obécně záVazná vyhláška obce Vršce é.212019,
o mí§tním poplatku ze p§ů

Vršce se na svém zasedání dne 12.12.2019 usnesením
Vydat na základě § 14 zákona č,565/1990 sb, o místních poplatcích, ve znění
pozdějšíchpředp]sů (dále jen
o rnístních poplatcích"), a V sou]adu s § 10 plsm, d)
'zákon
a § 84 odst, 2 pism, h)_ zákona ě. 12al2o0o sb,, o obcích (obecnl zřízení), Ve znění pozdějších
přédpisů, tuto obecně záVaznou Vyh ášku (dále jen ,tato Vyhláška"):

Zastupitélstvo obce

č,7 usneslo

čl. 1
úvodni ustanovení

)
(2)

obec Vršcé tot]to Vy hláškou zavád í místn i
spráVcem poplatku je obecní úřad VÉce

(l)

č1.2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze p§ú platí džitel psa, Džitelem je pro účélytohoto

(2)

přihlášená nebo má sídlo na úžemíÓeské republiky (dáléjén
'poplatník"),1
Poplatek ze psů sé platíze psů starších3 mě§íců'

( 1

pop latek

ze psů (dá

le jen ,, poplatek"),

poplatku osoba, která je

čt. e
ohlašovací povinnost
{1)

Poplatník je povinen ohlásit spráVci poplatku Vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne, kdy se pes stal stárším tří měsíců, nebo ode dné, kdy nabyl psa staršího tří měsíců, Ve
lhůtě 30 dnú je povinen ohlásii také zánik své poplatkové povinnosti (např, úhyn psa, jeho
ztrátu, darování nebo prodej),

(2)

PoVinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která ]e od poplatku osvobozena,

(3)

V ohlášení poplatník uvede3

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmeni nebo název, obécný identifikátor,

by1-1i přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu plo doručování; pláVnická
osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednai V poplatkových Věcech,

b)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, Včetnéposkytovatelů těchto
služeb V zahraničí,uživaných V souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že
pFedmět poplatku souvisí s podnikatélskou činnosti poplatnika,

c)

dalši údaje rozhodné pro stanoveni poplatku, zejména stáří a počet držených psů,
včetně skutečnosti zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku,

1§2odsl

1

zákona o místn ich poplalcich

2 od§t 2 zákona o mistnich poplalcich
'§
3
§ l4a odsl, 2 zákona o mistních poplalcich

jé poplainík povinen tuto změnu oznámit do 30
Dojde-li ke změně údajůuvedéných V ohlášení,
dnú ode dne, kdy nastala.4

(4)

Povinnostohlásitúdajpodleodst'3nebojehozménusenevztahuJenáudal.'ktenýmůŽe
do nichž má
oootatxu autómatizovarlim zpusob;m zl,slit z íejstřitů nebo evioencl
"nrru.e
piLstup, Óxrun tecnto údajůzveřejní správce poplatku na své úřední

(5)

;r;; J#;'r;;vaný

č1.4
sazba poplatku
sazba poplatku za kalendářní rok óiní:
50 Kč
a) za jednoho psa
b) za druhého a každéhodalšího psa téhoždržitele ,.,,,,,.,,,..,,,,,,..,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.75 Kč

č1.5
splatnost poplátku
(1)

roku,
Poplatek je splatný nejpozději do 28.února přislušného kalendárniho

(2)

1, je poplatek splatný
Vznikne,li poplatková povinnost po datu spIatnosti uvedeném V odstáVci
povinnost
o" 15, dn; měsíce, který následuje po měslci, Ve kteíémpoplatková

""ip"roel'
Vznikla

č1.6
osvobození a úlevy
je osoba nevidomá, osoba, která je
sociální
pou"zouanu ," .aui"lou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
provádějícl Výcvik psů
!tu:oy, o"oou, která je držitelem plúkazu zíP nebo ZŤPIP, osoba
nebo osoba, které
uic"ny"n t aoprouoou těchto osob, osoba prcvozující útulékpro zvířata
stanoví povinnost dženía použjvání psa zvláštní právní předpis6,

ze

psť] je osvobozen držitel psa, kteným

(1)

od

(2)

lJdalrozhodnÝDroosvobozenldleodst'ltohotočlánkujepoplatnÍkpovinenohlásitVélhůtědo
áo dnt oo stútécnostizakláClalící nárok na osvobození nebo úlevu,

(3)

poplatku

pro osvobození nebo úlevu Ve
V prípadě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
2aniká,7
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
r'nŮijir,
"iá*u"nY"n

é1,1
Navýšenípoplatku
(1)

4

5
6

?

výši, Vyměří mU správce
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnikem včas nebo Ve spráVné
poplatku poplatek platebnim výměrern nebo hromadným předpisným seznamem,3

poplaicích
§ 14a odst,4 zákona o míslnich

§ 14á odsl 5 zákona o mlstnich poplalcich
š 2 odst 2 zákona o mlstnich poplatc ch

Š14a odsl 6 zákona o mlshlch poplalcich

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto popiatků můžespráVce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; totozvýšení je příslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud,9

(1)

čl. e
odpovědnost za zaplacení poplatku1o
Vžnikne-li nedop|atek na poplatku poplatníkovl, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nénabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen Ve §vépÉvnosti
a byl

mu jmenován opatrovník spravujícíjého jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatlovnlka; zákonný zástupce nebo
opahovník má stéjnéprocésnípostaveníjako poplatník,

(2)

V případě podle odstavce 1 Vyměří spráVce poplatku poplatek zákonnému zástupci nébo
opatrovníkovi poplatníka,

(3)

Je-li zákonných žástupců nebo opatrovníků Více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nelozdílně,

č1.9
přechodné a zrušovaci ustanovení
(1)

Poplatkové povinnostiza pFedchozí kalendářní roky se řídídosavadnímiprávnlmi předpisy,

(2)

Zlušuje se obecně závazná Vyhláška, ze dne 21,2,1995,

čl. ío
Učinnost
Tato Vyhláška nabýVá účinnostidnem 1,1,2020,

oBEc VRjcÉ

qo7 33 Vršce 9 ]
Ěo ooz zz cao

pétl paleček
rnístostarosta

Vyvěšeno na úředníde

"".

ar., z/Ó,/J

!0{Q

séjmuto z []lední desky dne:
ZveřejněníVyhlášky bylo shodně provedeno na élékhonickédesce.

§ 11 odsi, 1 zákona o mislních poplalcích
§ 11 odsl, 3 zákona o míslnich poplalcích
12 zákona o míslních poplalcích
'0 §

3
9
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