
oBEc RYBNÁNADzDoBNlcí
obecně závazná vyhláška č' 1I2o11'

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Rybná nad zdobnicí se na svém zasedáni dne 9' 2' 2011 usnesením
č.2 usneslo Vydat na základě s 14 odst' 2 zákona č' 565/1990 sb', o místních poplatcích, Ve

znění pozdějších předpisů a Vsouladu s s 10 písm' d) a s 84 odst' 2 písm. h) zákona č'
12812000 sb.' oobcích (obecni zřizeni), ve znění pozdějších předpisŮ' tuto obecně
záVaznou Vyhlášku (dále jen 

'vyhláška"):

ČÁsr l.
áxleoní UsTANoVENí

čl. í
Úvodní ustanovení

(1) obec Rybná nad zdobnicí zavádí touto Vyhláškou tyio místní poplatky (dá|e jen

,,poplatky"):
a) poplatek ze psú'
b) poplatek za uŽiváni Veřejného prostranství'

c) poplatek za lázeňský nebo rekreaění pobyt'

d) poplatek za provoz systému shromažd'ování' sběru' přepravy' třídění' VyuŽíVáni

a odstraňování komunálních odpadů'

(2) Řízení o poplatcích vykonáVá obecní úřad (dá|e jen 
',spráVce 

poplatku")'

ČÁsr tt.
PoPLATEK zE PsŮ

čl- 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Pop|atek ze psů platí držitel psa' DÉitelem ]'e fyzická nebo právnická osoba' která má
trvalý pobyt nebo sídlo na územíobce Rybná nad Zdobnicí'

(2) Poplatek ze psů se p|atí ze psů starších 3 měsíců'



12)

(3)

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

cl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost Vzniká drŽiteli psa V den' kdy pes dovršil stáři tří měsíců' nebo

V den, kdy se stal dÉitelem psa staršího tří měsíců.

V případě dÉení psa po dobu kratší neŽ jeden rok se platí poplatek V poměrné výši'
která odpovídá počtu i započatých kalendářnich měsíců' Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí džítel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce

následujíciho po měsíci, Ve kterém změna nastala' nově příslušné obci.

Poplatková povinnosi zaniká dnem, kdy přesta|a být fyzická nebo práVnická osoba
držitelem psa (např' úhynem psa' jeho Žrátou' darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsic, ve kterém taková skutečnost nastala'

ct. +

ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen ohlásit spráVci poplatku vznik sVé poplatkové povinnosti do 15

dnů ode dne' kdy pes dovršil stáří tří měsíců' nebo dne' kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. stejným způsobem je povinen oznámit také zánik sVé poplatkové povinnosti'

Povinnost ohlásit džení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena'

Při plněni ohlašovací povinnostije dÉitel psa povinen současně sdělit spráVci poplatku

některé další údaje stanovené V čl- 25 této Vyhlášky'

čt' s
Sazba poplatku

sazba poplatku za kalendární rok činí:

a) za prvního psa .'.'.'.'.'.'..'''...50,-Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhoŽ drŽitele -.''''''.'-'-''''.'.'.'.'-'''''''-'-'''-50'- Kč'
c) za psa' jehož dÉitelem je poživatel invalidního' starobního, Vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přÍjmu, anebo poŽivatel

sirotčího důchodu . '....''..'...'...''.50'- Kč,

d) za druhého a kaŽdého dalšího psa téhoŽ džitele, poŽivatele invajidního'
starobního, Vdovského nebo Vdoveckého důchodU' kteÚ je jeho ]'ediným zdrojem
příjmu' anebo poŽivatele sirotčího důchodu .'''''''''.'-'''50'- Kč'

ct. 6

SPlatnost PoPlatku
(1) Pop|atekje splainý nejpozdějido 31' kvěina příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odstavci 1' je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce' kieď následuje po měsíci' Ve kterém poplatková

povinnost vznikla.



čt.l
osvobození a úlevy

od poplatku ze psů je osvobozen dÉjtel psa' kterým je osoba nevidomá' bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením' které byl přiznán lll' stupeň mimořádných Výhod podle

zvláštního práVniho předpisu, osoba provádějící Výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob' osoba provozující útulek zřizený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba'
které sianoVí povinnost džení a pouŽíVání psa zvláštní právní předpis'

cAsT ilI.

