
Usnesení a zápis č. 4 - 2021 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 14. 6. 2021 

v budově ZŠ Horní Branná. 

 

V úvodu zasedání starosta obce seznámil přítomné s programem plánovaného Branského 

letního kina, upozornil na výpadek internetu a TKR (15/6 z důvodu odstávky el, energie na 

Obecním úřadě) a pozval je na pouť. 

 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: R. Charouz, I. Mašková, T. Šimůnek 

Návrhová komise: L. Šulanová, J. Harcuba 

Ověřovatelé zápisu: A. Hegrová, V. Matouš 

Zapisovatel: T. Hájek 

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy. 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho 

doplnění. 

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2020. 

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

3. Účetní závěrka obce Horní Branná za rok 2020. 

4. Smlouva o dílo se Strabag (asfaltová komunikace v centru obce – investice 

kraj). 

5. Rozpočtová opatření. 

6. Stanovení ceny výše vodného od 1. 10. 2021. 

7. Projednání kanalizace u č.p. 370-375 a 382. 

8. Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu (EKO Jilemnicko). 

9. Směna pozemků p.p.č. 79/1(147m2) a p.p.č.1347/7 (157m2) k.ú. Valteřice 

v Krkonoších 

10. Smlouvy o zřízení věcných břemen a zřízení služebnosti. 

11. Smlouva o nájmu pozemků (6DHM210214 – Povodí Labe). 

12. Vyhláška o rušení nočního klidu č. 1/2021. 

13. Základní škola – veřejnosprávní kontrola hospodaření, schválení daru. 

14. Diskuze. 

Bez návrhu na doplnění programu. 

Program schválen všemi hlasy. 

 

Vzhledem k přítomnosti hostů, kteří měli podat informace v některých bodech, byl program 

aktuálně přizpůsoben. Pořadí projednávaných bodů bylo následující: 

 

1. Stanovení ceny výše vodného od 1. 10. 2021: v současné době poplatek za vodné činí za 1 

m3 19,- Kč včetně DPH. V souladu se zákonem byl vytvořen výpočet kalkulace cen pro vodné 

a stočné na kalendářní rok 2021. Na základě skutečných  nákladů z roku 2020 je plně nákladová 

cena vodného 27,11 Kč bez DPH (tj. 29,83 Kč s DPH). Tato kalkulace by každoročně měla 

směřovat k reálné ceně. Obec v roce 2020 dotovala provoz vodovodního řadu 712 00,- Kč. 

Navýšení cen bylo plánováno již v loňském roce na jaře – nešlo uskutečnit: epidemie 

koronaviru znemožnila odečty vodoměrů. Náklady na správu vodovodního řadu rostou. Jeho 

část již je vyměněna (problémem je osinko-cementové potrubí, které se obtížně vyrovnává se 

změnami tlaku), vyměňují se trasové uzávěry, plánuje se výměna vodovodního řadu od 
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vodojemu ke koupališti (cca 800 m) a vyhledávají se vhodné dotační tituly na výše uvedené 

opravy. 

Navrženo navýšení ceny vodného na 22,72 Kč bez DPH (tj. 25,- Kč s DPH) od 1. 10. 2021 

 

ZO stanovuje cenu vodného od 1. 10. 2021 na na 22,72 Kč bez DPH (tj. 25,- Kč s DPH) Kč. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

 

2. Projednání kanalizace u č.p. 370-375 a 382: v loňském a letošním roce byla vybudována 

asfaltová komunikace u výše uvedených č. p. v Horní Branné. Během prací byl zjištěn 

nevyhovující stav kanalizace, proto byla provedena kompletní oprava kanalizačního vedení 

včetně oprav, vyčištění a vývoz septiku (cena 601 621,- Kč). Návrh na řešení: kanalizaci převést 

do majetku obce včetně septiku, následně se o kanalizaci bude starat obec. 

Majitelé dotčených nemovitostí začnou platit od 1.10. 2021 stočné, které se bude kalkulovat. 

