Obecně závazná vyhláška obce Prosenice
č.2/2001
kterou se mění vyhláška č. 5 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Prosenice schválilo dne 21.11. 2001 v souladu s ustanovením § 10
písm. b) a c), § 35 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dále § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhlášku):
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 5 o místních poplatcích se mění takto:
1.
Čl. 5 odst. 1 zní:
“(1) Poplatek je splatný najednou nejpozději do 31. 5. Každého roku”.
2.
Čl. 5 odst. 3 zní:
“(3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku
oznámit”.
3.
V Čl. 6 odst. 2 se termín “do 20.3.” mění na termín “31.5.”.
4.
Čl. 8 písm. d) zní:
“d) za umístění zařízení pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
- 10 Kč za m2 a den”.
5.
V Čl. 8 se písm. g) vypouští.
6.
Čl. 10 zní:
“(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství
způsobem uvedeným v Čl. 7 odst. 1 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
(2)
Poplatek je splatný:
a)
nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato,
b)
poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den příslušného
měsíce,
c)
poplatek stanovený roční paušální sazbou je splatný do konce ledna příslušného
kalendářního roku, v případě vzniku poplatkové povinnosti během roku, je poplatek
splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
7.
Čl. 16 se doplňuje o toto znění:
“Od poplatku jsou osvobozeny také akce pořádané místním sdružením rodičů a přátel
při základní a
mateřské škole a také kulturní akce místního sboru dobrovolných hasičů.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení, tj. vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Prosenice.
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