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Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 
2/2019 o místním poplatku ze psů

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Na základě změn obecných právních norem (novela zákona o místních poplatcích) předkládáme 
zastupitelstvu města k projednání návrh novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, 
který zahrnuje doplnění v duchu výše uvedeného (jedná se zejména o úpravy v definici poplatníka, 
obecně větší důraz na ochranu osobních údajů a v neposlední řadě i nové členění a výše sazeb poplatku). 
Vzhledem k časové nouzi v důsledku termínu přijetí novely zákona a nutnosti rychlého zpracování 
návrhů novelizovaných příslušných obecně závazných vyhlášek (dále jen "OZV") k zavedeným místním 
poplatkům (z důvodu nutnosti nabytí účinnosti příslušných OZV od 01.01.2020) návrh nebyl předložen 
ke konzultaci a projednání pracovišti odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR. Struktura novely 
OZV, její doplnění o příslušná další ustanovení v návaznosti na aktuální znění právních norem a další 
doporučení k obsahové stránce OZV byly zpracovány dle aktualizovaných vzorů OZV dostupných na 
internetových stránkách MV ČR k jednotlivým druhům místních poplatků.

Přijetí navrhovaného usnesení nevyvolá aktuálně další nároky na schválený rozpočet města na rok 2019.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019
Materiál bude projednán finančním výborem zastupitelstva města dne 9.12.2019 

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Případné přijetí navrhované novelizované OZV v předkládané podobě by pak mírně pozitivně ovlivnilo 
příjmovou stránku rozpočtu města od roku 2020.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové 
nad Labem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 01. 01. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 o místním poplatku ze 
psů

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


