Zápis č. 9/2020

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 15. prosince 2020, od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu Hrusice č. p. 142
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:32 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, Jan Kopecký, Tomáš Staněk, Martina Procházková,
Irena Tesaříková, Monika Bayerová, Milena Šimková.
Omluven: David Čihák
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu a že
k zasedání se i mohli připojit, a připojili se, občané skrze aplikaci Microsoft Teams.
Konstatoval dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Předsedající jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu paní
Ivanu Plechatou a paní Milenu Šimkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Plechatou a Milenu
Šimkovou.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
navrhl doplnit program o bod č. 7 – Zplnomocnění starosty – rozpočtová opatření na
příjmové stránce, změnit bod č. 12 z koupě nemovité věci na věc movitou a o doplnění
bodu č. 21. – Souhlas s uzavřením dodatku o cenách mezi obcí Hrusice a FCC.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1) Přivítání, kontrola účasti
2) Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4) Informace z obce
5) Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
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6) Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
7) Zplnomocnění starosty – rozpočtová opatření na příjmové stránce
8) Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024
9) Poslední rozpočtové opatření v roce 2020
10) Schválení záměru na výstavbu vodovodního přivaděče a vyhlášení výzvy na
zpracování projektové dokumentace
11) Schválení smlouvy o likvidaci odpadů, sběrný dvůr Senohraby
12) Schválení koupě movité věci, vysavač na listí
13) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
14) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejných budov (budova OÚ)
15) Darování pozemků obci (místní komunikace)
16) Darování inženýrských sítí obci
17) Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
18) Poskytnutí finančního daru na opravu komunikace (Na Dolech)
19) Vodné a stočné pro rok 2021
20) Novelizace obecně závazných vyhlášek obce o odpadech č. 4/2019 a č. 6/2019
21) Souhlas s uzavřením dodatku o cenách mezi obcí Hrusice a FCC
22) Kácení stromů v obci
23) Diskuse
24) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
•

Napojení budovy OÚ na kanalizaci

•

Revitalizace skládky k Hubačovu včetně vysázení stromů

•

Revitalizace hřbitova

•

Zpráva o stavu územního plánu, kdy z důvodu dlouhodobé chyby ohledně
nemovitostí stojících na lesním pozemku hrozí, že se bude muset 2. veřejné
slyšení opět opakovat

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
5. Přezkum hospodaření
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany se závěry dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020. Kompletní zpráva je zveřejněna na webových stránkách
obce v sekci „Obec Hrusice/Zprávy o výsledku hospodaření“.

2

Zápis č. 9/2020

Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Hrusice za rok 2020 a souhlasí s navrhovanými systémovými
opatřeními.
6. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem rozpočtu obce Hrusice
pro rok 2021, který byl v souladu s ust. § 11 odst. 3 Zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na
úřední desce obecního úřadu od 29.11.2020. Předsedající informoval přítomné, že do
této chvíle neobdržel žádné písemné připomínky občanů k návrhu zveřejněného
rozpočtu.
Návrh rozpočtu pro rok 2021 je sestaven jako schodkový, kdy schodek rozpočtu bude
uhrazen z rezervy vytvořené na bankovních účtech obce Hrusice. Předsedající vysvětlil
přítomným, že rozpočet je schodkový z důvodů plánovaných investic, na které obce
podala žádost, nebo žádost podá, o dotace. Tyto dotace ovšem v příjmech není možné
ještě zohlednit. Pokud obec dotace neobdrží, zastupitelstvo obce bude rozhodovat
o tom, zda tyto investice provede nebo neprovede.
Rok 2020

Návrh 2021

PŘÍJMY

14 181 100 Kč

11 546 663 Kč

VÝDAJE

14 989 000 Kč

19 035 000 Kč

Celý návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích a ust. § 4 odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet obce Hrusice pro
rok 2021. Rozpočet obce je sestaven jako schodkový, kdy schodek rozpočtu bude
uhrazen z rezervy, která je vytvořena na bankovním účtu obce Hrusice. Závaznými
ukazateli pro plnění rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/03 bylo schváleno.
7. Zplnomocnění starosty k rozpočtovým opatřením na příjmové stránce
Předsedající navrhl, aby jej zastupitelstvo obce Hrusice zplnomocnilo k provádění
rozpočtových opatření na příjmové stránce rozpočtu pro rok 2021. Svůj návrh odůvodnil
očekáváním kompenzačního plnění ze strany státního rozpočtu a aby se tak neopakovala
chyba v účtování jako v roce 2020.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice zplnomocňuje starostu, aby v rámci změn rozpočtu 2021,
prováděl v příjmové stránce změny rozpočtu bez omezení a zároveň mu
ukládá informovat zastupitele obce o všech takto provedených opatřeních na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/04 bylo schváleno.
8. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024
Předsedající informoval přítomné, že v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je
nutné, aby obec měla schválený i střednědobý výhled rozpočtu, ze kterého pak vychází
při tvorbě rozpočtu na daný rok. Dále přítomné informoval, že návrh střednědobého
výhledu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v souladu s ust. § 3 odst. 3 Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů od 29.11.2020.
Předsedající představil plánované investice pro roky 2021-2024:
•

