Obecně závaznávyhláška obce Mikulovice
o místníchpoplatcích č.112003

r!! v

Zastupitelstvo obce Mikulovice schválilo dne 1. prosince 2003 dle zákona ě.229/2Oo3 Sb.,Lteým se
mění zákon č. 56511990 Sb., o místních poplatcích ,ve znění pozdějšíchpředpisů,ustanovení 8 15 a
v souladu s ustanovením $ 10 písm. a) a $ 84 odst. 2 písm' i) zákona č. 128/2OďO Sb.,o obcích ( ábecní
zřizeni)
obecně závaznou vyhlášku'tuto

oddíl l.
Základní ustanoveni
ČI. t
(1) obec Mikulovice lybírá týo místnípoplatky.
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užíváníveřejnóho přostranství
c) poplatek ze vstupného
d) popIatek za pÍovoz systému shromažd'ování,sběru,přepravy'třidění,využívání

Y

a

odstraňováni komunálních odpadů

(2) Spráw poplatků r.ykonává obecní úřad v MiL-ulovicích (dále jen ,,správce poplatku") a v
řízeníve věcech poplatků se postupuje podle zákona č.331/1992 Sb.,o správě danr a
poplatků've znění pozdějšíchpředpisů'pokud zákon č' 565/1990 Sb.'o místníchpoplatcích
ve znění pozdějšíchpředpisů ,nestanoví jinak'

oddíl Il

Pop|atek ze psů

čl.z

Předmět poplatku

_

Poplatku podléhají psi starši tří měsíců'

čI. s
Poplatnik
Poplatníkem je držitel psa.Držitelem psa je ťyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na územíCeské republiky.

Čt..t
Oznamovací povinnost
(

1

) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku

do ] 5 dnů ,že je držitelem psa.
Po dowšení stáří psa tří měsíců je poplatnik povinen podat přiznání k poplatku a
poplatek zaplatit podle C1.9.

(2) Povinnost oznámit drželi psa má i občanjehož pesje od poplatku podle
zákona o místních poplatcích nebo podle této ryhlášky osvobozen a tuto skutečnost

musí v oznámení správci poplatku prokázaÍ '

r

(3) Poplatník je ror'něž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost,která má
na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů odjejího vzniku.

vliv

čls

Identifikace psů
Správce poplatku rrydá poplatníkovi evidenčníznámku pro psa bez olrledu na to,zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen'Poplatník je povinen zajistit"aby pes
známku nosil.Tato známka je nepřenosná na jiného psa,i kdyby što o psa téhoždržitele.
Ztráu nebo zctzeni této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději
do 5 dnů.

Čt. a
Sazba poplatku
Poplatek za psa činíročně
a) zajednoho psa 50 Kč
b)za druhého a každéhodalšího psa stejného drátele 125
:

Kč

Čl.l

Osvobození

(l)od poplatku

ze psů je osvobozen držitel psa,kte4im je osoba:
a) nevidomá,bezmocná a držitel pnikazky ZTPlP(nlášť těžce postižený s průvodcem)'
b) l(eré stanoví povinnost drženi a použivání psa zvláštní předpisy (cvičení
zácfu anářských,loveckých psů s příslušným osvědčením)
c) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písmenem a)
d) provozující útulek zřízený obcí pro ztraaené a opuštěné psy
(2)Poplatník je povinen správci poplatku prokánat vždy do 15 dnů příslušnéhokalendářního
roku ,že důvod osvobozeni trvá.
(3)osvobození od poplatku ze psa zanlká,zanikne_li důvod osvobození'

Vznik

Q

cl.8

a

zánik poplatkové povinnosti

(l)Poplatek ze psů platí držitel správci poplatku dle trvalého pobytu nebo sídla.
(z)roplatek se platí od počátku kalendařního měsíce následujícího po měsíci,kdy poplatková
povinnost vznikl'a' ato za jednotlivé měsíce do konce kalendiířního roku'
(3)V případě drženípsa po dobu kratšínež jeden rok se platí poplatek v poměrné výši 1'/1z
stanovené sazby,která odpovídá počtu i započaqich kalendařních měsíců.

(4)Zan1kne-1t poplatková povinnost,musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit
nejdéle do 15 dnů .

Čt. s
Splatnost poplatku
(l )Poplatek je splatný

:

nečiní-livice než l25 Kč ročně,nejpozději do lS.dubna každéhorok-u,
b)činí-livíce než 125 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách,vždy nejpozději do 15.září
a)

každéhokalendařního rok-u.
c) i při ryššíčástce,než je l25 lze poplatek zaplatit najednou,a to v termínu určenémpro
jednorázovou splátku.

