OBEC MALÁ MORÁVKA, I

: 00296201, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka, okres Bruntál

Subjekty poskytující
ubytování v katastrálním
území obce Malá Morávka
a Karlova pod Prad dem

Váš dopis zna ky/ze dne

-

Naše zna ka
-

Jméno, p íjmení a funkce ú ední osoby
Ond ej Holub, starosta

Telefon
554 273 095

V M. Morávce dne
13. 12. 2013

c: Informace k projektu „Slevový systém”

Vážení ubytovatelé,
obec Malá Morávka vydala novou obecn závaznou vyhlášku . 1/2013, kterou se m ní a
dopl uje OZV .1/2012 o místních poplatcích. Ú innost OZV 1/2013 je stanovena dnem
01.01.2014 a nov zavádí povinnost ubytovatel m vyzvednout si u správce poplatku Obecního ú adu Malá Morávka, p ísn zú tovatelné íslované kupony (ceninu) v nominální
hodnot 15,-- K /kupon a ubytovatel bude povinen tyto kupony p edat ubytovanému hostovi,
jako doklad o zaplacení rekrea ního poplatku.
Kupony budou ubytovanému hostovi sloužit jako nárok na slevu u vybraných partner
projektu, kte í se rozhodli do projektu „Slevový systém” zapojit.
Kupony si m žete vyzvednout na OÚ Malá Morávka u p. Ron ákové v pracovních
dnech v termínu 18.12.2013 - 31.12.2013 a od 01.01.2014 máte povinnost je vydávat
ubytovaným host m platícím rekrea ní poplatek, a to ve stejném po tu jako je po et dní, které
stráví ve Vašem ubytovacím za ízení.
V p íloze tohoto dopisu naleznete nov schválenou OZV 1/2013.
S pozdravem

Ond ej Holub
starosta obce Malá Morávka

íloha:
1x OZV 1/2013 (2 listy)

Obecn závazná vyhláška obce Malá Morávka - Karlov pod Prad dem . 1/2013,

kterou se m ní a dopl uje OZV obce Malá Morávka - Karlov pod Prad dem . 1/2012,
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Malá Morávka se na svém zasedání konaném dne 04.12.2013 svým
usnesením . 5/2013 pod .j.: 78/2013 usneslo na základ ustanovení § 10 písm. d) a § 84
odst. (2) písm. h) zák. . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
edpis , v souladu s § 14 odst. (2) zák. . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní
pozd jších p edpis a zák. . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších
edpis , vydat tuto

obecn závaznou vyhlášku.

lánek 1
Dopln ní Oddílu II. - l. 12 Ohlašovací povinnost
V l. 12 Ohlašovací povinnost se dopl uje odst. 4. tohoto zn ní:
4. Ubytovatel je povinen si vyzvednout u správce poplatku - Obecního ú adu Malá
Morávka, p ísn zú tovatelné kupony (ceninu) v nominální hodnot 15,-- K /kupon.
Kupon tvo í dv ásti, kdy ubytovatel je povinen odtržitelnou ást kuponu p edat
ubytovanému hostovi, jako doklad o zaplacení rekrea ního poplatku.

lánek 2
Zm na Oddílu II. - l. 14 Splatnost poplatku
V l. 14 Splatnost poplatku se text odst. 2. m ní takto:
2. Ubytovatelé tvrtletn , nejpozd ji do 10 dn po skon ení tvrtletí, p edloží na OÚ Malá
Morávka p evzatý blok s kupony na poplatek za láze ský a rekrea ní pobyt ke kontrole.
Podle spot ebovaných kupon odvedou poplatek, a to v hotovosti na obecním ú ad nebo
evodem na p íjmový ú et Obce Malá Morávka vedený u Komer ní banky, a.s., íslo ú tu
3021771/0100. Jako variabilní symbol poplatník uvede své I (v p ípad , že nemá I ,
tak uvede do zprávy pro p íjemce své jméno a p íjmení) a jako specifický symbol uvede
1342.

Ostatní ustanovení OZV . 1/2012 z stávají beze zm n.

lánek 3
Platnost a ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyv šení na ú ední desce a
innosti dnem 1. ledna 2014.

Ond ej Holub
starosta obce

Stanislav Hýbner
místostarosta obce

