OBEC HAMR

Hamr č. p. 47
378 06 Suchdol nd Lužnicí
IČ:00666 378
Obecn é záv azná vyhláška

Obce Hamr č. ll2009
o místníchpoplatcích
schválena dne 28. 12.2009

Zastupitelstvo obce Hamr se na svém zasedání dne 28. 12. 2009 usnesením č. ..l20O9
usneslo vYdat nazékladě l4 odst. 2 zákonaě.56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějŠÍchp edpis a v souladu s lO písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128l2O0O
Sb., o obcích (obecní zŤízení),ve znénípozdějšíchp edpisri, tuto obecně závaznou vyhlášku:

CAsT

I.

(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje vybírání těchto místníchpoplatkti
obce Hamr (dále jen obec):

na uzemi

a) Poplatek
b) Poplatek

c)

ze psri
za lázeňsk nebo rekreačnípobyt
Poplatek z ubytovací kapacity

čÁST II.
Poplatekze ps

P

čl. 1

edmět poplatku a poplatník

(1) Osoba poplatníka a p edmět poplatku jsou určeny v
o místníchpoplatcích, ve znénípozdějšíchp edpisti ').
(2) Poplatek se platí ze psri starších3 měsícri.

') PoPlatek ze

ps

2

zákona ě. 56511990 Sb.,

platí držítelpsa. Držitelem je fyzickánebo právnická osoba, která mátrvalypobyt nebo sídlo

naizemíČeskérepubliky

I

Su"rfJo2pru'r.u
Sazba poplatku činíročně :

a) za prvního psa
b) za druhého a každéhodalšíhopsa

tého ž držitele

80,00 Kč,
100,00 Kč,

Cl. 3
Osvobození od poplatku
poplatku ze psti je osvob ozen dtžítelpsa, ktenim je:
a) osoba nevidomá,bezmocná a osoba s těžkym zdravotním postižením,
b) osoba provádějící vycvik psri určenych k doprovodu osob uveden;ich v bodu a),
c) osoba provozujícíritulek z ízeny obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoby, kter m stanoví povinnost drženía používanípsa zvláštníp edpis 2) ,
e) drŽitelé ps p evzatych z ritulku, nejdéle po dobu 2let, p ičemžpíevzetíz ritulku
prokáňou písemnym dokladem.
(2)Osvobození od poplatku zaniká, zaniL<ne-li d vod osvobození.
(1) Od

č1.4
Vznik a zánik povinnosti placení místníhopoplatku ze psri, ohlašovacípovinnost
(1) P i plnění ohlašovacípovinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku p íjmení,jméno, rodné číslo,adresu trvalého pobytu, adresu
bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou
osobu, néaev, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, kte:táje podnlkatelsk}m
subjektem, uvede rovněž číslačt u peněžníchristavti, na nichžjsou soust eděny
peněžní prost edky rjejí podnikatelské ěinnosti.
Q)Yznik poplatkové povinnosti je držitel psa povinen ohlásit správci poplatku do 15
dn , ve stejné lh tě je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na vyši
poplatku nebo osvobození od placení poplatku - viz formulá oznaěen;i jako P íloha č. ] této vyhlášky.

č1.5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatn do 30. 4. kalendá ního roku hotově správci poplatku.
(2) Pro kontrolu evidence psri r,ydá správce poplatku bezplatně držitel m psrl po zaplacení
poplatku za psa známku s vyznačenímjména obce a evidenčnímčíslempsa. Evidenční
známku vydá správce poplatku i pro psy, za které se poplatek neplatí. Známka je nep enosná na jiného psa. V p ípadéztráty, odcizení nebo poškozeníznámky vydá správce poplatku známku náhradní.
2)

Nap . zákonč.449/2001 Sb., o myslivosti, ve nlěnípozdějšíchp edpisri

čÁST III.
Poplatekza lázeňsk;i nebo rekreačnípobyt

P

čL6

edmět poplatku, poplatník, plátce

(1) P edmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v 3 odst. l zákona é. 56511990
3;.
Sb., o místníchpoplatcích, ve znénípozdějšíchp edpisri
llatce poplatku je určen v 3
odst. 3 zékona ě. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve zněnípozdějších p edpis a).
(2) Ubytovatel je povinen vést v písemnépodobě evidenění knihu, do které zapisuje
dobu ubYování, ričel pobYu, jméno a p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zaltaniéí a čísloobčanského prukazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskYl. Zápisy do evidenčníknihy musí b;it
uspo ádány postupné z časovéhohlediska.

