MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Vladimír Zemek
Ing. Jana Nehybová

Název bodu:

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o místním poplatku ze
psů

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020, o místním poplatku ze psů v předloženém
znění

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva:
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání návrh Změnové obecně závazná vyhlášky
města Hranic č. 1/2020, o místním poplatku ze psů (dále jen „vyhláška“).
Finanční odbor vypracoval novou vyhlášku z důvodu nutnosti úprav dle připomínek
Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“). MV své připomínky zaslalo 18.12.2019, tedy až po
schválení původní vyhlášky číslo 4/2019 zastupitelstvem města, které zasedalo 12.12.2019.
Popis:
Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s
účinností od 1.1.2020, došlo k podstatným obsahovým změnám zákona, které musí být
promítnuty do OZV. Proto jsme udělali ve vyhlášce následující změny v čl. 4 – Sazba
poplatku:
•
Jedná se o zavedení nového okruhu poplatníků, na něž dopadá snížená sazba
poplatku. Nově zavedeno písmeno f - sazba poplatku u osob starších 65 let. Dosud platili
100,-Kč jen důchodci, nyní i osoby starší 65 let, kteří ještě důchodci nejsou nebo nenahlásili,
že jsou poživateli důchodu.
•
Dále došlo ke změně špatně označených řádků tabulky. V tabulce se nacházelo
dvakrát písmenko b). Proto došlo k přejmenování písmen jednotlivých odstavců
Čl. 4 – Sazba poplatku
Roční sazba poplatku činí pro držitele, který je přihlášen v obci nebo má sídlo na území
Hranic: Za prvního psa
Za druhého psa téhož držitele Za třetího a každého dalšího
psa téhož
držitele
a) v domech v Hranicích se 4 a více byty nebo v sídlech
1.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč
b) na adrese ohlašovny Městského úřadu
Hranice – Pernštejnské náměstí 1
200 Kč
350 Kč

500 Kč

c) v ostatních domech v Hranicích I – Město
a ve všech domech v Hranicích IV - Drahotuše
200 Kč
350 Kč

500 Kč

d) ve všech domech v:
Hranice II – Lhotka, Hranice III – Velká,
Hranice V – Rybáře, Hranice VI – Valšovice,
Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí,
Hranice IX – Uhřínov
120 Kč

220 Kč

220 Kč

e) u poživatelů invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího
důchodu
100 Kč
150 Kč
f) u osob starší 65 let
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150 Kč

100 Kč

150 Kč

150 Kč

Závěr:
Vydáním změnové vyhlášky bude splněna povinnost upravit znění současné vyhlášky, dle
novely zákona o místních poplatcích. Zavedením nové sazby pro osoby starší 65 let dojde k
úlevě pro 10 osob.
Pro doložení změn uvádíme původní článek z dosavadní vyhlášky č. 4/2019.
Čl. 4
Sazba poplatku
Roční sazba poplatku činí pro držitele, který je přihlášen v obci nebo má sídlo na území
České republiky:
Za prvního psa
Za druhého psa téhož držitele
Za třetího a každého dalšího psa
téhož
držitele
a) v domech v Hranicích se 4 a více byty nebo
v sídlech
1.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč
b) na adrese ohlašovny Městského úřadu
Hranice – Pernštejnské náměstí 1
200 Kč
350 Kč

500 Kč

b) v ostatních domech v Hranicích I – Město
a ve všech domech v Hranicích IV - Drahotuše
200 Kč
350 Kč

500 Kč

c) ve všech domech v:
Hranice II – Lhotka, Hranice III – Velká,
Hranice V – Rybáře, Hranice VI – Valšovice,
Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí,
Hranice IX – Uhřínov
120 Kč

220 Kč

220 Kč

d) u poživatelů invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího
důchodu
100 Kč
150 Kč

150 Kč

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

11. 2. 2020

doporučuje schválit

Finanční výbor

17. 2. 2020

stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

Přílohy:

3

Výsledek
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MĚSTO HRANICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRANIC
Obecně závazná vyhláška města
č. 1/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů ze dne
12.12.2019.
Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne …….. usnesením
č. ……………… usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Změna vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 12.12.2019 se mění
takto:
V čl. 4 v sazbě poplatku došlo ke správnému označení řádku tabulky a vkládá se nové
písm. f), které zní:

Roční sazba poplatku činí pro držitele, který je
přihlášen v obci nebo má sídlo na území
Hranic:
a) v domech v Hranicích se 4 a více byty nebo
v sídlech
b) na adrese ohlašovny Městského úřadu
Hranice – Pernštejnské náměstí 1
c) v ostatních domech v Hranicích I – Město
a ve všech domech v Hranicích IV - Drahotuše
d) ve všech domech v:
Hranice II – Lhotka, Hranice III – Velká,
Hranice V – Rybáře, Hranice VI – Valšovice,
Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí,
Hranice IX – Uhřínov
e) u poživatelů invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího
důchodu
f) u osob starší 65 let
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Za
prvního
psa

Za
druhého
psa téhož
držitele

Za třetího a
každého
dalšího psa
téhož držitele

1.000 Kč

1.500 Kč

1.500 Kč

200 Kč

350 Kč

500 Kč

200 Kč

350 Kč

500 Kč

120 Kč

220 Kč

220 Kč

100 Kč

150 Kč

150 Kč

100 Kč

150 Kč

150 Kč

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem…………..

Jiří Kudláček
starosta

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
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Daniel Vitonský
2. místostarosta

