Příloha č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 10/2017,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016,
o místním poplatku ze psů
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 7/2017 dne 11.12.2017 usneslo vydat na základě §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2016, o místním poplatku ze psů, se mění a doplňuje
takto:
1. Článek 3 se doplňuje o odstavec 7 následujícího znění:
„(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě do 31.12. kalendářního roku nebo ve lhůtě podle odst. 5 tohoto článku, nárok
na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.“
2. V článku 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 následujícího znění:
„(4) Je-li držitelem psa osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně městského úřadu
v Tišnově, stanovuje se sazba poplatku za každého psa za kalendářní rok ve výši 500 Kč, a je-li
tímto držitelem psa poživatel důchodu, stanovuje se sazba poplatku za každého psa za kalendářní
rok ve výši 100 Kč.“
3. V článku 4 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5.
4. V článku 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec se doplňuje odstavec 2
následujícího znění:
„(2) Od poplatku je dále osvobozen:
a) držitel záchranářského psa s příslušným osvědčením,
b) držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii,
c) držitel psa s canisterapeutickým výcvikem, s nímž je prováděna canisterapie,
d) držitel, jímž je osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazů ZTP podle
zvláštního právního předpisu8.“
Článek 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
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