Obecně závaznávyhláška Městyse Klenčípod Čerchovem
č. |12007
o místníchpop|atcích
,7

Zastupitelstvo Městyse Klenčípod Čerchovem vydává svým usnesením ze dne .2.2007
podle $ 14 zrikona ČNR č.565/90 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějšíchzměn a

doplňkůavsouladusustanovením$10písm.d)a$84odst.2písm.i)zákonač'12812000
Sb. o obcích ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, tuto.
obecně závazrrou vyhlášku:

oddí| I.
Zá|<|adni ustanovení
Čt. t
pod
Čerchovem lybírá tyto poplatky:
Městys Klenčí

a)
b)
c)
d)
e)
Í)
c)

poplatek
poplatek
pop|atek
poplatek
poplatek
poplatek
poplatek

ze psů
za rekreačnípobyt
za lživáníveřejného píostranství
ze vstupného
z ubytovací kapacity
za provozovaný r"ýherní hrací přístroj
za provoz systému shrornaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
využívríLrría odstraňování komunálních odpadů

oddíl II

Čl'z

Správa poplatků
Sprárrr poplatků uvedených v článku 1 této lyhlášky vykonává ekonomický odbor Úřadu
městyse v Klenčípod Čerchovem (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech poplatků
se postupuje podle ziíkona čis|o 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve zněni pozdějších
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích v platném znění, nestanoví
jinak.

oddí| III

Čt.:

Poplatek ze psů
1

.

2.

Poplatek ze psů platí držitel psa. lržitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobý nebo sídlo na územíCeské republiky.
Poplatek se platí ze psů starších3 měsíců. od poplatku ze psůje osvobozen držitel
psa, kterým je osoba:
. nevidomá
- bezmocná
- s těžkým zdravotním postiŽením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
qi hod
. provádějící výcvik psů, určených k doprovodu těchto osob
nebo opuštěné psy
- provozující útulek zřízený obcí pro
psa, pokud to stanoví Zvláštní prá\aí
- majícípovinnost držení a polžíváni^ÍaceÍé
předpis.

3.

Sazba poplatku
3.1. V K|enčípod Čerchovem :
120.- Kč
a) hlášených v rodinném domku majitele.
samostatně ži1ici poživate| invalidního, starobního. vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poŽivatel sirotčíhodůchodu
(dále jen důchodce)
30.. Kč
jednotkách)
(dům
o třech a více býových
b) hlášených v býovém domě

důchodce..

Kč
Kč
ilň................'.'...'. ...'..'......... 180'. Kč
45.. Kč

jednotkách).......
samostatně žijícídůchodce..

270.- Kč
75.. Kč

samostatně žijícídůchodce..

i 80.-

roáil;

c) za kaŽdého dalšího psa v
samostatně žijící
d) zakůdéhodalšího psa v bytovém domě (dům o třech a více bytol"ých

50.-

V místníchčástech Výhledy, Capartice, Černá Řeka, Jindřichova Hora
50.- Kč
a) hlášených v rodinném domku . . . ...... ..
30.. Kč
samostatně žijícídůchodce
75.. Kč
psa
domku......'....'...
v rodinrrém
c) zakaždéhodalšího
45'- Kč
samostatně Žijícídůchodce..

3.2.

Poplatek ze psů platí drŽitel obci příslušnépodle místa trvalého pob1tu nebo sídla.
Při změně místa trvalého pob1tu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastďa, nově
příslušnéobci' Při Změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměmá
výše poplatku. Držitel psaje povinen podat hlášení k poplatku ze psů do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnoSti na předepsaném tiskopise, vydaném správcem
poplatku. Je rovněŽ povinen oznámit kaŽdou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku do 15 dnů ode dnejejího vzniku.
4.

Splatnost poplatku.
Poplatek ze psůje splatný do 31.bÍeznakaždéhoroku, nečinili více než
1 .500.- Kč. PřesahujeJi tuto částku, můžepoplatník zaplatit ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31.března a 30. září kaŽdého roku. V případě
drženípsa po dobu kratšínežjeden rok se platí poplatek v poměmé výši, která
odpovídá počfu i započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého
pob1'tu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
nás1edujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnéobci.
2. Zanikne-li poplatková povinnost (např' úhyn psa, jeho ztráta, daroviínínebo
prodej), poplatek se p1atí i za započatý kalendrářní měsíc' Zj1šténýpřeplatek na
poplatku ze psů se vrátí na žádost poplatníka, činí-livíce neŽ 50.- Kč.
3. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je drŽitel povinen prokazat do
31 .března běŽného roku.
4.
osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikneli důvod osvobození.
5.
Správce poplatku vydá držitelůmpsů zniímky pro psy s vyznačením jména
obce a evidenčníhočíslapsa. V případě ztráty či zcizeni lrydá správce poplatku
drŽiteli osa novou málrnku.

