
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
14. Zastupi te lstva města

konaného dne 14.12.2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Ve vazbě na náměty z veřejnosti, diskuse na zasedání ZM v prosinci 2019 je předkládána změna obecně 
závazné vyhlášky ze psů, jejímž obsahem je návrh na rozšíření slevy pro poživatele invalidního důchodu 
případně dalších slev nad rámec zákona. 

§ 84 odst. 2) písm. h) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města vydává
 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku ze psů dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM dne 16.03.projednala a nedoporučila vyhlášku ke schválení
FIN nedoporučuje předkládaný návrh nové vyhlášky - tj. 
nedoporučuje jakékoliv další slevy nad rámec zákona z důvodu velmi 
nízké základní sazby poplatku ve výši 400 Kč za jednoho psa v porovnání 
s okolními obcemi (Žďár nad Sázavou - 1000 Kč, Velké Meziříčí 1000 Kč, 
Bystřice nad Pernštejnem 1500 Kč). Poskytnutá sleva 200 Kč není v 
porovnání s náklady na chov psa zásadní úspora pro jeho majitele.
FIN z výše popsaných důvodů nedoporučuje žádný způsob kompenzace 
nákladů na státem zavedenou povinnost čipování psů.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1)
Na základě podnětu občana, který dle nového znění vyhlášky nemá nárok 
na poskytnutí 50% slevy z poplatku, je předkládán návrh nové vyhlášky o 
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místním poplatku ze psů. Vzhledem k tomu, že takových občanů může 
být více je předkládáno ke zvážení schválení nové vyhlášky, která nad 
rámec zákona rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok hradit 
poplatek v snížené výši.
V přiloženém textu vyhlášky je rozšířen  čl. 4 - Sazba poplatku o:
Za e) za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního důchodu 
200 Kč
Za f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba 
podle písm.e) tohoto ustanovení 300 Kč.
Zavedení této slevy se bude týkat odhadem 50 občanů a rozpočtové 
náklady na zavedení slevy odhadujeme na 10.000 Kč. 
Je třeba zvážit i další možné úlevy, které se týkají osob, které o nárok na 
snížený poplatek změnou zákona a vyhlášky města ztratili. Jedná se o 
osoby, které jsou poživatelem vdovského, vdoveckého nebo sirotčího 
důchodu.
Předkládaným návrhem by byla zrušena dosavadní vyhláška č 3/2019 s 
tím, že účinnost nové vyhlášky je navrhována od 1.1.2021.
Celkové příjmy z poplatků za psa činily v roce 2019 249 tis.Kč, oproti 
tomu městu vznikají zčásti související výdaje např. na úklid města (jen na 
jednorázové sáčky město vynakládá ročně cca 25 tis. Kč), činnost MP 
apod.
V roce 2020 město navýšilo počet stojanů na sáčky ze 2 na 6. Nově byli 
instalovány v lokalitách u Kazmírova rybníka, Městských lázní, 
Rákosníčkova hřiště a u Cihelského rybníka.

2)
K na zasedání ZM č. 8 v 11/2019 diskutované problematice čipování psů 
je možné uvést, že nelze do vyhlášky zapracovat slevu  na čipování psů. 
Vyhláška může obsahovat poskytnutí slevy nad rámec zákona, ale 
problém je se samotnou formulací této slevy, neboť nelze zavést slevu, 
které by platila pouze jednorázově. Protože je čipování psů jednorázovou 
záležitostí nelze tento problém řešit formou slevy na 
poplatku. Možnosti jak majitelům psů kompenzovat náklady na čipování 
psů jsou dvě:
a) formou dotace - výhodou je, že lze účelově určit, nevýhodou je velká 
administrativní zátěž na straně žadatele a zejména města
b) formou daru - administrativně jednoduší varianta, nelze účelově určit, 
ale dodržení účelu lze docílit tím, že dar bude poskytnut až po předložení 
dokladu o čipování psa.
Poskytnutí daru i dotace by v tomto případě bylo v kompetenci Rady 
města.

Materiál obsahuje: Příloha - obecně závazná vyhláška s vyznačením změn (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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