OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/03
OBCE KOVALOVICE
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kovalovice vydává podle § 84 odst. 2. pís. i) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích a podle §10 tohoto zákona a v souladu se zákonem o č. 565 /1990 Sb. o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. Dále již jen
vyhláška.
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1.
Obec Kovalovice zavádí a vybírá ve smyslu ustanovení § 1 zák.č.565/1990 Sb. o místních
poplatcích, v plném znění, tyto místní poplatky (dále jen poplatky):
a) poplatek ze psů
b) poplatek z ubytování
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Správu poplatku vykonává Obec Kovalovice a řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad
Kovalovice. V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona číslo 337/1992 Sb.,o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/90 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Oddíl II.
Poplatek ze psů.
Čl.2
Předmět poplatku, osvobození od poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Osvobozen od poplatku je držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštníhoprávního předpisu,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
Poplatník uplatňující nárok na osvobození je povinen prokázat důvod pro osvobození
příslušným dokladem nejpozději v den splatnosti poplatku nebo v době, kdy tento nárok
vznikl.
Čl.3
Sazba poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost a placení poplatku
a). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
b). Poplatek ze psů platí držitel v obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné

obci.
c). Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové
povinnosti a jakoukoliv změnu, která má vliv na výši poplatku. povinnost oznámit
držení psa má i osoba osvobozená od poplatku.
d). Roční poplatek za jednoho psa činí 60 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 84 Kč
e). Držitel psa je povinen bez vyměření poplatek uhradit do 15. února příslušného
kalendářního roku, nebo do 15 dne měsíce následujícího po změně v průběhu
kalendářního roku.
f). Držitel psa je povinen na výzvu správce poplatku uvést písemně svoje jméno a
příjmení nebo název právnické osoby, adresu, (případně místo kde je pes umístěn) dat.
narození nebo IČO, počet psů.
Oddíl III.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl.4
Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustřeďeného
turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za
úplatu.
Čl.5
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a
právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření.
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Čl.6
Placení, sazba a splatnost poplatku
Poplatek platí ubyvatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, nemusí vést údaje o účelu pobytu.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 3 Kč.za každé využité lůžko a den. Obec může po
dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.
Splatnost poplatku je do 15.ledna za období předcházejícího roku, poprvé za rok 2003.
Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství.
Čl.7
Předmět poplatku
a) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících k poskytování prodeje služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
b) Veřejným prostranstvím jsou náves, silnice,chodníky, místní komunikace, parky, veřejná
zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a

to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Přehled vymezených ploch veřejného
prostranství podle parcelních čísel a místních názvů je uveden v příloze k této vyhlášce.
c) Z akcí pořádaných na prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely se poplatek neplatí.
Čl.8
Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsoben uvedeným v čl.7.
Čl.9
Sazby poplatku
Sazby poplatku činí:
a) sazba za krátkodobé použití veřejného prostranství, umístění stánků, pultů, kiosků, a
skládek nebo vystavení zboží činí 10 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
b) za umístění reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí 30,-Kč za každý i započatý
m2 a každý i započatý den.
c) za použití veřejného prostranství se souhlasem OÚ v určeném rozsahu na skládku
stavebního materiálu činí poplatek 1 Kč. za každý i započatý 1 m2 a každý i započatý
den.
d) Při použití veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a provádění
výkopových prací činí poplatek 5 Kč. za každý i započatý m2 / den.
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní a nákladní vozidla, traktory,
autobusy činí poplatek 100 kč za měsíc, pro návěsy a soupravy 200Kč za měsíc.
Čl. 10
Osvobození od poplatku
a) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
b) za použití veřejného prostranství podle čl 9, písm. c) při stavbě objektu na základě
stavebního povolení nebo ohlášení drobné stavby a povolení k odstranění stavby do
provedení kolaudace, nejdéle však 3 roky od vydání stav. povolení, nebo uplynutí lhůty
provedení drobné stavby nebo odstranění stavby se poplatek nevybírá.
c) poplatníci na které se vztahuje osvobození mají povinnost oznámit správci poplatku
vznik a zánik skutečností opravňující je k nároku na osvobození. Správce poplatku si
může vyžádat doklady pro osvobození podle čl.10, pís. a) průkaz o zdravotním
postižení a pro osvobození podle čl.10, pís. b) povolení stavby nebo odstranění stavby.
Čl.11
Ohlašovací povinnost a splatnost poplatku.
a) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství
nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti a ukončení tohoto užívání bezprostředně
po jeho skončení nejpozději v následný úřední den.
Poplatková povinnost vzniká dnem zvláštního užívání veřejného prostranství podle čl.7,
pís.a ) a zaniká ukončením tohoto užívání čímž se rozumí uvolnění a uvedení do
původního stavu.
b) při krátkodobém užívání podle čl. 9 odst. a), b), je poplatek splatný v den užívání, před

