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Obec Ricmanice
Obecně závazná vyhláška obce Řícmanice č.5/2004

o místnímpoplatkuze psů
ZastupitelstvoobceŘícmanicese na svémzasedríní
dne21.9.2004usneslovydatna zríkladě$
14 odst.2 zikona č. 56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějšíchpředpisů
(novelyč,229/2003Sb'),av souladus ustanoveními
$ 10 a $ 84 odst.2 písm.i) zíkona č.
128/2000Sb., o obcích(obecnizÍízení),
ve zněnípozdějších
předpisů,tuto obecně záyaznoll
vyhlášku.

ct. I
Předmět pop|atku
Místnípoplatekze psůse platíze psůstarších
3 měsíců.

Čl.z

Poplatnik
Místnípoplatekze psůplatí$lzická neboprávnickáosoba,kteráje držitelempsa a je trvale
hlášenanebomá sídlov obci Řícmanice.
Čl.:
ohlašovacípovinnost
1. Poplatníkje povinenpodatsprávcipoplatkupísemné
ohlášení
k poplatkua rorměžozniímit
každouskutečnost,
která má vliv na vznik nebozánik poplatkunebojeho qýšido 15 dnů
odednevzniku poplatkové
povinnostinebovzniku těchtoskutečností.
2. PovinnostoznrímitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od placenípoplatkupodle zákonanebo
podle tétovyhláškyosvobozena.Důvodpro osvobozenímusípoplatníksprávcipoplatku
pÍokéLzat.
3. Při plněníoznamovací
povinnostijepoplatníkpovinensoučasně
sdělitsprávcipoplatku:
- svéplnéjménoneboniízevprávnickéosoby
- trvalýpobý nebosídlo
- ICO

Čt.l
Sazbapoplatku
Sazbapoplatkučiníročněza prvníhopsa 150,.Kč, za druhéhoa kaŽdéhodalšíhopsa téhoŽ
držitele(zvýšenáo 50%) 225'-Kč.
Sazba poplatku za jednoho psa, jehož drŽitelem je poživatel invalidního,
starobního'vdovského
nebo vdoveckéhodůchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmu,
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anebopoživatelsirotčího
důchodučiníročněžaprvníhopsa 80'- Kč , za druhéhoa každého

120'-Kč.

dalšíhopsa téhoždržite|e(zwýšenáo 50%)

I

Čl.s
Osvobozeníod p|acenipop|atku
od poplatkuje osvobozendrŽitelpsa. kterýmje
a) osoba nevidomá, bezmocná (vyh|.č.28411995Sb. kterou se provádí zákon o důchodovém
pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod (podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění
pozdějšíchpředpisů)
b) osoba provádějícívýcvik psůurčenýchk doprovodu těchto osob
c) osoba, kteréstanovípovinnost drŽenía pouŽívánípsa zvláštnípředpis ( zžkonč' 4491200l
Sb.' o myslivosti, ve zněnípozdějšíchpředpisů)
d) osoba která od obce psa převezme do drŽení
osvobození od poplatkůze psůzaniká, zanikneJi důvodosvobození.

Čl.o

Splatnostpoplatku
1. Místnípoplatekze psůje splatnýdo 30.4.příslušného
roku,a to na účet
oÚ Řícmanice
2. Vznikne-li poplatkovápovinnostběhemroku,platíse poplatekze psů.
za každýi započaÍý
měsíca to v poměmévýši.
3' Povinnostplatit poplatekzaniká uplynutímměsíce,ve kterémdošlok zániku poplatkové
povinnosti (např. úhynpsa, darování,prodej).Zjištěnýpřeplatek na poplatku správce
poplatkuna Žádostpoplatníka
vrátí,činí-livícenež50,-Kč.

Čl.z

Známky pro psy
obecníúřadvydá poplatníkům
známky pÍopsy' a to i pro ty, kteříjsou od poplatkuze psů
je vyznačen
osvobozeni.Na znáLrnce
název obcea evidenční
číslopsa.V případěztrátynebo
odcizeníevidenčníznámky vydá obecníúřad poplatníkovinovou známku v případě,Že
poplatníktutoskutečnost
obecnímu
uřaduohlásí.
cl.8
Společná
ustanovení
1. Správupoplatkuzajišťuje
obecníúřadŘícmanice.
2. Nestanovili zákon č.56511990
poplatcích,
Sb.,o místních
v platnémznění,jinak, vztahuje
se na řízeníve věcechpoplatkůzákonč.337l1992Sb.,o správědanía poplatků,
v platném
zněni.
3' NebudouJi poplatkyzap|acenyvčasnebove správnévýši,vyměříobecpoplatekplatebnim
výměrem.Včasnezaplacené
poplatkynebojejich nezaplacenoučástmůžeobec zvýšitaŽ
na trojnásobek.
Vyměřenépoplatkyse zaokoúlují na celékorunynahoru.
4. Pokud poplatníknesplníve stanovené
lhůtěsvoji oznamovacípovirrnostvyplývajícíz této
vyhláškynebo uloŽenourozhodnutímpodle zákona č. 33711992Sb., o správě dani a
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poptatků've znění pozdějšíchpředpisů,rhůŽemu správce poplatku opakovaně uložit
pokutu za nepeněžité
plněníve smyslu ustanovení37 a 37a citovanéhoziák-ona.
5. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenoutouto lyhláškou, lze
dlužnouěástku vyměňit nebo doměřit do 3 |et od konce kalendrířníhoroÉu,ve kterém
poplatkovápovinnostvzrrikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běži tiiletá lhůtaznow od konce roku, v němžbyl poplatník o tomto úkonu
písemněuvědoměn'
Vyměřit a doměřit pop|atek |ze do 10 let od konce kalendářnÍhoroku. ve kterém
pop|atkovápovinnost vznik|a.

Čl.s

Zrušovacíustanovení
Touto vyhláškou se- ruši vyhláška ě' |12004 o místnímpoplatku ze psů, schvriLlená
.
zasfupitelsťvem
obceRícmanicedne26.1,2004.

Čl.ro

Účinnost
Tato obecně záyazná vyhláška nab]iváúěinnostipatnáctýmdnem následujícímpo vyhlášení
na uřednídesceobecníhouřadu
Vyvěšenodne: 22.9.2004
Sejmutodne:
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Ing' Lenka Lišková
starostka
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