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oBEc Rybná nad zdobnicí
obecně závazná vyhláška č. 5/20'l 2'

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru' přepravy'

třídění, využíVání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Rybná nad ZdobnicÍ se na svém zasedánídne 4. 12.2012 usnesením č.
10 usneslo Vydat na základě s 14 odst. 2 zákona č. 565/'1990 sb'' o místních poplatcich' Ve
znění pozdějšich předpisů, a vsouladu s s 10 pism. d) a s 84 odst' 2 pism' h) zákona ě.
12812000 sb'' o obcích (obecní zřizeni\' ýe zněni pozdějšich předpisů' tuto obecně
záVaznou Vyhlášku (dále jen 

'Vyhláška"):

ct. r
Úvodní ustanovení

obec Rybná nad zdobnicí touto Vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systémU
shromaŽdbvání' sbéru, přepravy' třídění, VyuŽíVání a odstraňování komunálnich
odpadŮ (dále jen ,'poplatek")'

Řízení o poplatcích VykonáVá obecníÚřad.1

čl' z
Poplatník

Pop|atek za provoz systému shromaŽd'ování' sběru' přepravy' tříděni, využivání
a odstraňoVání komunálních odpadů plati'z:

a) fyzická osoba'

1' která má V obcitrvalý pobyt'

2' Keré byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trva|ý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delŠí neŽ
90 dnŮ,

3' která podle zákona upravujíciho pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na Území České republiky přechodně po dobu delší3 měsicú'

4' které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujicího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujiciho dočasnou ochranu
cizincŮ,

b) fyzická osoba' l(erá má Ve Vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci' byt
nebo rodinný dům' Ve kterých nenÍ hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
Ve Výši odpovidající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě uróené
k individuálni rekreaci' bytu nebo rodinnému domu Vlastnické práVo Více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdilně'

(1)

(1)

] s 14 odst' 3 zákona č' 565/1990 Sb'' o mistních poplatcích' ve znění pozdějŠích předpisů (dále jen 
"zákono mislnich poplaicích'')

's 10b odst' 1 zákona o mísinÍch poplatcích



(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba' Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit Vlastník nebo spráVce.
osoby' které platí poplatek za vice Íyzickýah osob' jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména' příjmení a data narození osob, za které pop|atek
plati.3

čl.3
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' připadně
doložit existencí skutečností zak|ád4icich nárok na osvobozeni nebo Úlevu od
poplatku.

Poplatník d|e čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit spráVci poplatku jméno'
popřípadě jména' a přÍmeni' místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručováni'

Poplatník dle čl' 2 odsi' 1 písm' b) Vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby Určené k individuální rekreaci nebo lodinného domu; není-li
stavba nebo dŮm označena evidenčním nebo popisným óíslem, uvede poplatník
parcelní čislo pozemku' na kterém je tato stavba umístěna' V připadě bytu je pop|atník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby' Ve které se byt nachází, a óíslo
bytu, popřípadě popis umístěníV budově' pokud nejsou byty očís|ovány.

stejným zpŮsobem a Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit spráVci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti V dŮsledku změny pobytu nebo V důsledku změny
vlastnictví ke stavbě Určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie'
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ŠVýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručováni'4

Dojde_li ke změně údajŮ uvedených v ohlášení' je poplatník povinen tuto zménu
oznámit do 15 dnŮ ode dne' kdy nastala.s

čt. +
Sazba poplatku

sazba poplatku čini 540'_ Kč a je tvořena:

a) z částky 250'_ Kč za ka|endářní rok a

b) z částky 29o'- Kó za kalendářni lok' Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářniho roku na sběr a svoz
netříděného komunálniho odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skuteóné náklady za rck 2o11 na sběr a svoz netříděného komUnálniho odpadu činily:
266 940'40 Kč a byly rozúčtovány takto:
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' s 10b odsl' 2 zákona o míslnich poplatcích
a 

s 14a odst. 2 zákona o mistních poplalcÍch
! s 14a odsl. 3 zákona o mistnich poplalcich



(3)

Nák|ady 266 940'40 : 492 (425 počet osob s pobytem na území obce + 67 počet staveb
určených k individuá|ní rekreaci' bytů a rodinných domů, ve kteďch není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 542,56 Kč. z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) Vyhlášky Ve výši 290'- Kč.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny Vlastnictvi stavby určené
k individuálni rekreaci' bytu nebo rodinného domu V průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné Výši' která odpovidá počtu ka|endářních měsiců pobytu nebo
Vlastnjctví V příslUšném ka|endářním roce' Dojde-|i ke změně V prŮběhu kalendářního
měsÍce' je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dnitohoto měsíce'6

čl.5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozdě]'i do 31' l0- příslušného kalendářniho
roku.

Je sp|atný Ve dvanácti stejných splátkách, a to vždy do konce každého ka|endářního
měsíce

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15' dne měsíce' kteÚ následujé po měsíca' Ve kterém poplatková
povinnost Vznikla, nejpozději Však do konce příslušného kalendářniho roku.

Č|. 6

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnikem včas nebo Ve spráVné Výši, Vyméří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem'7

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšenije příslušenstvím poplatku'3

Čl. 7
odpovědnost za zaplacéní poplatku

Je_li poplatnik Vdobě Vznjku povinnostj zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má V takovém připadě stejné plocesní postaveníjako poplatník''g

Nezaplatí-li pop|atek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, Vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.lo

(1)

(2)

(1)

(1)

\2)

? s tou oost' szatona o mistních poplatcich
' s 11 odst' l zakona o místnlch poplalcich
B 6 11 odsl 3zákona o mlstnich poplalcch

's 12 ods1' 1 zákona o míslních poplatcích

'o s l2 odst' 2 zákona o misiních poplatcich



čl. 8
Přechodné ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti Vzniklé před nabytím účinnost této Vyhlášky se posuzují podle
dosavadnich práVních předpisů'

čl' í
Účinnost

Tato Vyhláška nabýVá účinnosti dne 1' 1. 2013'

Íil.Ll
Jarohlav Matéjka

4."-C
Marie Valášková

Jméno Příjmení
starosta

Jméno Příjmení
místostarosta
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.- . . . !

Selmuto z ureonr oesKy one: &

1L 12. 1t11

. / /0i3

oBEc

ffilvrya,ffiý