Vše projednané s jejich zástupci a předběžně odsouhlasené. 

 

ZO schvaluje převedení kanalizace u č.p. 370-375 a 382 Horní Branná do majetku obce s tím, 

že obyvatelé uvedených č. p. budou od 1. 10. 2021 platit odpadové stočné. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

Informace k výše uvedeným bodům zastupitelům podával p. Petr Hanuš z firmy KRVAK. 

 

3. + 4. Závěrečný účet obce za rok 2020. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2020: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny závažné chyby a 

nedostatky. Výše uvedené dokumenty jsou přílohou zápisu a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Příjmy rozpočtu za rok 2020 k 31. 12. 2019 = 44 979 910,65 Kč, výdaje k témuž dni: 40 467 

297,95 Kč. 

Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2020: 34 549 615,80 Kč. 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy 

pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.  

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

5. Účetní závěrka obce Horní Branná za rok 2020: viz příloha.  

ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.  

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

6. Rozpočtová opatření:  

- rozpočtové opatření č. 1/2021: zvýšení rozpočtu obce o částku 1 337 980,- Kč (daň z příjmu 

právnických osob za rok 2020). 

- rozpočtové opatření č. 2/2021: zvýšení rozpočtu obce o částku 772 000,- Kč (dotace 

z MPSV na sociální služny – Pečovatelská služba Horní Branná). 

- rozpočtové opatření č. 3/2021: zvýšení rozpočtu obce o částku 412 773,- Kč (dotace 

z MPSV na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách). 

- rozpočtové opatření č. 4/2021: zvýšení rozpočtu obce o částku o částku 77 511,38 Kč 

(jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu v 

souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem COVID-19 částka bude použita 

na opravu a udržování místních komunikací. 
- rozpočtové opatření č. 5/2021: zvýšení rozpočtu obce o částku 2 869,20 Kč (doplatek dotace 

na rekonstrukci mostu a místní vozovky M-08 z rozpočtu Lbc kraje). 

ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 – 52021. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 
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7. Smlouva o dílo se Strabag č. 841/TC/H/2021/056/CHFP (asfaltová komunikace 

v centru obce – investice kraj): 

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 4. 5. 2021 usnesením č. 778/21RK po projednání 

vzala na vědomí žádost obce Horní Branná ze dne 19. 4. 2021 o příspěvek na opravu a nový 

povrch vozovky silnice III/2954 v rámci výstavby chodníků a souhlasila s vyhověním žádosti 

obce Horní Branná do maximální výše 1 520 000,- z rozpočtu Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Akci provede firma STRABAG, se kterou uzavře 

smlouvu obec. Liberecký kraj obci výše uvedenou částku proplatí. Nový povrch bude položen 

v rozsahu současné výstavby chodníků. 

ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 841/TC/H/2021/056/CHFP.  

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

8. Směna pozemků p.p.č. 79/1 (147m2) a p.p.č.1347/7 (157 m2) k.ú. Valteřice v Krkonoších: 

Na základě žádosti majitele pozemku byl zveřejněn záměr směny výše uvedených pozemků. 

Smlouva bude obsahovat věcné břemeno umožňující majitelům sousedících staveb jejich 

případné opravy. Veškeré finanční náklady spojené se směnou pozemků hradí žadatel. 

 

ZO schvaluje směnu pozemků p.p.č. 79/1 a p.p.č.1347/7 k.ú. Valteřice v Krkonoších.  

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

9. Smlouvy o zřízení věcných břemen a zřízení služebnosti: 

- smlouva o zřízení věcného břemene č. j. 355/2021 (p. č. 2401/4  a 173/2 v k. ú. Horní 

Branná): z důvodů přivedení elektřiny přes místní komunikaci požádáno o zřízení věcného 

břemene. Cena za jeho zřízení činí 1 000,- Kč bez DPH. 

 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. j. 355/2021.  

