Obecně závazná whláška obce
LIBÍN

č.2120|5
o místníchpoplatcích
Zastupitelstvoobce Libín se na sván zasedánidne 9. 11.2015usnesením
č.69 usneslovydat
na základě $ 14 odst. 2 zél<ona
č. 56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějších
předpisůavsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.h)zríkonaě.I28l2000Sb.,oobcíc
(obecnízařizeni), ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen
,,vyhláškď.):

čÁsr l
zÁxr,noNÍusr.l'NovENÍ
Čt.t

Úvodní ustanovení
(1) Tato obecnězávaznávyhlaškaupravujevybíránitěchtomístních
poplatkůna územíobce
Libín včetněmístníchčástíSpolía Slavošovic(dáleje obec):
a) poplatekze psů
pobý
b) poplatekza|ěueňskýneborekreační
(2)Řízenío poplatcích
vykonáváobecníuřad (dálejen,,správcePoplatku..;.t)

CAST II.
PoPLATEK ZE PsŮ

Čt.z

Předmětepoplatku a poplatník
(1) Poplatekze psůp|atídržítel
psa.Držitelemje ýzická neboprávnická osoba,kterámá
trvalýpobytnebosídlonauzerníobceLibín.2)

poplatcích,ve zněnípozdějších
předpisů(dáleje ,izákono
l) $ 14 odst.3 zák.'č.565l|990sb.' o místních
poplatcích..)
místních
2) $ 2 odst.I zákonao místníchpoplatcích

-2(2) Poplatek se platí ze psůstarších3 měsíců.3)

Čt.:
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vznikla držitelipsa v den, kdy pes dowšíří měsíců,nebo v den,
kdy se stal drŽitelem psa staršíhotří měsíců'
(2) v případě držerú
psa po dobu kratšínežjeden rok se platí poplatek v poměrnévýši, která
počtu
i zapoěatýchkalendrářníchměsíců.
odpovídá
(3) Při změně místatrvaléhopobyťunebo sídlap|atíďržitelpsa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícíhopo měsíci, ve kterémzměnanastala, nově příslušné
obci.a)
(4) Poplatková povinnost zaniká dnetn,kdy přestal bý ýzická nebo právnická osoba
drŽitelernpsa ( např. úhynpsa,jeho ztrátou, darovrínímnebo prodejem),přičemŽse
poplatek platí i zazapoěatý kalendrářníměsíc,ve kterémtaková skutečnostnastala.

Ú.q
povinnost
Ohlašovací
(1) Držitelpsaje povinenohlásit správcipoplatkuvznik svépoplatkové
povinnostido 15 dnů
jejího
je
vzniku. Stejnýmzpůsobem povinen ozninnittakézéniksvépoplatkové
ode dne
povinnosti.
(2) při plněníohlašovací
povinnostije držitelpsapovinensoučasně
sdělit správcipoplatku
některédalšíúdajestanovené
v čl.l3 tétovyhlášky.

Čt.
s

Sazba poplatků
(1) Sazbapoplatkuze psaěiníročně:
a) za prvníhopsa
psatéhoŽ
a každého
drŽitele
b) za druhého
dalšího

3) $ 2 odst. 2 zákonao místníchpoplatcích
4) $ 2 odst. 3 a4 zákona o místníchpoplatcích

