
O B E C  P O D Ě Š Í N

      V Y H L Á Š K A  č. 1/1995

o místních poplatcích v Poděšíně ze dne 30.3.1995. Vydává se podle § 36
odst. 1. písmena h./ zák. Č.R. o obcích č. 367/90 Sb. a podle § 15 odst. 1.
zák. Č.R. o místních poplatcích.

V obci Poděšín se budou vybírat tyto poplatky:
1.  Poplatek ze psů.
2.  Poplatek za užívání veřejného prostranství.
3.  Poplatek z ubytovacího zařízení.
4.  Poplatek ze vstupného
5.  Společná ustanovení

§ 1. Poplatek ze psů:
 
a/  poplatek ze psů platí fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníkem psa 
     a mají trvalé bydliště v obci, a to ze psů starších 6 měsíců.
b/  občané jsou povinni nahlásit psy na OÚ.
c/  výše poplatku stanovená pro občany naší obce činí 100.-Kč za jednoho 
     psa, splatná vždy do 31.1. každého roku.
d/  poplatek se neplatí ze psů, jejichž držiteli jsou osoby postižené, nevidomé,
     bezmocné a držitelé průkazek ZTP - P /zvlášť těžce postižené s 
průvodcem/
e/  poplatek se sníží o 50% ze psů chovaných členy ČMS na základě 
     doporučení jejich organizace.
 f/  podle zákona č. 337/1992 Sb. § 37, 37a je možno brát při zjištění 
     nenahlášených psů toto za přestupek proti pořádku ve státní správě
     a pokutou ve výši až 1 000,- Kč.
   

§ 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství:

a/  poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá podle zákona č.
     565/1990 Sb.
b/  v obci Poděšín se bude během roku vybírat za zvláštní užívání veřejného
     prostranství poplatek za plochy, na kterých je složeno např. dřevo, písek,
     kamen, cihle atd.
c/  za dlouhodobé parkování vozidel, vleků, nářadí, zemědělských a jiných
     strojů. 
d/  poplatek se bude vybírat buď - 20.- Kč za metr čtvereční ročně nebo
                                                          2.- Kč za metr čtvereční měsíčně.
e/  stavebníci, kteří chtějí na veřejném prostranství složit stavební materiál,
     zažádají OÚ v Poděšíně o prominutí poplatku na dobu určitou.
f/   bez povolení OÚ jsou všechny skládky materiálu na veřejném prostoru
     zakázány.
g/  veřejná prostranství se rozumí cesty, silnice a všechny obecní pozemky
     uvnitř obce.



§ 3.  Poplatek z ubytovacího zařízení:

a/  Poplatek z ubytovacího zařízení platí fyzická i právnická osoba, která 
     zařízení vlastní nebo k němu má právo hospodaření.
b/  sazba poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních zařízení činí 2.- Kč
     za každé využité lůžko a den v době, kdy kapacita slouží jako ubytovací.
c/  poplatek se platí čtvrtletně nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí čtvrtletí.

§ 4. Poplatek ze vstupného:

a/  poplatek platí fyzické i právnické osoby, které kulturní akci pořádají.
b/  sazba poplatku činí 300,- Kč vybrané ze vstupného z kulturní akce
     komerčního charakteru.
c/  poplatník je povinen nejméně 8 dní před konáním akci ohlásit obecnímu
     úřadu.
d/  od poplatku jsou osvobozeny sportovní akce pořádané zdejší T.J. a akce
     charitativní a veřejně prospěšné.
e/  poplatek je splatný nejpozději den před uspořádáním kulturní akce.

§ 5. Společná ustanovení:

a/  nebudou li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši vyměří obecní
     úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené 
     poplatky až o 50%.
b/  vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
c/  stanovené poplatky mohou být v průběhu platnosti vyhlášky změněny
     novou vyhláškou nebo dodatkem k vyhlášce.

Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 30.3.1995.
Nabývá platnosti dnem 1.5.1995 a ruší vyhlášku č 1/1991 ze dne 8.4.1991. 

       -----------------------------------                         --------------------------------  
              zástupce starosty                                              starosta 