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- smlouva o zřízení věcného břemene (č. 6DHM210213): most M-09, u transformátoru 

v Horní Branné). V současné době připravována projektová dokumentace k opravě tohoto 

mostu. Dle jeho aktuálního stavu a za vhodného dotačního programu zastupitestvo obce 

rozhodne o realizaci opravy. Plocha věcného břemene 57 m2, cena zřízení břemene 1 995,- |Kč 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (č. 6DHM210213). 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby (č. 

IV-12-4018912/VB6): smlouvu zastupitelstvo již jednou projednávalo a stanovilo cenu za 

věcné břemeno na 22 800,- Kč. ČEZ na základě zákonných ustanovení vyčíslil cenu na 8 016,- 

Kč. 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (č. IV-12-4018912/VB6). 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- smlouva o zřízení služebnosti (p. č. 2454 a 2453 v k. ú. Valteřice v Krkonoších): tuto 

smlouvu již zsatupitelstvo 8/6 2020 schválilo. Došlo ale ke změně číslování pozemků a je nutné 

ji schválit znovu. 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti (p. č. 2454 a 2453 v k. ú. Valteřice v Krkonoších). 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 
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10. Smlouva o nájmu pozemků (6DHM210214 – Povodí Labe): souvisí s výše uvedenou 

plánovanou opravou mostu M-09. V případě její realizace bude obci pozemek pronajat za 952,- 

Kč na rok. 

ZO schvaluje smlouvu o nájmu pozemků (6DHM210214 – Povodí Labe). 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

11. Vyhláška o rušení nočního klidu č. 1/2021: 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2021 o nočním klidu. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

 

12. Základní škola – veřejnosprávní kontrola hospodaření: 21. 5. 2021 byla v ZŠ Horní 

Branná provedena kontrolorkou A. Olaszovou veřejnosprávní kontrola, která nezjistila porušení 

závazných správních předpisů a shledala, že organizace hospodaří v souladu se schváleným 

rozpočtem. Organizaci je navrhováno aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu.  

ZO bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v ZŠ Horní Branná. 

 

- schválení daru: v souvislosti s koronavirovou epidemiií obdržela škola od Libereckého kraje 

darem nanoroušky v hodnotě 60 167,- Kč. V souladu se zřizovací listinou školy je nutné tento 

dar schválit. 

 

ZO schvaluje přijetí daru ve výši 60 167,- Kč pro ZŠ Horní Branná od Libereckého kraje. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

13. Smlouva o sběru, přepravě a převzetí odpadu (EKO Jilemnicko), č. 14/2021/S: 

V úvodu projednávání tohoto bodu uvítal starosta ing. Petra Matyáše, předsedu Svazku obcí 

Jilemnicko a přečetl přítomným část důvodové zprávy k tomuto tématu, tedy ke změně svozové 

firmy od 1. 4. 2022: 

„Jilemnicko – svazek obcí předkládá ke schválení návrh Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí 

odpadu. Vzhledem k tomu, že smlouva bude uzavíraná se společností EKO Jilemnicko s. r. o., 

která je ve 100% vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí, může být tato zakázka zadána bez 

výběrového řízení a její zadání je v kompetenci Rady města či obce (u obcí bez rady starosty). 

Města a obce Jilemnicka – svazku obcí se již více než tři roky připravují k převzetí odpadového 

hospodářství v regionu prostřednictvím vlastní společnosti. V rámci jednotlivých kroků, které 

byly postupně schvalovány jednotlivými zastupitelstvy, se nám podařilo zřídit vlastní 

společnost s ručením omezeným, převést na ni provoz kompostovacího systému, zakoupit 

vhodný areál pro likvidaci komunálního a tříděného odpadu a připravit nezbytné další kroky 

pro zahájení vlastního svozu a likvidaci komunálního a separovaného odpadu (zahájit výběrová 

řízení, příprava nezbytných povolení, příprava podnikatelského záměru). Z tohoto důvodu 

