oBEc MUTĚNIGE
Zastupite|stvoobce Mutěnice
obecně závazná vyhláškaobce Mutěniceě. 112019,
o místnímpoplatkuze psri
obce Mutěnicese na svém zasedánídne 11.12.2019usnesením
Zastupite|stvo
ě. |xl2019zl12usneslovydatna zák|aděs 14 zákonač. 565/1990sb., o místních
poplatcích..),
a
pĚedplsťr
(dá|ejen ,,záRono místních
poplatcích,
Ve zněnípozdějších
Sb.,o obcích(obecní
v souladus s 10 písm.d) a s 84 odst.2 písm.h)zákonač.12812000
pťedpisŮ,
tuto obecnězávaznouvyhlášku(dálejen ,,tato
Ve zněnÍpozdějších
zŤ,lzení),
vyhláška..):
čl.1
Úvodní ustanovení
poplatekze psťr(dálejen ,,pop|atek..).
zavádímístní
(1) obec Mutěnicetoutovyhláškou
je obecníÚiad Mutěnice.1
(2) Správcempoplatku

cl.2
poplatku
a pŤedmět
Poplatník
je pro ričelytohotopop|atkuosoba,kteráje
Poplatekze psťrplatídrŽite!psa. DrŽitelem
prihlášená
nebomá sídlona zemíobceMutěnice(dálejen ,,poplatník..).2
3 měsícťr.3
(2) Poplatekze psťrse platíze psťrstarších

(l)

cl.s
ohlašovacípovinnost
povinnostido 15
je povlnenohlásitsprávcipop|atkuvznik svépoplatkové
(1) Pop|atník
tĚíměsíc , neboode dne,kdy nabylpsa staršího
dnťrode dne,kdy se pes sta!starším
povinnosti
Ve lh tě 15 dnťrje povinenohlásittakézánik svépoplatkové
tií měsícťr.
(napi.rihynpsa,jeho ztrátu,darováníneboprodej).
(2) PovinnostohlásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od poplatkuosvobozena.
poplatník
uvedea
(3) V oh|ášení
by|.li
a) jméno,popiípadějména,a piíjmenínebo název, obecnf identiflkátor,
pro
popĚípadě
podnikate|e,
adresu
da|ší
pobytu
pťidělen,
nebo síd|o,sídlo
místo
právnickáosobauvedetéŽosoby,kteréjsoujejímjménemoprávněny
doručování;
jednatv poplatkovfchvěcech,
t
platebních
sluŽeb,včetněposkytovate!
b) číslavšechsv1/chtiět u poskytovatelťr
činností,
těchto stuŽebV zahraniěí,uŽívanfchV souvislostis podnikatelskou
poplatníka,
poptatku
činností
souvisís podnikatelskou
Že pťedmět
v pťípadě,
c)

pro stanovenípoplatku,zejménastáiía početdrŽenifchpsťt,
udajerozhodné
da|ší
vznik nároku na rjlevu nebo osvobozeníod
zak|ádďlících
včetněskutečností
poplatku.

pop|atcích
] s ts odst.1 zákonao místních
poplatcích
] $ 2 odst' 1zákonao místních
popIatcích
" 2 odst.2zákonao místních
o $ 14a odst.2 zákonao místních
poplatcích
5

(4) Dojde.li ke změně Údaj uveden1ichV ohlášení,je poplatníkpovinen tuto změnu
oznámitdo 15 dnťrode dne, kdy nastala.s
(5)

Povinnost ohlásit udaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahujena udaj, kten.f
m Že správce poplatkuautomatizovanfmzpťrsobem
zjistitz rejstríkťr
nebo evidencí,do
pĚístup.
nichŽ má zŤízenautomatizovanf
okruh těchto daj zveiejnísprávce poplatku
na své ťednídesce.6

Čl.+
Sazba poplatku
Sazbapoplatku
za kalendáĚní
rokčiní:
a) za jednohopsa'
100,-Kč,
psa téhoŽ
b) za druhého
a kaŽdého
dalšího
dÉite|e
...100,.
Kč,
jehoŽ
je
psa,
c) za
drŽitelem osobastarší
65 |et
.' 100,.Kč,
je osoba starší65 let
psa téhoždrŽite|e,
d) za druhéhoa kaŽdéhoda|šího
kten'/m
,.....100
K ,č. .