Oprava komunikace k památníku

1 mil. Kč

•

Odvodnění, úprava a výstavba chodníků

8 mil. Kč

•

Vodovod Hrusice, napojení na VDJ Peleška (Želivka)

32 mil. Kč

•

Nákup pozemku pro výstavbu nové MŠ

1,5 mil. Kč

•

Výstavba hasičské zbrojnice

8 mil. Kč

•

Výstavba MŠ

25 mil. Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích a ust. § 3 odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu pro léta 2021-2024.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/05 bylo schváleno.
9. Poslední rozpočtové opatření v roce 2020
Předsedající navrhl, aby jej zastupitelstvo obce Hrusice zplnomocnilo k provedení
posledního rozpočtového opatření v roce 2020.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Hrusice
pověřuje
starostu
obce
ke
schválení
posledního rozpočtového opatření za rok 2020 v plném rozsahu, tj. v příjmech a ve
výdajích a zároveň mu ukládá informovat zastupitele obce o všech takto provedených
opatřeních na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/06 bylo schváleno.
10. Zadání veřejné zakázky
Záměr výstavby vodovodního přivaděče z vodojemu Peleška do vodojemu Hrusice:
Zastupitelstvo obce Hrusice rozhodlo svým usnesením č. 20/03/04 o připojení obce
Hrusice na nový vodní zdroj (Želivka). Předsedající na základě všech provedených studií
vysvětlil zastupitelům, že jediná možná varianta je napojení přímo z vodojemu Peleška.
Celková investice je nyní odhadnuta na cca 33 mil. Kč.
S ohledem na plánovanou opravu ulice Hlavní v obci Senohraby, kam by obec Hrusice
pokládala svůj vodovodní přivaděč, je nutné neotálet. Předsedající tak požádal
zastupitele o schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace a představil nutné podmínky pro výběr dodavatele, které jsou definovány
v návrhu usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zadáním výběrového řízení na
vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu vodovodního napojení VDJ Hrusice na
VDJ Peleška. Projektová dokumentace musí být včetně inženýrské činnosti za účelem
vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace a žádost k vydání pravomocného
územního rozhodnutí, majetkoprávní projednání včetně souhlasu vlastníků pozemků,
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, žádost o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/07 bylo schváleno.
11. Koupě movité věci – strojní sběr listí
Předsedající představil bazarovou nabídku na zakoupení strojního průmyslového
vysavače listí. Nabídková cena. Cena 45 tis. Kč bez DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zakoupením strojního sběrače listí za
celkovou cenu 45.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/08 bylo schváleno.
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12. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
Předsedající představil dotační titul programu Ministerstva pro místní rozvoj a navrhl, aby
zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti na opravu místní komunikace „Na Hrádka“.
Cena díla je stanovena předběžně na cca 5,5 mil. Kč, kdy spoluúčast obce by byla 20 %.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem
„Oprava povrchu a odvodnění místní komunikace Na Hrádkách v obci Hrusice“ v rámci
programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních
komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/09 bylo schváleno.
13. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejných budov (budova OÚ)
Předsedající představil dotační titul programu Ministerstva pro místní rozvoj a navrhl, aby
zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti na rekonstrukci budovy obecního úřadu, a to
konkrétně na výměnu oken, dveří a změnu systému vytápění. V rámci rekonstrukce musí
být provedena i stavební úprava, předsedající navrhl vybudování veřejných toalet
v prostoru hasičské zbrojnice. Cena díla cca 750 tis. Kč, spoluúčast 20 %.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Hrusicích“ v rámci programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/10 bylo schváleno.
14. Darování pozemku obci
Předsedající představil, kde se nalézá pozemek parc. č. 346/8, že se jedná o navázaní na
pozemek místní komunikace, kdy darováním dojde k jejímu rozšíření.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s přijetím pozemku parc. č. 346/8 v k. ú. Hrusice
od vlastníka Redigováno,
do vlastnictví obce Hrusice. Náklady na zápis do
osobní údaje
katastru nemovitostí nese obec Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/11 bylo schváleno.
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15. Darování pozemku včetně inženýrských sítí obci
Předsedající představil, kde se nalézá pozemek parc. č. 136/1, že se jedná o navázaní na
pozemek místní komunikace, kdy darováním dojde k prodloužení komunikace do
plánované nové zástavby. Dar komunikace je včetně IS vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Tomáš Staněk se zeptal na odvodnění komunikace. Předsedající vysvětlil, že komunikace
je zkolaudována a doplnil, že údržba v zimě pro komplikovaný terén nebude možná.
Jan Kopecký se dále zeptal, zda přijetí komunikace do vlastnictví zavazuje obec k zimní
údržbě. Předsedající konstatoval, že nezavazuje.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s přijetím pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Hrusice od
Redigováno, osobní údaje
do vlastnictví obce Hrusice. Pozemek
bude převeden včetně inženýrských sítí vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného
osvětlení včetně stožárů a lamp. Náklady na zápis do katastru nemovitostí nese obec
Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/12 bylo schváleno.
16. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
Předsedající představil, kde se nalézá pozemek parc. č. 1587/1 a seznámil přítomné
s žádostí Redigováno, osobní . Zastupitelé si ujasnili, že v případě pronájmu bude
údaje
instalován pouze drátěný plot bez podezdívky a na pozemku nebudou instalovány žádné
pevné prvky, které by bránily odstranění v případě ukončení pronájmu zmíněné části
pozemku.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 1587/1 o výměře cca 250 m2 Redigováno, osobní údaje
. Jedná
se o část pozemku sousedící s pozemkem parc. č. 1570/2 v k. ú. Hrusice. Nájemné
je stanoveno na 1/Kč za m2/měsíc, celkem tedy cca 3.000 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Kopecký, Plechatá, Sklenář, Tesaříková), Proti 2
(Procházková, Staněk), Zdržely se 2 (Šimková, Bayerová)
K usnesení nedošlo
17. Poskytnutí finančního daru
•

