Městys Spálov

Zastupitelstvo měsţse Spálova

obecně závazná vyhláška městyse Spálova č'112019
o místníchpoplatcích
Zastupitelstvo městyse

se na svém zasedání dne

10.12.2019 usnesením
č. ... usneslo vydat na základě $ 14 zákona č. 565/199o sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a ysouladu s $ 10 písm. d)
a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona ö' 12812000 Sb., o obcích (obecnĺ zŕízeni), ve znění
pozdějších předpĺsů, tuto obecnë závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

cAsr

r.

ZÁKLADNĺ usreruovENĺ

(1)

(2)

ct. 1
Úvodní ustanovení
Městys Spálov touto vyhláškou zavádítyto místnípoplatky (dále jen ,,poplatky").
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a
odstraňovánĺ komunálních odpadů

a)
b)
c)

Správeem poplatku je úřad městyse.1

cÁsľ ll.

PoPLATEK zE PsÜ

ct.2

(l)
(2)

2

Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí drŽitel psa. Dźitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na rjzemí Českérepubliky (dále jen ,,poplatník").2
Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 měsíců.3

Ş15 odst. 'l zâkona o místnĺchpoplatcích
Ş2 odst' 1 zâkona o mĺstnĺchpoplatcĺch
Ş2 odst. 2 zâkona o mĺstnĺchpoplatcĺch
L

cl. e
ohlašovacípovinnost

(1)

(2)
(3)

Poplatnĺk je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnostĺ do 30
dnů ode dne, kdy se pes stal staršímtří měsíců,nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zânik své poplatkové povinnosti
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit dżenípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

V ohlášení poplatník uvedea

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-lĺ
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřĺpadě dalšíadresu pro
doruöování; právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

c)

číslavšech svých účtŮu poskytovatelů platebních sluŽeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniči, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v přĺpadě, Že předmět poplatku souvisís podnikatelskou činnostípoplatníka,
dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet dźených psů,
včetně skutečností zakládĄících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.

(4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.s

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený
můŽe správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z Ęstříkůnebo evidencí, do
nichŽ má zřízen automatizovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřední desce.6

ł

cl.
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
b) za druhého a kaŽdého dalšího psa téhoŽ drŽitele
c) za psa, jehoŽ dźitelem je osoba starší65 let

d)

::

'::::::::::'::: :":::: ::::::::

:"]]]il:

...'.'..'......200,- Kč,
. 250,_ Kč,
.......'.'150,- Kč,

ll]*-]:::::: :"ä:'^ľ

ct. 5
Splatnost poplatku

(1)
4

Poplatek je splatný nejpozději do

31 .3.

příslušnéhokalendářního roku

Ş14a odst. 2zâkona o místních poplatcích
Ş14a odst' 4zâkona o mĺstnĺchpoplatcĺch
$ 14a odst. 5 zákona o místníchpoplatcích
2

(2)

(1)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnostĺ uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, kteý následuje po měsícĺ,ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušnéhokalendářního roku.

cl. s
osvobození a úlevy
od poplatku ze psů je osvobozen drŽitel psa, kteým je osoba nevidomá, osoba, která
je povażována za závislou na pomoci jĺnéfyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální sĺuŽby, osoba, která je drŽĺtelem průkazu ZTP nebo zTPtP, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost drženÍa pouŽívání psa zvláštní právní předpis7.

(2)
(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povĺnen ohlásit ve

lhůtě do 15 dnů od skutečnostizakládajícínárok na osvobození.

V případě, Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
Úlevu ve lhŮtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zanlká.8

cÁsľ lll.
POPLATEK Z POBYTU

ct.7
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvajícĺnejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlĺvéhoposkytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda.g

(2)

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník")'10

(3)

poskytovatel úplatnéhopobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.í1

Plátcem poplatku

je

] s z oo"t. 2 zákonao mĺstníchpoplatcĺch
] Şĺłaodst. 6 zákona o místníchpoplatcích
9
Ş3a zákona o místníchpoplatcích

'oş 3 zákona o místnĺchpoplatcĺch
'' 5 3f zákona o místníchpoplatcích

3

(1)

cl. g
ohlašovacípovinnost
Plátce je povinen podat správci poplatku ohláŠenínejpozději do 30 dnů od zahájení
činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončenĺtéto činnosti plátce

ohlásísprávci poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2)

V ohlášení plátce uvede1z

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro
doručování,právnická osoba uvede téŽ osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

c)
(3)

číslavšech svých účtŮu poskytovatelů platebních sluŽeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraničí,užívanýchv souvislostĺ s podnikatelskou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvĺsíspodnikatelskou činnostíplátce,
dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení,případně
téŽ období roku, v nichŽ poskytuje pobyt.

