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MĚSTO VELTRUSY
Palackého 9

277 46 Veltrusy
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M UV-2687/2019/NFo
M UV-S-0069/2019/NFo

Vyřizuje:
Te :
E-mail:
Datum:

Nikola Formanová
317070291
asistentka@veltrusy.cz
11.07.2019

Sděleni k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ze dne 27.06.2019

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích"), obdrželo
dne 27. 6. 2019 žádost
, nar.
, trvale bytem
(dále jen ,,žadatel"), ze dne 27. 6. 2019 (evidovanou pod č.j.: MUV-2687/2019), o poskytnutí
nás|edujÍcÍch informací dle zákona o informacích:
,,Jak je kontrolováno ubytováni osob a výše odvodů z ubytování v Autocampu Veltrusy za rok 2018 a
za 1. pololetí roku 2019. Kdo knihy ubytování kontroluje a jak často?"
K Vaši žádosti Vám sdělujeme, že v záři 2018 byly ňrmám INVEST Praha s. r. o. a ÚAMK-AMK Veltrusy
odeslány tyto výzvy:
"

ke splnění ohlašovacI povinnosti ve věci mIstnIho poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt, včetně doloženI údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové
povinnosti za obdobíod 1.7.2015 do 30.6.2018,

"

k předloženi ubytovací knihy za období od 1.7.2015 do 30.6.2018 a

"

k předloženI skutečností rozhodných pro osvobození od mIstnIho poplatku z ubytovací kapacity za
obdobíod 1.7.2015 do 30.6.2018.
v říjnu 2018 byla firmou ÚAMK-AMK Veltrusy předložena příjmová evidence (místo ubytovací knihy), a ta
byla zkontrolovaná. 2.pololetí roku 2018 a 1.pololetí roku 2019 kontrolováno nebylo.
Kontrola knih ubytovaných osob by měla probíhat namátkově a v místě ubytováni.
Kontrolu provádí pracovnice ekonomického úseku.
Poplatky za pobyt jsou splatné čtvrtletně, jak to ukládá OZV o mIstních poplatcích.
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Ing. Ludmila Hrubešová
mistostarostka města
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