
                                     ÚNOR  2007 / XV. ročník 
 

P  O Z  V  Á N K  Y  

 
  3. února Ušetřete si práci s obědem a přijďte do „Hospůdky u Milana“ na  ZABÍJAČKOVÉ  HODY. 
 Těšíme se na Vás. 
 
  6. února KLUB  ŽEN    zve své členky na tradiční setkání do přísálí Besedy, začátek v 18:00 hod. 
 
 
  8. února ZÁPIS  ŽÁKŮ  DO  1. TŘÍDY  místní základní školy, v době od 13:00 do 15:00 hod.                   

pro děti narozené od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001 včetně dětí s odkladem školní docházky. 
Rodný list dítěte s sebou. 

 
 
  9. února VALNÁ  HROMADA  SPV  TJ SOKOLU  RYBÍ  v restauraci „Na hřišti“. Začátek je 

v 17:00 hod. Součástí valné hromady bude také volba nového výboru. Program bude 
uveden v sokolovně a na informační skříňce u autobusové zastávky „Fojtství“.                       
Všechny členy SPV (Sportu pro všechny), tzn. kteří cvičí v sokolovně, srdečně zve výbor.  

 
16. února DĚTSKÝ MAŠKARNÍ  PLES v  místní mateřské škole. Začátek v 15:30 hod.                      

Bohatá tombola a občerstvení. Srdečně zveme. 
 
 
16. února VALNÁ  HROMADA  VLASTNÍKŮ  HONEBNÍCH  POZEMKŮ a tím také                                                   

ČLENŮ  HONEBNÍHO  SPOLEČENSTVA  RYBÍ  v „Hospůdce u Milana“ od 18:00 hod. 
 Myslivecké sdružení Rybí děkuje všem sponzorům za věcné dary, kterými                     
 přispěli do tomboly na Mysliveckém plese. 

 
 
17. února  KONČINOVÝ   PLES  pořádá v sále Besedy místní Sbor dobrovolných hasičů (letos není 

plesem maškarním). Začátek v 19:00 hod. Hudba ORO. Vstupné 40 Kč.  Předtančení, 
bohatá tombola a občerstvení. 

 
20. února 3.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  RYBÍ v sále Besedy. Program bude 

zveřejněn na úřední desce u obecního úřadu a na informačních vývěskách. 
 
24. února VYCHÁZKU  NA  LYSOU  HORU     pořádá oddíl turistiky TJ Sokolu Rybí, odjezd 

autobusem do Kopřivnice na vlak z „horní“ zastávky v  5:30 hod., z  „dolní“                           
v 5:31 hod. Návrat v 18:00 hod. 

 
 
24. února DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  PLES  základní školy, který pořádá od 14:00 hod. v sále Besedy. 

Pro děti i dospělé  je  opět  připraven  bohatý  program,  předtančení, občerstvení                         
a tombola. Disco hudba. 

 
PŘIPRAVUJE  SE: 
 
2. března BESEDA  S PROMÍTÁNÍM se Zdeňkem Drgou o měsíčním putování členů                        

„Klubu českých turistů Halenkov“ divočinou ruského pohoří Altaj (v sále Besedy). 
 



 

