Obecně závazná lyhláška obce Mutěnice
č.212007
o místníchpoplatcích

2 zákonač.565l l990 Sb,, o
místníchpop|atcích,vezněnípozdějšíchpředpisůavsouladusustanoveními §lOpísm.d)a§84odst.2písm.
Zastupitelstvo obce Mutěnice lydalo dne20.3.2007 podle ustanovení § 14 odst.

h) zákona č.12812000 Sb., o obcich (obecní zařízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně záyaznou

lyhlášku.

čÁsr pRvNí

záklarJní ustanovení

(1)

a)
b)
c)
\,

(2)

čt. t
Obec Mutěnice zavádíavybirá tyto místnípoplatky
poplatek ze psů,
poplatek za užíváníveřejného prostranství,
poplatek zaprovozoyaný l"ýherní hrací přístroj,
Výkon správy místníchpoplatků provádí Obecní úřad v Mutěnicích. Na řízení opoplatcích se vztahuje
zákonč.33711992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č,
565l1990, Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

čÁsr DRuHÁ
HLAVA

I

Poplatek ze psů

čt.z

Předmět poplatku
Poplatku podléhajípsi staršítří měsíců.

čt. s
Poplatník

\-

Poplatek ze psů platí držitelpsa. Poplatníkem poplatku ze psů je ýzícká nebo právnická osoba, která je
držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na územíobce

čl. +

Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámií správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do | 5 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti, tj. dovršenístáří psa tří měsíců nebo započetídrženípsa staršího, Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámjt zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámií drženípsa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místníchpoplatcích
nebo podle této lyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázaí.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámií správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na qýši jeho
poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo
název právnické osoby, trvalý pobý nebo sídlo, rodné číslonebo IČO.

C|.5

Identifikace psů
Při plnění oznamovací povinnosti vydá správce poplatku poplatníkovi evidenčníznámku pro psa bez ohledu na
to, zda pes poplatku podléhá neboje od poplatku osvobozen. Tato známkaje nepřenosná najiného psa, i kdyby
šlo o psa téhoždržitele. V případě ztráty této známky obdržípoplatník na obecním úřadě známku novou.

CI.6

Sazba poplatku
(

l) Poplatek činí50,- Kč ročně zakaždého psa.

2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši odpovídající
počtu kalendářních měsíců

C[.7

Splatnost poplatku

(l) Poplatek je splatný nejpozdějido 31.3, příslušného kalendáiního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po tern]ínu splatnosti, je poplatek splatný současně s ohlášením.

C|.8

osvobozeni
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,které byl píiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozujícíútulek zíízenýobcí pro zíracenénebo opuštěnépsy
d) osoba, které stanoví povinnost drženi apoužívánípsa zvláštní právní předpis
e) osoba, která pŤevzala psa z útulku pro psy a to po dobu tří let

HLAVA lI

Poplatek za užíváníveřejného prostranství

C.9

Předmět poplatku
(1) Poptatek se vybírá za zvláštní užíváníveřejného prostranství, kterým se rozumí provádění r,"ýkopových prací,
umístění dočasných staveb a zaŤizení sloužícíchpro poskytování prodeje a služeb, pro umístěnístavebních nebo

reklamních zaŤízení,zaiizení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístěnískládek avyhrazení
trvalého parkovacího místa, pořádání hudebních produkcí a jiných kulturních akcí. potřeby tvorby filmových a
televizních děl.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, j ejichž vytěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely,se poplatek neplatí.

čt. to

Veře.iné prostranství
Veřejným prostranstvím pro účelypovinnosti platit poplatek jsou ulice uvedené v seznamu, který je nedílnou
přílohou téíoOZY.

Čl. l l Poplatník
(1) Poplatek platí $zické a právnické osoby, které užívajíveřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. g

Cl.12

Oznamovací povinnost
(

l) Poplatník je povinen oznámií na obecním úřadě správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užíváni

veřejného prostranství před jeho započetím.
V případě uživání veřejného prostranství na dobu kratšínež 7 dníje nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den
zahájeni užíváni veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užíváni. Pokud tento den připadne na
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit

nejblíženásledující pracovní den.
(2) Po ukončeníužíváníveřejného prostranstvíje poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku
stejným způsobemjako v odstavci l do 7 dnů.
.

(3) Při plnění oznamovací povimosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslonebo IČO. Jde-li o §zickou osobu nebo právnickou osobu,
kteráje podnikatelským subjektem, uvede téžčíslaúčtůu peněžníchústavů,na nichžjsou soustředěny peněžní

prostředky

z jej í podnikatelské

činnosti.

