MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 4/2007
o místním poplatku z ubytovací kapacity
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém 6. veřejném zasedání
konaném dne 27. června 2007 usnesením č. 67/07/ZM usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví místní poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu na území Nového Města pod Smrkem.

Článek 2
Poplatník
Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.

Článek 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně oznámit nebo ústně do protokolu zahájení činnosti
(poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení
a jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, IČ. Jde-li o fyzickou

či právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, sdělí číslo účtu, kde má finanční
prostředky z podnikání.
3) Poplatník je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno
a příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo číslo cestovního dokladu.

Článek 4
Sazba poplatku
Sazba místního poplatku z ubytovací kapacity činí 4 Kč/za každé využité lůžko a den.

Článek 5
Splatnost poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15 dnů od uplynutí každého
čtvrtletí.
Poplatek je splatný bez vyměření a bez vyzvání Městského úřadu.

Článek 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o místním poplatku
z ubytovací kapacity v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem.

Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007

…………………………………….
Ing. Pavel Smutný
starosta

…………………………………
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka
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