ZE   Z ASE D ÁN Í  N OV É   R AD Y  OB CE  

 
Rada obce Rybí na svých zasedáních projednala: 
1. zasedání konané  dne 15.11.2006 
schválila  jednací řád Rady obce Rybí; určila  termíny zasedání rady obce na úterý sudých týdnů                  
od 17:00 hod. na obecním úřadu v kanceláři starosty; doporučila  zastupitelstvu tyto návrhy                      
ke schválení: jednacího řádu zastupitelstva obce -  jednacího řádu finančního výboru -  jednacího řádu 
kontrolního výboru - výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce                         
(rada doporučuje schválit ve stejné výši jako byly odměny předcházejícího zastupitelstva); doporučila 
zastupitelstvu návrhy ke schválení předsedů a členů finančního a kontrolního výboru; doporučila  
zastupitelstvu schválit žádost ředitelky ZŠ Rybí o navýšení rozpočtu základní školy pro rok 2006;                      
pověřila  pana Petra Purmenského zjištěním informací o nájemcích a podmínkách nájmů v budově 
základní školy; schválila  poskytnutí finanční částky ve výši 2.000,- Kč  pořadatelům 8. ročníku turnaje 
ve stolním tenise „Memoriál Jaroslava Kvity“ na úhradu cen pro vítěze jednotlivých kategorií;  schválila 
 zhotovení a umístění informačních vývěsek obecního úřadu  u autobusových  zastávek „Horní“ a                  
„U Hanzelků“ a  pověřila  starostu zajištěním zhotovení a umístění těchto vývěsek; pověřila  starostu 
projednáním smluvních podmínek zimní údržby místních komunikací s panem Karlem Honešem, 
bytem Rybí 193; schválila cenu 40,- Kč za prodej obecního odznaku; pověřila  starostu předložením 
návrhů kalendáře obce pro rok 2007 a PF 2007. 
2. zasedání  konané  dne 28.11.2006 
schválila uzavření „Smlouvy o dílo“ mezi obcí Rybí a panem Karlem Honeše, bytem Rybí 193,  jejímž 
předmětem je provádění zimní údržby (ohrnování sněhu) na určených místních komunikacích     na k. 
ú. Rybí; schválila v souladu s ustanovením zákona o pozemních komunikacích pro zmírnění závad 
způsobených povětrnostními situacemi a pro zabezpečení základní průjezdnosti a průchodnosti                       
na místních komunikacích a chodnících v zimním období „Plán zimní údržby v obci Rybí“; schválila 
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí 
Rybí, spočívající v provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí pro posílení elektrické 
sítě pro budoucí novostavby v lokalitě „Jaškův kopec“ a pověřila starostu podpisem této smlouvy; 
schválila uzavření „Smlouvy o provozování vodního díla“ mezi obcí Rybí a SmVaK Ostrava, a.s., jejímž 
předmětem je prodloužení vodovodního řádu na pozemku parc.č. 1708/2 v k. ú. Rybí a pověřila  
starostu podpisem této smlouvy;  zamítla prodej 3 kusů akcií SmP, a. s.; pověřila starostu dalším 
jednáním o možnostech výstavby kanalizace v obci; vzala na  vědomí  zápis Školské rady při Základní 
škole Rybí ze dne 20.11.2006 a doporučila finančnímu výboru zapracovat do rozpočtu obce pro rok 
2007 finanční prostředky na zakoupení keramické vypalovací pece s příslušenstvím a na zatěsnění 
oken budovy školy; pověřila starostu zjištěním informací k možnosti změny umístění čidla                             
pro plynového  vytápění z venku do  vnitřních  prostor základní školy; schválila proplacení hudebního 
vystoupení na „Vánočním jarmarku“ u základní školy dne 17.12.2006 ve výši do 1.000,- Kč                        
a za ohňostroj ve výši do 2.500,- Kč; jmenovala  zástupce zřizovatele do Školské rady při Základní 
škole Rybí na funkční období 2007-2008 paní Marii Janečkovou a pana Pavla Bradáče; zřizuje                
pro volební období 2006 – 2010 komise Rady obce Rybí a jmenuje jejich předsedy a další členy: 
 
komise životního prostředí 
 předseda  Jiří Honeš 

 další členové  Marie Janečková, Hana Janečková, Jiří Honeš 
komise kultury a školství 
 předseda Ludmila Krausová 
 další členové Marie Janečková, Jiří Kelnar, Petra Chytílková,  
   Pavel Lichnovský 
komise mládeže a sportu 
 předseda Pavlína Havrlantová 
 další členové Miroslav Krpec, Dagmar Honešová 
komise sociální a zdravotní 
 předseda Pavla Šimíčková 

 další členové Jiří Kelnar, Jana Honešová 



 

 
komise stavební 

 předseda Antonín Kudělka 
 další členové Pavel Bradáč, Pavel Lichnovský; 

pověřila  starostu zpracováním návrhu „Plánu práce rady obce na I.pololetí roku 2007“; souhlasila 
s účastí starosty, ing. Radomíry Marešové a pana Petr Purmenského na semináři k zákonu o obcích. 
 