ct.s

Splatnostpoplatku
je splatni/
( 1 ) Poplatek
nejpozději
do 31.3.pĚíslušného
kalendárního
roku.
(2) Vznikne-lipoplatkovápovinnostpo datu splatnostiuvedenémv odstavci 1, je poplatek

sp|atnf nejpozdějido 15. dne měsíce,kteÚ následujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnostvznikla.

c t .6
Osvobozeni
je osvobozendržitelpsa, kteÚm je osobanevidomá,osoba,která
( 1 ) od poplatkuze psťt

je povaŽovánaza závislou na pomocljinéfyzickéosoby podle zákona upravujícÍho
pr kazu ZTP nebozTPlP, osobaprovádějící
sociálnísluŽby,osoba,kteráje držite|em
vfcvik psťturčenfchk doprovodutěchto osob, osoba provozující
tjtulekpro zvíťata
psa zvláštní
právnípredpis7.
neboosoba,kteréstanovípovinnost
drŽení
a pouŽívání

pro osvobozenínebo rjlevudle odst. 1 tohotočlánkuje pop|atník
(2) Úoaj rozhodn1/
povinenohlásitve lhťttě
do 90 dn od skutečnosti
zakládající
nárok na osvobození
neboulevu.
(3) V pĚípadě,
Že poplatník
nesplnípovinnostoh!ásit daj rozhodnypro osvobození
nebo
u|evuve |hťltách
stanovenfchtoutovyhláškounebo zákonem,nárok na osvobození
nebo Úlevu zaniká.8

5

.1+aodst.4 zákona o místníchpop|atcích
5
t+" odst. 5 zákona o místníchpop|atcích
]s
, 2
odst. 2zákona o místníchpop|atcích
$
. 14a
odst. 6 zákona o místníchpop|atcích
$

ct,7
Navfšení poplatku
( 1 ) Nebudou-lipoplatkyzaplacenypoplatníkem
včasnebo ve správnévfši, vyměiímu
správce poplatku poplatek platebnímvf měrem nebo hromadnf
m predpisn1im
seznamem.t
poplatkynebočásttěchtopoplatk m Že správcepoplatkuzvyšitaž
(2) Včasnezap|acené
jehoosud'10
poplatkusledujícím
na trojnásobek;
totozvfšeníjepňís|ušenstvím
Č | .8
odpovědnost za zap|acenípop|atkuíí
( 1 ) Vznikne.linedoplatekna poplatkupop|atníkovi,
kten./je ke dni splatnostinezletilf
je ke dnl splatnostiomezenve svéprávnosti
a nenabylp|nésvéprávnosti
nebo kten./
jeho jmění,pŤechází
poplatkovápovinnost
a byl mu jmenovánopatrovník
spravující
tohotopop|atníka
na zákonnéhozástupcenebotohotoopatrovníka;
zákonn1izástupce
jako poplatník.
postavení
neboopatrovník
má stejnéprocesní
(2) V pťípadě
podle odstavce1 vyměňísprávce poplatkupoplatekzákonnémuzástupci
poplatníka.
neboopatrovníkovi

(3) Je.li zákonn1/chzástupcťtnebo opatrovníkrlr
více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost
spo|ečně
a nerozdílně.

cl. g
PÍechodné
a zrušovací
ustanovení
(1)

Poplatkovépovinnostiza piedchozí kalendáiní roky se rídídosavadnímiprávními
piedpisy.

(2) Zrušujese obecně závazná vyhláška č. 212011o místnímpoplatku ze psr3rze dne
13.12.2011.

Čl1
.o
Účinnost
.

r)-

Tatovyhláška
nabfvátjčinnosti
dnem1.1.2020.
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pop|atcích
t t odst.1 zákonao místních
]s
'' 11 odst.3 zákonao místních
poplatcích
s
'' 12zákonao místních
poplatcích
s
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