
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 8 - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice V Brně dne 27.05.2020 
Zpracovatel: Ing. Kamarád 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor rozpočtu a financování MMB zaslal dne 28.02.2020 návrh na změnu obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích. Návrh obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích byl zaslán se zapracovanými změnami, vyplývajícími z 
dosud předložených požadavků městských částí. Jednalo se především o úpravu místního 
poplatku ze psů ve smyslu rozšíření snížené sazby i na držitele psů, jejichž jediným příjmem 
je důchod a nedosahuje věku 65 let. V případě, že držitel psa dosáhne věku 65 let, platila by 
se snížená částka od 01.01. příslušného kalendářního roku. Dalším požadavkem na změnu 
je snížení sazby poplatku z pobytu na 12 Kč u MČ Brno-Slatina. 
 
Vzhledem k doporučením Ministerstva vnitra mohla namísto Zastupitelstva MČ přijímat 
většinu rozhodnutí buď Rada MČ, nebo starosta MČ. Rada MČ proto na svém 37. zasedání 
dne 25.03.2020 souhlasila s předloženým zněním vyhlášky o místních poplatcích, 
ponechala beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, v příloze č. 2 pak 
beze změny sazbu poplatku z pobytu ve výši 21 Kč na osobu a den a také beze změny 
seznam veřejných prostranství uvedených v příloze č. 3. 
 
Poté byl na MČ doručen dopis ze dne 07.04.2020, kterým informoval Odbor rozpočtu 
a financování MMB o výsledku posouzení zákonnosti výše navrhované OZV o místních 
poplatcích 17/2019 Ministerstvem vnitra a následně dne 08.04.2020 zaslal Odbor rozpočtu 
a financování MMB nový návrh vyhlášky, kterou se mění OZV o místních poplatcích. Do 
návrhu byly zapracovány připomínky Ministerstva vnitra, především sjednocení snížení 
sazby na psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo osoba, jejímž jediným zdrojem 
příjmů je důchod. 
 
Dopisem ze dne 21.04.2020 žádá Odbor rozpočtu a financování MMB dodatečně 
o vyjádření, zda naše městská část souhlasí s rozšířením osvobození od poplatku pro 
držitele canisterapeutického psa (v MČ se jedná o 3 případy). 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
souhlasí 
 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích dle 
předloženého návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu 
 
s osvobozením od poplatku pro držitele canisterapeutického psa 
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ponechává 
 
beze změny sazby poplatků ze psů uvedených v příloze č. 1, sazbu poplatku z pobytu ve 
výši 21 Kč na osobu a den v příloze č. 2 a seznam veřejných prostranství uvedených 
v příloze č. 3 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru finančního zaslat toto stanovisko na Odbor rozpočtu a financování MMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu ze dne 28.02.2020 včetně příloh 
 Kopie obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 17/2019 o místních 

poplatcích 
 Kopie Výpisu z usnesení z 37. zasedání Rady MČ konaného dne 25.03.2020 
 Kopie dopisu ze dne 07.04.2020 včetně přílohy 
 Kopie dopisu ze dne 08.04.2020 včetně návrhu vyhlášky o místních poplatcích 
 Kopie dopisu ze dne 21.04.2020 
 