3. zasedání  konané  dne  12.12.2006 
pověřila starostu zajištěním výměny čidla pro plynové vytápění budovy základní školy; schválila  „Plán práce 
rady obce na I.pololetí roku 2007“; vzala  na  vědomí  informace paní Jaroslavy Honešové k tvorbě 
rozpočtu obce; vzala  na  vědomí  nařízení starosty obce o provedení inventarizace majetku obce      
k  31.12.2006; schválila  v souladu se zákonem o účetnictví složení hlavní a dílčí inventarizační; 
pověřuje starostu dojednat cenu, za jakou lze prodat  pokácené obecní kůrovcového dřevo                  
(kulatina a palivové  dřevo)  a  zároveň  jej  pověřuje  jeho  prodejem; souhlasí  s uzavřením 
„Smlouvy  o spolupráci při zajištění ostatní dopravní obslužnosti a provedení platby na úhradu 
prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnosti“ mezi Městem Nový Jičín a Obcí Rybí pro rok 2007 a 
pověřila starostu jejím podpisem; vzala  na  vědomí informace starosty ze zasedání sdružení „Povodí 
Sedlnice“ ze dne 1.12.2007 a volbu nového předsedy sdružení – Zdeněk Vajda,  starosta obce 
Závišice;  schválila uzavření „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi Obcí Rybí, Základní školou 
Rybí a Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana, Kopřivnice a pověřuje  starostu  jejím  podpisem; 
schválila uzavření „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi Obcí Rybí, Základní     školou Rybí                   
a Sdružením Jóga v denním životě Nový Jičín a pověřuje   starostu jejím podpisem; souhlasila  s výší 
poplatků pro rok 2007 ve stejné hodnotě, v jaké byly obecním úřadem vybírány v roce 2006 a navrhuje  
zastupitelstvu  obce    zvýšení místního poplatku za psy od roku 2008; schválila  rozpočtové opatření 
č. 11/2006; schválila zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby obce a pro využití dokumentů pro 
webové stránky obce. 
 
4. zasedání  konané  dne  9.1.2007 
vzala na  vědomí  souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Nový Jičín a obcí Rybí, na základě které budou orgány města Nový Jičín 
vykonávat část přenesené působnosti pro orgány obce Rybína úseku projednávání přestupků podle 
zákona o přestupcích, vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům 
jen některých obcí; vzala  na  vědomí žádost Ludmily Slaninové a pověřuje  starostu zjištěním 
informací k prodeji obecních pozemků parc. č. 1740/1 a parc.č.1740/2 oba sousedící s pozemkem 
parc.č. 93/12 paní Slaninové; zamítla poskytnutí finanční podpory pro činnost „Občanskému sdružení 
Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly“ se sídlem v Mořkově; schválila  prodloužení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v budově kina s paní Martinou Bilovou (provozování kadeřnictví); vzala na vědomí 
písemné vyúčtování neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2006 těmto 
organizacím: a) Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, b) ŠKOLA  ŽIVOTA Nový 
Jičín; schválila poskytnutí fin.příspěvku ve výši 500,- Kč pro organizátory plesů pořádaných v r.2007. 
 
5. zasedání  konané  dne  23.1.2007 
vyhlásila  v souladu se zákonem o  obcích záměr obce: a) prodej částí obecních pozemků parc.č. 
1740/1 a 1740/2 podle geometrického zaměření, b) prodej obecních pozemků parc.č. 922/7, 922/8                   
a 922/13; navrhuje  zastupitelstvu obce zařadit na pořad jednání 3. zasedání zastupitelstva, které se 
uskuteční v úterý 20. 2. 2007 v sále Besedy, bod  - prodej budovy kina; schvaluje  úhradu nákladů na 
prodloužení hlavního STL plynového řádu podle skutečného provedení, v lokalitě u rybníka; vzala  na  
vědomí  „Plán činnosti pro rok 2007 TJ Sokolu Rybí“ a doporučuje finančnímu výboru zařadit příspěvek 
na činnost TJ Sokolu Rybí v roce 2007 ve výši  70.000,- Kč do rozpočtu obce; schválila  dodatek č. 1 
ke „Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu pro zaměstnance obce Rybí“; vzala na vědomí 
písemná vyúčtování neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2006 těmto 
organizacím: a) Klub stomiků okresu Nový Jičín, b) Charita Kopřivnice; vzala na vědomí písemné 
výsledky Tříkrálové sbírky 2007, které písemně předložil ředitel Charity Kopřivnice a dále informace 
starosty. 



