněny
jednatV poplatkových
Věcech'
s|uŽeb,včetněposkytovate|Ů
b) čís|avšech svých účtů
u poskýovate|ůp|atebních
v souvis|ostis podnikatelskou
činností,
těchto s|uŽebv zahraničí'
uŽívaných
pop|atníka,
v případě,
Že předmětpopIatku
souvisís podnikate|skou
ěinností
c)

povinnosti,
zejménastáří
da|šíúdajerozhodnépro stanovenívýšepop|atkové
počet
psů,
zak|ádajících
vznik
nároku
na ú|evu
a
drŽených
včetněskutečností
neboosvobození
od popIatku'

je drŽite|psa povinentuto změnu
(4) Dojde.|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
,l5
oznámitdo dnůode dne.kdv nasta|a.6

čl.s
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatkuza ka|endářní
rok činí:
prvního
psa
a) za
psa téhož
b) za druhého
a kaŽdého
drŽite|e
da|šího

50'00Kč
0'00 Kč.

čl.s

Splatnostpoplatku
(1)

je sp|atnýnejpozději
ka|endářního
roku.
Pop|atek
do 31.července.příslušného

povinnostpo datusp|atnosti
(2) VznikneJipop|atková
uvedeném
v odstavci1' je pop|atek
poplatková
po měsíci,ve kterém
sp|atnýnejpozději
do 15' dne měsíce,ktenýnás|eduje
povinnostvznik|a l nqpozdějido koncepřís|ušného
roku.
ka|endářního

5 í4a
odst. .1zákona o místníchpoplatcich
s
" s 14a odst' 3 zákona o místníchpop|atcích

čl.z

osvobozenía úlevy
(1) od pop|atkuze psůje osvobozendrŽitelpsa, Kerým je osoba nevidomá,bezmocná
postiŽením,
a osoba s těŽkýmzdravotním
kteréby| přiznán |||.stupeňmimořádných
výhod podle zv|áštníhoprávníhopředpisu, osoba provádějícív.ýcvikpsů určených
k doprovodutěchto osob, osoba provozující
útulekzřízený obci pro ztracenénebo
opuštěnépsy nebo osoba, kteréstanovípovinnostdrŽenía pouŽívánípsa zv|áštní
právnípředpis7.

čl.g
poplatku
Navýšení

('r)

Nebudou.|ipop|atkyzap|acenydÉite|empsa včasnebo ve správnéV.ýši,
Vyměřímu
pIatebním
obecníúřadpopIatek
výměrem.8

(2) Včasnezaplacenénebo neodvedenépop|atkynebo částtěchtopoplatkůmůžeobecní
je přís|uŠenstvím
pop|atku.g
úřadzvýš.taŽ na trojnásobek;totozvýšení

čl.s

Zrušovacíugtanovení
Zrušujese obecně závazná Vyh|áškač,.2l2oo5 obecně závazná vyh|áškaobce
Kar|ínze dne 12. 12.2oo5.

čl.to
Účinnost
Tato obecně závazná vyh|áška nabýá úěinnostiz důvoduna|éhavého
obecnéhozájmu
dnem vyh|ášení í4. |edna2011'

TomášStávek
místostarosta

w

Vyvěšenona úřednídesce dne: 14.01-2011
sejmutoz úřední
deskydne: oL, oě ' ůo/7

pop|atcích
1 s 2 odst.2 zákona o místních
pop|atcích
: s 11 odst' 1 zákona o místních
pop|atcích
" s 11 odst.3 zákonao místních
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