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Poplatek ze psů
I.

Zastupitelstvo bere na vědomí
návrh usnesení zastupitele ing. Vodičky o zrušení poplatku ze psů.

II. Zastupitelstvo schvaluje,
že Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích bude s účinností
od 1.1.2016 změněna následovně:
Nové znění ustanovení Hlava I, článek 7 Sazba poplatku:
„Poplatek činí za kalendářní rok 0,- Kč.“
III. Zastupitelstvo ukládá
starostovi vypracovat změněné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 a
předložit ji ke schválení do 9/2015.

Zdůvodnění:

Poplatek ze psů je fakultativní, tedy nepovinný.
Je to poplatek tradiční, který v Litni ale finančně zcela pozbyl smyslu.
Liteň vybere ročně necelých 20.000,- Kč! To je 0,1% rozpočtu pro rok 2015. (Pro srovnání: to
je jako desetikoruna při platu 10.000,- Kč čistého.)
Svaz měst a obcí ČR píše o tomto poplatku: Pečlivě zvažujte, zda administrativa spojená
s výběrem tohoto poplatku není stejná nebo vyšší než výsledek, tedy prostředky získané do
obecní kasy.
Pro zrušení poplatku hovoří:
1) Vysoká administrativní zátěž úřadu: vedení registru, přihlašování a odhlašování psů,
výběr hotových peněz kasou, účtování každého pohybu. V ušetřeném čase může
úřednický aparát vykonávat činnosti, které přinesou obci mnohem vyšší užitek.
2) Veškeré služby poskytované úřadem obyvatelům Litně jsou již obsaženy v příjmech
městyse, které pocházejí z daní (12.000.000,- Kč pro rok 2015) a není proto nutné
vybírat přídavně peníze za držení psů, kteří mají na venkově tradiční funkce.
3) Zbytečná zátěž pro občany: až 200 lidí musí navštívit minimálně jednou ročně úřad
v zadaném termínu do 31.3.
4) Praktická nekontrolovatelnost: provádění kontrol, bez kterých je každé nařízení jak
známo bezcenné, by bylo zjevně nehospodárné.
5) Částky jsou tak zanedbatelné, že nepůsobí regulačním způsobem na počet psů
v obci.
Proti zrušení poplatku hovoří:
1) Tradice. (To byl ponocný svého času také a také ho zrušili)
2) Pejskaři se podílí na nákladech s odchytem uprchlých psů.
(Není kauzální vztah mezi odchytáváním psů a držením psů v obci. Obec zařizuje
mnoho dalších a mnohem nákladnějších věcí, které využívá jen určitá část obyvatel.)

Finanční
dopad na
rozpočet:

Maximálně minus 22.000 Kč na straně daňových příjmů.
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