 

P  Ř  E  R U  Š  E  N  Í    D  O D  Á  V  K  Y    E LE KT RI CKÉ   E NE RG IE  

 
ČEZ  Distribuce, a. s. oznamuje, že ve dnech středa 21. února a středa 28. února vždy v době                   
od 7:00 – 15:00 hod.  bude v celé obci Rybí přerušena dodávka elektrické energie                            
z důvodu rekonstrukce vedení vysokého napětí. 

  

R Ů  Z  N É  

 
      Milí občané,  
      nabízíme Vám nebo pro Vaše přátele a známé zdarma  
      RYBSKÝ  NÁSTĚNNÝ  KALENDÁŘ  2007. 
      Kalendář Vám rádi předáme na obecním úřadu. 
 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v pondělí 12. února  v době                       
od 9:30 – 10:00 hod.  v přísálí Besedy. 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 26. února ve stejnou dobu a místě.  
 

P LAT BY   Z A  N ÁJ MY   H RO BŮ  
 
 Žádáme občany, aby nájemné za hroby hradili v měsíci a roce, který je uveden v článku III. 
v bodě 1. nájemní smlouvy. Děkujeme. 

  

N A  B  Í  D K A   K  U R Z  U    

 
Obecní úřad Rybí nabízí ve spolupráci se „Vzdělávacím a tréninkovým centrem Ostrava“ pro občany 
bezplatný kurz na téma  POUŽÍVÁNÍ  IT  A  INTERNETU, který se v případě dostatečného počtu 
zájemců  bude pořádat v měsíci březnu v sále Besedy. 
 Kurz obsahuje 6 vyučovacích hodin s těmito tématy: 
 1. Co je to vysokorychlostní internet a možnosti připojení 
 2. Bezpečnost na internetu 
 3. Elektronický podpis a šifrování 
 4. Komunikace se státní správou 
 5. Elektronické obchodování, platby a bankovnictví 

6. Cestování a vyhledávání informací 
7. Služby a zábava na internetu. 

 
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu do středy 14. února   
osobně nebo telefonicky na čísle 556 760 181. 
 
 

B L A H  O  P  Ř  E  J  E  M E  
 
  Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti v kruhu rodinném  
  přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
  Paní T r u n e č k o v á Josefa  94  let 
  paní G e r y k o v á Jenička  81  let 
  paní K u d ě l k o v á Anna   80  let 
  paní Š i m í č k o v á Jenovefa  75  let 
  pan S o u k u p Lumír  70  let. 



 

NĚKT E R Á  FA KT A   O  V YSPĚLÝC H   A   ROZV OJ OV Ý CH   ZE MÍ CH  
 
• Britští školáci utratí při cestě do školy a ze školy přibližně 17 miliard Kč za sladkosti, brambůrky              

a chlazené nápoje. 
• Lidé v Evropě a USA utratí ročně asi 17 miliard dolarů za krmivo pro domácí zvířata (psi, kočky, 

rybičky atd.) 
• Zároveň lidé ve vyspělém světě utratí dalších 33 miliard dolarů za prostředky a pomůcky na 

hubnutí. 
• Na rozvojovou pomoc dávají bohaté státy ročně kolem 60 miliard dolarů. 
• Poprvé v historii naší planety je na světě stejný počet obézních lidí jako lidí trpících podvýživou. 
• Náklady spojené s odstraněním nejvážnějších příčin hladomorů se odhadují na 14 miliard 

amerických dolarů. 
• Přibližně 900 miliónů obyvatel naší planety trpí hladem a podvýživou. 
• 40 % dětí mladších 5 let trpí v rozvojových zemích hladem – asi 280 miliónů. 
• Během vyučovací hodiny (45 minut) na světě zemře přibližně 680 dětí na podvýživu či nemoci 

způsobené hladem. 
ZDROJE: www.wpf.org - www.thehungersite.com - www.oneworld.org - www.concernfast.org 

