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Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 
3/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z 
pobytu

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Po předchozím projednání s vedením města, na základě posouzení dopadů pandemie koronaviru a 
souvisejících následných vládních opatření na omezení či zastavení provozu a činností místních 
drobných a středních podnikatelů v oblasti turismu a s tím souvisejících ubytovacích služeb, 
předkládáme zastupitelstvu města k projednání návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Tento krok je veden snahou představitelů města podpořit 
místní podnikatele ve zmíněné oblasti, kterých se výše uvedená opatření přímo dotkla. Návrh obecně 
závazné vyhlášky byl zároveň předložen i ke konzultaci a projednání pracovišti Ministerstva vnitra ČR 
(dále jen "MV ČR"), odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení dozoru Hradec Králové. Návrh 
obsahu byl zároveň konzultován i s PO odboru KTÚ. Vzhledem k rozsahu a podstatě obsahu (prakticky 
se jedná pouze o zrušovací ustanovení) nebyl již tento návrh předem zasílán dalším pracovníkům MěÚ. 
Došlé drobné připomínky z MV ČR byly následně do návrhu zapracovány. Předložený obsah a dikce 
jednotlivých ustanovení přesně odpovídají aktuálním požadavkům odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly MV ČR na zpracování obecně závazných vyhlášek obcí.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 20. 5. 2020
Finančním výborem zastupitelstva města bude materiál projednán dne 8.6.2020.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Přijetí navrhovaného usnesení nevyvolá aktuálně další výdajové nároky na schválený rozpočet města na 
rok 2020, ovlivní však velmi mírně negativně (snížení cca o 90 tis. Kč) příjmovou stránku rozpočtu 
města v aktuálním rozpočtovém roce.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. a vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2020 
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, a to s 
účinností od 01.07.2020.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o 
místním poplatku z pobytu

ZPRACOVAL: Plecháč Martin


