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obec Malá Upa
.obecně
záv azná yyhláška
obceMalá Upa
ě.9/2008'

o místnímpoplatku z ubytovacíkapacity
ě. 14 usneslo
Zastupitelstvoobce Malá Upa se na svémzasediíní
dne4. 12.2008 usnesením
lydat na zrákladě$ 14 odst. 2 zikona é.56511990Sb., o místníchpoplatcích,ve zrrěnípozděj128/2000
Sb. o
šíchpředpisů
avsouladus $ l0písm. d) a$ 84 odst.2písm.h)zrákonač.
obcích(obecníďízení) ve zrrěnípozdějšíchpředpisů,tÚo obecnězávazrrouvyhlášku:

ct. I

Úvodní ustarrovení
(1) obec Mďá Úpa touto obecně závazrrol vybláškou zavádí mísÍrípoplatek
z ubytovacíkapaciý (drílejen 'Boplatek..).
(2) Sprálu poplatkuprovádíobecníuřad.
Č|'2
Předmětpoplatku'poplatrrík
místechnebo místechsoustředěPoplatek z ubýovací kapacity se vybíráv lrázeňslcých
néhoturistickéhoruchu z ubyovac1kapacítyv zařízeníchurěenýchk přechodnémuubytovríní
za.6p|afu.Poplatek platíubfiovatel, kterýmje fyzická nebo právnická osoba"která přechodné
ubytováníposkytla.

Čt'
r

ohlďovací povirmost
(1) Poplatrík je povinen správci poplatku olrlrísitpísemněnebo ústrědo protokolu zahájeníčinnostispočívající
vposkytovrínípřechodnéhoubyování ve lhůtědo 15 dnůoď zahájeníteto činnosti'Stejným4ůsobem a ve stejnélhůtěje povinen o}úásitukončení
tétočinnos.
ti.
(2) Při plněníohlďovací povinnostije poplatrík,jde-lí o fozickou osobu' povinen sdě.
lit správci poplatku pfijmení,jméno,rodnéčíslo,adresutrvaléhopobytrr,adresubydliště'pokud je od adresy trvďého pob1tu odliŠnLnebo, jde.li o právnickou osobu, niízev, síďo
a IC.. Fyácki nebo právnicM osoba' }Íeráje podnikatelskýmsubjektem,uvede rovněžěísla
účtů
u peněŽfch ústavů,na nicM jsou sousťeděnypeněŽníprostŤedkyz její podnikatelské
činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněžpovinen ohlásit správci poplatku do 15 dnůjakékoliv změny
v ohlášenýchď<utečnostech.
(4) lJbytovatel je povinen véstv písemnépodobě evideněníknihu do kterézapisuje
dobu ubytovríní,účelpobytu' jméno,příjmení,adresumístatrvaléhopobyhr nebo místarva-

průkazunebo cestovníhodokladu frácké osoby,
léhobydlištěv zďrraničía čísloobčarrského
vedeny přehledně a srozumitelkteréubýoviíníposkýl. Zápisy do evidenčníkrihy musíb1y't
tr]ediska.Evidenčníknihu ubýovaně. Týo zápisy musíbý uspořádarrypostupněz časového
posledního
Zptacováníosobníchúdajův evi.
po
let
provedení
zétpis,l.
od
tel uchovává dobu 6
právnímpředpisem./.
deněníknize se řídízvlášfurím
Čl.4
Sazbapoplatku
(1) Sazbapoplatkučinizakaždévwžité1ůžko
a den:

r+,-llc.

lůŽkoěiní:
(2) Ročnípaušálníč,ástka
zakaŽdévyu:žité

400'. Kč/rok.

Čl.5
Splatrost poplatku
ka(1) Poplatekplacenýpoďe ě1.4 odst.1je splatnýdo 31.3. a 30.9. příslušného
lendiiřniho roku.
(2) Poplatekplacenýpaušrílní
částkoupodle č1.4 odst.2 je splatrýdo 31' 1. pfislušnéhokalendiářníhoroku.

Čl.6
Navýšenípoplatku
Nebudou.li poplatky zaplaceny (odvedeny)včasnebo ve sprár'névýši, vyměří obec
poplatek platebnímv.iměrem.Věas nezaplacenépoplatky nebojejích nezaplacenou(neodvedenou) ěást můŽeobec zvýšitažna Úojnásobek' VyměŤenépoplat,kyse zaokroulrlujína celé
konrny nahoru.

cl.7

Zrušovacía přechodnéustanovení
Zrušujese obecnézávazná vytrláškaé,1612004ze dne 12. 12.2003 o místnímpoplar
ku z ubytovacíkapaciý. Na právní váahy vmiklé přede dnem nabytíučinnostitétoobecně
dosavadníobecnězávaznélyhlášky.
závaanévyhláškyse váahují ustarrovení

Čt.
s

..

Účínnost

TaÍpobecnězÁvazÁ vyhláškaobce nabývá účinnostidnem 1. 1. 2009.

Robert Hudrlík
aístostalosta
1) Zi;lr.ol ě. 101/2000Sb., o ochrarrěosobníchúdajůa o měoě někteých zákonů've arění
pozdějšíchpředpísů.
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Vyvěšenonaďední descedne: n
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