Městskému úřadu Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel. 387001322, 23, fax. 387001320, e-mail: adamek@hluboka.cz, www.hluboka.cz
OHLÁŠENÍ PLÁTCE / POPLATNÍKA MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT, Z UBYTOVACÍ KAPACITY *)
Ve smyslu článku 9 a 26 Vyhlášky města Hluboká nad Vltavou o místních poplatcích č. 4/2012 ohlašuji
vznik/zánik*) poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity *)
1) Ubytovatel / plátce ( čl. 8 a 25 )

*) nehodící se škrtněte

Jméno, příjmení fyzické osoby : .....................................................................…………………......…............
( název právnické osoby )
Bydliště / sídlo :
Rodné číslo :

................................................................................................………………….....….…...
...............................…………............... ,

IČO : ............................………..........….......

Číslo účtu, název peněžního ústavu : .....................................…………………..................................……......
Telefon: …………………… , e-mail: ……………………..….., www.stránky …………..….…….….

2) Adresa provozovny, ve které je provozováno přechodné ubytování za úplatu:
Ulice : .............................................................. č. popisné ............................ bytová jednotka č. : ………….
Obec : ...........................................................................................……………....... PSČ ............................…
Typ ubytovacího zařízení (podle kolaudačního rozhodnutí): *)
- určené k přechodnému ubytování za úplatu (např. hotel, penzion, ubytovna atd.)
- jiné (rodinný dům, bytový dům, atd. )
Kapacita ubytovacího zařízení : …………… ks lůžek
Telefon: …………………, e-mail: ……………………..….., www.stránky …………..….………..….

3) Vznik / zánik *)
poplatkové
povinnosti :

den .......................……..………..

rok …………………...

V ...........................…………….................... dne ........................

............…………..........................
podpis
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – v.s. 1342 - platí ubytovaný host za přechodný pobyt za účelem
léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu. Ubytovatel poplatek vybírá od hosta a odvádí
pololetně městskému úřadu. Sazba: 15,- Kč za každý den pobytu, není.li tento dnem příchodu
2) Poplatek z ubytovací kapacity – v.s. 1345 - platí ubytovatel provozující zařízení určené ( zkolaudované)
k přechodnému ubytování za úplatu (např. hotely, pensiony, ubytovny atd.) a to z každého využitého lůžka bez
rozlišení účelu pobytu ubytovaných osob. Poplatek platí ubytovatel a odvádí jej pololetně městskému úřadu.
Sazba: 4,- Kč za každé využité lůžko a den
Poplatky jsou splatné pololetně za předchozí období vždy k 15.1. a k 15.7. na účet města č.900308/0300.
Podací razítko :