žádáme o projednání a schválení předložených dokumentů. Návrh smlouvy byl připomínkován 

starosty a starostkami obcí a měst a obsah specifikačního listu byl nastaven dle jejich 

konkrétních požadavků. Vzhledem k tomu, že svazková společnost má v současné době 

znatelně nižší objem činnosti, která neumožňuje tvorbu větších finančních rezerv nutných pro 

přípravné období těsně před zahájením svozu do první fakturace, žádáme taktéž o poskytnutí 

vratné kauce ve výši 1/12 předpokládané roční úhrady obce/města. Tato kauce bude vratná do 

konce roku 2022 – tedy v rámci jednoho rozpočtového roku a bude zcela určena na provozní a 

mzdové výdaje společnosti.“ 
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Dále seznámil zastupitele  

- s primárním motivem změny:  

   - likvidovat co nejvíce ekologicky 

   - větší vliv na logistiku 

   - připravenost na dobu po ukončení skládkování 

   - větší dohled nad svozem, likvidací a druhotným využití 

   - příprava na zvyšování ceny za likvidaci odpadu 

  - s aktuálním stavem příprav 

- obce mají ke schválení smlouvu o svozu od 1.4.2022 

   - probíhá výběrové řízení na techniku – svozová auta 

   - EKO Jilemnicko postupně přebírá areál  

   - probíhá výběrové řízení vedoucího provozu 

   - připravují se podklady pro evidenční software 

Stát během následujících 10 let výrazně omezí možnost svážení komunálního odpadu na 

skládky. Umožní ukládat část odpadu na skládku za současných 500 korun. Pro rok 2021 200 

kilogramů na obyvatele, potom se má limit postupně o 10 kilogramů ročně snižovat až na 120 

kilogramů v roce 2029. Pokud bude produkce odpadu větší, bude poplatek vyšší a časem 

poroste. Letos začne na 800 korunách za tunu, v roce 2030 bude činit 1850,- Kč za tunu. 

Zároveň je vyžadován růst podílu recyklovatelných složek odpadu (rok 2022 45%, rok 2027 

65%). 

Ceník, který v součané době plánuje svazková firma EKO Jilemnicko, je srovnatelný s cenami 

stávající svozové firmy. Při zavedení systému „door to door“ je předpoklad poklesu produkce 

komunálního odpadu o 20%. Do případného přechodu k EKO Jilemnicko bude popelnice „door 

to door“ svážet firma SKS (stávající firma: jeden závoz plasty 10 800,- Kč, papír 5 200,- Kč). 

Na základě nahlášeného množství obdrží obec bonusy od firmy EKOKOM za třídění odpadu. 

Změna svozové firmy již byla schválena např. v Rokytnici nad Jizerou, Studenci, Roztokách, 

Kruhu. 

 

Dotazy hostů se týkaly následujících okruhů: 

- doba platnosti smlouvy, výpovědní podmínky, proč není realizováno zkušební období (V. 

Machová). 

- klauzule, kterou má firma EKO Jilemnicko ve stanovách („ceny v místě a době běžné“), 

vážních lístků u stávající svozové firmy a financí již obcí firmě EKO Jilemnicko poskytnutých 

(M. Hrubý). 

- co z toho bude mít občan (V. Janďourek). 

Starosta obce spolu s ing. Matyášem na výše uvedené (i další) dotazy odpověděli: 

- firmu EKO Jilemnicko vedou starostové obcí (valnou hromadu firmy tvoří rada Svazku) a 

nelze předpokládat, že by starostové šli proti svým obcím, občanům. 

- firma bude mít větší vliv na ceny, než tomu je doposud (současné odpadové firmy si diktují 

podmínky, pouze ony se hlásí do výběrových řízení). 

- firma je založena na již ověřeném fungujícím modelu. Některé okolní obce, které nejsou členy 

Svazku, mají zájem do firmy vstoupit. 

