M ě s t o   Hodkovice   nad   Mohelkou

V Y H L Á Š K A  č. 1/2004
o místních poplatcích v územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou



     Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , schválilo dne 29. června 2004 tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

ODDÍL I.
Základní ustanovení

Článek 1

1) Město Hodkovice nad Mohelkou vybírá tyto poplatky:
     a) poplatek ze psů
     b) poplatek za užívání veřejného prostranství
     c) poplatek ze vstupného
2) Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad v Hodkovicích nad Mohelkou.


ODDÍL II.
Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku

     Poplatku podléhají psi starší tří měsíců (poplatková povinnost).

Článek 3
Poplatník

     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území města Hodkovice nad Mohelkou trvalý pobyt nebo sídlo.

Článek 4
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku ze psa staršího tří měsíců,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        jehož je držitelem, do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o  místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na 
     vznik, zánik poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, 
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     jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
5) Správce poplatku může vyzvat vlastníky nebo správce domů ke sdělení počtu psů v domě.

Článek 5
Identifikace psů

     Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes 
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i 
kdyby šlo o psa téhož držitele. Při ztrátě nebo odcizení známky bude poplatníkovi na základě
jeho žádosti vydána známka nová.

Článek 6
Sazby poplatku

     Poplatek za psa činí ročně:

1)  za jednoho psa chovaného 
     a)  v bytě na sídlišti Podlesí a přilehlé části Mánesovy ulice - bytové domy  	-  400,- Kč
         důchodci s jediným zdrojem příjmu						-  200,- Kč
     b)  v Hodkovicích nad Mohelkou mimo oblast v bodu a)			-  100,- Kč
          důchodci s jediným zdrojem příjmu						-    30,- Kč           c)  v osadách Jílové, Radoňovice a Záskalí a na samotách (Citeře, Boženice)   -    30,- Kč
         důchodci s jediným zdrojem příjmu						-    30,- Kč

2) za každého dalšího psa chovaného 
     a) v bytě na sídlišti Podlesí a přilehlé části Mánesovy ulice – bytové domy	-  600,- Kč
        důchodci s jediným zdrojem příjmu 						-  200,- Kč 
     b) v Hodkovicích nad Mohelkou mimo oblast v bodu a) 			-  150,- Kč                 pro důchodce s jediným zdrojem příjmu 				  	-    30,- Kč 
     c) v osadách Jílové, Radoňovice a Záskalí a na  samotách (Citeře, Boženice)   -    50,- Kč      pro důchodce s jediným zdrojem příjmu 					-    30,- Kč 
     

Článek 7
Osvobození

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
     a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán    III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
	b) osoba, provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
     c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní   předpis
  2) Od poplatku ze psů je osvobozena osoba, která dovršila 70 let  věku a výše, a to za 1 psa.
       Za druhého a dalšího psa platí osoby od 70 let výše takto:
     a) Podlesí a přilehlá část Mánesovy ulice – obytné doby		 	-   300,- Kč
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    b) Hodkovice nad Mohelkou mimo části uvedené v bodě a) 		-   100,- Kč
    c) Boženice, Jílové, Záskalí, Radoňovice, Citeře				-     50,- Kč
           
3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna  příslušného kalendářního roku    prokázat, že důvod osvobození trvá.
4) Po dobu jednoho roku se poplatek neplatí ze psa, kterého občan převzal do své péče z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, za podmínky, že tento občan nebo jiná osoba žijící s ním ve společné domácnosti nebyla dříve držitelem tohoto psa.
5) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši jedné dvanáctiny stanovené sazby.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit. 
4) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně ustanovení článku 8 odst. 2 této vyhlášky.

Článek 9
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.


ODDÍL III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 10
Předmět poplatku

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 podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce, apod.
2) Veřejným prostranstvím v územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou podle této      vyhlášky jsou:
     náměstí, návsi, místní komunikace, parkoviště, odstavní plochy, pásy kolem komunikací a      silnic.
3) Užívat veřejné prostranství pro účely stanovené v odstavci 1) může občan až po vydání   povolení Městského úřadu v Hodkovice nad Mohelkou.
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Článek 11
Poplatník

Poplatníkem za užívání veřejného prostranství je fyzická nebo  právnické osoba,  která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 10 odst. 1) této vyhlášky.

