unsrys ztpv
Obecně zánazná vyhláška Městyse Zápy
č.1l2011omístníchpoplatcích
1 v souladus ust.$ 10písm'd)' $ 35 a
městyseZápy schvalujeavyďává dne24.2.201
Zastupitelstvo
předpisů,a ust. $ 14
Sb., o obcích,ve zněnípozdějších
$ 84 odst.2) písm.h) zákonač.12812000
pozdějších
předpisů,
tuto obecně
poplatcích,
znění
ě.
565lÍ990
o
místních
ve
Sb.,
odst.2) zákona
poplatcích
:
záv aznouvyhláškuo místních
oddíl I.
Základní ustanovení
Čt.t
poplatky(dálejen ',pop1atky..):
1) MěstysZápy zavádíauybirátytomístní
a) poplatekze psů'
b) poplatekza tŽíváníveřejného.prostranství,
c) poplatekz ubytovacíkapacity,
d) poplatek za provozovanývýhemí hrací přístroj nebo jiné technickéhetní zaÍízeni
povolenéMinisterstvemfinancípodlejinéhoprávníhopředpisu"
2) Správupoplatkůvykonává obecníúřad(správcepoplatků).
oddíl II.
Poplatekze psů

,,

Čl'z

ohlašovací povinnost
1) Poplatníkje povinen správci poplatků ohlásit5 vznlk, změnu nebo zánik poplatkovépovinnosti
do 15ti dnůode dne, kdy tato skutečnostnastala.
2) Poplatníkje rovněžpovinen ohlásit správci poplatkůdo i5ti dnůjakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.
3) Povinnosti podle odstavce I) a 2) se vztahují i na poplatníky,kteří jsou od poplatku ze psů
zce|a,popř.zčástinebo po určitoudobu, osvobozeni.

Čt.:

Sazba poplatku ze psů
Sazbapoplatkuze psůčiníročně:
a) zaprvníhopsa
b) za druhéhoakaždéhodalšíhopsa téhoždrŽitele

Čt.
+

osvobození
' 2 zákonač,56511990
poplatcích,
předpisů
Sb.,o místních
ve zněnípozdějších
$
' 4 zákonač.565l'990Sb.,o místních
poplatcích,
předpisů
ve zněnípozdějších
5
3 7 zákonač.565/1990
poplatcích,
předpisů
Sb.,o místních
ve zněnípozdějších
5
4 10azakonač. 565l|990Sb.,o místních
poplatcích,
předpisů
ve zněnípozdějších
$
5 14azakonač. 565l|990Sb.,o místních
poplatcích,
předpisů
ve zněnípozdějších
5

100,-Kč
150,-Kč

od poplatku ze psůje osvobozen nad rámec ust. $ 2 odst. 2) zákona č. 56511990Sb., o místních
poplatcích,ve zněnípozdějšíchpředpisů
a) ďržitelpsa, který pŤevza|psa z útulku,a to po dobu 1 roku ode dne pŤevzetí
b) držitelprůkazuZTP,po dobu drženíprůkazu

cl.5

Identifikace psů
Správce poplatkůzaznarrcná identifikačníúdajeo poplatníkovi a o psu do evidenčníkarty a vydá
poplatníkovievideněníznámku pro psa' a to bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhánebo jeho
držite|jeod poplatku osvobozen.

