
D  v o d o v á   z p r á v a

Rozpo tové opat ení eší zapojení poskytnutých dotací do rozpo tu p íjm  a výdaj  na Snížení energetické náro nosti
budov ZŠ Václav, ZŠ Sídlišt , MŠ Václav, D m s pe ovatelskou službou a na  Demolici staré ekologické zát že,
a to v porovnání se skute nými náklady. U ZŠ Sídlišt  jsme obdrželi ást dotace ve výši 1,758.818,17 K  již v roce 2014.
Druhou úpravou rozpo tu je snížení rozpo tu p íjm  a výdaj  u dan  z p íjm  právnických osob za obec dle skute nosti.

íloha . 1

schválený rozpo et rozpo et po úprav . 1 - . 13
výdaje            91 300 tis.K 115 332 tis.K

íjmy            88 900 tis.K   93 043 tis.K
financování             2 400 tis.K   22 289 tis.K

Výdaje:  + 3,786.539,37 K

1. odbor investic a správy majetku + 6,876.539,37 K

Poskytnuté dotace na:
                  DOTACE:              NÁKLADY:

3113,6121,ÚZ 54190877 14.368,75 K ZŠ Václav - dotace ze SFŽP
3113,6121,ÚZ 54515835 244.268,75 K ZŠ Václav - dotace z Fondu soudržnosti          1,255.952,30 K
3113,6121,ÚZ 54190877 11.979,82 K ZŠ Sídlišt  - dotace ze SFŽP
3113,6121,ÚZ 54515835 203.657,08 K ZŠ Sídlišt  - dotace z Fondu soudržnosti          4,362.976,38 K
3111,6121,ÚZ 54190877 104.720,55 K MŠ Václav - dotace ze SFŽP
3111,6121,ÚZ 54515835 1,780.249,35 MŠ Václav - dotace z Fondu soudržnosti          2,966.773,30 K
3612,6121,ÚZ 54190877 81.210,66 DPS - dotace ze SFŽP
3612,6121,ÚZ 54515835 1,380.581,47 DPS - dotace z Fondu soudržnosti          2,575.881,80 K
3613,5901 1,276.394,00 Demolice staré ekologické zát že
3613,5901 1,779.108,94 K Demolice staré ekologické zát že          4,004.591,06 K

            DOTACE CELKEM:     6,876.539,37 K       NÁKLADY CELKEM:     15,166.174,84 K
                plus  1,758.818,17 K  v r.2014

2. odbor finan ní - 3,090.000,- K

6399,5362 mínus 3,090.000,- K da  z p íjm  právnických osob za obec - úprava na skute nost

íjmy:  + 3,786.539,37 K

pol.4213,ÚZ 54190877 14.368,75 ZŠ Václav  - dotace ze SFŽP
pol.4216,ÚZ 54515835 244.268,75 ZŠ Václav  - dotace z Fondu soudržnosti
pol.4213,ÚZ 54190877 11.979,82 ZŠ Sídlišt  - dotace ze SFŽP
pol.4216,ÚZ 54515835 203.657,08 ZŠ Sídlišt  - dotace z Fondu soudržnosti
pol.4213,ÚZ 54190877 104.720,55 MŠ Václav - dotace ze SFŽP
pol.4216,ÚZ 54515835 1,780.249,35 MŠ Václav - dotace z Fondu soudržnosti
pol.4213,ÚZ 54190877 81.210,66 m s pe ovatelskou službou - dotace ze SFŽP
pol.4216,ÚZ 54515835 1,380.581,47 m s pe ovatelskou službou   - dotace z Fondu soudržnosti
pol.4223,ÚZ 88505 1,276.394,00 Demolice staré ekologické zát že
pol.4123,ÚZ 88005 1,779.108,94 Demolice staré ekologické zát že
pol.1122 mínus 3,090.000,- K da  z p íjm  právnických osob za obec





























Obecně závazná vyhláška
města Rychvaldu

č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

města Rychvaldu

Zastupitelstvo města Rychvaldu se na svém 6. zasedání dne  9.12.2015 usnesením č.
… usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Rychvaldu, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo bílé a sklo barevné, plasty, včetně
PET lahví, plechovky od nápojů,

b) kovy,
c) biologicky rozložitelný odpad,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
f) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d), e).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

název odpadu barevné označení nápis
papír a lepenka
sklo
plasty, PET láhve, ,

modrá 
zelená
žlutá

papír
sklo
plasty.

   nápojové plechovky, konzervy od potravin,
   uzávěry a víčka od nápojů apod.-z hlediska
   hygienického čistých                                            žlutá                                            plasty

1 )
Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)



Čl. 4
Sběr a svoz kovů

Kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu
na ulici Rybničná v Rychvaldě.

Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a rovněž
na webových stránkách města.

Čl. 5
Sběr biologicky rozložitelného odpadu

1) Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu
rozkladu.

2) Biologicky rozložitelný odpad, který není kompostován v místě vzniku lze odevzdávat:
a)ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná v
Rychvaldě
b) prostřednictvím odpadových nádob na biologický odpad, umístěných dle
individuálních požadavků občanů k jejich rodinným domům nebo zahradám (v počtu 1
kus nádoby na nemovitost). Svoz nádob pak probíhá dle smlouvy se svozovou firmou.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na
webových stránkách města.

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají ve sběrném dvoře
komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná v Rychvaldě

2) Informace o sběru jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na webových
stránkách města.

Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … )

2) Objemný odpad lze odevzdávat:
a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná
v Rychvaldě.
b) do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umisťovány na stanovištích v
jednotlivých částech Rychvaldu podle harmonogramu platného pro daný kalendářní
rok.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na
webových stránkách města.



Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více 
uživatelů.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení omezeného množství stavebního odpadu je možné využít

výhradně sběrný dvůr, který je umístěn na ulici Rybničná v Rychvaldě.
Omezeným množstvím stavebního odpadu se pro účely této obecně závazné
vyhlášky rozumí 1 středně velký vozík (o rozměrech 120 x 240 x 30 cm) na 
jeden rodinný dům nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok.

Čl. 10
Závěrečná 
ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města
Rychvaldu č. 4/02 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území města Rychvaldu,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016

..........……………. .....……………….
              Tomáš Gulčík Šárka Kapková
                místostarosta    starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:

Sňato z úřední desky městského úřadu dne:



  

MĚSTO RYCHVALD
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015                       

           
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém 6. zasedání dne 9.12.2015 usnesením č.
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

                                                            Čl. 1
                                               Úvodní ustanovení

1. Město Rychvald touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému     
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“). 

2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad Rychvald (dále jen správce poplatku).¹

                                                            Čl. 2
                                                       Poplatník

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí²:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České     
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích



  

b) fyzická osoba, která 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 odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

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 více fyzických osob, jsou povinny obecnímu 
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.  

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je 
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty 
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem.

4. 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.

5. 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 
doručování. 3

6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích



  

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 492,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 242,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: .4,690.498,45 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady .4,690.498,45,- Kč  děleno 7.386 (.7.261 osob s pobytem na území obce +   
125 staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba) = 635,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 
písm. b) vyhlášky ve výši 242,- Kč.

3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle č. 6 
odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Nečiní-li poplatek nebo souhrn poplatků za domácnost více než 1.000,- Kč/rok, je 
splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

2. Činí-li poplatek nebo souhrn poplatků za domácnost více než 1.000,- Kč/rok, je 
splatný ve dvou stejně vysokých splátkách, a to nejpozději do 30. dubna a do 30. září 
příslušného kalendářního roku.

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

5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích



  

ČI. 6

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
služby nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

2. Od poplatku se dále osvobozují:

a) osoby, uvedené v čl. 2, odst.1, písm. b) této vyhlášky za předpokladu, že jsou 
současně poplatníky dle čl. 2,  odst.1, písm..a)

b) osoby, které se prokazatelně dlouhodobě nezdržují v místě svého pobytu, a to:

- po dobu delší než 9 měsíců pobývající mimo území České republiky
  -     osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody

-    osoby, které pobývají a zároveň platí poplatek v jiné obci (netýká se poplatku    
      za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci v dané obci)

3. Úleva za donáškovou vzdálenost pro osoby s pobytem v rodinných domech na 
území města Rychvald v závislosti na vzdálenosti k vyhrazenému stanovišti sběrné 
nádoby, měřeno v nejkratší vzdálenosti po přístupové komunikaci, a to od místa 
možného vstupu k rodinnému domu (brána, branka) po vyhrazené stanoviště 
nádoby:

- Vzdálenost nad 100 m ………………108,- Kč z ročního poplatku

Čl. 7
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích



  

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a 
nenabyl plně svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a 
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2. V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka.

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.05/2014 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 17. 12. 2014.

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016

................................... ..........................................
  Bc. Šárka Kapková.                      Tomáš Gulčík
            starosta                 místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 