PoPLATEK zA UŽíVÁNí VEŘEJNÉHo PRoSTRANSTVí

ct. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za uživáni Veřejného prostranstvÍ se vybírá za zv|áštni užívání veřejného
prostranstvi, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskýování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamnich zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí' umístění skládek, Vyhrazení
trvalého parkovacího místa a UžíVání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2) Poplatek za užíVání veřejného prostranství platífyzické i právnické osoby' které uživají
Veřejné prostranstvi způsobem uvedeným V odstavci 1'

čl.9
Veřéjné prostranství

Poplatek podle této Vyh|ášky se p|atí za užíváníiěchto Veřejných prosiranství:
pal'ě' 219l2 (za kostelem)
par'č' 2036 (před školou)
pal'é. 122213 (před obecním úřadem)
Veřejné komunikace a chodníky v katastrálním územi Rybná nad Zdobnicí'

čl. 1o

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

PopIatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání Veřejného prostranství' aŽ do
dne' kdy toto užíváni fakticky skončilo.

čt. tt
ohlašovací poVinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájenim užíVání

Veřejného prostranstvi předpokládanou dobu, místo' způsob aVýměru užíVání
Veřejného prostranství. V připadě uŽíVání Veřejného prostranství po dobu kratší než



(2)

(3)

1 den je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději V den zahájení Užjvání
Veřejného prostranství' Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo stáiem
uznaný svátek' je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následujicí
pracovníden'

Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanov-^né

V čl' 25 této Vyhlášky'

Po ukončeni uŽíVání Veřejného prostranstvíje poplatnik povinen ohlásit skuteěný stav
údajů uvedených V odst' 1 nejpozději do 15 dnů'

čl. 12

Sazba poplatku

sazba poplatku činí za každý j započalý m2 a každý i zapoěalý den
a) za umístění dočasných staveb a zařízení slouŽících pro poskytování sluŽeb

(1)

b) za umístění dočasných staveb slouŽicích pro poskytování prodeje

''''''' ''' ''' ''' '''' 5.- Kč

c) za umístění zařízení slouŽících pro poskytování prodeje'.'.'.'.'.'.'.'.'...''..'.'.'.' 5,_ Kč

d) za umístěni lunaparků ajiných obdobných atrakcí '''.'..''.'..'.''.''''.''.''''''''5'-Kč
e) za umíslěni zařizení cirkusů ''.'.'.'''''.'.'.''''''.'''.'.'''''''''5'- Kč

f) za umístění skládek ' ' ............ '.'''.''.'''.''''-'''''-5'-Kč
g) za uŽíVání Veřejného prostfanstvípro kultumíakce '''''.'-'-''''''''.'.'''-'''''.'-'-'-'5,-Kč
h) za užíVání Veřejného prostranstvípro sportovníakce '''.'.'-''' ' . . - ''.'.'.'.5'-Kě
i) za užíVáni Veřejného prostranstvípro reklamní akce '.'.'.'.'''' ' ' . . .'.'.'.'5,-Kč

)) za uživáni Veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl'.'.' .... ... . '.'''.''5'-Kč'

(2) obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) zaumístěnisravebnihozařízení.''.''
b) za Vyhrazení trvalého parkovacího místa' ' '.. '.. '. ' '. ' '. ' ' '. '. ' '

c) za um ístění Íeklamního zařizen i' ' ' ' '

100,_ Kč/měsíc/ za kus
100,_ Kčiměsíc/Vozidlo
200'_ Kč/rok/ za kus

čl. 13

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst' 1 je splatný:

a) při uŽíVání Veřejného prostranství po dobu 1 dne a kratší V den zahájení uŽivání
Veřejného prostranství

b) při užíVání Veřejného prostranství po dobu delší než 1 den je poplatek splatný
nejpozději V den ukončení uŽivání Veřejného prostranství'

(2) Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný nejpozdéji do 15 dnů po

uplynutí příslušného měsíce'



(3) Pop|atek stanovený roční paušální ěásikou je sp|atný nejpozdéji do 31' 12'
příslušného kalendářního roku'

Čl. 14

osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí;

a) za Vyhrazení trvalého parkovacího mista pro osobu zdravotně postjženou,

b) z akcí pořádaných na Veřejném prostranství' jejichž VýtéŽek je určen na charitativní
a Veřejně prospěšné účely.