 

V  Ý S  L  E  D K  Y      T  Ř  Í  K R Á L  O  V  É      S  B Í  R K  Y  

  
Ve dnech od 2. do 14. ledna 2007 také ve Vaší obci probíhala (za přispění  
8 skupin koledníků) celostátní Tříkrálová sbírka. Dovolte mi, abych všem dárcům 
poděkoval za přispění do této sbírky. Celková vybraná částka činí 36.636,- Kč.   
Pravidla pro hospodaření se sbírkou jsou stejná jako v minulých letech.  
Na konci roku Vám opět zašleme vyúčtování. Rovněž upřímně děkuji koledníkům 
a vedoucím skupinek za jejich ochotu a obětavost.                           Miloslav Leško 

 

I  N  Z  E  R  C  E  

 
Milí přátelé motorismu, rád od Vás koupím mopedy, babety i jiné staré motocykly          
(vraky nebo jen díly) a také veškerou dokumentaci jako jsou časopisy, knihy 
apod.          Jan Winter, Rybí 15, tel. 724 04 66 55.  Předem děkuji za nabídky. 

 

INF OR MA CE   MĚST S KÉ H O  ÚŘA DU  NOV Ý   J IČ ÍN 

O  „PŘÍ SPĚV KU  N A  P ÉČI“   DLE   NOV É H O  Z ÁK ON A 

O  SO CI ÁLN Í CH   SLUŽ BÁ CH  

 
 Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. Nový zákon zavádí 
celou řadu změn, např. nový systém financování sociálních služeb, což ovlivní poskytování sociálních 
služeb různými organizacemi, dále přináší nový způsob finanční pomoci osobám, které jsou závislé               
na péči jiné osoby, zavádí nový druh dávky sociální péče – PŘÍSPĚVEK  NA  PÉČI, a to v této výši 
 

osoby do 18 let nad 18 let 
stupeň   I – lehká závislost     3 000 Kč     2 000 Kč 
stupeň  II – středně těžká závislost     5 000 Kč     4 000 Kč 
stupeň III – těžká závislost     9 000 Kč     8 000 Kč 
stupeň IV – úplná závislost   11 000 Kč   11 000 Kč 

 
Žadatelem však v tomto případě bude osoba PEČOVANÁ nikoli PEČUJÍCÍ. 



 

 
V případě, že jste v současné době příjemcem dávky sociální péče – PŘÍSPĚVKU PŘI PÉČI                      
O OSOBU BLÍZKOU A JINOU, dojde od nového roku ke ZMĚNĚ  uvedené dávky.  
Tento příspěvek od 1.ledna 2007 náleží osobě PEČOVANÉ, také jí bude vyplácen. Vám jako 
dosavadnímu příjemci příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou, nárok na tuto dávku sociální 
péče zanikne.  Tato změna bude provedena správním orgánem Městským úřadem Nový Jičín, 
automaticky. Nikde nemusíte chodit žádat. Bude zahájeno řízení a následně vydáno rozhodnutí                   
o odejmutí příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou, a následně v lednu 2007 bude rozhodnuto 
o příspěvku na péči. 

POZOR : 
 NOVOU A STĚŽEJNÍ POVINNOSTÍ žadatele o příspěvek na péči (tzn. povinnost osoby 
pečované)  bude označení subjektu, který bude této osobě poskytovat péči – může se jednat               
o instituci (ústavní zařízení, společnosti poskytující terénní služby v domácnosti a pod),  osobu 
(příbuzný, soused a pod,), či může dojít k souběhu obou skutečností.  Další povinností  příjemce 
dávky je využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni 
závislosti, proto je nutné z tohoto důvodu nahlásit do 15ti dnů od právní moci rozhodnutí                   
o přiznání příspěvku na péči,  kdo o osobu (příjemce příspěvku)  pečuje (viz výše).  
 V souvislosti s touto změnou si Vás dovolujeme informovat, že pokud budete i nadále                           
(po 1. lednu) poskytovat péči osobě ve stupni závislosti II, III., IV., (nikoli však ve stupni I),  která se 
stane příjemcem příspěvku na péči a budete touto osobu identifikováni jako poskytovatel péče,         
bude za Vás plátcem zdravotního pojištění stát, a pokud doba péče bude uznána příslušnou OSSZ                 
(na základě potvrzení správního orgánu) za péči v převážném rozsahu, bude považována                        
za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění. Zde je nutné upozornit na skutečnost,                         
že v případě, kdy bude pečováno o osobu, která je osobou v I stupni závislosti, nebudou pečující 
osoby účastny důchodového pojištění ani za ně nebude plátcem zdravotního pojištění stát z titulu 
této péče. 
 K transformaci příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou na příspěvek na péči dojde následujícím 
způsobem :   