1.

čl.l

Poplatek za |ázeňský nebo rekreačnípobyt
1.

Poplatek za rekeačnípob}t plati fuzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
v místech soustředěného turistického ruchu za účelemléčenínebo rekreace' pokud
týo osoby neprokáží jiný důvod svého pobýu'

2.

3.
4.

Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těŽkým zdravotním postiŽením,
kterým byl přiznrín III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
předpisu a jejich pruvodci
b) osoby mladší 18 let a starší70 let nebo osoby, na které náležejípřídavky na
děti (výchovné).
Poplatek za rekreačnípobý ve výši 5.. Kč za osobu a každý započatý den pobytu,
není.li tento dnem příchodu, r,ybírá pro obec ubyovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubýování poskytla; tato osobaje plátcem
poplatku a za poplatek ručí.
Ubytovatel je povinen vést v písemnépodobě evidenčníknihu, do které zapisuje
dobu uby.tování, účelpobýu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobýu nebo
místa trvalého bydliště v zahraniči a čísloobčanskéhoprukazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenčníknihy musí
bý vedeny přehledně a srozumitelně. Týo zápisy musí bý uspořádány postupně
z časovéhotrlediska. Evidenční knihu ubýovatel uchovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu. Zpracovaní osobních údajův evidenčníknize se řídí
zvláštním právním předpisem.

Čls

Pop|atek za využíváníveřejného prostranství

1.
2.

3.
4'

5.
6.

Místa, která vobci podléhajípoplatku za uživění veřejného prostranství, jsou
vymezena v příloze této lryhlášky.
Poplatek za uživáni veřejného prostranství se vybírá za zv|áštní užíváníveřejného
prostranství, kteryrn se rozumí výkopové práce, umístění zďízení slouŽícíchk
poskytovríní služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zaÍizeni,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístěnískládek, lryItazeni
trvalého parkovacího místa a užívánípro kultumí a sportovní akce a pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichŽ l^ýtěžek je určen na charitativni a
veřejně prospěšnéúčely,se poplatek neplatí.
Pop\atek za lžíváníveřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívajíveřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 2. UŽívá-li veřejné
prostranství společně několik uživatelů,odpovídají za zaplaceni celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku můŽe uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uŽívaníveřejného pÍostranství způsobem
uvedeným v odst.2 aŽ do dne' kdy toto uŽívánískončilo (odstranění lešení, zaházení
výkopu, odvoz materiálu, zrušenístánku a pod.)'
Sazba pop|atku za každý i započafý m2 a každý i započatý den užíváníveřejného

prostranství činí:

za m2

a)
b)

ld"n

za provádění výkopových prací . ..... . . . ...... . . . ... . . . .. .. 0,20
za umístění dočasných staveb a zaÍizení slouŽících

Kč

c)

k poskyování prodeje............
....'..100.-Kč
za umístění dočasných staveb a zďízení sloužících
k poskytovriLrrí služeb............
'........ 10.- Kč

d)

za umístění stavebního

zašizeni..,......'...................'0'20 Kč

ročně za m2

e)
f)
c)
h)
1)
j)
k)
6.
7.

zďizení
(zakaždý započatý m')......'...
''.....1,39 Kč
provoz
lunaparků)
za umístění a
..........'...50'-Kč
ajiných podobných atrakcí
..10,-Kč
za umístění a plovoz cirkusů.. . ... . . . ..
. . .... . . .. '.. .0'20 Kč
za umístění skládek. '.... '. ...
za lživžníveřejného plostranství pro
potřeby tvorby filmoých a televizních děl... '.............10'. Kč
za lryhrazení trvalého parkovacího místa
pro nákladní automobily, traktory a přívěsy. '.... .... .. .. '..0'28 Kč
zauživéni veřejného prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce.... '..... ' '...... '.... '...0'50 Kč
Za umístění reklamníh.o

500.-

Kč

100.-

Kč

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní uŽívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povirrnosti ajeho ukončení.
Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště
nebo sídlo, rodné číslo,ICo. Jde-lj o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelsk;fon subjektem, uvede téžčísloúčtůu peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky zjejí podnikatelské činnosti.
Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jednoriízového uŽití veřejného
prostranství je poplatek splatný předem před počátkem uŽívání, nejpozději na místě.
V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručenírozhodnutí o vyměření
poplatku na účetsprávce poplatku.

Čl. o
Pop|atek ze vstupného

1.