č1.7
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ristně do protokolu zahájení činnosti spočívající
v poskytování p echodného ubytování ve lhritě do 15 dnťr
oď zahájení této činnosti. Stejn}m zprisobem a ve stejné lhritě je povinen ohlásit ukončenítéto činnosti.
(2) P i plnění ohlašovací povinnosti je ubYovatel, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku p íjmení, jméno, rodné číslo,adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je od adresy trvalého pobYu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, nátzev,
sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelsk m subjektem, uvede
rovnéžčíslaět u peněžních stavri, naníchžjsou soust eděny penéžníprost edky z
j ej í podnikatelské ěinnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dn jakékoliv znény
v ohlášen;ich skutečnostech.

č1.8
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za lázeňsk nebo rekreačnípoby činí5,00 Kč za osobu a den.
(2) Poplatek se vybírázakažďy izapoěaty den pobytu, není-li tento dnem p íchodu.

Cl. 9
Osvobození od poplatku
3) Poplatek
za lázeňs nebo rekreačnípobyt platí fyzické osoby, které p echodně a za iryIatu pob vají
v lázeňsk ch místech a v místech soust eděného turistického ruchu za ričelem léčenínebo rekreace, pokud t5rto
osoby neprokážou jiny drivod svého pobytu.
a)
Poplatek za lázeísk nebo rekreačnípobyt ve stanovené v ši vyblrá pro obec ubytovatel, kter;im je fyzická
nebo právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a zapoplatek ručí.
,

(1) Od poplatku se osvob ozuji:
a) osoby nevidomé, osoby bezmocné stéžkymzďravotním postižením,kterym byl
p iznán III. stupeň mimo ádnych vyhod podle zvláštního právního p edpisu 5) a jejich pruvodci,
b) osoby mladší18 let a starší70let nebo osoby, na které náležejí p ídavky na děti
(vychovné) 1.

čL 10

Splatnost poplatku

p eďloží správci poplatku vytičtovánípoplatku -viz formulá označen, jako P íloha č. 2 této vyhlášky nejpozději do konce kalendá ního roku, ve kterém vykonával ubytovací činnost.
(2) Ubytovatel provede odvod poplatku do 15 dn po p edložení vyričtování poplatku v
hotovosti správci poplatku nebo bankovním p evodem na ričet ě. 0603172389/0800
Obce Hamr vedeny u ČS, a. s., pobočka Chlum u T eboně, variabilní symbol určí
správce poplatku.
(1) Ubytovatel

CAST

rV.

Poplat ek z ubytovací kapacity

P
(1)

Cl.

11

edmět poplatku, poplatník, plátce

P edmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v 7 odst. t zákona é. 56511990
o místníchpoplatcích, ve znénípozdějšíchp edpisri

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterym

ubytování poskytla.

7).

Sb.,

je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemnépodobě evidenčníknihu, do které zapisuje dobu

ubytování, ričel pobytu, jméno a p íjmení,adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště v zaltraničía čísloobčanskéhoprukazu nebo cestovního dokladu Ťzické osoby, které ubYování poskYl. Zápisy do evidenčníknihy musí byt uspo áďány postupné z časovéhohlediska.
(4) V p ípadě, že poplatník knihu ubytovanych osob vede současně pro ričel y lázeňského
nebo rekreačního poplatku, bude složit tato kniha společně pro oba poplatky.

')

SO zákonač. 100/1988

Sb

'l7) S t 8 zákonač. 88/1968 Sb.,

ve znění
ve znění

Poplatek z ubytovacikapac
místech
děného turistického ruchu
z ubytovací kapacity v za ízeních určen; ch k p echodnému ubytování za uplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterYm je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování poskytla.