Plátce, kteý nemá sídlo nebo bydlĺště na územíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpoŽadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.13

(4)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.1a

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteý
můŽe správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstřĺkŮ nebo evidencí, do
nichŽ má zřízen automatizovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřednídesce.1s

cl.

g

Evidenčnípovinnost16

(1)
(2)

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenčníknihu za kaŽdé
zařízeni nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenčníknĺhy zapisuje údaje
týkajĺcĺse fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou
1. den počátku a den konce pobytu,

14a odst' 2zâkona o mĺstníchpoplatcích
14a odst. 3 zákona o mĺstníchpoplatcích
'l4a odst. 4zâkona o mĺstníchpoplatcĺch
tts 14a odst. 5 zákona o místníchpoplatcích
tus 39 zákona o mĺstnĺchpoplatcích

Íš

4

2. jméno, popřípadě jména, přţmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničĺ,
3. datum narození,

4. čísloa druh průkazu totoŽnosti, kteým můŽe být
oböanský průkaz,

cestovnídoklad,
potvzenío přechodném pobytu na území,
pobytová karta rodinného příslušnĺkaobčana Evropské unie,
průkaz o povolení k pobytu,
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
průkaz Žadatele o udělení mezinárodníochrany' nebo
průkaz Žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a
5.výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobozeníod poplatku.

(3)

Zápisy do evidenčníknihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časovéhohlediska.

(4)

Plátce

je povinen

posledního zápisu.

uchovávat evĺdenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení

cl. ĺo

(1)

Evidenčnípovinnost ve zjednodušeném ľozsahu5
Plátce, kteý jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkům
této akce, můŽe plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud
a) důvodně předpokládá, Že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům
této akce, a

b) oznámí zâmër plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahĄení poskytování pobytu správci poplatku.

(2)

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodnípředpokládaný počet účastníků
akce, kteým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konánĺ této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých

(3)

zařízeních nebo místech, ve ktených se bude pobyt poskytovat'

Správce poplatku rozhodnutímzakáže plátci oznámené plnění evĺdenčnípovinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-|i předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
5

o zákazu plnění evidenčnípovĺnnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4)

Při plněnĺ evidenčnípovinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenčníknize vedou
pouze
údaje podle odstavce 2 písm' a) až c) a

a)

b)

souhrnné údaje o počtu účastníků,kteým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členěnĺpodle
1. dne poskytnutí pobytu,

2. zaŕizeni nebo místa, ve kteých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození'

cl.

ĺí

Sazba poplatku
Sazba poplatku čĺní5,- Kć za kaŽdý zapoćatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.

cţ.12
Splatnost poplatku
Pĺátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději

do'ĺ5 dnů po

uplynutí

kaŽdého kalendářního roku'

cl. î3
osvobození a úlevy

(1) od

poplatku z pobytu je osvobozena osobaí7

a)

b)
c)

d)

'' s 3b odst.

nevĺdomá, osoba' která je povaŽována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícíhosociální sluŽby, osoba, která je drŽitelem průkazu
zTPlP, a její průvodce,
mladší18let,
hospĺtalizovaná na územíobce ve zdravotnickém zařÍzení poskytovatele lůżkové
péčes výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebněrehabilitačnípéče
1' hrazená jako přĺspěvková lázeňská léčebněrehabilitačnĺpéčepodle zákona
upravujícíhoveřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
pečujícío děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícíhoochranu veřejného zdraví konaných na územíobce nebo

1 zákona o místnĺchpoplatcích
6

e)

vykonávající na ljzemí obce sezónní práci18 pro právnickou nebo podnikajícĺ
fyzickou osobu nebo
pobývajícínaúzemíobce

Đ

1. ve školskémzařizení pro výkon ústavnínebo ochranné výchovy anebo
školském zařízenípro preventivně výchovnou péčianebo v zaŕÍzenípro děti
vyžadu1ícíokamŽitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícímubytování podle zâkona upravujícíhosociálnísluŽby,
3. v zařÍzení slouŽícím k pomoci lidem v ohroŽení nebo nouzi provozovaném
veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmůprávnických osob, nebo

4. za úcelem výkonu záchranných nebo likvidačníchprací podle zâkona
o integrovaném záchranném systému.

poplatku z pobytu je osvobozen příslušníkbezpečnostníhoSboru, voják
v čĺnnésluŽbě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec Českérepubliky pobývající
na územíobce v zařízení ve vlastnictví Ceské republiky nebo této obce v souvislosti

(2) od

s plněním sluŽebních nebo pracovních úkolů.19

CAST IV.
PoPLATE K zA PRoVoz sYsTÉM U sH RoMAŽĎovÁruĺ, sB ĚRU, PŘEPRAVY,
ľŘĺoĚruĺ,wuŽĺvÁNĺA oDsTRAŇoVÁNĺ KoMUNÁlruĺcH oDPADť,

cl.

ĺł

Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
vyuŽívánía odstraňování komunálních odpadů platí2o:

a)
b)
''a

fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve vĺastnictvístavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kteých není přihlášenáŽádnáfyzická osoba, a to ve výši
odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k ĺndividuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platĺt poplatek společně a nerozdílně.