2.
3.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kultumí' spoftovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženéhoo daň z přidané hodnoty, jeJi v ceně vstupného obsaŽena.
Vstupným se pro účelytéto vyhlášky rozumí peněŽitá částka, kterou účastníkakce
zap|ati za to, Že se jí můžezúčastnit.Z akci, jejichž celý v]ýtěŽek je určen na
charitativní a veřejně prospěšnéúčely,se poplatek neplatí.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. od
poplatkujsou osvobozeny organizace založené obcí popř. Městysem Klenčípod
Čerchovem a místnínevýdělečné a veřejně prospěšnéorganizace.
Sazba poplatku ze vstupného činí10oÁ z ÍÁmnéčástky vybraného vstupného. Městys
můžepo dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.

Čt.,l

Poplatek z ubytovaci kapacity

1.

2'
3'

Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařizenich určených k přechodnému
ubýovaní za úplatu. Poplatek platí ubýovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytuje' Ubýovatel je povinen vést evidenčníknihu
ubytovaných, což mu ukládá ustanovení $ 7 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích č.
56511990 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů s výjimkou údaje o účelupobyu.
Sazba pop|atku z ubýovací kapacity činí1.- Kč za každélyužité|ůžkoa den.
Poplatníkje povinen na žádost správce poplatků sdělit do 1 měsíce počet lůžekve
svém zďízení a dalšíúdaje pro potřeby správce poplatku.
Poplatku z ubýovací kapacity nepod1éhá ubýovaci kapaciÍa v zařizeních slouŽících
pro přechodné ubýování studentů a Žáků, v zaŤizenich sloužícíchpro ubýovríní
pracovníkůfyzických a právnických osob, která tato zaŤizeni vlastni nebo k nim mají
právo hospodaření, ve zdravotnických nebo |ázeťtských zaÍízeních,pokud nej sou

užívánajako hotelová zďízeni, v zaiízenich slouŽícíchsociálním a charitativním
účelům.
Poplatekje splatný čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletína účet
správce poplatku.

4.

Čt. s
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1

.

Předmětem poplatku je povolený výherní hrací automat. Poplatku podléhá každý
provozovaný VHP, ve smyslu zákona č.20211990 Sb., o loteriích ajiných
podobných hrách, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Poplatníkemje česká právnická osoba (bez majetkové účastizahraničníchosob),
která je provozovatelem VHP.
Poplatník je povinen písemně do 7 (sedmi) dnů oznámit správci poplatku uvedeni
VHP do provozu.
Při plnění oznamovací povirrnosti je poplatník povinen sdělit název právnické
osoby, sídlo a dalšíidentifikační znaky. Současně uvede číslaúčtuu peněŽních
ústavů'na nichŽjsou soustředěny peněžní prostředky zjejí podnikatelské činnosti.
Poplatníkje rovněž povinen oznim'lÍ do lhůty 7 (sedmi) dnů správci poplatku
ukončeníprovozování vHP' tj. zánik svó poplatkové povinnosti.
Poplatek zakaŽdý provozovaný VHP činí5 000.- Kč (s|ovy pět tisíc korun
českých) na tři měsice.
y případě, že bude VHP provozovaný po dobu kratšíneŽ tři měsíce , bude
poplatek vyměřen v poměmé části'
od tohoto poplatkuje dále osvobozena obec, a to v případě, Žeje provozovatelem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VHP.

9.
10'
l1.
12.

Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Poplatková
povinnost zaniká dnem ukončení provoZu.
Poplatek je splatný při povolení provozoviiLní VHP na tři měsíce do 7 (sedmi) dnů
po zahájeni provozu.
Při povolení provozování VHP na šest měsícůjepoplatek splatný ve dvou
splátkách odpovídajícíchdélce provozu v příslušnémčtvrtletía to vŽdy poslední
den příslušného čtvrtletí.
Poplatek můŽe b;ýt zaplacen poplatníkem jednorázově.

Čt. s
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, lryužívánía
odstraňování komunáIního odpadu.

|.

2.

Výkon správy místního pop|atku provádi Úřad Městyse v K|enČi pod Čerchovem
( dále jen '' správce poplatku '' ). Na řízenío poplatcích se vztahuj e zákon č.
33711992 Sb., o správě daní a poplatků, ve zněni pozdějších předpisů, nenlli
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějšich předpisů,
stanoveno jinak.
Poplatníkem poplatku je

a)
b)

:

fuzická osoba, která má v obci trvalý poby.t; Za domácnost můŽe by1t poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo b1tový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povirrny obci oznámit jména a data narození osob,
které poplatky odváděj í,

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouŽícík

individuální rekeaci, ve které není hlášena k trvalému pobýu žádná fuzická osoba;
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jso-.i povirny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídajícípoplatku zajednu fuzickou osobu'

3.