Čt.
o

Splatnostpoplatkuze psů
roku.
1) Poplatekze psůje splatnýbez vyměřenivžďydo 28. únorakaŽdého
je poplatekze psůsplatnýdo 30ti
2) Vznikne-li poplatkovápovinnostběhemroku po 28.únoru'
povinnosti.
dnůod vznikupoplatkové
oddíl III.
Poplatek za užívání
veřeinéhoprostranství
Čt.l
Veřejnéprostranství
za jehožužívání
prostranství,
se vybírámístnípoplatekzaužívániveřejného
Veřejnéprostranství5,
je konkretizovánov přílozeč.1 tétoobecnězávaztévyhlášky.
,|'.
cl.8
ohlašovacípovinnost
je povinensprávcipoplatkůpředem(nejpozdějiv den vzniku poplatkové
povinnosti)
1) Poplatník
ohlásitopředpokládanoudobu,místoa plochu uŽivániveřejnéhoprostranství.
je rovněžpovinenohlásitsprávcipoplatkůdo 15tidnůjakékolivzměnyv ohlášených
2) Poplatník
včetněukončení
lŽiv áni veřejnéhoprostranství.
skutečnostech,
kteříjsou od poplatkuza užíváni
3) PovinnostipodleodstavceI) a 2) se vztahujíi na poplatníky,
prostranstvízcela,
popř' zčástinebopo určitoudobu,osvobozeni.
veřejného
Čt.q
Sazba poplatku za užív
áni veřejnéhoprostranství
1) Sazba poplatku za uživáni veřejnéhoprostranstvíčiníza každý l započ,atý
m2 a každýi
započaýďen:
dočasných
a) za umístění
staveba zaÍízeni
pro poskyovánísluŽeb
slouŽících
5'-Kč'
dočasných
b) za umístění
stavebazaŤizetisloužících
pro poskytování
prodeje
10,-Kč,
výkopovýchptací
c) zaprovádění
10,.Kč'
stavebního
zaŤízeni
d) za umístění
5,-Kč,
reklamního
e) za umístění
zaŤízeni
10,-Kč
f) za umístěnizařízenílunaparků,
cirkusůa jiných obdobnýchatrakci
1,-Kč,
g) za umístění
skládekstavebního
a podobného
materiálu
2,-Kč,
" $ 34 zakonaě. L28D000Sb'' o obcích'v zněnípozdějšichpředpisů

h) zauživáníveřejnéhoprostranstvípro reklamníakce
10,-Kč,
i) zauživáníveřejnéhoprostranstvípro potřeby tvorby filmových ate|evtzníchděl 10'.Kč.
2) V případěsouběhuvíce zvláštníchuživáníjednoho
veřejnéhoprostranstvíve stejnémobdobíse
platípoplatekstanovenýnejvyšší
sazbou'

Čt'to
osvobození
od poplatku za uživání veřejného prostranstvíjsou osvobozeny nad rámec ust. $ 4 zákona č,.
565l1990Sb., o místníchpoplatcích,ve zněnípozdějšíchpředpisůakce, kterépořádá městys Zápy'

Č t t. t

Splatnost pop latku za užívání veřej n ého pro stran ství
Poplatek za užívéníveřejnéhoprostranstvíj e splatný:
a)
b)

pŤi užíváníveřejného prostranství po dobu kratší30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s
:uživánim veřejnéhopro stranství zap oěato,
při uŽíváníveřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možnépoplatek rozdělit v
jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
nejpozději v den, kdy bylo s užívánímveřejnéhoprostranství započato,a druhá splátka
nejpozději v den, kdy bylo užívániveřejnéhoprostranstvíukončeno,nejpozději však do
31. prosince příslušného
kalendářníhoroku.

oddílIv.

Poplatek z ubytovací kapacitv

.

Čt.
tz

ohlašovacípovinnost
1) Poplďník je povinen správci poplatků ohlásit6 zahé4ení
činnosti spočívající
v poskýování
přechodnéhoubyování ve lhůtědo 15ti dnůod zahájenitétočinnosti.
2)

Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit ukončeníčinnosti spočívající
v posk1tování
přechodnéhoubyovrínínejpozději ke dni ukončenítétočinnosti.

3)

Poplatníkje rovněŽ povinen ohlásit správci poplatkůdo 15ti dnůjakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech.

