Obecně závazná vyhláška č. 4/2006,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 28. 8. 2006 usneslo vydat na
základě §14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a v souladu s § 10 zákona č.
128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. č. 1/2003, o místních poplatcích, se mění a doplňuje
takto:

1. 1. Čl. 2 odst. 2 zní: Poplatník je povinen oznámit Obecnímu úřadu Bohuslavice písemně
nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří
psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Při plnění oznamovací povinnosti je
povinen sdělit jméno a příjmení nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo,
rodné číslo nebo IČO. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
každou skutečnost, která má vliv na změnu nebo zánik jeho poplatkové povinnosti.
2. Čl. 3, odst. 7, písm. f) zní: “Lunaparky, jiné obdobné atrakce za každý i započatý m2 20,Kč“
3. Čl. 3, odst. 7, písm. g) se zrušuje.
4. Čl. 3, odst. 7, písm. h zní: “ Zábory veřejného prostranství, vyžadující povolení podle
zvláštních předpisů za každý i započatý den a 1 m2 0,20 Kč“
5. Čl. 3, odst. 8, zní: “ Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný před zahájením
užívání veřejného prostranství (u odst. 7 písm. a)) nebo do 10 dnů po ukončení užívání
veřejného prostranství (odst. 7 písm. b), c), d),e), f), h).“
6. Čl. 4, odst. 1, zní: “ 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 pro účely tohoto zákona 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.“
7. Čl. 4, odst. 4, zní: “Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného
vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.“
8. Čl. 6, zní: “ O řízení ve věcech poplatků platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších změn a doplňků, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, v platném znění, nestanoví jinak“
9. Čl. 7 se zrušuje

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2006

……………………. ……………………….
Josef Syrovátko Bohumil Kutina
místostarosta starosta

