
Obec Stredokluky

Obecne závazná vyhláška c.l/2004,
kterou se mení a doplnuje vyhláška c. 1 /99 o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Stredokluky se na svém zasedání dne 16.12.2004 usnesením C. 1
usneslo vydat na základe zákona C. 229/2003 Sb., a v souladu s § 10 zákona C. 128/2000 Sb.,
ve znení zákona C. 312/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmo i) zákona C. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zrízení), tuto obecne závaznou vyhlášku:

CI. 1

Obecne závazná vyhláška C. 1 /99 , o místních poplatcích, se mení a doplnuje takto:

1. 1. C1.3 zní:

"Poplatek ze psu platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území Ceské republiky.
Poplatek ze psu se platí ze psu starších 3 mesícu.

2. 2.CI. 4 zní:

Sazby poplatku ciní rocne:
a)

za prvního psa 200,- Kc

b)

za druhého a dalšího psa 300,- Kc

Uživatel invalidního, starobního a vdovského duchodu, který je jeho jediným zdrojem príjmu,
nebo poživatel sirotcího duchodu

e) za prvního psa

f) za každého dalšího psa

100,- Kc

150,- Kc

V prípade držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pomerné výši, která
odpovídá poctu i zapocatých kalendárních mesÍCu.

3. CI. 5 zní:

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s težkým
zdravotním postižením, které byl priznán III. stupen mimorádných výhod podle zvláštního
predpisu, osoba provádející výcvik psu urcených k doprovodu techto osob, osoba provozující
útulek zrízený obcí pro ztracené nebo opuštené psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní predpis.

4. 4. CI. 6 zní:



Poplatek se platí od prvého dne mesíce následujícího po dni, kdy nastala skutecnost, která má
za následek vznik povinnosti platit poplatek.
Nastala-li skutecnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, prestává se
poplatek platit uplynutím mesíce, ve kterém k této skutecnosti došlo. Poplatník je povinen
splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnu ode dne, kdy nastala skutecnost,
která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
Do 15 dnu je poplatník rovnež povinen oznámit správci poplatku každou skutecnost, která má
vliv na výši poplatku.
Pri prihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidencní známku. Prihlásit psa jsou
povinni i obcané, kterí chovají psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.

5. 5. CI. 7 zní:

Poplatek je splatný bez vymerení predem, a to jednorázove nejpozdeji do 31. brezna každého
roku.

Pokud držitel nechá oznacit psa mikrocipem a následne zanést do databáze, bude po celou
dobu života takto oznaceného psa platit poplatek snížený o 100,-Kc. Na tuto úlevu má
poplatník nárok pocínaje rokem následujícím, ve kterém splnil obe podmínky.

CI.: 2

Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá Úcinnosti dnem 1.1.2005

Miloslav Kozel

Ing. Vítezslav Chvoj
místo starostové

Vyvešeno na úrední desce dne:

Sejmuto dne: It'. I /(ft}'J~

17.12.2004

Ing. Jitka Ho1cmanová
starostka obce /
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