100'-Kč
150,-Kč
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Čt.0
Splatnostpoplatku
(1) Poplatníkje povinenzap|atttpoplatekze psůna kalendářnírok do 3l.bÍeznapříslušného
kalendářníhoroku.
(2) Vznikne-li poplatkovápovinnostpo datusplatnostiuvedeném
v odstavci1,je poplatek
splatnýnejpozdějido 15.dneměsíce,kterynásledujepo měsíci,ve kterán poplatková
povinnostvznikla.
psůpo zaplacenípoplatkuzapsa známku
(3) Správcepoplatkuvydábezp|atnědrŽitelům
jménaobce a evidenčním
s vyznačením
číslempsa.Známkaje nepřenosnánajinéhopsa.
případě
poškození
znémtky
vydá správcepoplatkuzniímku
V
ztráty,odcizenínebo
náhradní.
Čt.l
Osvobozeníod poplatku
(1) od poplatkuze psůje osvobozendržitelpsa,kteý je: 5)
kteráje
a) osobanevidomá,bezmocnáa osobas těŽkýmzdravotnímpostižením,
právníhopředpisu,
drŽitelemprukazuZTPIP podle zvláštního
psů
k
osob,uvedenýchv bodu a),
b) osobaprovádějící
určených
doprovodu
ýcvik
psy,
c) osobaprovozující
útulekzřízeníobcípro traceté neboopuštáré
d) osoby,kteréstanovípovinnostdrženíapouživánípsa zvláštniprávnípředpisy'
(2) od poplatkuze psůjsou dále osvobozeni:
psy,
neboopuštěné
a) osobyprovozující
útulekpro ztracené
_
psů,registrované
v kynologickýchklubechs podmínkousložení
b) osoby držitelé
ýkonnostníchzkoušek.
(3) Skutečnost,
od poplatkuze psů,je ďržite|psa povinen
zakládajícíprávo na osvobozerrí
ohlásit do 15 dnůod jejíhovzniku.
(4) osvobozeniod poplatkuzanlká,zariká-|idůvodosvobození.

5) $ 2 odst. 2zákota o místníchpoplatcích
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čÁsrm.
PoPLATEK ZAI,ÁznnsrÝ NEBo nnxnra'čNÍponyr

Čt.
s

Předmět poplatku' poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek za|iueíský nebo rekreační
pobyt platífizické osoby, která přechodně aza
úplatupobývajív lázeňských místecha místechsoustředěnéhoturistickéhoruchu za
nebo rekreace,pokud týo osoby neprokžňíjinýdůvodsvéhopobytu.6)
účelernléčení
(2) Poplatek za|ázeřský nebo rekreačnípobý ve stanovenévýši vybere a obci odvede
ubýovatel, kter1ýmje ýzickánebo právnická osoba, která přechodnéubýovaní
poskýla; tato osobaje plátce poplatku.7)

Čt.q
ohlašovacípovinnost
(1) Ubýovatel je povinenohlásitsprávcipoplatkuvznik poplatkové
povinnostive lhůtědo
15 dnůodzahájeničinnosti.Stejnýmzpůsobemoznámiubytovatelsprávcipoplatku
ukončení
činnosti.
(2) Při plnění oznamovacípovinnosti je ubýovatel povinen sdělit správci poplatku některé
dalšíúdajestanovenév čl. 13 tétovyhlášky.

(3) Ubýovatelje povinen véstv písemnépodobě evidenčníknihu, do kterézapisuje dobu

ubytování,účelpobytu,jméno,příjmení,adresu místatrvaléhopobytu nebo místa
prukazu nebo cestovníhodokladu
trvaléhobydliště v zahraniěi a čísloobčanského
fyzické osoby' kteréubytování poskýL Zápísy do evidenčníknihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně. Týo zitpisy musí být uspořádány postupně z časového
hlediska. Evidenčníknihu ubýovatel uchovává po dobu 6 let od provedeníposledního
zápisu' Zpracováníosobníchúdajův evidenčníknize se řídízákonem.8)

Čt.to

Sazba poplatku
pobý činí15,- Kč za osobu a den.
( 1 ) Sazba poplatku za|ázeřský nebo rekreační
(2) Poplatek se vybírá zakaždý i zapoěatýden pobýu, není-li tento dnem příchodu.

6) $ 3 odst. l zákona o místníchpoplatcích
7) $ 3 odst' 3 zékonao místrríchpoplatcích
8) $ 3 odst. 4 ziú<onaomístníchpoplatcích
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SPlatnostPoPlatku
(1) Ubýovatel vybranépoplatky odvede správci poplatku nejpozději
kalendářního roku.

do 3 1.12.příslušného

1, je poplatek
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnostiuvedenémv odstavci
ve kterémpoplatková
splatný nejpozději do 15. dnern měsíce,któý nás1edujepo měsíci,
povinnost vznikla.

tz
Čt,

Osvobozen od PoPlatku
(1) Poplatku zalžueňskýnebo rekreačnípobý nepodléhá:9)
postižením,kteréjsou
a), osoby nevidomé,bezmocnéa osoby s těžkýmzdravotním
jejich průvodci,
držir;|iprukazu ZTP1P podle zvláštníhopředpisu a
na děti
c) osoby mladší18 let a starší70 let nebo osoby' na kteréná|eŽipřídavky
službu.
(ýchovné) a nebo vojáci v zák|adnísluŽběa osoby, kterévykonávají civilní

