/
obce Zahnašwice
obprně zÍvauryfrlyb|áška š,t | 20t|
o místnírnpoplatku ze psri
Zastupitelstvo obce se na svém zasedrání dn@ 21.3.2011. usnesenírnč1. usneslo vydat na
zák18dě $ 14 odst 2 ziůrona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcíc'h' ve zněď pozdějších
pŤedpisťr, a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) aíkona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní ďízenl),ve zrrěnípozd{išíchpŤedpisri' tuto obecně zÁvanovvyhlášku:

Čt. t
Úvodníustanovení

obec zahnďovice touto obecně z,ívagrolu vy}lr{škou zavád|místní poplatek ze psri (dále jen
poplatek).

fuzení o poplatcích vykorrává oÚ zahnašovice

(drále správce

poplatku)

Čt.z

Poplatnílš' pÍedmět poplaÚku
Poplatek ze psrlplatí držitel psa Witelem je fyac|<á, nebo pnávnická osoba' kte má tvaty
pobyt nebo síďo na zemí Ceské republiky. Poplatek ze psťr se platí ze psri stmších 3 měsícťr.

čt.:

ohlašovrcípovinnost
Poplatrík je povinen spnávoi poplatku ohlásit písamně nebo risErě do protokolu vznik azÁnk
poplaÍkové povinnosti do 15 ti.dn'l.
PŤi plnění ohlašovacípovinnosti je poplatnflq kterjm je szická osobq povinen sdělit spn{vci
poplatku jménq pŤíjmení,rodné čísloa adrcsu trvalého pobyttt' nefu jde.lt o právnickou
osobu náz'ev, sídlo a tČ. ryzict<á nebo prármická osoba' ktení je pďnikatelslcjm subjektem,
onáriií fÓvněŽ čísláiičtfi u peiiětriích iistavfi' iiá níeM jsou vedeny iiéhěŽiíprÓstfud|ry
z podnikatelské ěinnosti. Poplatnft je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv
zrrrěny v ohlďovací povinnosti do 15 ti. dnú"

Čt. +
Sazba poplaÚku
Sazba poplatku za rok ěiní:

zaprvního psa
b) za druhého a dalšíhopŠatéhÓŽ
a)

dÍŽitélé
Čt. s
Splatnost poplaÚku

l. Poplatekje splafuf do 30.6. kalendráŤrrího roku.

50'- Kě
50'. Kč

Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. je poplatek splaetý do 15 ti dnů ď
vzniku poplatkové povinnosti.

2.

Čt. e
osvobozenÍ a ú|evy

od poplatku

se osvobozují

:

b' y nwidomÉ a beruwpn"é nebe dÍžítpltprůkga'u ZW lP
b) gbec ajejí rozpočtovéorganizar,e
c) Ceslcý červený Kíž
d) složky IZS
e) osobavykonávající funkci mysliveckého hospodiíře, je.ti její pes lovecky upoťebitelný
f) myslivecké sdružení sprawjícíhonitbu v k.ú. Zďrnďovice

a)

gsp.

Čt.l

Zrušovacía přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně zinaaná vyhlráška č,.2l2002/MS ze dne.19.|2.200t ktení nabyla účinnosti
dne l.1.2002. Na poplatkové povinnosti vzniklé před dnem nabytl účinnostitéto obecně
závaxÉ rryhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně zánané vyhlášky.
Čt. g

Účinnosi
Tato obecně zÁvaaávyhláška obce Zďrnašovice nabyváúčinnosti dnem
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