částečná bezmocnost ( 480,- Kč) – stupeň závislosti I. (lehká závislost – 2 000,- Kč) 
převážná bezmocnost ( 960,-Kč) – stupeň závislosti II. (středně těžká závislost – 4 000,- Kč) 

úplná bezmocnost ( 1 800,- Kč) – stupeň závislosti III.  (těžká závislost – 8 000,- Kč) 
Čtvrtý stupeň závislosti ( ve výši 11 000,- Kč)  bude přiznán na základě žádosti oprávněné osoby 
nebo jejího zákonného zástupce, která bude podána na příslušném tiskopisu u správního orgánu            
Městského úřadu Nový Jičín. Nárok na dávku a její výplatu vzniká od prvního dne v měsíci, kdy bylo 
požádáno o dávku či její zvýšení. 
 V této souvislosti navrhujeme, aby žadatelé akceptovali rozhodnutí příslušného orgánu, který 
provede příslušnou  změnu tak jak stanovuje zákon,  v případě žádosti o  čtvrtý stupeň závislosti 
podali žádost – viz výše. Využití opravného prostředku – odvolání proti rozhodnutí o stanovení 
stupně závislosti by nebylo efektivní a situaci žadatele neřešilo, oddálilo by vyplacení již přiznaného 
příspěvku. Domníváte-li se, že splňujete podmínky na vyšší příspěvek, je lépe požádat                                
o přehodnocení stupně s tím, že v případě vyhovění bude částka doplacena, zpětně od data podání 
žádosti.  

 

INF OR MA CE   FI N ANČN ÍH O   ÚŘA DU  NOV Ý   J IČ ÍN 

K SE ST AV OV ÁN Í  A  P OD ÁV Á NÍ   DAŇOV É H O  PŘ IZN ÁN Í 

K D AN I  Z  PŘ ÍJ MŮ   OS OB  Z A  R O K  20 0 6    
 

Změny v obsahu a struktuře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006 
proti předchozímu zdaňovacímu období nejsou velké. 

Struktura daňového přiznání za zdaňovací období 2006 je obdobná struktuře předcházejícího 
zdaňovacího období, to znamená, že přiznání je tvořeno jedním základním dvoulistem a pěti 
přílohami. Každý vyplní a odevzdá jen tu přílohu, která se na něj vztahuje tzn. jen tu přílohu,                      
pro kterou má náplň řádků. 



 

Základní část 
- první strana obsahuje identifikační údaje 
- druhá strana obsahuje tabulku pro výpočet základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků                        
(§6 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění , dále jen „zákon“), dále tabulku pro 
dílčí základy daně §6-§10 zákona  a jejich součet, tabulku pro nezdanitelné části základu daně, 
výpočet daně a slevy na dani podle § 35 zákona   (dříve v příloze č.3) 
- třetí strana obsahuje tabulku s údaji o starobním důchodu a manželce a dále slevy na dani                       
a daňové zvýhodnění na děti žijící ve společné domácnosti. V závěru třetí strany je tabulka pro 
dodatečné daňové přiznání a tabulka placení daně. 
- čtvrtá strana nezaznamenala změny oproti předchozímu roku.  
 
Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 zákona) a chtějí si 
provést roční zúčtování formou daňového přiznání, vyplní pouze tento dvoulist a vloží do něj povinné 
přílohy. 

