Město SEZEMICE
Městský úřad Sezemice
Číslo formuláře: FO/ 01

Místní poplatek ze vstupného – Ohlašovací povinnost akce
Záznam podatelny – vyplňuje úřad:
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________
Spisová značka:

_________________________ Číslo jednací:

_______________________

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________
Počet listů:

_________________________ Počet listů/svazků příloh:

_______________________

I. A Pořadatel – fyzická osoba:
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________
Datum narození:

__________________________________ Rodné číslo: ___________________________

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________
Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________
Telefon*: _________________________________

Email*:

Č. účtu:

Bankovní spojení:

_________________________________

_____________________________________
____________________________

I. B Pořadatel – právnická osoba/podnikatel:
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________
Sídlo:

__________________________________________________________________________________

IČO:

___________________________________

Telefon*: _________________________________
Statutární zástupce (zodpovědná osoba):
Datum narození:
Trvalý pobyt:

__ __ __ __ __ __ __ __

DIČ: _____________________________________
Email*:

_____________________________________

______________________________________________________
Funkční zařazení:

____________________________________

____________________________________________________________________________

Adresa pro doručování**: ____________________________________________________________________
Č. účtu: __________________________________

Bankovní spojení: ____________________________

II. A Údaje o akci:
Název akce:

________________________________________________________________________

Datum konání akce: ________________________________________________________________________
Místo konání akce:

________________________________________________________________________

Počet vstupenek:

________________________________________________________________________

Cena vstupenky:

_________________________________Kč

Číslo formuláře: FO/ 01

II. B Druh akce (zaškrtněte):
Prodejní akce (výstavy, trhy, aukce)
Diskotéky
Taneční zábavy, společenské večery s tancem, estrády a akce obdobného charakteru
Ostatní kulturní akce komerčního charakteru

V ______________________ dne _________________ Podpis (razítko): _____________________________
Seznam příloh:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*nepovinný údaj

** pokud je rozdílná od trvalého pobytu

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města:
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
Poznámka:
V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze
poplatek s nejvyšší sazbou.
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci:
diskotéky
ostatní kulturní akce
b) sportovní akci
c) prodejní akci
d) reklamní akci

20 %
10 %
15 %
15 %
15 %

Po dohodě s poplatníkem lze poplatek za jednotlivou akci stanovit paušální částkou na:
a) kulturní akci:
diskotéky
_________________________________________1.000 Kč
ostatní kulturní akce
600 Kč
organizovanou neziskovou organizací mimo diskotéky
300 Kč
b) sportovní akci
300 Kč
c) prodejní akci
100 Kč
d) reklamní akci
200 Kč
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