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1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 17.2.2021 

Bod pořadu jednání:   
 
11.         Návrh OZV SML – místní poplatek z pobytu 

 

Věc:      OZV školské obvody Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019, o místním poplatku z 
pobytu 

  
  

Důvod předložení:                               čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky           
č. 7/2011 (Statut města Liberec) 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 8.2.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez 
připomínek návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019, o místním poplatku z 
pobytu, a ukládá starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
  

Z: starosta                                                                                                                 T: 2/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Dne 31.12.2020 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 246, pod č. 609/2020 zákon, kterým se mimo 
jiné mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen jako 
„ZoMP“), v oblasti místního poplatku z pobytu s účinností od 1. ledna 2021.  
 
První změna se týká zúžení předmětu poplatku v ust. § 3a odst. 2 ZoMP, kde již předmětem poplatku 
není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou 
zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí - 
např. doprovod nezletilého dítěte hospitalizovaného v nemocnici. Za druhé v oblasti osvobození došlo 
ke zjednodušení, když je v ust. §3b odst. 1 písm. c) ZoMP vypuštěno rozdělení lázeňské péče na 
hrazenou a nehrazenou. 
 
V souladu s ust. čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) se 
zastupitelstvo městského obvodu vyjadřuje k obecně závazným vyhláškám a nařízením obce.   
 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, byl předložen 
k projednání orgánům městského obvodu v souladu s ust. čl. 28 Statutu města Liberec 
prostřednictvím tajemníka úřadu městského obvodu. 
 
 
Příloha materiálu: 
č. 1 – text návrhu obecně závazné vyhlášky 

 
 


