OBEC BOLEHOŠŤ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2003
o místních poplatcích
Obecní zastupitelstvo v Bolehošti se podle §36 písm.b) zákona ČNR č.367/1990 Sb.,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 cit.zákona o obcích,tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl 1
Základní ustanovení
Článek 1
Obecní úřad v Bolehošti vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek ze vstupného
Článek 2
Správu poplatků uvedených v čl.1 této vyhlášky vykonává zdejší Obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při
řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

Oddíl 2
Poplatek ze psů
Článek 3
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů
starších 6 měsíců.
Článek 4
Sazby poplatku činí ročně:
za 1. psa
za 2. psa a každého dalšího psa

50,- Kč
75,- Kč
Článek 5

1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé ,bezmocné, nebo držitelé průkazek ZTP/P ( zvlášť těžce postižen© s
průvodcem).
2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 30 dnů.
3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne - li důvod osvobození.
Článek 6
1) Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen
ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.
2) Vlastník domu nebo organizace,která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit správci
poplatku písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich vlastníky.
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Článek 7
1) Vlastník je povinen zaplatit bez vyměření předem a to :
a) nečiní - li více než 500,- Kč
b) Vznikne - li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce
následujícího po dni ,kdy poplatková povinnost vznikla., za jednotlivé měsíce do konce kalendářního
roku se platí 1/12 stanovené sazby.
c) Zanikne - li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce ve
kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se
vrátí, činí - li více než 50,- Kč.
d) Poplatek lze uhradit buď poštovní poukázkou, kterou lze vyzvednout u správce poplatku, nebo
hotově v pokladně správce poplatku,nebo převodem na účet správce poplatku.
Článek 8
Správce poplatku vydá vlastníkům psů známky pro psy, s vyznačením jména obce a evidenčního čísla
psa.Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa.
Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Oddíl 3
Poplatek ze vstupného
Článek 1
2) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní,prodejní akce a akce obdobného
charakteru.
3) Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby,které akci pořádají.
Článek 2
Poplatek ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) dále např. sportovní akce pořádané zdejší TJ
c) další případná osvobození
Článek 3
Sazba poplatku ze vstupného činí:
Paušální částku 1 000,- Kč za akce pořádané místní dobrovolnou organizací.
Článek 4
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce ,která poplatku podléhá. U poplatku placeného paušální
částkou je povinen poplatník zaplatit do 15 dnů ode dne stanovení paušálu.
Článek 5
Ruší se vyhláška o místních poplatcích ze dne 26.11.1995.
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Článek 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2003

František Kouba v.r.
starosta obce

Hana Kramářová v.r.
místostarosta obce
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