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OBECNI URAD RYBNIK
Rybník 10, 34525 Hostouň

Obecně závazná vyhláška obce Rybník č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Rybník vydává usnesením ze svého jednání konaného dne 20.12.2012
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závažnou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Výkon správy místního poplatku provádí obecní úřad v Rybníku (dále jen "správní poplatek").
a řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, není-li zákonem

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČI. 2
Poplatník

Poplatek platí
a) fyzická osoba která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.

ČI. 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písmo a) a b) této vyhlášky činí 480,-Kč a je
tvořena:

a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok, a
b) z částky 230,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz komunální odpadu.

2. Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz komunálního odpadu činily 143.274,-Kč
mínus bonus od společnosti EKO-KOM = náklady ve výši 127.274,-Kč a byly rozúčtovány
takto: Náklady mínus poplatky podnikatelské subjekty se sídlem v obci ve výši 14.300,-Kč,
mínus 18894,-Kč náklady na jarní úklid 9.4.2011 a výsledek = 94.080,-Kč děleno počtem
osob s trvalým pobytem v obci tj. 196 osob = 480,-Kč na osobu na rok 2012 . Z této částky je
stanovena sazba poplatku z čl.3 odst. 1 písmo b) této vyhlášky ve výši 230,- Kč.



3. V případě 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 výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

4. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

ČI. 4
Osvobození

Od poplatku je osvobozena
a) fyzická osoba s nezjištěným místem pobytu, která se v místě trvalého pobytu

nezdržuje.
b) fyzická osoba, která se v místě trvalého pobytu nezdržuje, protože se nachází ve

výkonu tre tu odnětí svobody, a to na základě potvrzení nápravného zařízeni.
c) fyzická osoba, která se v místě trvalého pobytu nezdržuje, protože se dlouhodobě

nachází v ústavu sociální péče nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, a to na základě
potvrzení příslušného zdravotního nebo sociálního zařízení.

ČI. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka podle ČI. 2 písmo a) a b) této vyhlášky je splatný jednorázově
nejpozději do 31.května.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném odst. 1 tohoto článku, je
poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.

ČI. 6
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle ČI. 2 písmo a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik
jeho poplatkové povinnosti, tj. přihlášení k trvalému pobytu v obci, a to nejpozději do
15 dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala. V ohlášení uvede poplatník jméno a
příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popřípadě další adresu pro doručování
písemností, telefonní číslo, popřípadě e-mailovou adresu.

2. Poplatník podle ČI. 2 písmo b) této vyhlášky je povinen ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne kdy mu vznikla poplatková povinnost,
příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště, popř. další adresu pro doručování
písemností, telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu a evidenční nebo popisné číslo
stavby určené nebo sloužící individuální rekreaci· není-li stavba označena popisným
nebo evidenčním číslem uvede parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna.

3. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, jsou poplatníci uvedeny v ČI. 2
písmo a) a b) povinni nahlásit změny údajů uvedených v ohlášení a zánik poplatkové
povinnosti.



ČI. 7
avýšení poplatku

1. ebude-li poplatek zaplac n čas nebo ve právné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Vča nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může obecní úřad z 'Vit až na trojnásobek.

2. Pokud poplatník ne plní soji poplatko ou po inno t stanovenou touto obecně
závaznou vyhlá škou obce. lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let. přičemž
tato tříletá lhůta počne běžet dnem němž e tal poplat k splatn 'm.

ČI. 8
Zruš ovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná yhláška Č. 2/2011.

ČI. 9
činno t

V Rybníku dne 1.1.2013

Tato yhláška nabývá účinností dne 1.1.2013

-----~------/.
Jan Cerman
m i to tarosta

\vD y
-------------- ------------

Ing. Miro lav Kadle
taro ta

Karel Mařik
mí tostarosta

Vyhláška vyvěšena dne: 1.1.2013

Vyhláška ejmuta dne:


