obec Rybná nad Zdobnici

obecně závazná vyhláška obce Rybná nad Zdobnicí
č.2120|1,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Rybná
nad Zdobnicí č'' 112011, o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Rybná Íad Zdobnicí se na svém zasediíní dne 3. l 1. 20l 1'
usnesením č' 5 usneslo vydat na základě $ 14 odst' 2 zákona č. 565/1990 sb.. o místních
poplatcích. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust' $ 10 písm' d) a s 84 odst. 2
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb'' o obcích (obecní Zřízení), v9 znění pozdějšich předpisů'
tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen ,,vyhláškď').

obecně závazná vyhláška obce Rybná nad Zdobnicí č. l /201 1, o rnístnich poplatcich,
se mění a doplňuje takto:

l.
1.
a)

b)

c)
d)

čl. 5 se nahrazuje nowým zněním:

,,Čl. 5"
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvniho psa '..
..'.''..'.. l00'-Kč,
za druhého a kaŽdého dalšího psa téhoždťitele .... .. ' ... ' .. ' .. '.. '.. '. ''. 100,-Kč,
za psa'jehož držitelem je poŽivatel invalidního' starobního' vdovského nebo
vdoveckého důchodu' který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel silotčího
důchodu
.'..'.. 100.- Kč
za druhého a každélrodalšího psa téhoŽ drŽitele, poživate]e invalidního, starobního'
vdovského nebo vdoveckého důchodu, kteqÍ ie ieho jediným zdroien příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu ..... '.. '... '..
. '. ' '. ' ' 100'- Kč

'

''.'..'..'..'..

'.

2.

čl.23 se nahrazuje novým zněním.
''Čt.

1.

2'

3'

z:*

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný buď jednorázově, a to nejpozději do 3 l . l0. příslušného
kalendářního roku poštovní poukázkou, převodem z účtu'V hotovosti' souhlasem
k inkasu nebo
je splatný ve dvanácti stejných splátkách' a to vždy do konce následujíciho
kalendářrriho měsíce platbou přes sIPo. poštovní poukázkou, převodem z účtunebo
v hotovosti.
vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst' 1,je poplatek
splatný nejpozději do konce příslušnéhokalendářního roku.

3.

č|. 24

se

zrušuje

4.

čl.26 se nahrazuj€

no\.:ým zněním:

,,Čl.26"

1'

Navýšenípoplatku
NebudouJi poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správÍévýŠi,vyměří mu
obecni úřad poplatek platebním výměťem nebo hromadným předpisným seznamem'

5.

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

1.l.2012'
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Marie Valášk<ivá
starostka obce
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Jaroslav Matějka
místostalosta obce

