Vloženo: 17.12.2004

Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice
č. 3/2004
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém veřejném zasedání dne 16.11.2004 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením §10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl I - Základní ustanovení
Obec Helvíkovice bude vybírat tyto místní poplatky:
1) Poplatek ze psů
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství
3) Poplatek ze vstupného
4) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. II - Poplatek ze psů
1) Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má v obci
trvalý pobyt nebo sídlo.
2) Základní sazba poplatku je 50,- Kč za 1 psa za rok.
3) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Vlastník psa je povinen podat přiznání k
poplatku do 15ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se tento poplatek poměrnou částí od 1.
dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.
5) Obecní úřad vydá vlastníkům psů evidenční známku s vyznačením jména obce a
evidenčním číslem psa.
6) Od poplatku je osvobozen poplatník, jehož pes je využíván k doprovázení nebo ochraně
osob nevidomých, bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III.stupeň mimořádných výhod. Poplatek neplatí také osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovázení postižených osob, osoba provozující útulek zřízený pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
7) Poplatek ze psů je každoročně splatný do 28. února běžného roku. Při vzniku poplatkové
povinnosti během roku je poplatek splatný do 31.12. běžného roku. Poplatek je možné zaplatit
v hotovosti na obecním úřadě nebo složenkou zaslanou na vyžádání.
Čl. III - Poplatek za užívání veřejného prostranství
1) 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 a 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.
2) Veřejným prostranstvím jsou místa zakreslená na katastrální mapě obce, která tvoří

nedílnou přílohu této obecně závazné vyhlášky.
3) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu užívání veřejného
prostranství předem.
4) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
5) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10,- Kč za každý i započatý m2
užívaného veřejného prostranství a den, případně cena smluvní. Za užívání veřejného
prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a obdobných atrakcí
činí sazba 20,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a den.
6) Poplatek je splatný do 5 dnů od počátku užívání veřejného prostranství v hotovosti na OÚ.
Čl. IV - Poplatek ze vstupného
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní
akce a akce obdobného charakteru.
2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
3). Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.Výše
vstupného se pro účely vyměření poplatku snižuje o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena
4) Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
5) Pořadatel akce je povinen nejpozději týden před pořádáním akce předložit na obecním
úřadě vstupenky k orazítkování.
6) Poplatek je splatný do 14ti dnů od data pořádání akce.
Čl. V - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.
2) Poplatek platí jeho provozovatel.
3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000,- Kč.
4) Obec neposkytuje osvobození od tohoto poplatku.
5) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný po vydání povolení k jeho
provozování a uvedení VHP do provozu jednorázově, do 15 dnů po zahájení provozu, v
hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.
Čl. VI - Závěrečná ustanovení
1) Nebudou-li výše uvedené místní poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří obecní
úřad nezaplacený poplatek platebním výměrem se zvýšením až o 50 % (Zák. č. 565/1990 Sb,
§ 11).
2) Ruší se obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č.1/2003 o místních poplatcích.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005.
Ludmila Dvořáková MVDr. Petr Šalanský
místostarostka
starosta
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