OBEC

RATMĚŘICE

Zastupitelstvo Obce Ratměřice na svém jednání dne 3. listopadu 2003 se
usneslo
a vydává ve smyslu § 10 písm. d) z.č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění
pozdějších
předpisů a podle § 14 odst. 2 z.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve
znění
pozdějších předpisů tuto
O B E C N Ě Z Á V A Z N O U V Y H LÁ Š K U č. 1/2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
----------------------------------------------------------kterou Obec Ratměřice zavádí ve smyslu § 2 z.č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích,
ve znění z.č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o
místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb.o obcích ,
ve
znění pozdějších předpisů
I.
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Ratměřice.
A./ POPLATEK ZE PSU
---------------------------------II.
Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na
území Obce Ratměřice.
III.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce.
IV.
Osvobození od poplatku:
Ze zákona (§ 2 odst. 2 z.č. 565/1990 Sb. ve znění z.č. 229/2003 Sb.) je
osvobozen držitel psa, který je:
- osobou nevidomou nebo bezmocnou

- osobou s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimo
řádných výhod podle zvláštního právního předpisu
- osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob nevidomých,
bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižení
- osobou, které zvláštní právní předpis stanoví povinnost držení a používání
psa.
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- užívaných k doprovázení či ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň
mimořádných
výhod
Poplatník je povinen správci poplatku prokázat důvod osvobození do 30ti
dnů
od dne vzniku osvobození.
Poplatník je povinen správci poplatku vždy k 31.1. běžného roku prokázat,
že
důvod osvobození trvá.
Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození, nebo
nebude-li důvod osvobození prokázán.
V.
Sazba poplatku:
a) sazba poplatku za kalendářní rok a l psa činí 50,- Kč.
b) sazba poplatku za každého druhého a dalšího psa za kalendářní rok
činí 75,- Kč
c) v případě držení psa po dobu kratší než l rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
VI.
V z n i k a z á n i k p o p l a t k o v é p o v i n n o s t i:
l. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková
povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku
ve
výši 1/12 stanovené sazby a zaniká dnem zániku držby psa.
2. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla (tj. přihlášení trvalého pobytu
nebo sídla v Obci Ratměřice) platí držitel psa poplatek od počátku
kalendář-

ního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, a to za
jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
3. Zjištění přeplatek na poplatku ze psů se vrátí pouze na žádost poplatníka a
v případě, že činí více jak 50,- Kč.
VII.
Obecní úřad Ratměřice vydá poplatníkům známky pro psy s vyznačením
evidenčního čísla pro psa. Poplatníci jsou povinni zajistit, aby každý pes byl
touto známkou skutečně označen. Známka je nepřenosná na jiného psa, i
kdyby
šlo o psa téhož držitele a po zániku poplatkové povinnosti je poplatník
povinen
tuto známku vrátit. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen
oznámit nejpozději do 15ti dnů Obecnímu úřadu Ratměřice.
Známky vydané Obecním úřadem Ratměřice do nabytí účinnosti této
vyhlášky
zůstávají v platnosti.
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VIII.
O z n a m o v a c í p o v i n n o s t:
l. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku držení psa do 30 dnů od
dne
vzniku této skutečnosti. Povinnost oznámit držení psa má i občan, který je
od
poplatku osvobozen podle zákona o místních poplatcích nebo podle této
vyhlášky a důvod osvobození musí v oznámení správci poplatku prokázat.
2.Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném Obecním
úřadem
Ratměřice. Toto přiznání je povinen podat i v případech, kdy k tomu byl
správcem poplatku vyzván. Povinnost podat přiznání k poplatku se
nevztahuje
na poplatníky, kteří podali přiznání k poplatku do účinnosti této vyhlášky.
3.Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně každou skutečnost,

která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti nebo na
osvobození, a to do 30dnů od jejího vzniku.
4.Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku
příjmení, jméno nebo obchodní jméno nebo název právnické osoby,
bydliště
nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským
subjektem,
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředkyz její podnikatelské činnosti.
5.Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku
písemně
oznámit počet všech psů v domě chovaných a jména jejich držitelů.
IX.
Splatnost poplatku:
a) jednorázově, nečiní-li více než 300,- Kč ročně, nejpozději do 15.2.
každého
kalendářního roku.
I při vyšší částce než 300,- Kč lze poplatek zaplatit najednou, a to
v termínu
určeném pro jednorázovou splátku.
b) ve dvou stejných splátkách, činí-li více než 300,- Kč ročně, nejpozději do
15.2. a 15.8. každého kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit do pokladny Obecního úřadu v Ratměřicích, a nebo
složenkou nebo na účet správce poplatku u Komerční banky Votice, k.s.308
v.s. =popisné číslo poplatníka.
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PROSTRANSTVÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------l. Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství
- provádění výkopových prací /vč. záboru a výkopu/
- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a
služeb

- umístění stavebních nebo reklamních zařízení
- umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění skládek
- vyhrazení trvalého parkovacího místa
- užívání prostranství pro reklamní akce
- užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
.2. Plátcem poplatku: zvláštního užívání veřejného prostranství
jsou fyzické osoby a právnické osoby, kteří jsou povinni užívání
prostranství
ohlásit před započetím obecnímu úřadu v Ratměřicích
3. Osvobození od poplatků
- jsou akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely
- od poplatků trvalého parkování jsou osvobozeny osoby zdravotně
postižené
- u provádění výkopových prací stavebníci rodinných domků
4. Sazba poplatku činí
a/ 2,- Kč za každý m2 a započatý den, tj. i v případě, kdy veřejné
prostranství
je poplatníkem užíváno méně než 24 hodin
b/ pokud se bude jednat o poskytování prodeje zvyšuje se částka na
10násobek dané částky.
X.
S p o l e č n á závěrečná ustanovení
l. K odstranění tvrdosti může Obecní úřad na základě žádosti poplatníka
v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství (nevýšení
poplatku až na trojnásobek) zcela nebo částečně prominout.
2. Nebude-li poplatek zaplacen(odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří
obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený)
poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé
koruny
nahoru.
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3. Za porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou,
dále

stanovených zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, nebo rozhodnutím vydaným podle těchto předpisů
lze
uložit pokuty ve smyslu § 37 a 37a z.č. 337/1992 Sb., v platném znění.
4. Na žádost poplatníka může Obecní úřad Ratměřice povolit splátky i mimo
stanovené termíny za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění.
5. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací (poplatkovou) povinnost
stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo
doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
zanikla.
6. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v něž byl
poplatník
o tomto úkonu uvědoměn.
7. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
8. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Ratměřice a při řízení ve věcech
poplatků se postupuje podle této vyhlášky a podle zákona č. 337/1992 Sb.
o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
XI.
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 se zrušuje
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 7.5.2001 č.2/2001
XII.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2004.