Článek 12
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za každý započatý m2 a den (rok) činí podle účelu a místa využití veřejného prostranství:
     - za prodej zboží a služby na celém území Hodkovic nad Mohelkou 	15,- Kč/m2/den
     - umístění reklamy								  2,- Kč/m2/den
     - skládka uhlí apod.	        do 2 dnů					  0,- Kč/m2/den				        dále					  2,- Kč/m2/den
     - skládka při rekonstrukci sítí    povolené 				  0,- Kč/m2/den				        nepovolené				10,- Kč/m2/den
     - plátěné garáže, přívěsy 						          200,- Kč/m2/rok     
     - trvalé parkování mimo parkoviště			        	          100,- Kč/místo/měsíc
     - vyhrazené místo k parkování pro organizace			          400,- Kč/místo/rok
     - provoz lunaparků apod.						          100,- Kč/atrakci/den
2) Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby je v pravomoci komise výstavby, život.      prostředí a dopravy povolit zřízení trvalého parkovacího místa a stanovit poplatek dle sazebníku.
3) Poplatek se vybírá za každý započatý den, týden, měsíc, rok.

Článek 12
Osvobození od poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství pro trvalé parkovací místo neplatí osoby invalidní.
2)  Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen  na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek může prominout.

Článek 13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem, kdy poplatník na základě povolení Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou začne veřejné prostranství užívat.
2) Poplatková povinnost zaniká skončením platnosti povolení o užívání veřejného prostranství.
3) Po dohodě s městským úřadem lze stanovit poplatek týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční paušální částkou.
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Článek 14
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku


ODDÍL IV.
Poplatek ze vstupného

Článek 15
Předmět poplatku 

Poplatek ze vstupného se vybírá na kulturní, prodejní, obchodní akce a dále za prodané místenky a poplatek při vstupu či během kulturních a ostatních produkcí.

Článek 16
Poplatník

Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci pořádá.

Článek 17
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku ze vstupného je řízena druhem pořádané akce a procentem z úhrnné částky vybraného vstupného:
    a) z úhrnné částky vstupného za skutečně prodané vstupenky, dobrovolného vstupného,
        prodaných místenek a ostatních úplat (za programy a podobně), sazba poplatku činí 5%
    b) z paušální částky podle kapacity sálu a ceny vstupenek, místenek sazba poplatku činí         2%

Článek 18
Osvobození od poplatku

Z akcí prodejních (burza), jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a humanitární účely,     a dále z akcí pouze pro děti nebo důchodce, se poplatek nevybírá.

Článek 19
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká do 15 dnů ode dne ukončení akce, ze které se poplatek dle čl.15 této vyhlášky vybírá. V této lhůtě předloží pořadatel akce Městskému úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou písemný doklad o prodaných vstupenkách, místenkách a úhrnné částce vybraného vstupného.
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ODDÍL V.

Ustanovení společná a závěrečná

Článek 20


1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění  ve smyslu § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 21

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 22
     
     Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 23

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší :
1) Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 6/1994 „o místních poplatcích v územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou“, kterou schválilo  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou na svém zasedání dne 25.4.1994 a která nabyla účinnosti dnem 1.7.1994
2) Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 10/1996, vydaná 6.6.1996,  kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 6/1994 „o místních poplatcích v územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou, schválená Zastupitelstvem města Hodkovice nad Mohelkou dne 25.4.1994“
3) Obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 14/1996, která nabyla platnosti dnem přijetí – tz. 23.10.1996 a kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hodkovice nad Mohelkou č. 6/1994 „o místních poplatcích v územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou, schválená Zastupitelstvem města Hodkovice nad Mohelkou dne 25.4.1994.
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Článek 24

1) Řízení o poplatcích, zahájená před účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních platných závazných vyhlášek.
2) Tam, kde se v této vyhlášce hovoří o obci, myslí se tím město Hodkovice nad Mohelkou, pokud zde není výslovně uvedenou jinak.

Článek 25

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 2004



Antonín Samek							Milan Fišer
starosta města								místostarosta města


OZV č. 1/2004 byla vydána na 4. zasedání ZM Hodkovice nad Mohelkou dne 29.06.2004
a nabývá účinnosti dne 01.07.2004

(vyvěšeno na úřední desce 30.06.2004 – 14.07.2004)


 


