Čt.t:

Sazba poplatku z ubytovací kapacity
Sazbapoplatku z ubyovací kapacity činí:
a) zakažďévyužitélůžkoa den
b) paušálnísazbaza|ižko a měsíc

6'.Kč
150'-Kč

CI. 14
Splatnostpoplatku z ubytovacíkapacity
Poplatek z ubýovací kapacity, včetněpředloženívyúčtováníza uplynulé období,je splatný
pololetíkalendářního
roku ( tj. do 15.7. a 15'1.)
nejpozdějido 15tidnůpo uplynutíkaŽdého
oddíl v.
provozovanÝ
přístroi
za
vÝherní
hrací
nebo iinétechnickéhernízařízenínovolené
Poplatek
MinisterstvemÍinancípodle iinéhoprávníhopředpisu

Čt.
ts

ohlašovací povinnost
1) Poplatníkje povinen správci poplatků ohlásit6 uvedenívýherního hracího přístroje nebo jiného
technickéhoherního zaŤízenipovolenéhoMinisterstvem financí podle jiného prá';níhopředpisu
do provozu, a to ve lhůtědo
(dále jen ,,výherníhrací přístroj nebo jiné technickéhernízaŤízení,,)
provozu.
uvedení
od
15ti dnů
2) Poplatník, který ke dni účinnostitéto obecně závazné vyhlášky provozuje na uzemí městyse
Zápy jiné technické herni zaŤízenípovolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatků a současně uvést všechny
skutečnostirozhodnó pro správu poplatku, a to ve lhůtě do 15ti dnů ode dne nabytí účinnosti
tétoobecně závaznévyhlášky.
3) Poplatníkje rovněžpovinen ohlásit správci poplatkůdo 15ti dnůjakékoliv změny v ohlášených
skutečnostecha do 15ti dnů ukončeníprovozování výherního hracího přístroje nebo jiného
technickéhoherníhozaŤizení,tj.zánikpoplatkovépovinnosti.

Čt.to

]$

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku zakaždý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technickéherní zaŤizeni
činí5.000,-Kčna 3 měsíce.
2) V případě, že výhemí hrací přístroj nebo jiné technické herní zaŤízeníbuďe provozováno po
dobu kratšíneŽ 3 měsíce,platíse poplatekv poměrnévýši.
CI. I7
Splatnost poplatku
1) Poplatekje splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technickéhoherního
zaÍízenína dobu nejdéle3 měsícův poslední den čtvrtletí,ve kterémbyl výherní hrací
přístroj nebo jiné technickéhernízatízeníuveden do provozu
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technickéhoherního
na dobu delšínež3 měsíce vždyv posledníden příslušnéhočtvrtletí(ve čtvrtém
zaŤízení
čtvrtletínejpozději do 15. 12.),počínaječtvrtletím,
ve kterémbyl výherníhracípřístroj
nebo jiné technické herní zaŤízeníuveden do provozu' Íesp. u jiných technických
herních zařizeni, která jsou ke dni účinnostitétoobecně závazné vyhlášky jižv provozu,
počínajeprvním čtvrtletímúčinnostitétoobecně závaznévyhlášky.
2) Poplatník můŽepoplatek zaplatitjednorázově, a to nejpozději do 2 měsíctpo zabájeníprovozu
výherníhohracíhopřístroje nebo jiného technickéhoherníhozaŤízení,

o'ddílW.

Ustqnovení přechodná a závěrečná

zz
Čt.

Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzníklépřede dnem nabýí účinnostitétoobecně závaznévyhlášky nazákladě obecně
závazné vyhlášky městyse Zápy ě. I|20II, o místníchpoplatcích, ze dne 24'I.20II, ztstávaji
nedotěenyaposuzují se podle uvedenéobecně závaznévyhlášky městyse.

Čt.
zz

Zrušovacíustanovení
poplatcích
o místních
ze
Zrušujese obecnězávaznávyhláškaměstyseZápy ě. Il2009 a č,.212009,
d n e1 7 . 2 . 2 0 0 9 .
t

ct.24

Účinnost
dnemI, 3.20II.
Tatoobecnězávaznávyhláškanabyváúčinnosti

místostarosta
obce
25,2.20]1
Vyvěšeno:
14.3.2011
Sejmuto:

šÁp{