- obec nedotuje firmu EKO Jilemnicko. Dotaci na nákup areálu poskytla obec Svazku. 

- firma bude vytvářet zisk ke své prosperitě, nikoli k odírání obcí. 

- firma v současné době soutěží koncového odběratele odpadu. 

- firma EKO Jilemnicko má svůj obchodní plán, ale nezveřejňuje jej (obchodní tajemnství). 

- v současné době obec doplácí na likvidaci komunálního odpadu. Tato částka by s EKO 

Jilemnicko měla klesnout. 
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- smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s 12ti měsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení 

smlouvy je obec vyplácena dle velikosti svého podílu (dle počtu obyvatel) 

- vážní lístky u současné firmy nemají vypovídací hodnotu (zahrnují i místní podnikatele, …) 

u firmy EKO Jilemnicko je zaručeno vážení jednotlivých obcí. 

 

ZO schvaluje zadání zakázky na „Sběr, přepravu a převzetí odpadu v Horní Branné“ společnosti 

EKO Jilemnicko s. r. o. Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 07407831 a pověřuje 

starostu obce podpisem Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadu. 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

V diskuzi k tomuto bodu musel starosta obce důrazně napomenout p. M. Hrubého za 

nevhodné chování vůči zastupiteli. M. Hrubý se poté omluvil. 

19:05 R. Šťásek opustil jednání. 

 

14. Diskuze 

- J. Petřík navrhl více využívat infokanál (např. pro osvětu ohledně třídění odpadů) a vyjádřil 

své pochybnosti o kvalitě prací na víceúčelovém sportovišti 

- St. Bien: kdy bude u pošty značka zákaz stání? (v minulém týdnu doručeno na obec povolení 

umístit tuto a další značky, bude zadáno firmě). 

- V. Janďourek apeloval na práci zastupitelstva - pozdní příchody p. Šťáska a nepřítomnost T. 

Šimůnka (vždy řádně omluveny z pracovních důvodů a práce zastupitele nespočívá pouze 

v sezení na zasedání). Dále se dotazoval, zda bude občanům kompenzován výpadek internetu 

a TKR 15/6 (nebude). 

- J. Bulušek vyjádřil lítost nad překopnutím komunikace za základní školou 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 19:20 

Zapsal: Tibor Hájek   

Ověřili:            Luboš Zimmermann, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení a zápis č. 4 - 2021 

 
 

Usnesení č. 4/2021 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 14. června 2021. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

 

1. Stanovuje cenu vodného od 1. 10. 2021 na na 22,72 Kč bez DPH (tj. 25,- Kč s DPH) Kč. 

2. Schvaluje převedení kanalizace u č.p. 370-375 a 382 Horní Branná do majetku obce s tím, 

že obyvatelé uvedených č. p. budou od 1. 10. 2021 platit odpadové stočné. 

3. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy 

pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

4. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020. 

5. Schvaluje rozpočtová opatření č. 1 – 5/2021. 

6. Schvaluje smlouvu o dílo č. 841/TC/H/2021/056/CHFP 

7. Schvaluje směnu pozemků p.p.č. 79/1 a p.p.č.1347/7 v k.ú. Valteřice v Krkonoších. 

8. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. j. 355/2021.  

9. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (č. 6DHM210213). 

10. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (č. IV-12-4018912/VB6). 

12. Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti (p. č. 2454 a 2453 v k. ú. Valteřice v Krkonoších). 

13. Schvaluje smlouvu o nájmu pozemků (6DHM210214 – Povodí Labe). 

14. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2021 o nočním klidu. 

15. Bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené v ZŠ Horní Branná. 

16. Schvaluje přijetí daru ve výši 60 167,- Kč pro ZŠ Horní Branná od Libereckého kraje. 

17. Schvaluje zadání zakázky na „Sběr, přepravu a převzetí odpadu v Horní Branné“ 

společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 07407831 a 

pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadu. 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  18.6.2021 

 

Sejmuto: 


