I/27/2013 - dotaz ze dne 6. 10. 2013
Dobrý den,
Na základě zákona č.106/1999sb O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání
následujících údajů:
Celkové výnosy z místního poplatku ze psů za rok 2002 a 2012, rozdělené dle kategorií
odváděných osob (byt, dům, důchodce, …), kolik osob poplatek odvedlo (dle kategorií) a
v jaké výši měly tyto subjekty povinnost odvádět poplatek v obou sledovaných letech, tedy
2002 a 2012.
Tyto informace potřebuji pro zpracování mé diplomové práce a budu Vám velmi vděčná za
jejich zaslání.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Klára Kaszová

I/27/2013 - odpověď ze 14. 10. 2013
VÁŠ DOPIS Č.j.:

ZE DNE: 07-10-2013
NAŠE Č.j.: S/Org/84965/Bt/2013
POČET LISTŮ DOPISU: 1

VYŘIZUJE: Bálintová Renata
TEL: 596 803 208
FAX: 596 803 350
E-MAIL: balintova.renata@havirov-city.cz
DATUM: 14-10-2013

Sdělení K Vaší

žádosti ze dne 7. 10. 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že informace,
týkající se místního poplatku ze psů za rok 2002 jsou podle zákona o archivnictví a spisové službě
skartovány. V elektronické podobě rok 2002 evidován také není, protože jsme v tomto období
používali jiný operační systém.V průběhu roku 2012 vznikly na místním poplatku ze psů pohledávky
ve výši 2.338.655,- Kč,uhrazeno bylo 2.282.424,- Kč.K 31.12.2012 bylo evidováno 6.413 poplatníků,
po roční uzávěrce se jejich stav snížil na 5.700(úbytek z důvodu odstěhování držitelů psů, darování
nebo exitu psů).Členění podle kategorií k účetnímu období neevidujeme, takže informace o množství a
typech poplatníků za rok 2012 nemáme k dispozici.Tuto informaci Vám můžeme poskytnout jen
z aktuálního stavu evidovaných držitelů psův daném účetním období, tedy ke dni 14.10. 2013
evidujeme 6.811 držitelů psů, z toho je poplatníků v bytové zástavbě : 1.521 poživatelů důchodu :
3.546 v rodinných domcích: 1.054osvobození ( ZTP-P apod.) : 167ukončení v průběhu roku:
523 Sazby poplatku činí ročně: 1. Kč 1.100,- za prvního psa v bytové zástavbě Kč 1.650,- za
druhého a každého dalšího psa 2. Kč 200,- je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo

poživatel sirotčího důchodu; Kč 300,- za druhého a každého dalšího psa 3. Kč 300,- za prvního psa
drženého v rodinném domě
Kč 450,- za druhého a každého dalšího psa
Ing. Jiřina Zvěřinská
vedoucí organizačního odboru