ČÁsrw.
USTANoVENÍSPoLnČNÁa zÁvĚnnčNÁ
Čt.t:

Společnáustanoveník ohlašovacípovinnosti
(1) V ohlášenípoplatníknebo plátce uvede:

l0)

firmu, obecný
a) jméno,popřípadějména,a příjmenínebo název nebo obchodní
popřípadě
podnikání,
identiÍikátor,.bylJ"iprio&en, místopobytu nebo sídlo,místo
jejím
jsou
které
da1šíadresy p'á aoňeování; právnická osoba uvede téžosoby,
jménernoprávněny jednat v poplatkoých věcech,
poskýovatelů těchto
u; Éistavšechsvých úom poskyóvatelů platební:lY.b,včetně
"
v případě,Že
služebv zanraniti,llŽivinýchv souvisl.ostis podnikatelskou činností,
plátce,
předmět poplatku souvisí špodnikatelskou činnostípoplatreíkanebo
povinnosti, věetně
c) dalšíúdEe á skuteěnostirozhodnépro stanovenípop1atkové
od poplatkové
skutečnostízak1ádajicinárok na úlivu nebo případnéosvobození
povinnosti.

ql E r odst.2 zákonao místníchpoplatcích
poplatcích
10) $ 14aodst.1 zákon o místních

-6(2) Poplatník nebo plátce, kteý nemá sídlo nebo bydliště naazemi členskéhostátu Ewopské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropskémhospodářskémprostoru nebo
Švýcarské
konfederace' uvede kromě údajůpoŽadovanýchv odstavci 2 adresu svého
zmocněncev tuzemskupro doručování.ll)
(3) Dojde-li ke změně údajůči skutečností
uvedených v ohlášení,je poplatníknebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnůode dne, kdy nastala.12)

cl. 14

Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-li poplatky zap|acety včasnebo ve správnévýši, vyměří obecný úřadpoplatek
platebnímvýměrem nebo hromadným předpisným seznamem.'') Vy,''ěř"''é poplatky se
zaokrouhlují na celékoruny nahoru.la)
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku věas nebo ve správnévýši, vyměří mu
obecný úřadpoplatek platebnímvýměrem k příméúhradě.ls)
(3) Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatky nebo částtěchto poplatkůmůžeobecný úřad
zýšit až natrojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.16)

cl. 15

Způsob placení poplatku
(1) Poplatky stanovenétouto vyhláškou můžepoplatníkhradit např.: 17)
a) bankovním převodem na účetsprávce poplatku č.109 24 23 1/0100, vedený v
Komerčníbance a.s.,pobočkaČeskéBudějovice,
b) poštovnípoukázkou, kterou poskýne poplatníkovi správce poplatku,
c) v hotovosti v pokladně správce poplatku.
(2) Pro případ,kdy poplatníkbude hradit poplatky stanovenétouto vyhláškou bankovním
převodem dle odst. 1 písm.a) tohoto článkuvyhlášky, m:ůže
stanovit správce poplatku
variabilní symbol.

Čt.to
Zrušovacíustanovení
Ke dni účinnosti
tétovyhlášky se zrušujeobecnězávažnávyhláškaobce Libín ě.212007o
místníchpoplatcích.
11) {i l4a odst. 2 zěkota o místrríchpoplatcích
12) $ 14a odst. 3 zátkonao místníchpoplatcích
13) $ l1 odst. l zákonao místníchpoplatcích
14) $ 146 odst. 1 ziíkona č,28012009Sb., daňoý řádu, ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále je ..daňov'ýřád'')
15) $ 11 odst.2 záů<ona
o místníchpoplatcích
16) $ 11 odst. 3 záú<ona
o místníchpoplatcích
17) $ 163 - 165 daňovéhořádu

-7 Čt.tl
Účinnost
Tato obecně závažnávyhláška nabyváúčinnostidnern l.I.2016.

óBEč
JosefJáchim
starosta

Qeís

Vyvěšenona úřední
descedne: l l. 11.2015
SejmutoztlÍednidesky dne:27. II.2015

