Obec Tvrzice
Obecně závazná vyhláška
Číslo: 1/2010
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na
základě § 14 ods. 2 zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“):

Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
1) Obec Tvrzice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen ,,poplatky“)
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Tvrzice (dále jen správce poplatku).

Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa
a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tvrzice, a to ze psů starších 3
měsíců.

Čl.3
Sazba
Sazby poplatku činí ročně:
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50,-- Kč
50,-- Kč

Čl. 4
Osvobození
1) Od poplatku ze psů je podle zákona o místních poplatcích osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozují útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa pro zvláštní právní předpis.
2) Trvání nároku na osvobození je nutno doložit příslušnými doklady vždy do
15. ledna běžného roku Obecnímu úřadu Tvrzice.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Ohlašovací povinnost
1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem v měsíci, který následuje
po měsíci ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne
-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
3) Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence na Obecním úřadu Tvrzice
do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost, a do 15 dnů je rovněž
povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. V případě
vzniku nároku na osvobození musí v této lhůtě doložit nárok na osvobození.
4) Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno a příjmení nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo.
Správce poplatku si může vyžádat i tyto další informace: datum narození, nebo
IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským
subjektem, mohou být vyžádána též čísla účtů peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
5) Vlastník nebo správce domu na výzvu písemně správci poplatku ohlásí
všechny psy v domě chované.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. března každého
roku.
2) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu
nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí výpočet poměrné
výše čl. 5 odst. této vyhlášky.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů
posledním dnem měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 8
Veřejné prostranství
1) Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
2) Veřejné prostranství na území obce, sloužící zvláštnímu užívání podle
čl. 7 této obecné závazné vyhlášky, je pro účely této vyhlášky vymezeno
Takto:
- příloha z katastrálního úřadu (ročně aktualizovat)

Čl. 9
Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 7 této vyhlášky.
Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají
za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může
uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí ode dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne,
kdy toto užívání skončilo a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Tyto skutečnosti je poplatník povinen oznámit obecnímu úřadu, poplatek si
vypočítat a uhradit. Veřejné prostranství je povinen předat správci (tj. starostce
nebo místostarostovi obce) veřejného prostranství, který potvrdí, že užívání
skončilo určeným způsobem.
Čl. 11
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:
a) Za umístění zařízení staveniště, skládek materiálu, paliva, výkopků při
stavbách, rekonstrukcí, opravách
za 1m2 a den
3,-- Kč
b) Za umístění velkoobjemových kontejnerů, lešení
za 1m2 a den
1,-- Kč
c) v ostatních případech užívání
za 1m2 a den
1,-- Kč
Čl. 12
Osvobození
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
a) akce, kde je obec pořadatelem nebo spolupořadatelem
b) krátkodobé skládky po dobu do 24 hodin
Čl. 13
Poplatku nepodléhají
podle zákona o místních poplatcích:
a) zdravotně postižené osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací
místo na veřejném prostranství
b) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
Čl. 14
1) Poplatní je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného
prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo. Správce poplatku si dále může vyžádat tyto další
data: datum narození, IČO, jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 15
Splatnost poplatku
1) Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned – tj. při oznámení zvláštního
užívání veřejného prostranství.
2) V ostatních případech je splatný do 15ti dnů po ukončení zvláštního užívání
veřejného prostranství, a to na účet obce.
Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 16
1) Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v čl. 1 vyhlášky
je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit obci ve stanovených termínech,
není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.
2) Ohlašovací povinnost splní poplatník na tiskopise, který je k dispozici na
obecním úřadě.
Čl. 17
1)Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na trojnásobek, vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může správce poplatku
uložit poplatníkovi pokutu podle § 37 a § 37a zákona o správě daní a poplatků.
Čl. 18
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou obce, 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 nebo
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 19
Obec může na žádost poplatníka k odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 20
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
Obce Tvrzice č. 1/2003 o místních poplatcích.
2) Pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí samostatná obecně
závazná vyhláška obce.

Čl. 21
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 31. 1. 2011.

Kašpar Josef
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Hávová Michaela
starostka obce