-

oddíl Il[

Poplatek za uŽíváníveřejného prostranství
Čl. to

Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užíváníveřejného prostranství zvláštními způsoby,kteými se rozumí
provádění l{'kopových prací,umístění dočasných staveb a zďízení sloužícíchk poskytovaní prodeje a
služeb,umístěni stavebních,prodejních nebo reklamních zaÍizení,zařizenícirkusů'
lunaparlni a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto pÍostranství pro k'ulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmoých a televizních děl-

Čt. tt
Veřeiné prostranství

Za veřejné prostranství se dle této lyhlášky považuje silnice, místníkomunikace, veřejné účelové
komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a dalšíprostory přístupné každémubez omezení.

Čt.tz

Poplatnft
(

1)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,která uživá veřejné prostranství způsobem
uvedeným v čl. 10'

(2) Užívá-|istejnou část veřejného prostranství několik poplatníků,odpovídaj í za zap\aceni ceÍého
poplatku společně a nerozdílně' Správce poplatku můžeuložit zaplaceni kterémukoliv z nich'

Ó. ts

oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užíváníveřejného prostranství nejméně pět
dní před započetím.Vpřípadě užíváníveřejného prostranství na dobu kratší než jeden den
je nutno splnit tuto povinnostjeden den předem.
(2) Při plněni oznamovací povinnosti je poplatnik povinen sdělit správci poplatku příjmeni'
jméno nebo náeev právnické osoby,bydliště nebo sídlo,IČo,popř'RČ.

Ó. r,t
Sazba poplatku
zauživáni veřejného prostranství čini zakaždý i započatý m2 a započatý den
užívanéhoveřejného prostranství
a)za provádění výkopoqÍch prací 10 Kč/m2
b)za umístění zzřízení k poskytování služeb 10 Kč/ m2
c)za umístění stavebního zďízení 10 Kč/m2
d)za umístění prodejního zařízení 50 Kč/m2
e)za umístění reklamního zaÍizeni 1o0 Kčlm2
f)za umístění skládek 10 Kč/m2
g)za v1hrazení trvalého parkovacího místa 1 000 Kč _ročnípaušál.částka
h)za použiti veřejného prostranství pro kulturní a sportovní a reklamní akce

(1) Poplatek

:

10

Kč/m2

ch)za pouátí veřejného prostranství pro účelytvorby filmoqich a televizních děl

l0o Kč/m2

-

(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to

poplatnik k činnosti vyuŽije'

,kerou ajak velkou část dne

čl. rs

Osvobození

ť

Pop1atku za uživáni veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství jejichž vytežek.ie určen
na charitativní a veřejně
prospěšné účely.
b) r,ryhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené-

Vznik

a

Ó. ro
zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne,kdy došlo k užíváníveřejného prostranství
způsobem
uvedeným v čl' ] 0 až do dne,kdy toto užívánískončilo
,ziÍizení'bylo odstraněno a ,reiejne
prostranství bylo uvedeno do původniho stalu.

čt. lz

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný

:

a) při

užíváníveřejného prostranství po dobu kratšísedmi dnů nejpozději
v den,kdy bylo
s užívánímveřejného proStranství započato'
b) při užíváni prostranství po dobu. delšínež.sedm dnů je možné
poplatek rozdělit Vjednom
kalendářním roce do dvou stejných splátek,přičemž prrrní spláika je
splatná nejpolději
v den,kdy bylo s užívánímveřejného p.ostránst,rí zipočato'a zbyvajici
spIattřiffije.;i
do 1 5'prosince příslušného kalendářního roku.
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíčnípaušální částkouje
splatný první den v přísluš_
ném týdnu nebo měsíci'
d) poplatek stanovený ročnípaušální částkouje splatný do 3O.června
příslušného kalendář_
ního rokrr

oddit Iv.

Poplatek ze vstupného
ct. t8

Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kultumí,sportovní,prodejnínebo reklamní
akce .
Vstupným je peněžitá částka'kterou účastníkakce zapiati zato
,Že se můžezúčastnit.

ČLrs

Poplatník
Poplatníkem je fyzícká nebo právnická osoba,kerá akci pořádá.
Čl. zt

Oznamovací povinnost
(1) Po-platník je povinen nejpozději pět dní před konáním
akce oznámit správci poplatku její

pořádáni a vstupenky označenécenou,datem,hodinou konání
ut""

u;ňe"". páruáu;i"

_
'

předložit ke kontrole (případně k peďoraci ,apod.)
(2) Poplatník je povinen-správci poplatk-u sdělit příjmeníjméno nebo název právnické osoby'
bydtistcnebosídlo,IČo,popř.RČ.
(3) Do třiceti dnů po skončeníakce je poplatník povinen podat správci poplatku piiznáni
k poplatku-Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Čl. zt
Sazba poplatku
Sazba poplatlr-u z úhrnnéčástky vybraného vstupného sníženéhoo daň z přidané hodnoty ,pokud je
v ceně vstupného obsažen činípro
:

kultumí akce lo oÁ
b) sportovní akce 5 7o
c) prodejní a reklamní akce 15 7o
a)

e) obec můžepo dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou'

Čl. zz

osvobození

!_

-

od poplatku

Ze Vstupného jsou osvobozeny:

a)akce jejichž celý vytěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.

