Obecně závazná vyhláška č.2/2010 obce Koclířov
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Koclířov se na svém zasedání dne 30.6.2010 usnesením č. 4/8 b) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Koclířov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Koclířov (dále jen „správce poplatku.
(3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Koclířov.
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1)
(2)

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, resp. zániku.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Čl. 3
Sazba poplatku
100,- Kč;
150,- Kč.
Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. června každého roku.
(2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku po termínu splatnosti podle předchozího odstavce je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Čl. 5
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
(2) Osvobozen je poplatník, který je členem organizace zabývající se kynologickou činností, členem mysliveckého svazu či sdružení
a členem klubu chovatelů psů společenských plemen.
Čl. 6
Účinnost
(1) Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Koclířov č. 1/2008.
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