Předsedající představil návrh na poskytnutí finančního daru Redigováno,
, který
osobní údaje
by byl použit na opravu komunikace, která je jedinou přístupovou komunikací do
osady Na Dolech. Jedná se o část komunikace, která je umístěna mimo katastr
obce Hrusice. Obec by se tímto příspěvkem spolupodílela na opravě. Výše
finančního daru je 23.776,59 Kč z celkové částky za opravu 71.330 Kč.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ust. § 85 odst. b zákona 128/2000 Sb., Zákon
o obcích, souhlasí s poskytnutím finančního daru Redigováno, osobní údaje
ve
výši 23.776,59 Kč včetně DPH. Dar bude použit na rekonstrukci části komunikace parc.
č. 1967/3 a 2231/2 v k. ú. Turkovice u Ondřejova, jelikož komunikace je jedinou
přístupovou cestou do osady „Na Dolech“.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Bayerová) Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/13 bylo schváleno.
18. Vodné a stočné na rok 2021
Předsedající představil kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2021, kterou připravil
provozovatel soustavy VHS Benešov. Z důvodu oprav a nárůstu cen za energie
provozovatel kalkuluje navýšení cen za odvod odpadních vod o 2,19 Kč s DPH. Ostatní
zůstává v platnosti.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice na návrh provozovatele vodovodu a kanalizace,
společnosti VHS Benešov, schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2021. Schvaluje
cenu vodného ve výši 32,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného ve výši 42,82 Kč/m3
včetně DPH. Ceny jsou platné od 1.1.2021.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/14 bylo schváleno.
19. Novelizace obecně závazných vyhlášek obce o odpadech č. 4/2019 a č.6/2019
Předsedající informoval přítomné o současných cenách za svoz a likvidaci odpadu v obci
Hrusice. Představil očekáváné náklady pro rok 2021 díky inflaci a novele odpadového
zákona. Zároveň ukázal i ceny za svoz a likvidaci odpadu v okolních obcí. Na základě
popsaných skutečností představil návrh změn „odpadových vyhlášek“ a to v těchto
oblastech:
•

S ohledem na navýšení cen svozové společnosti (inflace) a schválení novelizace
odpadového zákona upravit, sjednotit ceny za svoz a likvidaci komunálního
odpadu a to dle očekávaných nákladů obce. Stanovena jednotná cena 900 Kč za
120 l/měsíc odpadu s užitím násobků za frekvenci a velikost nádoby. Srovnání cen
na 900 Kč za užití společných nádob.

•

Nemovitosti, v jejichž blízkosti je prováděn individuální svoz jsou povinny mít
vlastní nádobu.

•

Společné nádoby tak mohou využívat pouze nemovitosti, u kterých není prováděn
individuální svoz.