Čl. zs
Splatnost poplatku

Poplatekje splatný do třiceti dnů ode dne pořádaní akce. U poplatku placeného paušální částkou je
povinen poplatník zaplatit předem.

oddíI v.

Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,
třídění'využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. zl
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provoz systému shromažd'ovríní,sběru,přepravy"třiděni,w,uživáni a
odstraňování komunálních odpadů.

čl. zs

Poplatník
Poplatek platí
(1) Fyzická osoba'kerá má v obci Mikulovice trvalý pobyt;za domácnost můžeb1it poplatek
odveden společným zástupcem,za rodinný nebo býoqý dům vlastníkem nebo uživatelem,
týo osobyjsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,které poplatek odvádějí,
(2) Fyzická osoba,která má ve vlastnicwí stavbu určenou nebo sloužícík individuální rekreaci
ve lteré není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;máJi k této stavbě
vlastnické právo více osobjsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,a to ve wýši
odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu.
(3) Za fyztckou osobu,která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této
ryhlášky'plní všechny povinnosti zákonní zástupci(u nezletilých dětí např- jejich rodiče).
:

(a) V přÍpadě, že občané,lteří mají trva.lý pobyt v obci Mikulovice a Blato a prokazatelně se celý
rok v místě trvalého bydliště nezdrhýi' budou od poplatku osvobozeni. Rovněž tak studenti, kteří
předloží doklad o zaplacení internátu nebo koleje budou platit polovičnístanovenou taxu.

cL.26

ohlašovací a oznamovaci povinnost
(1) Poplatník má ohlašovací a oznamovací povinnost.
(2) Poplatník splní ohlašovacípovinnost tím ,že správci poplatku doručípísemnéoznámeni
osobně nebo prostřednictvím společnéhoplátce'
(3) ohlašovací povinnost musí být splněna do 14 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku (oznamovací povinnost),skutečnosti
roáodné pro vznik,změnu nebo zárrik poplatkové povinnosti'

(s) Poplatník podle čl' 26 odst' 1 a 3 táo rryhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zárrik
jeho poplatkové povinnosti v důsledl:u změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do
14 dnů ode dne,kdy tato změna nastala.
(ó) Poplatník dle čl.31 odst. 2 této vyhláškyje povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určenínebo sloužící
individuální rekreaci.

cl.27

Sazba poplatku
Sazbu poplatku woři:

a) částka 150 Kč za osobu uvedenou v čl. 25 a kalendáiní rok ;
b) částka 250 Kč za kalendařní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
roku 2003 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu' Skutečnénáklady činily
v roce 2003 Kč 213-581'50.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí400 Kč.

Čl za
Splatnost poplatku
Poplatekje splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpoději do 28.2.

a do 30.6' Je možno

zaplatit i jednorazově.

čt. zs
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od začátku měsíce,kdy došlo k získánítrvalého pobyu v obci nebo
nabytí vlastnického práva ke stavbě,která je určena nebo sloužík individuální rekreaci.
(2) v případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,která je určena
nebo sloužík individuální rekreaci v průběhu ka1endářního roku,se uhradí poplatek
v poměrné qíši,která odpovídá počtu kalendářních měsícůpobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušnémkalendářním roce-Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíceje pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav na konci tohoto měsíce(

oddí| vL

Ustanovení společná a závěrečná
c|.30

NebudouJi poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,q'měří správce

poplatku,vždy poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část můžeobec zlýšit až na trojnásobeÉ.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. rt

Tomu,kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto lyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžitépovahy,může správce poplatku uložit pokutu podle ustanoveni \ iz zákona ě'
337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Člsz
(l) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost stanovenou obecně
závaznou lyhláškou obce,lze dlužnépoplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního

roku,ve lrÍerémoznamovací (poplatková) povinnost vznikla.(netýká se plátce poplatku
uvedeného v oddíle VI'teto vyhlášky- systém sh'omažďování,sběr,přepiava,třídEní,
vwživání a odstraňování komunálních odpadů).
(2) Promlčecílhůtyjsou posuzovríny podle zákona č.337/1992 Sb', o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

Čls:
Správce poplatku 'můžena
žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek
'zálkladě
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečněprominout'a to z důvódu ódstranění iváosti'

Čl. sl
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatc ich

č,.3 /2OOI ,

čl. ss

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidne l.ledna 2004'

4/2oO1 a č.2/2002.