užitím veřejného prostranství.
c) v ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy zvláštní užívání
veřejného prostranství skončilo, pokud se poplatník a správce poplatku nedohodnou
jinak.
Oddíl V.
Poplatek ze vstupného.
Čl.12
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
se poplatek neplatí.
Čl.13
Poplatník
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl.14
Oznamovací povinnost.
Při vzniku poplatkové povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku potřebné
údaje a to druh akce,datum konání akce, úplnou adresu pořadatele, u právnických osob a
fyzizkých osob podnikajících IČO, číslo účtu, na nichž jsou vedeny finanční prostředky z
podnikatelské činnosti. Pořadatel je povinnen nahlásit výši vstupného, sníženou o DPH, a
povinnost prokázat, že byl výtěžek použit na charitativní a věřejně prospěšné účely.
Čl.15
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, nebo po
dohodě obce s poplatníkem paušální částka 200Kč za jednu akci. Poplatek je splatný do 15
dnů ode dne konání akce.
Oddíl VI.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Čl.16
Předmět poplatku
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací
přístroj ve smyslu zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl.17
Poplatník
Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
Čl.18
Poplatková povinnost,ohlašovací povinnost, sazba poplatku
a) Poplatková povinnost vzniká v den uvedení přístroje do provozu a zaniká v den, kdy byl
provoz přístroje ukončen.
b) Poplatník je povinnen ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do
provozu, a jeho ukončení do 5. dnů od vzniku této skutečnosti. Přitom písemně oznámí

název osoby (obchodní jméno), sídlo, IČO, případně bankovní spojení.
c) Poplatek činí 3900 Kč za tři měsíce.
Poplatek se platí bez vyměření ve lhůtách:
- při povolení na 3 měsíce do konce prvního měsíce provozování
- při povolení na delší časové období ve čtvrtletních platbách do konce prvního měsíce
příslušného čtvrtletí.
Oddíl VII.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
Čl.19
Předmět poplatku
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný dům vlastníkem nebo správce; přičemž tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména, a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuelní
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl.20
Oznamovací povinnost
Osoby podléhající povinnosti podle č.18, jsou povinny přihlásit se k poplatkové povinnosti
do 15 ledna kalendářního roku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy vznikly rozhodné skutečnosti
mající vliv na změnu výše poplatku. Dále jsou povinny oznámit správci poplatku změny
místa trvalého pobytu, tak v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k
inividuální rekreaci.
Čl.21
Sazba poplatku
Poplatek se platí obci.
Sazby poplatku pro jednu fyzickou osobu a kalendářní rok tvoří součet částek
uvedených dále pod písmenem a) a b).
a) částka stanovená ve smyslu ustanovení §10b.odst. 3, pís. a) zákona č. 565/1990 Sb. ve
znění pozdějších předpisů o místních poplatcích ve výši 49Kč.
b) částka stanovená ve smyslu ustanovení §10b. odst. 3. pís. b) uvedeného zákona o
místních poplatcích na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu ve výši 231 Kč.
Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu je přílohou této
vyhlášky.
Čl.22
Úlevy
Osobám ve věku do 10 let a osobám starším 70 let osaměle žijícím v samostatné
bytové jednotce bude poskytnuta poplatková úleva ve výši 80 Kč. Rozhodným pro

poskytnutí poplatkové úlevy je dosažený věk k 1.lednu příslušného roku.
Podmínkou poskytnutí poplatkové úlevy je úhrada poplatku ve stanoveném termínu.
Čl.23
Splatnost poplatku a jeho placení
V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuelní rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Poplatek se platí bez vyměření ve dvou stejných splátkách a to do 15.února a do30.
června příslušného roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázově na celý rok, a to do 15.února
příslušného roku.
Osoby u nichž vznikla povinnost v průběhu roku, uhradí poplatek za zbytek roku do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl VIII.
Ustanovení společná a závěrečná.
Čl.24
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může
obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědoměn. vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl.25
Zrušovací ustanovení.
Touto vyhláškou s ruší vyhláška č. 1/2002 schválená 11.12.2002 s účinností od 1. ledna 2003.

Čl. 26
Vyhlášení a platnost.
Vyhláška byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2003, nabývá účinnosti
2.ledna.2004.

Milan Blahák - starosta

Ing. Stanislav Honek - místostarosta

Vyvěšeno dne..17.12.2003
Sňato dne 1.1.2004

Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 obce Kovalovice o místních poplatcích,
kterou se stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci
Kovalovice na osobu a rok.
Výpočet: Celkové náklady obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za rok 2002............................. 140 618 Kč
Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci ........ 592.
Počet osob, které vlastní stavbu sloužící nebo
určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.............................17
Náklady na jednu osobu .........................231 Kč.
Sazba poplatku na osobu a rok (obou složek) činí 280 Kč.

V Kovalovicích dne 17.12.2003
Milan Blahák - starosta

Ing. Stanislav Honek - místostarosta

Příloha č.2
Obecně závazné vyhlášky č.2/03 obce Kovalovice o místních poplatcích o
vymezení ploch veřejného prostranství podle parcelních čísel a místních názvů.
Veřejné prostranství v obci Kovalovice:
Obec Kovalovice nemá ulice, proto místní názvy.
Místní název
Brnčín
Dříní
Potočiny

Čísla parcel
280,411/2, 352/1, 352/3
470/1, 470/2, 471, 472
345, 352/1

Za Mlýnem
Druhá strana (tzv, Za Potokem)
Naproti Samoobsluhy
U Kaple
Ve Dvoře (O.Ú., Restaurace, MŠ)
Broďák
Spojka
Příhon
Dražka

Milan Blahák-starosta

987/2
278, 278/1
287, 519
280, 284
282/1
281
148, 149
172, 280
173, 1623

Ing.Stanislav Honek-místostarosta