Příloha č. 1 
Tuto přílohu vyplní ti, kteří mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti  (§ 7 

zákona). Jedinou změnou v této příloze je tabulka, která obsahuje výčet činností a % sazbu výdajů u 
těchto činností (pro ty, kteří uplatňují výdaje procentem) 

Příloha č. 2 
Obsahuje výpočty dílčích základů daně z § 9 a §10 zákona , tzn. příjmy z pronájmu                         

a ostatních příjmů.  
Příloha č. 3 

Tuto přílohu vyplní a odevzdají ti, kteří uplatňují § 14 zákona – daň z příjmů dosažených                   
za více zdaňovacích období a ti kteří mají příjmy ze zahraničí. Oproti předchozímu období, v této 
příloze není tabulka pro slevy na dani dle § 35 zákona , která byla přesunuta do základní části. 

Příloha č. 4 
Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 zákona neobsahuje žádné změny. 

Tuto přílohu naleznete pouze na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz 
Příloha č. 5 

Obsahuje výpočet společného základu daně manželů podle § 13a zákona – společné zdanění 
manželů. Příloha se v zásadě neliší od přílohy za rok 2005. Hlavní změny jsou v tom, že některé 
nezdanitelné části ze základu daně byly změněny  na slevy na dani § 35ba zákona. 
Všechny dílčí výpočty se přepíšou do základní části přiznání, ve které jsou uvedeny odkazy na tyto 
přílohy a daň se v této základní části dopočítá. 
Pro společné zdanění manželů platí stejné podmínky, jak tomu bylo i za zdaňovací období roku 
2005 dle § 13a zákona. Mohou toto uplatnit manželé, kteří vyživují ve společné domácnosti alespoň 
jedno dítě a to i po část roku. 

Společné zdanění nelze uplatnit jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období: 
§ Má stanovenou daň paušální částkou § 7a zákona 
§ Má povinnost stanovit minimální základ daně § 7c zákona 

§ Uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 a § 14 zákona 
§ Uplatňuje slevu na dani dle § 35a nebo 35b zákona (investiční pobídky) nebo 
§ Má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb zákona (prohlášení konkursu) 
 

Termín a místo  podání daňového přiznání 

Vzhledem k tomu, že termín pro podání  daňového přiznání - 31. březen 2007 - připadá                     
na sobotu, je posledním dnem pro podání daňového přiznání pondělí 2.duben 2007. V tento den 
budou  na Finančním úřadě v Novém Jičíně prodlouženy úřední hodiny do 18.00 hodin. Také                     
v sobotu 31.března 2007 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin bude na Finančním úřadě v Novém 
Jičíně zajištěn výběr daňových přiznání. 
 V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude v letošním roce poprvé 
zajištěn výběr daňových přiznání pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně ve dnech 



 

12.3.2007, 14.3.2007, 19.3.2007 a 21.3.2007 také v prostorách Městského úřadu ve Studénce                 
a Městského úřadu v Bílovci. 
 Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, formou datové 
zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru                         
a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci “ Elektronické podání 
pro daňovou správu“, která je k dispozici na webové adrese http://www.mfcr.cz, v nabídce 
Daně a cla, EPO- el.podání. 
 

Rozšířené úřední hodiny 
 

na podatelně  
 

Finančního úřadu v Novém Jičíně 
 
 

12. března 2007 8 - 18 hodin 
13. března 2007 8 - 15 hodin 
14. března 2007 8 - 18 hodin 
15. března 2007 8 - 15 hodin 
16. března 2007 8 - 15 hodin 

 
 

19. března 2007 8 - 18 hodin 
20. března 2007 8 - 18 hodin 
21. března 2007 8 - 18 hodin 
22. března 2007 8 - 18 hodin 
23. března 2007 8 - 18 hodin 

 
 

26. března 2007 8 - 18 hodin 
27. března 2007 8 - 18 hodin 
28. března 2007 8 - 18 hodin 
29. března 2007 8 - 18 hodin 
30. března 2007 8 - 18 hodin 
31. března 2007 8 - 12 hodin 
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 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 2/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  1. 2. 2007  v  počtu 315 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.         
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí. 

                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 