ČÁsr tv'
PoPLATEK zA LÁzEŇsKÝ NEBo REKREAČI|í poayr

Čl' 15

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatek za |ázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úp|atu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáŽíjiný
důVod pobytu'

(2) Poplatek za |ázeňský nebo rekreační pobyt Ve stanovené Výši Vybere a obci odvede
ubytovatel, kter,ým je fyzická nebo práVnická osoba, která přechodné ubytováni
poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí'

Čl. 16

ohlašovací povinnost

(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit spráVci poplatku Vznik poplatkové povinnosti Ve

lhŮtě do 30 dnů od zahájení óinnosti spočíVající V poskytování přechodného ubytování
osob za úplatu' stejným způsobem oznámí ubytovatel spráVci poplatku ukoněení
činnosti spočíVajicíV poskytování přechodného ubytování za Úplatu'

(2) Při plnění ohlašovaci povinnost je ubytovatel povinen sdělit spráVci poplatku někieré
další údaje stanovené V čl' 25 této Vyhlášky'

(3) Ubytovatel je povinen Vést v pisemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu' jméno' příjmení' adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bydliště V zahraničí a číslo obóanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytováni poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně

a srozumjtelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska'



čl. 17

Sazba poplatku

sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu' není-li tento
příchodu.. '.. '. '.. '.. ' '. ' . 

' ' . ' ' ' '. ' '. ' ' ' '. ' '5'- Kč.

čl. 'l8
SPlatnost PoPlatku

Ubytovatel pop|atek odvede spráVci poplatku ětvrtletně' nejpozději do 10 dnů po

uplynutí kaŽdého kalendářního čtVrtletí'

Čl. 19

osvobození a úléVy

(1) Pop|atku za lázeňský nebo rekreačnÍ pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé' bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postiženim' kteným byl
přiznán lll' stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práVnÍho předpisu a jejich

průVodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležeji přídavky na děti
(výchovné) anebo Vojáci V základní s|UŽbě a osoby, které VykonáVají civilní službu'

ČÁsr v.

PoPLATEK zA PRovoz sysrÉmu sHnouaŽĎovÁNí, sBĚRU,
pŘepRnvy, rŘíoĚruí, wuŽívÁHí l oosrnnŇovÁtví

rouuttÁt-HícH oopnoŮ

čl. 20
Poplatník

Poplatek za pfovoz systému shromažd'ování' sběru' přepravy' tříděni, využivání
a odstraňování komunálních odpadů platiI

a) Íyzická osoba' která má V obci trvalý pobyt; za domácnost můŽe být poplatek

odváděn společným zástupcem, za fodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
spráVcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narozeni osob, za
které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, kierá má ve Vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální

Íekreaci' Ve které není hlášena k trvalému pobytu Žádná fyzická osoba; má-li

k této stavbé Vlastnické práVo Vice osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdi|ně, a to Ve Výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu'



(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

čt.z't
ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit spráVci poplatku vznik sVé poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne' kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla' stejným
způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit spráVci poplatku zánik svó poplatkové
povinnosti V důsledku změny trvaÍého pobytu nebo V důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo s]oužící k individuálnírekreaci'

Při plněni ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další
údaje stanovené V čl. 25 této Vyhlášky' Poplatník dle čl' 20 písm' b) této Vyhlášky je
povinen ohlásit spráVci poplatku zejm' příjmení, jméno, bydliště' popřípadě další
adresy pro doruóování' evidenční nebo popisné ěíslo stavby urěené nebo sloužícÍ
k individuální rekreaci, neni-|i tato stavba označena evidenčním nebo popisným ěíslem'
óislo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