Sazba poplatku pro poplatníka podle č1.2 písmeno a) této vyhlašky činí350.- Kč a je
tvoiena :

a)
b)

z částky 100.- Kč za kalendářní rok a
z částky 250.- Kč za kalendářní rok. Tato částkaje stanovena podle skutečných
nákladů obce za předchozí rok za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.
Skutečnénáklady roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
926 814'40 Kč a byly rozúčtoviínytakto :
počet fyzických osob trvale hlášených v obci ke dni 3 1 . l2.2006 : 1335
počet rekreačních objektů : 72
92681 4,40 Kč : 1335 (trvale hlášenéosoby + rekreační objekty) : 694.- Kč
Skutečnénák|ady v obci za rok 200ó činína osobu ó94.- Kč.

4)
a)
b)

Sazba poplatku plo poplatníka podle čl. 2 písm. b) této lyhlášky činí450.- Kč
a je tvořena
z částky 200.- Kč za kalendiířní rok a
z částky 250.- Kč za kďendářní rok Tato částkaje stanovena podle skutečných
nákladů obce za píedchozi rok za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečnéniíklady roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
926 8|4'40 Kč a byly rozúčtovány takto
počet fuzických osob trvale hlášených v obci ke dni 3 1. 12.2006 : 1335
počet rekreačních objektů : 72
926814'40 Kč : l335 (trvale hlášené osoby { rekreační objekty): ó94'-Kč
Skutečnénák|ady v obci za rok 200ó činína osobu 694.. Kč.
:

5)

V

případě změny místa trvalého pobýu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouŽí k individuální rekreaci v průběhu kalendrířního roku, se uhradí
poplatek v poměrné wýši' která odpovídá počtu kalendářních měsícůpobýu nebo
vlastnictví Stavby v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně v pruběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav na konci tohoto
měsíce.

6)
7)

Vyměřený poplatek se zaokroúluje na celé koruny nahoru.

Poplatek pro poplatníka podle čl. 9 odst. 2 písm. a ) této rryhlášky je splatný
jednorrízově nejpozději do 31.3. daného roku. Při vzniku poplatkové povinnosti po
tomto datu je splatnost poplatku nejpozději do 31. prosince' jinak do 15 dní od
vzniku poplatkové povinnosti'

8)

Poplatek je pro poplatníka podle čl. 9 odst.
jednorázově nejpozději do 30. dubna.

9)

Poplatník podle čl. 9 odst. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci

10)

Poplatník podle čl. 9 odst. 2 písm. b) této lyhlášky je povinen ohlásit písemně nebo
ústně do protokolu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková
povinnost příjmení,iméno, datum narození a evidenční nebo popisné číslostavby
určenénebo sloužícíindividuální rekreaci, není-li stavba označena popisným nebo

2 písm. b) této lyhlášky

splatný

poplatku vznik a zžnlk jeho poplatkové povinnosti , např. v důsledku změny trvalého
bydliště v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

evidenčním číslemuvede parcelní číslopozemku, na kterém je stavba umístěna.
Stejn1hn způsobem a ve stejné lhůtě je povinen nahlrísit zrínik poplatkové povinnosti.

Čl. ro

Ustanovení spo|ečná a závěrečná
1.

Nebudou.li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, v1rrněří
obec poplatek platebním qýměrem' Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo
jeho nezaplacenou (neodvedenou) část městys zr,yšuje na dvojnásobek. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost stanovenou touto
vyhláškou, |ze d|lžnéčástky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3.

Byl-li před uplynutím lhůty' uvedené v předchozím odstavci, učiněn úkon, směřující k
lyměření nebo doměření poplatku, běŽí tříletá lhůta znor,.u od konce roku, v němž byl
poplatník o tomto úkonu písemně upozoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povirrrrost
vznikla.

Á

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněŽité povahy,
můžesprávce poplatku uloŽit pokutu podle ust. $ 37 a37a) zákona č.337l1992 Sb. o
správě daní a poplatků ve znění pozdějšíchpředpisů.

5.

Správce poplatku můŽe ke zmímění nebo odstranění tvrdosti vjednotlivých zvlášť
závaŽných připadech poplatky snížitnebo prominout.

Člrr

Zrušovacíustanovení
Touto Ýyhláškou se rušíoZV obce Klenčípod Cerchovem č.112005 ze dne 9.5.2005.

Čl. tz

Tato lyhláška nabývá účinnostidnem

'3.2007

Karel SMUTNÝ v.r.

Ing. Jan Benda v.r.

starosta obce

místostaÍosta obce
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