Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Výtisk č. 1:

Zápis o kontrole 4/2017
1. Kontrola byla provedena dne: 1. 11. 2017 u Městského úřadu Trutnov – Ing. Křivková, finanční odbor
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: JUDr. Daniel Rada, Mgr. Roman Hásek, Zuzana Trösterová
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění obecně závazné vyhlášky Města Trutnova č. 3/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo
lokálního herního systému.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Členové kontrolní skupiny byli ze strany pracovnice městského úřadu seznámeni s postupem
městského úřadu při výběru místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému (dále jen „VHP“) dle obecně
závazné vyhlášky Města Trutnova č. 3/2011, který byl vybírán za provozované VHP, jejichž provoz byl
povolen do 31. 12. 2011. Po tomto datu upozornil městský úřad provozovatele VHP, kteří místní
poplatek v čas a ve správné výši neuhradili, na jejich povinnost tak učinit.
I přes výše uvedené upozornění neuhrazený místní poplatek byl následně provozovatelům VHP ve
smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích (dále jen
„zákon“) vyměřen a v některých případech bylo využito i možnosti navýšení místního poplatku ve
smyslu ustanovení §11 odst. 3 „zákona“.
Dále bylo členům kontrolní skupiny sděleno, že dle této vyhlášky byly ke dni 18. 9. 2017 všechny
dlužné místní poplatky uhrazeny.
K 1. 1. 2012 došlo novelizací zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, ke zrušení
ustanovení § 10a) tohoto zákona, které umožňovalo městu výše uvedený místní poplatek stanovit.
6. Datum zpracování zápisu: 2. 11. 2017
Jména a podpisy členů kontrolní skupiny:
JUDr. Daniel Rada ………………………
Mgr. Roman Hásek ………………………
Zuzana Trösterová ……………………….
7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí
zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního
výboru ZM Trutnov.

V Trutnově dne ……………….

V Trutnově dne ……………….

…………………………………………….

……………………………………………..

JUDr. Daniel Rada - vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Josef Gereg – vedoucí odboru finančního
MěÚ Trutnov

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov – finanční odbor
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