(2)

tts

];l
,ts

za fyzĺckéosoby tvořícídomácnost

můŽe poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žţíciv rodinném nebo bytovém domě můŽe poplatek platit
vlastník nebo správce. osoby, které platí poplatek zavíce fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámĺt jméno' popřípadě jména, příjmení a data
narozeníosob, za které poplatek platí'21

3b odst. 3 zákona o místnĺchpoplatcích
3b odst. 2 zâkona o místnĺchpoplatcích
10b odst' 1 zákona o mĺstnĺchpoplatcích
10b odst. 2zâkona o místnĺchpoplatcĺch

7

ct. 15
ohlašovacípovinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povĺnnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

(2)

Poplatník dle čl' 14 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášenĺ, popřípadě dalšíadresy pro doručovánĺ.
Současně uvede skutečnostizakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(3)

Poplatník dle čl. 14 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék indĺviduální rekreaci nebo rodinného domu; nenĹli
stavba nebo dům označena evidenčnímnebo popisným číslem,uvede poplatník
parcelní číslopozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V přĺpadě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientačnínebo popĺsnéčíslostavby, ve které se byt nachâzí, a číslo
bytu, popřípadě popis umístěnív budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4) Ve

(5)
(1)
(2)

lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určenék indivĺduální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, kteý nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.22
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámĺt do 15 dnů ode dne, kdy nastala.23
Povinnost ohlásit údaj podle odst' 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteý
můŽe správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichŽ má zŕízenautomatĺzovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřednídesce.2a

ct. 16
Sazba poplatku

(1)

(2)

Sazba poplatku činí472 Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 222,- Kč, za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářnĺ rok'
Skutečnénáklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
208 267,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 208 267,-Kč děleno 938 (879 počet přihlášených osob na Území obce + 59
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kteých není
přĺhlášena Žâdná fyzickâ osoba) = 222,03,- Kć. ztéto cástky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 222,-Kć,.

11s 14a odst. 3zákona o místnĺchpoplatcích
'l4a odst. 4zâkona o mĺstnĺchpoplatcích
24^
s 'l4a odst. 5 zákona o místníchpoplatcích
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(3) V

případě změny místa přihláŠenífyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
kĺndivĺduálnírekreaci, bytu nebo rodĺnnéhodomu nebo změny umístění podle čl. 18
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výšĺ,která odpovídá
počtu kalendářních měsícŮ přĺhlášení,vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsÍce.2s

cl.ll
Splatnost poplatku

(1)

(2)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31'3. příslušnéhokalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktený následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznĺkla, nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního roku'

cl. ĺe

(1)

osvobozenÍ a úlevy
od poplatku je osvobozenafyzická osoba dle čl. 14 odst.

a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školskéhozařízenípro
výkon ústavnínebo ochranné výchovy nebo školského zaŕizení pro preventivně
výchovnou péčĺna základë rozhodnutí soudu nebo smlouvy'

b)
c)
(2)

1 písm. a), která je26

umístěna do zařízení pro děti vyŽadujícíokamŽitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,zákonného

zástupce dítěte nebo nezletĺlého,

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,domově pro seniory,
domově se zvĺáštnímreŽĺmem nebo chráněném bydlení.

od poplatku se osvobozují:

a)
b)
c)
d)

poplatnícĺ po dobu výkonu trestu odnětí svobody delšíneŽ jeden rok,
šestý akaždý dalšíčlen domácnosti,
fyzické osoby, které se v místě pobytu nezdrŽuji déle neż jeden rok,
fyzické osoby uvedené v čl' 14 odst'1 b), které neuŽívajístavbu déle neŽ jeden
rok.

(3)

Údaj rozhodný pro osvobozenĺ dle odst. 2 písm. a), c), d) tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnostizakládajĺcínárok na osvobození.

(4)

V případě, Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.z7

tus 10b odst.

6 zákona o místníchpoplatcích
10b
odst.3
zákona o místnĺchpoplatcích
"Ş
14a odst. 6 zákona o místníchpoplatcích

''Ş
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cl. ĺg

(1)

Navýšenípoplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vöas nebo ve správné výši, vyměří mu

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.2s

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo cást těchto poplatků můŽe správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud.29

ct. zo
odpovědnost za zaplacení poplatku3o

(1)

Vznikne-lĺ nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktený je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kteý je ke dnĺ splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujícÍjeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníkůvíce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

cl. zt
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) osoba,

která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný

pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnostitéto vyhlášky,
je povinna splnit ohlašovacípovinnost podle cl. ĺo této vyhlášky do 30 dnů ode dne

nabytíjejíúčinnosti'

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ć,. 212011,

o

místníchpoplatcích

ze

dne

28.4.2011.

(3)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpĺsů'

11 odst. 1zákona o místníchpoplatcĺch
11 odst' 3 zákona o mĺstníchpoplatcích

"i

12zákona o místnĺchpoplatcĺch

1_0

cţ.22
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.1.2020

ch Kostka
místostarosta

Ludmila Sucháčková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13'12.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 29.12.2019
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