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Revoluční 97
289 01 Dymokury

www. dymokury.cz

tel: 325635112
e-mail: obec@dymokury.cz

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury
č. 2/2010 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22. března 2010 na základě zmocnění § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů vydání této obecně závazné vyhlášky.
ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení
Čl. 1
1. Obec Dymokury zavádí a vybírá tyto místní poplatky :
1) poplatek ze psů;
2) poplatek za užívání veřejného prostranství;
3) poplatek ze vstupného;
4) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj;
2. Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Dymokury. Na řízení o poplatcích
se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, v platném znění, není-li
zákonem
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, stanoveno jinak.
ČÁST DRUHÁ
HLAVA I

Poplatek ze psů
Článek 2
Obec zavedla místní poplatek ze psů.
Poplatek ze psů platí držitel psa (poplatník). Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku, že se stal držitelem psa, do 15 dnů.
2. Poplatník je rovněž povinen oznámit obecnímu úřadu každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
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3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník, který je fyzická osoba, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, datum narození, bydliště. Právnická osoba je
povinna sdělit název, sídlo, IČ. 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. Poplatník je povinen
sdělit obecnímu úřadu rovněž věk psa.
4. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit do15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Sazby poplatku
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa

50,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

75,- Kč

c)

za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
30,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele uvedeného v písm. c) 45,- Kč
Článek 4
Splatnost poplatku
1. Poplatek ze psů je splatný každý rok bez vyměření vždy do 30. dubna prostřednictvím
složenky, kterou poplatníkovi doručí správce poplatku nebo v hotovosti v pokladě
obecního úřadu Dymokury.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti.
3. Pokud je poplatek vyšší než 400,- Kč, má poplatník možnost tuto částku uhradit ve
dvou splátkách. První část poplatku je splatná k 30.dubnu a druhá k 30. září
kalendářního roku.
Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit.
Článek 6
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. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen
správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.
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HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 7
Obec zavedla místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
Článek 8
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechny pozemky, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení a dále: pozemky p.č. 719/1 -ČSD, 271/5-Hřiště
Sokol Dymokury, pozemky v areálu „koupaliště“ ( 736, 193/24, 193/20, 193/22,
193/1,193/19,193/24). V k.ú. Dymokury, Černá Hora a Svídnice, tedy pozemky sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, které podléhají poplatku,
a jejichž seznam je v příloze této vyhlášky.
Článek 9
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu dobu a místo užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník, který je fyzická osoba, povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno, datum narození, bydliště. Poplatník, který je právnická
osoba, je povinen sdělit název, sídlo, IČO.
Článek 10
Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného
veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč,
b) za umístění zařízení sloužících dočasně pro poskytování prodeje 10,- Kč,
c) za umístění stavebního zařízení 1,- Kč,
e) za umístění stavebních materiálů do 30 ti dnů bez poplatku dále 10,- Kč,
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč,
g) za užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce 2,- Kč,
h) za užívání veřejného prostranství pro tvorbu filmových a televizních děl 10,- Kč
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
poplatník k činnosti využije.
Článek 11
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci pozemků, které jsou veřejným prostranstvím.
2) Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané na veřejném prostranství bez vybírání
vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a akce
pořádané obcí nebo organizacemi, které obec založila nebo zřídila.
Článek 12
Splatnost poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti na účet obce:
a) při užívání prostranství po dobu 1 dne v den užívání prostranství,
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b) při užívání prostranství po dobu kratší než 30 dnů nejpozději poslední den užívání
prostranství,
c) při užívání prostranství delší než 30 dnů je možné poplatek hradit vždy poslední den v
měsíci

HLAVA III

Poplatek ze vstupného
Článek 13
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní
akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2) Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek
neplatí.
Článek 14
Vstupné
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.
Článek 15
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Článek 16
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku
písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo ústně do protokolu
v podatelně OÚ druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
(2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů po skončení čtvrtletí oznámit celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena.
(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je
poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
Článek 17
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro :
a) kulturní akce
b) sportovní akce
c) prodejní akce
d) reklamní akce
Článek 18
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 5 ti dnů po skončení akce.
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Článek 19
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeny :
a) sportovní akce pořádané kluby a spolky se sídlem v Dymokurech
b) kulturní a společenské akce pořádané organizacemi se sídlem v Dymokurech
2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku
současně s plněním oznamovací povinnosti podle čl. 28.
HLAVA IV

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 20
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.
Článek 21
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Článek 22
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
nebo ústně v podatelně OÚ správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního hracího přístroje
do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem1. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
povinen oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Článek 23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje
ukončen.

Článek 24
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí na tři měsíce 5 000,- Kč
Článek 25
Splatnost poplatku
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a) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců nejpozději
v den vydání povolení.
b) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou
splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to vždy 1. den
příslušného čtvrtletí.
c) Při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech
splátkách odpovídajících délce provozu v příslušných čtvrtletích, a to splatných vždy
1. den příslušného čtvrtletí.
Článek 26
Zrušení obecně závazných vyhlášek

a)
b)
c)
d)
e)

Ruší se tyto obecně závazné vyhlášky obce:
obecně závazná vyhláška č. 1/1998 ze dne 1.11.1997
obecně závazná vyhláška č. 2/1998 ze dne 26.2.1998
obecně závazná vyhláška č. 4/2003 ze dne 29.12.2003
obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 15.7.2004
obecně závazná vyhláška č. 3/2004 ze dne 15. října 2004
Článek 27

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7. května 2010

Jaroslav Červinka
starosta obce Dymokury

Mgr. František Kuneš
místostarosta obce Dymokury

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce dne: 23. března 2010
Sejmuto dne: 6. dubna 2010
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