Usnesení a zápis č. 7/2021
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 6. 12. 2021
v budově OÚ Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny (Tomáš Šimůnek připojen on-line)
Omluven: Roman Charouz (nezdařilo se připojení)
Návrhová komise: Lenka Šulanová, Jiří Harcuba
Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Matouš, Jan Pešina
Zapisovatel: Tibor Hájek
Přítomní zastupitelé budou hlasovat zdvižením ruky. On-line připojený zastupitel se k návrhům
vyjádří slovně.
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho
doplnění.
Program:
1. Finanční záležitosti
- rozpočtová opatření,
- rozpočtové provizorium 2022,
- střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023-24.
2. Majetkové záležitosti
- Příkaz k provedení inventarizace,
- Plán inventur na rok 2021,
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Horní Branná
- Změna ceny stočného
3. Diskuze.
Navrženo rozšíření programu o bod - zprávy o provedených kontrolách finančního a
kontrolního výboru.
Rozšířený program schválen všemi hlasy.
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1. Finanční záležitosti:
- Rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 10/2021: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná v příjmech i výdajích
o částku 654 828,72 Kč. Viz příloha.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Rozpočtová opatření do konce kalendářního roku: vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo
obce do konce roku již nesejde, pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření.
S takto přijatými opatřeními bude zastupitelstvo seznámeno na prvním zasedání v roce 2022.
ZO pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 7. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Rozpočtové provizorium 2022: na 1. čtvrtletí roku 2022 je navrhováno rozpočtové
provizorium ve výši příjmy = výdaje = 10 900 000,- Kč. Po finančním uzavření roku 2021 bude
schválen řádný rozpočet na rok 2022. Projednávání tohoto bodu se neúčastnil T. Hájek, který
řešil technické problémy s on-line připojením.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2022.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023-24: řádně vyvěšen. Možnosti písemně se
vyjádřit nikdo nevyužil. Pro rok 2023 navrhován vyrovnaný výhled rozpočtu ve výši 34
500 000 Kč, pro rok 2024 také vyrovnaný výhled 35 200 000 Kč.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Majetkové záležitosti:
- Příkaz k provedení inventarizace, Plán inventur na rok 2021: inventarizace majetku za
rok 2021 bude provedena dle Plánu inventur, Příkazu provedení inventarizace majetku obce za
rok 2021.
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2021 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
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- Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci: novela zákona o odpadech umožňuje výběr ze dvou typů poplatku
(za osobu nebo za cenu jednoho litru odpadu). Druhá varianta je podobná našemu současnému
systému. Klíčem při výběru z těchto dvou možností byla podpora efektivnímu třídění
recyklovatelných odpadů a zachování možnosti výběru velikosti objemu nádob. Proto je
zastupitelstvu ke schválení předkládán návrh na stanovení ceny jednoho litru odpadu dle
velikosti nádoby ve výši 0,65 Kč za 1 litr. V nově navrhovaném systému již nebude
kombinovaný svoz odpadu (úspora cca 150 000,- Kč ročně částečně pokryje i náklady na
systém door to door). Občané, kteří mají kombinovaný svoz, budou od 1. 1. 2022 automaticky
zařazeni do polovičního svozu dle velikosti současné nádoby – v případě potřeby změny (např.
kombinace dvou popelnic, dokoupení pytlů, …) musí kontaktovat obecní úřad. V případě volby
první možnosti by nebyla možnost výběru velikosti nádoby, kombinování nádob, …
Výši poplatku neovlivní přechod k firmě EKO-Jilemnicko.
Ceny pro rok 2022 budou vypadat následovně:
cena za 1 litr odpadu

Frekvence svozu
Měsíční - 13 svozů
Poloviční - 26 svozů

0,65 Kč

60
není
1 014

Pytlový svoz pro obydlené nemovitosti
Pytlový svoz pro rekreační objekty
Každý další pytel na komunální odpad 120l
Pronájem nádoby

