Obec Nadějkov
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
číslo 1 /2004 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Nadějkov vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecního zařízení/ ve znění pozdějších předpisů tuto OBECNĚ
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU

Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec Nadějkov zavádí tyto místní poplatky /dále jen „poplatky“/:
1.
poplatek ze psů
2.
poplatek za užívání veřejného prostranství
3.
poplatek z ubytovací kapacity
4.
poplatek ze vstupného
5.
poplatek za provozovaný hrací přístroj

Čl.2
Poplatek ze psů
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 1/
Poplatníkem je držitel psa, jímž je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Nadějkov.
Příjemcem poplatku je obec Nadějkov
Sazba poplatku činí 100,- Kč z jednoho psa za kalendářní rok.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok platí se poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců. 3/
Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí obdobně
věta první. 4/
Od poplatku je osvobozen držitel psa uvedený v zákoně o místních
poplatcích. 1/
Od poplatku jsou osvobozeni občané starší 70 let.
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Čl. 3
Poplatek za využívání veřejného prostranství
1.
2.

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství.
Zvláštním využíváním veřejného prostranství 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 využívání veřejného prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřebu tvorby filmových a
televizních děl. 5/
--------------------------------------------------1/
2/
3/
4/
5/

§ 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst. 1
„
§ 2 odst. 3
„
§ 2 odst. 4
„
§ 4 odst. 1
„

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou: náměstí
v Nadějkově, návesní prostory v ostatních částech obce, všechny
místní komunikace /místními komunikacemi jsou i ulice a uličky
v Nadějkově/, průjezdní úseky všech silnic procházejících obcí
včetně všech jejích částí, chodníky, veřejné účelové komunikace,
parčík před čísly popisnými 105 a 106.
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným
v odstavci 2.
Poplatník je povinen dodržovat pokyny obecního úřadu vydané
k zajištění veřejného pořádku, ochrany čistoty, vzhledu a životního
prostředí obce.
Sazba poplatků za užívání veřejného prostranství:
a/ lunaparky a podobné atrakce 10,- Kč za m2/den
b/ umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a
služeb – za stánek, prodej z auta, přívěsu nebo stolu 200,- Kč za den
c/ za užívání veřejného prostranství v jiných případech, než jsou
uvedeny pod body a/, b/ 2,- Kč za m2/den
Z akcí uvedených v zákoně o míst. poplatcích se poplatek neplatí. 5/
Za den se považuje každý, i započatý den a za metr čtvereční, každý
i započatý metr čtvereční.
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Čl. 4
Poplatek z ubytovací kapacity
1.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity
v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 7/
Poplatek platí ubytovatel.
Sazba poplatku činí 3,- Kč za každé využité lůžko a den. Obec
může uzavřít s ubytovatelem smlouvu o stanovení poplatku
z konkrétní ubytovací kapacity paušální částkou.
Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu s údaji podle § 3 odst. 4
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů s výjimkou údaje o účelu pobytu. 7/

2.

3.

Čl. 5
Poplatek ze vstupného
1.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupenek na kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.
Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají.
Poplatek se stanoví ve výši 10 % vstupného nebo lze poplatek
stanovit po dohodě s poplatníkem paušální částkou.
organizace s působností na území obce budou od poplatku
osvobozeny.

2.
3.
4.

Čl. 6
Poplatek za provozovaný hrací přístroj
Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj 15/
Poplatek hradí jeho provozovatel
Sazba poplatku za provozovaný hrací přístroj je 5 000 Kč na tři
měsíce
--------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.

15/ Zákon č.202/1990 Sb

Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
2.

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy nastala skutečnost tuto
povinnost zakládající.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pominuly skutečnosti
zakládající poplatkovou povinnost.
3

---------------------------------5/
6/
7/

§ 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 3
„
§ 7 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. 8
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit obecnímu úřadu vznik poplatkové povinnosti
ústně nebo písemně
a/
u poplatku za užívání veřejného prostranství při vzniku a pokud je to
možné v předstihu před vznikem poplatkové povinnosti, s udáním místa,
účelu, rozsahu a doby užívání
b/
u poplatku ze vstupného nejméně 5 dní před konáním akce
c/
v ostatních případech do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 9
Splatnost poplatku
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Poplatek ze psů je poplatník povinen zaplatit bez vyměření do 28.
února každého roku za celý kalendářní rok.
Poplatek za užívání veřejného prostranství, jde-li o jednorázové
akce, je splatný současně s oznámením pověřenému pracovníkovi
správce poplatku v hotovosti, proti vydání pokladní stvrzenky.
Poplatek za ubytovací kapacitu je splatný bez zvláštního vyměření
do 15 dnů po skončení každého čtvrtletí zpětně.
V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy
poplatková povinnost vznikla, popřípadě ode dne oznámení výše
poplatku poplatníkovi, a to buď v hotovosti na obecním úřadě a
nebo bezhotovostní na účet obce.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří ho
obecní úřad platebním výměrem. Včas nezaplacený nebo
neodvedený poplatek nebo jeho
nezaplacenou /neodvedenou/
část může zvýšit až na trojnásobek. 8/
Vznikne-li přeplatek, postupuje se podle § 64 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10
Prominutí poplatku
Obec může jako správce poplatku na písemnou, odůvodněnou žádost
poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství
zcela nebo částečně prominout. 9/
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Čl. 11
Správa místních poplatků a sankce
1.

2.

Správcem poplatků je obec Nadějkov, řízení o poplatcích vykonává
obecní úřad v Nadějkově. V řízení ve věcech poplatků postupuje
podle zákona č. 337/199Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
Nesplnění povinností nepřetržité povahy stanovených touto
vyhláškou může správce poplatku postihnout pokutou podle § 37 a
§ 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.2.2004.
Týmž dnem pozbývá platnosti obecně závazná vyhláška č. 1/1999
o místních poplatcích.
---------------------------------8/
9/

§ 11 zákona č. 565/1990 Sb.
§ 16
„

Místostarostka
Michaela Nováková

Starosta
Zdeněk Černý

Vyvěšeno dne: 10.2.2004

Sňato dne:
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