
 0 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Přehled ubytovacích zařízení v obci Ostravice 

Příloha č. 2: Hlášení o výši místního poplatku z ubytovací kapacity 

Příloha č. 3: Platební výměr vydaný obcí Ostravice 

Příloha č. 4:  Návrh změn obecně závazné vyhlášky obce Ostravice č. 2/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Příloha č. 1.  Přehled ubytovacích zařízení v obci Ostravice 

 Název  Počet lůžek Kategorie 

1 Hotel Sepetná  113 hotel 

2 Beltine forests hotels  108 hotel 

3 Penzion Sluníčko 80 penzion 

4 Horský hotel Ondráš 73 hotel 

5 Hotel Freud Pavel Horváth 70 hotel 

6 Hotel Hamr 69 hotel 

7 Hotel Odra 69 hotel 

8 Rekreační středisko Skalka 69 penzion 

9 Chata Svoboda 65 chata 

10 Horský hotel Liptov 63 hotel 

11 Chata Teplárna 55 chata 

12 Penzion Osmek 50 penzion 

13 Horská chata Ostrá 35 ubytovna/hostel 

14 Ubytovna Ostravice  28 turistická ubytovna 

15 Hospůdka a penzion Sauna 15 penzion 

16 Penzion Podlesí 15 penzion 

17 Rekreační středisko Petr Bezruč 15 rekreační středisko 

18 Hotel Sepetná - chatky  14 chatky 

19 Penzion u Mojžíšků 13 penzion 

20 Penzion Mazák 12 penzion 

21 Chata Kašper 10 chata 
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22 Villa Marionet 9 privát 

23 Chata Ostravice - Bakotovi 6 chata 

24 Naděžda Theuerová 5 privát 

25 Šromovi 5 privát 

 Celkem 1066 _ 

Zdroj: www.obec-ostravice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obec-ostravice.cz/
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Příloha č. 2.  Hlášení o výši místního poplatku z ubytovací kapacity 

 

Zdroj: obec Ostravice 
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Příloha č. 3.  Platební výměr vydaný obcí Ostravicí 

Obecní  úřad  Ostravice,  okr.  Frýdek-Místek 

739 14 Ostravice 

______________________________________________________________ 

V Ostravici dne __________ 

Č. j. ________ 

čís.účtu : 3125-781/0100 

KB Frýdlant n.O.        

 

Platební výměr č. 

za období  od     do        k poplatku z ubytovací kapacity a rekreačního poplatku 

 

 Obecní úřad vydává na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,  

schválené obec. zastupitelstvem a  platné od 1.7.1994 do 14.4.1996, od 15.4.1996 do 

4.1.2004 a od 5.1.2004 /poslední platné znění vyhlášky/, v souladu s § 3 a § 7 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění změn a doplňků 

  tento platební výměr za období  

  na RS MOSKALKA s.r.o. 
 

poplatek z ubytovací kapacity: VS 1345     

rekreační poplatek:VS 1342                       

dlužná částka celkem                             

 

DLUŽNÁ ČÁSTKA činí tedy celkem         

          /slovy                                                                    /. 
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            Tento  nedoplatek  na  místních  poplatcích  je  splatný  do  patnácti  dnů 

ode dne doručení tohoto platebního výměru na účet správce daně - Obecní úřad Ostravice 

č. ú. : 3125-781/0100, u  Komerční banky FM, expozit. Frýdlant n.O.  

konstantní symbol 308, variabilní symbol 1345, 1342  a  to  převodním příkazem. 

 

 

 

 

Vyřizuje:                                                  Ing. Miroslav Mališ  

tel.                                                                            Starosta 

 

Zdroj: obec Ostravice 
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Příloha č. 4.  Návrh změn obecně závazné vyhlášky obce Ostravice č. 2/2010 

OBEC OSTRAVICE 

Návrh 

Obecně závazná vyhláška č. ..../2011., 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích. 

  

 Zastupitelstvo obce Ostravice se na svém zasedání dne ……… usnesením č. ……. usneslo vydat 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů  a  souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 S., o obcích ( obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  

( dále jen „vyhláška“). 

  

Čl. I 

  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích se mění a doplňuje takto: 

  

(1) Čl. 30 včetně nadpisu zní:  

Sazba poplatku z ubytovací kapacity 

“ Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč ”. 

 

(2) Za čl. 30 se vkládá nový čl. 31, který včetně nadpisu zní: 

Odváděné části poplatku z ubytovací kapacity 

“ Obec Ostravice po skončení příslušného kalendářního roku odvede v podobě příspěvku 

z obecního rozpočtu vždy 50 % z celkové vybrané částky poplatku z ubytovací kapacity 

občanskému sdružení Beskydhost. ” 

  

 

Čl. II 

Účinnost 
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(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012. 

  

 

 

 

     

                  Podpis                                                                                             Podpis 

              ……………….                                                                             ………………. 

                  Jiří Pavlán                                                                               Ing. Miroslav Mališ 

                místostarosta                                                                                     starosta 

  

  

  

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


