Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun

ZÁPIS č. 3/2021
z on-line mimořádného jednání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun
konaného dne 24. 5. 2021 od 13.00 hodin prostřednictvím platformy Skype
ÚČAST
Členové komise: Radek Dolejš (předseda), Ing. Michal Mišina, Ing. Vojtěch Matějček,
Mgr. Vlastimil Kerl, Kateřina Hájková, Mgr. Petr Bielik
Omluveni: dr. Viktor Korček (místopředseda), Peter Kuhar, Mgr. Lukáš Němčík
Tajemnice: Bc. Eliška Švandová – odbor školství a volnočasových aktivit
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města Beroun
Omluveni (hosté): Ing. Simona Boldi – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
OZV o místním poplatku z pobytu
Různé
Závěr
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JEDNÁNÍ
K bodu 1 a 2 – Zahájení a schválení programu jednání
Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise Radek Dolejš. Informoval, že z jednání
bude pořizován záznam, nikdo z přítomných neměl námitky.
Předseda jmenoval zapisovatelkou tajemnici komise Elišku Švandovou a ověřovatelem
Mgr. Vlastimila Kerla. Dále požádal tajemnici o sečtení počtu přítomných členů.
Ta konstatovala, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 5 členů a komise
je tak usnášeníschopná.
Radek Dolejš uvedl, že dnešní jednání je mimořádné a nad rámec běžných procesních bodů
je na programu pouze projednání OZV o místním poplatku z pobytu. Dále sdělil, že program
jednání byl dán na pozvánce a vznesl dotaz, zda je návrh na změnu programu, nikdo
nevystoupil. Předseda přistoupil k usnesení.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 3 – Kontrola usnesení
Předseda Radek Dolejš informoval, že kontrola plnění usnesení proběhne na řádném jednání,
které se uskuteční 1. června.

K bodu 4 – OZV o místním poplatku z pobytu
Předseda Radek Dolejš informoval, že na základě legislativních změn je nutné upravit obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku. Tuto vyhlášku bude nejprve projednávat rada města
a poté zastupitelstvo.
Předseda se zeptal Mgr. Dušana Tomča, zda nechce informace doplnit. Mgr. Dušan Tomčo
řekl, že máme možnost v rámci textové revize vyhlášky změnit i výši místního poplatku
z pobytu. Uvedl, že zákonné maximum je 50 Kč za noc a že v zahraničí se tento poplatek
pohybuje okolo 2 €.
Eliška Švandová doplnila, že všichni s předstihem obdrželi analýzu místního poplatku
z pobytu v regionu (okolní obce) a ve Středočeském kraji (okresní města).
Předseda Radek Dolejš rekapituloval, že průměr v okolních obcích činí 18 Kč. Co se týče
okresních měst v kraji, tak průměr je ve výši 15 Kč, nicméně průměr snižuje poplatek Mladé
Boleslavi, který činí pouze 4 Kč, ostatní města mají poplatek okolo 15 a 20 Kč.

stránka 2 z 3

Předseda Radek Dolejš na základě již řečeného navrhnul zvýšit poplatek na 20 Kč. Přítomní se
postupně ke zvýšení vyjadřovali, všichni se zvýšením souhlasili, nikdo nezaujal odmítavé
stanovisko.
V průběhu se připojil Mgr. Petr Bielik, předseda ho uvedl do diskutovaného tématu a zeptal
se ho na názor ohledně zvýšení poplatku z pobytu z 10 Kč na 20 Kč. Mgr. Petr Bielik s tímto
zvýšením souhlasil.
Předseda se zeptal, zda chce někdo k tématu něco dodat. Nikdo nevystoupil, a proto
předseda přešel k usnesení.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun na základě předložených analýz
zaujímá stanovisko, že sazba místního poplatku by měla být zvýšena na 20 Kč.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 5 – Různé
Předseda se zeptal, zda má někdo nějaké téma do bodu různé. Nikdo nevystoupil.

K bodu 8 – Závěr
Předseda Radek Dolejš poděkoval za jednání, informoval o termínu dalšího setkání v úterý
1. června 2021 od 15:00. Předseda sdělil, že se snad budeme moci sejít ve velké zasedací
místnosti na MěÚ. Variantou je kombinovaná forma.
Na závěr poděkoval předseda všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Bc. Eliška Švandová

……………………………………………..

Ověřil: Mgr. Vlastimil Kerl

……………………………………………..

Předseda komise: Radek Dolejš

……………………………………………..
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