čl.22
Sazba poplatku

sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 20 písm. a) a b) této Vyhlášky ěiní 480'- Kč a je

tVořena:
a) z částky 230'- Kó za kalendářní rok a

b) z částky 25o'- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a ka|endářní rok'

skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunájnÍho odpadu činily:

279 663'20 Kč a byly rozúctovány takto:

Náklady 279 663'20 Kč : 503 (438 počet osob s trvalým pobytem na Území obce + 65
počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 556'- Kó' Z iéto čásiky
je stanovena sazba poplatku dle ěl' 22 odst' 1 písm. b) Vyhlášky Ve Výši 250'-Kč'

V připadě změny místa trvalého pobytu nebo změny Vlastnictví stavby' která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci V průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek

V poměrné Výšj' která odpovídá počtu kalendářnÍch měsícŮ pobytu nebo Vlastnictví
stavby V přislušném kalendářním roce. Dojde-li ke změné V prúběhu kajendářniho
měsíce, je pro stanovení počtu měsÍců rozhodný stav na koncí tohoto měsíce'

Čl.23
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný bud' jednorázově' aio nejpozději do 31-10 příslušného
kalendářního roku nebo

je splatný Ve dvanácti stejných splátkách, a to Vždy do konce každého kalendářního
měsíce '

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti UVedeném V odst. 1' je poplatek

splatný nejpozději do konce přislušného kalendářního roku'

(1)

(2)

(3)



čl. z+

osvobozenía úlevy

Nárok na úlevu má :

Poplainík do 18 let věku' přičemŽ rozhodujicí stav je ke konci kalendářniho roku, za
který se poplatek odvádí, a to ve Výši 60'- Kě z celkové sazby poplatku'

CAST VI.

USTANoVENÍ sPoLEČNÁ n zÁveRrčNÁ

čt. zs
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášeni poplatník nebo plátce uvede;

a) jméno' popřípadě jména' a přijmení nebo název nebo obchodní firmu' obecný
identifikátor' byl-li přidělen, mÍsto pobytu nebo sldlo' mÍsto podnikání, popřípadě
dalši adresy pro doručováni| právnická osoba uvede téŽ osoby' které jsou je]ím
jménem opráVněny jednat V poplatkových Věcech,

b) ěísla Všech svých účtů u poskytovatelů platebních sIužeb' Vóetně poskytovatelů
těchto sluŽeb V zahraničí, uŽíVaných V souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě' že předměi poplatku souvisi s podnikatelskou činností poplatníka nebo
plátce'

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení Výše poplatkové povinnosti,

Včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od
poplatkové povinnosti.

(2) Poplatnik nebo plátce' kteď nemá sidlo nebo bydliště na území ělenského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru

nebo ŠVýcarské konfederace' uvede kromě údajú požadovaných V odstavci 2 adresu
sVého zmocněnce V tuzemsku pro doručování'

(3) Dojde_li ke změně údajů či skutečností uvedených V ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala'

čl. zo
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) Včas nebo Ve spráVné výši' Vyměří obecní
úiad poplatek platebním Výmělem'

(2) Vóas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zVýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku'



ět. zz
zrušovací ustanovení

zrušuje se obecně záVazná Vyhláška ě. 1/2003' o místních poplatcích, ze dne 28' 1'l.
2003 ve znění vyhlášky č' 2,2004, |ť.erou se mění a doplňuje ozv ě' 1/2003, o místních
poplatcích' ze dne 20.5' 2004 a ě. 1/2006, kterou se měni a doplňUje ozv ě. 'll2003' o
místních poplatcích a ě.2l2oo4 ze dne 10' 8' 2006. Dále se zrušuje Vyhláška č. 2l2oo7, o
místním poplatku za provoz systému shromaŽd'ování' sběru, přepravy' třídění, vyuŽívání a
odstraňování komunálnich odpadů Vznikajících na jejím katastrálním území, ze dne 11' 'l2.
2007.

él.28
Účinnost

Tato obecně záVazná Vyhláška nab}'Vá účinnosti patnáctým dnem po dni Vyhlášení'

starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřednídesky dneI

1 0. 02. 2011
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