Cl. 12
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ristně do protokolu zahá,

jení činnosti spoěívajícív poskytování p echodného ubytování ve lh tě do 15 dnri

od zahájení této ěinnosti. Stejnym zprisobem a ve stejné lh tě je povinen ohlásit ukončenítéto činnosti.
@ P i plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit
správci poplatku p íjmení, jméno, rodné číslo,adresu trvalého pobytu, adresu bydliště,
pokud je_od adresy trvalého pobYu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název,
sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatels im subjektem, uvede
rovněž číslaričt u peněžníchristav , na nichž jsou soust eděny penéžníprost edky z
j ej í podnikatelské ěinnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnri jakékoliv zmény
v ohlášen;ich skuteěnostech.

Cl.

13

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku z ubytovacíkapacity ěiní 4,00 Ké zakažďévyužitélrižko a den.

čt.14

Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvob ozerlai
a) ubytovací kapacita v za ízenich sloužícíchpro p echodné ubYování studentri a žá-

k,

b) ubytovací kapacita ve

c)

zdravotnickych nebo lázeňsk}ch zaíízeních,pokud nejsou
užívánaj ako hotelová zaíízení,
ubytovací kapacita v zaíízeníchsloužícíchsociálním a charitativním ričelrim.

čl. 15

Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel p edložísprávci poplatku vyričtovánípoplatku - viz formulá označen , ja,
ko P íloha č. 3 této vyhlášky nejpozději do konce kalendá ního roku, ve kterém vyko-

nával ubytovací činnost.

do 1 5 dnri po p edl oženívyriětování poplatku v
hotovosti správci poplatku nebo bankovním p evodem na riěet č. 0603 t72389/0800
Obce Hamr veden;i u CS, d. s., pobočka Chlum u T eboně, variabilní symbol určí

(2) Ubytovatel provede odvod poplatku

správce poplatku.

CAST

rv.

Ustanovení společná a závěrečná
čI. 16
Ustanovení společná
(1) Správu uvedenych poplatkri prování obecní ri ad Hamr.
(2) Yznik azánikPoplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit a uhradit správci
poplatku ve stanovenych termínech.
(3) NezaPlacení poplatku včas nebo ve správné vyši podléhá zvyšenípoplatku podle
17 zákonaě. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znénípozdějtíór,pr.apisri 8;.
(4) MÍstníPoplatky uvedené v této vyhlášce vybfuáobec Hamr. Řízení o mísŇch po_
Platcích vYkonává Obecníu ad Hamr, p iíízeníve věcech poplatkri postupuje podle
zákonag).

čl. t7

ustanov ení závěrečná
(1) Touto vyhláŠkou se zrušuje obecně závaznávyhláška č. Il2003.
(2) Na Právní vztahy vzniklé p ede dnem nabytí ričinnosti této obec ně závazné vyhlášky se
vztahují ustanovení dosavadní obecné závazné vyhlášky.
(3) Tato vyhláška nabyvá činnosti dnem 1 . ledna 2010.

:,
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old ich Němec
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Vyvěšeno na ední desce dne:
Sejmuto

zu

eďní desky dne:
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P iloha c. I ULY Ubce Hamr c. L|LUU9

EVIDENCNII KARTA
MÍSTNÍPOPIATEK ZP PSŮ
pŘí.lnnnNí n

pSA:
"rmnNo unžrrELE

TELEFON (dobrovolny

daj):

DATuM NARozENí onžtTELE pSA:
rnvar_,n nyor_,ršrĚ:
PES - RASA:
(dle

pr

kazu

p

vodu psa)

srÁŘí psA:
(1,

p

ípadě, že nedovtšil

u!áděje tehto

pes ěhl ]

daj lĚsicích)

ok,

pottt-l\rÍ:

PEs F'ENÁ

Nehodící se škítílěto

BARVA:
oRŽnN oo:

EvIDENČNÍČÍsr.oznÁury:
PES PRIHLÁŠBN DNE:

nOČNÍSAZBA POPLATKU V KČ:
DLE

vyHl-ÁŠryČ.:

OZV Obce Hamr č. 1/2009

o místních poplatcích

oůvop sNížBŇ sezey:
Poplatnik, využtÝajicl snženou sazbu pro poživat le invalidního, staíobnlho, vdovského nebo vdoveckého d ohodu, sv m podpisem na této kaítě
st!Ťzuje, Že takovJ' d chod j jeho jedin mzdrojernptjm. Pop|atllk, k r je poživat lem sitotčiho d chodu sv m podpisem potvrruje, žeje rtru
takor d

chod vyplácen, P ipadné změnyj poplatnlk povin n nahlá it správci mí tnlho poplalku

z

p

ildo8dn

od uskutečněníztlěny,

POPLATEK zA PotvÉnNou ČÁsr noru:
ProhlaŠuji, Že veŠkeréridaje jsem uvedl podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom drisledku v p ípadě uvedení nepravdivych
nebo neripln ch

udaj

,

PODPIS DRŽITELE PSA:

VYSTAVIL:
PES oDHr-ÁŠBN Z REGISTRACE DNE:
,v

Y

CESTNE' PROHLASENI DRZITELE PSA

oůvop oourÁšpNí:
Zádám o vrácení p
PODPIS

nRŽIrplE

eplatku: ANO - NE
PSA:

VYSTAVIL:

P íloha č.2 OZV

Obce Hamr

č.7/2009

oBEcNÍ ÚŘeu HAMR, HAMR 47
06 sUcHDoL NAD luŽNIcÍ

378

TEL. 384 797 236
FAX: 384 797 973

ouham{dtiscali.cz

PŘIZNÁNÍ K tVtÍSTNÍMU POPLATKU
za lázeňsky nebo rekreačnípobyt

(podle Obecně závazné vyhlóšlql Obce Hamr č. 1/2009 o místních poplatcích)

Adresa ubytovacího za ízení
N

ázev

p

rávn cké/j m
i

én

o íyzickéoso by

(p o pl atn íka)

Sídlo/bydliště

lčo/datum narození

sazba poplatku činí5,00 Kč za osobu a každy započaty den pobytu, není-li tento den dnem

p íchodu
Celkovyi počet dn využityich osobami
k rekreačnímu pobytu za období

Poplatek (celkov počet dn x Kč 5,00

P iznání se podává za období roku
pravdivé

a

)

. Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje V tomto p

iznáníjsou

plné.

V

dne
Podpis (razítko)

Zptisob

hrady:

Pop|atek lze uhradit do pokladny obce Hamr nebo po dohodě a p idělení Variabilního symbolu poskytnout na
ričet u Českéspo itelny a. s. ě. 0603172389/0800.

Vyplní OÚ:
Poplatek z ubytovací kapacity a rekreačnípoplatek byl odveden dne

protičtována četnímdokladem číslo
Účetni operaci zaučtovala:

Ve VySl

Kč,

ozv

Příloha č.3
obce Hamr č. 1/2009

oBEcNÍ ÚŘAD HAM& HAMR 47
37E 06 §UcHDoL NAD LUŽNICÍ
TEL. 3E4 797 236

FllX:

384 797 973

ouhamtídliscalícz.

PŘIZNÁNÍ K MÍS TNÍMU POPLATKU
z ubytovací kapacity

@odle Obecně zavazné tyhlášky Obce Hamr č. t/2009 o místních poplatcích)

Adresa ubytovacího za ízení
Název právnické/jméno fyzické osoby (poplatníka)

Sídlo/bydliště

Ičoldatum narození

-

sazba poplatku ěiní 4,00 Kč za každévyužítélůžkoa den

Celkov počet dn využit ch osobami
k rekreaěnímu pobytu za období

Poplatek (celkovli počet dn x Kě 4,00

Pi'iznání se podáVá za období
pravdivé

a

roku

)

. Prohlašuji, že všechny mnou

uvedené daje

V tomto p iznání

jsou

plné,

V

dne
Podpis (razítko)

Zptisob

hrady:

Poplatek lze uhradit do pokladny obce Hamr nebo po dohodě a p idělení variabilního symbolu poskytnout na
rjčet u Českéspo itelny a. s. ě. 0603172389/0800.

Vyplní OÚ:
Poplatek z ubytovací kapacity a rekreačnípoplatek byl odveden dne

proučtována četnímdokladem číslo
Účetn í operaci zaučtovala

:

Ve Vysl

Kč,