čl. t:

Vznik a zánik pop|atkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uživáni veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 aZ do
dne, kdy toto užívánískončilo

čt. t+

Sazba poplatku
) Poplatek činíza užívání veřej ného prostranství:
a) za provádění výkopových prací
5,- Kčlzakaždýi započaíým2 akažďý i započatý den
b) za umístěnískládek (uložení,složení,r,yloženízboží,výrobků, materiálů nebo jiných předmětů k jakýmkoliv
1 1

účelům)
- do 5 dnů bezplatně
- od 6 dne 5,- Kč/ každý i započaý m2 akaždý i započatý den
c) za umístěnizaíízenísloužícíhopro poskytování prodeje
50,- Kč/ každý i započaíýden am2
d) za umístěnízařízenisloužícíhopro poskytování služeb
10,- Kč l zakaždý i započaý den a m2
e)za umístění reklamního zaíízení
200,- Kč/ každý i započatý rok a m2
f) za umístěn í a provoz lunaparků. cirkusů a j iných obdobných atrakcí
l00,- Kč/ každý i započatý den a m2 g) vyhrazení trvalého parkovacího místa -

osobní automobily

500,- Kč/ zakaždý i započatý rok

ostatní vozidla
1000,- Kč/za každý i započatý rok
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství,jejichžvýtěžekje určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely,se poplatek neplatí.

čt. ts
Splatnost poplatku
(

l) Poplatek je splatný:

při užíváníveřejného prostranství po dobu kratší l0 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užívánímveřejného
ství zap o čato,
b) při užíváníveřejného prostranství po dobu delší10 dnů nejpozději v den, kdy užíváníveřejného prostranství
skončilo.
c)poplatek stanovený týdenní, měsíčnípaušální částkou je splatný poslední den v příslušnémtýdnu nebo měsíci
d)poplatek stanovený ročnípaušálníčástkouje splatný do 1 měsíce ode dne, kdy bylo s užívánímzapočato
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku platí poplatník poměrnou částku za každý i započatý měsíc,
a)

pro stran

čl. to
osvobození
(l ) Poplatku nepodléhá:
a) lyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b) umístěnískládek stavebního materiálu a stavebního zařizení pro stavebníky do 3 let od vydání stavebního

povolení.
c) užíváni veřejného prostranství pro účelyobce
(2) Vznik nároků na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně
nebo ústně do protokolu ve lhůtě stanovené v Čt. tZ této vyhlášky
(3) Stejným způsobem a ve lhůtěje poplatník povinen oznámií zánik nároku na osvobození.

HLAVA

III

Poplatek za provozoyaný výherní hrací přístroj

čt. tl

Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj

čt. ts

Poplatník
Poplatek

p

l

atí provozovatel výhern ího hrac ího přístroj e.

čl. ts

Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámií písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do l5 dnů odvedení
r."ýherního přístroje do provozu. Tuto skutečnost doložíprotokolem"). Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončeníprovozu výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnostije poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo,
ICO, číslaúčtuu peněžních ústavů,na nichžjsou soustředěny peněžníprostředky zjejí podnikatelské činnosti.

Vznik

(l) Poplatek

a

čt. zo
zánik poplatkové povinnosti

se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

CL.2l

Saztla poplatku
Sazba poplatku na 3 měsíce činí5000,- Kč/ 1

VHP
Cl.22

Splatnost poplatku
Poplatekje splatný nejpozději do posledního dne příslušnéhočtvrtletíkalendářního roku.

CAST TRETI

Ustanovení spo|ečná

čl.zs

(l) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné qiši, vyměří obec poplatek platebním

!š.

výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebojejich nezaplacenou (neodvedenou) část můžeobec
zvýšitaž na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnosti r,yplívajícíz této vyhlášky
nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337 11992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, můžemu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a
37a zákona č.337 11992 Sb.

čl. z+
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou

ryhláškou, lze

dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost

vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, běžííŤíleíá
lhůta znovu od
konce roku,
v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně obeznámen,. vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do l 0 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznik|a.

čl. zs
Správce poplatku můžena žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebojeho příslušenství
zcela nebo částečněprominout.

CAST CTVRTA

ustanovení zrušovací

čl.zs
Tímto se rušíobecně závazná vyhláška č.412005 ze dne 15.12.2005

čÁsr pÁrÁ
Účinnost

čl.zl
Tato obecně závazná whláška nabÝvá účinnosti dne 6.4,.2007
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