80
není
1 352

110
930
1 859

780 Kč/rok 10 pytlů
546 Kč/rok 7 pytlů
78 Kč/ks
135 Kč/ks

Výše uvedené kalkulováno na základě údajů z roku 2020, kdy obec vyprodukovala cca 301 tun
směsného komunálního odpadu (pouze popelnice), což je v průměru 158 kg na 1 občana na rok
(ve srovnání s okolními obcemi velmi nízké číslo i díky třídění odpadu).
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Horní Branná: ve vyhlášce provedeny změny odkazů na
aktuální právní předpisy, doplněn systém door to door a zrušen kombinovaný odpad.
Vzhledem k provázanosti vyhlášek navrženo hlasovat o obou najednou.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Horní Branná.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
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- Změna ceny stočného: v současné době platí stočné ve výši 4,- Kč za 1 m3 pouze zámek, č.
p. 301 Horní Branná, část Jeřabáku a část domů za hřbitovem, protože jsou připojen na stávající
obecní dešťovou či splaškovou kanalizaci. Od 1. 1. 2022 se k nim přidají i domy č. p. 370 –
375 a 382 v Horní Branné, u kterých obec na své náklady opravila kanalizaci, k níž jsou
připojeny. Skutečné náklady jsou 36,- Kč za 1 m3. Od 1. 1. 2022 navrhována částka 12,72 Kč
bez DPH, tedy 14,- Kč s DPH.
ZO schvaluje výši stočného od 1. 1. 2022 pro nemovitosti, nájemce, kteří ho v současné době
již platí a pro č. p. č. p. 370 – 375 a 382 ve výši 12,72 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
V roce 2022 se bude připravovat stanovení výše ceny stočného pro všechny, kteří jsou připojeni
ke stávající kanalizaci. Půjde o dva druhy stočného: vypouštění vyčištěných přepadových vod
nebo o splaškové vody.
Rozšíření programu:
Zprávy o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru:
- finanční výbor – kontrola pokladny a čerpání dotací z obecního rozpočtu proběhla 29. 11.
2021 – neshledána pochybení
- kontrolní výbor – kontrola plnění usnesení proběhla 29. 11. 2021 – usnesení jsou plněna.
ZO bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru.
3. Diskuze:
- chodníky směr Valteřice: v lednu 2022 budeme žádat o stavební povolení. V případě jeho
obdržení bude navržena výstavba chodníků od valteřické křižovatky až k pozemkům, jejichž
majitelé nedali s výstavbou chodníků souhlas. Tuto část obec postaví pouze ze svého rozpočtu,
bez dotace.
- chodníky od křižovatky u Kubátů až ke kravínu: obec bude žádat Státní fond dopravní
infrastruktury o dotaci na jejich výstavbu. Stavební povolení již máme, stejně tak ho má i
KSSLK na rekonstrukci přilehlé vozovky. V jednom roce lze na SFDI žádat pouze o jednu
dotaci. Pokud vše půjde dle plánu, v roce 2023 bychom požádali o dotaci na výstavbu chodníků
do Valteřic.
- silnice č. 138 (Valteřicemi nahoru): stále platí smlouva s krajem o její opravě a převedení do
majetku obce nejpozději během r. 2025 a kraj s tím počítá.
- víceúčelová sportoviště: obě sportoviště měla být dle smlouvy dokončena k 30. 11. 2021.
Jelikož tomu tak není, pověřila obec dalšími kroky svého právního zástupce. Obec zatím
obdržela, za již zrealizované a převzaté práce (cca do června 2021) dotaci 1,3 mil Kč.
- p.
se dotazoval, zda byl (v souvislosti s nedávným požárem ve Valteřicích),
kontaktován majitel objektu kvůli případné pomoci ze strany obce. Starosta odpověděl, že
k takovému kontaktu nedošlo a že ani sám majitel objektu o pomoc nepožádal. Pan
vyzval obec k pomoci tomuto postiženému.
- výpadky TV signálu a jeho „kostičkování“: podařilo se zjistit důvody výpadků TV signálu.
Vzhledem k tomu, že programy stále přibývají, datový tok nárazově převyšuje kapacitu kanálů,
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a právě to způsobuje rozkostičkování či nedostupnost kanálů u signálu DVB-T2. V brzké době
(zřejmě v týdnu od 13.12. do 17.12.) bude vyměněno a doplněno zařízení na OÚ, které má na
starosti přenos televizních programů. Vzhledem k většímu zásahu do vysílacích kanálů bude
nutné TV a settopboxy znovu naladit.

Jednání započato:

17:00

Jednání zakončeno: 18:20

Zapsal:
Ověřili:

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 7/2020
Zastupitelstva obce Horní Branná z 6. prosince 2021.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2021.
2. Pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 7. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
3. Schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2022.
4. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 - 24.
5. Schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2021 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2021.
6. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
7. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Horní Branná.
8. Schvaluje výši stočného od 1. 1. 2022 pro nemovitosti, nájemce, kteří ho v současné době již
platí a pro č. p. č. p. 370 – 375 a 382 ve výši 12,72 Kč bez DPH.
9. Bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Mgr. Tibor Hájek

Luboš Zimmermann

místostarosta

starosta

