Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích
č. 1/2011
Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 3.10.2011 usnesením č.9/10/2011
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 (dále jen „vyhláška“):

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení
1.1.

Obec Kyselka (dále jen „obec“) vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a)
poplatek ze psů,
b)
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c)
poplatek za užívání veřejného prostranství
d)
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.2.

Správu poplatků vykonává „obecní úřad“ v souladu s všeobecně závaznými právními
předpisy.
ČÁST DRUHÁ

Poplatek ze psů
2.1.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kyselka.

2.2.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

2.3.

Poplatků ze psů jsou osvobozeny osoby dle § 2 odst.2 zák. o místních poplatcích

2.4.

Sazba poplatku:
a) za 1. (prvního) psa u rodinného domu nebo psa chovaného na zahrádkách
nenáležejících k rodinnému domu ………………………..
100,-Kč
b) za 2. (druhého) psa a každého dalšího u rodinného domu nebo psa chovaného na
zahrádkách nenáležejících k rodinnému domu………….…
150,-Kč
c) za 1. (prvního) psa v panelovém domě…………………….
850,-Kč
d) za 2. (druhého) psa a každého dalšího v panelovém domě…
1.000,-Kč

2.5.

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel
sirotčího důchodu činí 200,- Kč ročně, nevztahuje-li se na tuto osobu sazba poplatku
uvedená v čl. 2 .4.písm. a) a b).

2.6.

Poplatková povinnost vzniká dnem dosažení u psa věku 3 měsíců nebo dnem vzniku
vlastnického práva ke psu staršímu 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit vznik jeho
poplatkové povinnosti do 15 dnů jejího vzniku.

2.7.

Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení držení psa. Poplatník je povinen ohlásit
zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího zániku. V oznámení uvede poplatník
své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a věk psa.

2.8.

Poplatník je povinen ohlásit všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výši
poplatku, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.

2.9.

Poplatek za psa je splatný jednou ročně vždy do 30. června příslušného kalendářního
roku, za který se poplatek vybírá, a to v jeho celkové výši za příslušný kalendářní rok.
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poměrná část poplatku splatná do
15 dní od vzniku poplatkové povinnosti.

2.10. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
ČÁST TŘETÍ

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
3.1.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za
účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

3.2.

Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a
jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní
službu.
3.3.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro „obec“
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

3.4.

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:
a) 10,-Kč za osobu a den, není-li tento den dnem příchodu ubytované osoby
b) Paušální částka 50,-Kč za osobu ubytovanou na týden
c) Paušální částka 150,-Kč za osobu ubytovanou na měsíc

3.5.

„Ubytovatel“ převede „obci“ vybrané poplatky vždy za půl roku , a to vždy do
každého 15.dne v měsíci následujícího po půl roce, za který byl poplatek vybrán.

3.6.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.1Evidenční knihu
ubytovatel uchová po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních
údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. (Zákon č.101/2000 sb. O
ochraně osobních údajů)

ČÁST ČTVRTÁ

Poplatek za užívání veřejného prostranství
4.1.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb,
umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a
televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

4.2.

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
-

Park u kina v Kyselce p.č. 173/2 v k.ú. Nová Kyselka
Prostor před budovou obecního úřadu na p.č. 944/4 v k.ú. Radošov u Kyselky
Hřiště v Radošově p.č. 565/1 v k.ú. Radošov u Kyselky
Prostor před pomníčkem vedle fary v Radošově na p.č.1225/1 v k.ú. Radošov u
Kyselky

4.3.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.4.1.

4.4.

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

4.5.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
a) Za umístění dočasných zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění
stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení (přenosné stánky, pojízdné pulty,
prodejní stolky a jiná zařízení určená k prodeji), umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní
akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl v celém správním území „obce“,
,…………………………………………..
10,-Kč / 1 m2 / 1 den
b) Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
………………………………………………………….5,-Kč / 1m2 / 1 den

1

§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

4.6.

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

4.7.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatník
je povinen oznámit „obecnímu úřadu“ vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od
jejího vzniku. V oznámení uvede, v případě, že se jedná o právnickou osobu obchodní
jméno, sídlo, IČO . V oznámení uvede, v případě, že se jedná o fyzickou osobu jméno,
příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození.

4.8.

Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení užívání veřejného prostranství. Poplatník
je povinen ohlásit „obecnímu úřadu“ zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího
zániku.

ČÁST PÁTÁ

Poplatek za povolený a provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
5.1.

Poplatku za povolený a provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu podléhá
každý povolený a provozovaný hrací přístroj.

5.2.

Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

5.3.

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj za 3 měsíce činí 5.000,- Kč,

5.4.

Poplatek za výherní hrací přístroj je splatný do 15 dnů od jeho uvedení do provozu, a
to na celou dobu vydaného povolení.

5.5.

Vznik poplatkové povinnosti vzniká dnem zahájení provozu výherního hracího
přístroje. Poplatník je povinen ohlásit „obecnímu úřadu“ vznik poplatkové povinnosti
do 15 dnů od jejího vzniku. Při ohlášení poplatkové povinnosti poplatník uvede
obchodní jméno, sídlo a IČO, přesné označení výherního hracího přístroje – výr.č.,
model, stav počítadel, jeho umístění apod.

5.6.

Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.
Poplatník je povinen ohlásit „obecnímu úřadu“ zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů
od jejího zániku.

ČÁST ŠESTÁ

Společná ustanovení

6.1.

Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky, nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.

6.2.

Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 3.10.2011

6.3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22.10.2011

6.4.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 13.7.2005 pod č.j. 171/2005

…………………………………..
Obec Kyselka
Starostka Ing. Petra Hoffmannová
……………………………………
Místostarosta Mgr. Vladimír Zicha

Vyvěšeno na veřejné desce:
6.10.2011

Sejmuto:

