Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 013
Datum konání ZMP: 27. 4. 2020

Označení návrhu usnesení: ÚČT/1

č. 67
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Bere na vědomí
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým je v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, usnesení Vlády
České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 396, kterým se podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje nouzový stav do 30. dubna 2020,
všechna následně přijatá karanténní opatření, zejména usnesení Vlády České republiky č. 211
ze dne 14. března 2020.
Záměr města podílet se na zmírnění negativních dopadů karanténních opatření na území města
Plzně.
Skutečnost, že novela obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající
na území města Plzně, a obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2019, o
místním poplatku z pobytu, je jednou z cílených oblastí v rámci „Opatření pro zmírnění
negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně“ (bod 3 a 4).
S ch v a l u j e

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění
vyhlášek č. 2/2015, č. 3/2018, č. 6/2019 a obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně
č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu. Znění obecně závazné vyhlášky je uvedeno v příloze č. 1
tohoto usnesení.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit podpis vyhlášky dle bodu II. tohoto usnesení a její publikaci na úřední desce.
Termín: 30. 4. 2020
Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Ing. Vítová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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