•

Zavedení sběrného dvora pro občany obce Hrusice (OP, vlastnící nemovitostí se
prokážou dokladem o zaplacení).
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Návrh vyhlášek je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Monika Bayerová se zeptala na úspěšnost ve vybírání poplatků za odpad. Předsedající
odpověděl, že úspěšnost je cca 94 %.
Žádný další dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 01/2020, OZV
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad a č. 02/2020, OZV o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrusice a to
s účinností od 1.1.2021. Tímto usnesením ruší obecně závazné vyhlášky č. 04/2019
a 06/2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/15 bylo schváleno.
20. Souhlas s uzavřením dodatku o cenách mezi obcí Hrusice a FCC
Předsedající s ohledem na výše uvedené představil návrh dodatku smlouvy mezi obcí
Hrusice a společností FCC, která zajišťuje pro obec svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Tímto dodatkem se mění ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dodatku „Cenová příloha č. 1 pro rok
2021“ ke smlouvě o dílo č. S970100296 mezi obcí Hrusice a společností FCC Česká
republika, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/16 bylo schváleno.
21. Schválení smlouvy o likvidaci odpadů – sběrný dvůr Senohraby
Předsedající představil záměr na spolupráci ohledně likvidace velkoobjemového odpadu s
Výkupnou surovin v obci Senohraby. Hrusičtí občané by tak mohli každou třetí sobotu
odevzdávat velkoobjemný a nebezpečný odpad do této výkupny. Odkládání odpadu by
bylo pro občany a vlastníky v ceně poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Náklad pro
obec ve výši 160 tis. Kč/rok.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Monika Bayerová poukázala na fakt, že v jiných obcích není umožněno občanům bez
trvalého pobytu sběrný dvůr bezplatně využívat. Předsedající odpověděl, že důvodem
návrhu je motivovat obyvatele, aby velkoobjemný odpad likvidovali řádně a netvořili se
tak nelegální skládky u kontejnerových stání apod.
Žádný další dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na likvidaci
odpadů mezi obcí Hrusice a Markem Vokatým IČO 45761043 za roční paušální částku
160 tis. Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/17 bylo schváleno.
22. Péče o zeleň, kácení stromů v obci
Předsedající představil výsledky dendrologického šetření, který v obci proběhl na podzim
roku 2020. Na základě zhodnocení stromů v obci budou muset být některé stromy
nahrazeny. Dendrologický posudek je zveřejněn na webu obce v sekci „rozvoj obce“.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Monika Bayerová se zeptala, kdo bude kácení provádět. Předsedající uvedl, že kácení a
případnou náhradní výsadbu provede obec svépomocí. Další „odborné práce“ budou po
schválení zastupitelstva provedeny odbornou společností vzešlou z výběrového řízení.
Žádný další dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice, na základě dendrologického posudku stromů v obci Hrusice
vypracovaného Ing. Martinou Součkovou ze dne 23.10.2020, souhlasí s kácením stromů
označených jako kácení z havarijních důvodů a kácení ze zdravotních důvodů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/12/18 bylo schváleno.
23. Diskuze
Do diskuze se nikdo z občanů nepřihlásil.
24. Závěr
Závěrem předsedající poděkoval za spolupráci všem zastupitelům a všem
spolupracovníkům, kteří pomáhají se správou obce. Dále pak všem spolkům za jejich
činnost a veškerou pomoc. Všem přítomným popřál požehnané prožití vánočních svátků
a pevné zdraví do roku 2021. Zasedání zastupitelstva následně v 20.01 hodin ukončil.
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Zapsala:

Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřili:
Ivana Plechatá ____________________________________________

Milena Šimková_____________________________________________

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Ivana Plechatá______________________________________________

V Hrusicích dne 21.12.2020
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Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy
Par

Pol

1012
1031
1037
2212
3349
3399
3612
3613
3632
3639
3723
3725
3726
3729
5213
6171
6310
6320

XXXX
2131
XXXX
XXXX
2112
XXXX
XXXX
XXXX
2131
XXXX
XXXX
XXXX
2324
XXXX
XXXX
2321
XXXX
XXXX
2322

Příjmy CELKEM:

Org

Název

XXXXXX Bez paragrafu
Příjmy z pronájmu pozemků
XXXXXX Pěstební činnost
XXXXXX Celospolečenské funkce lesů
Příjmy z prodeje zboží (již
XXXXXX Ostatní záležitosti sdělovacích
XXXXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
XXXXXX Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu pozemků
XXXXXX Pohřebnictví
XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj
XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Přijaté nekapitálové příspěvky a
XXXXXX Využívání a zneškodňování ostatních
XXXXXX Ostatní nakládání s odpady
Přijaté neinvestiční dary
XXXXXX Činnost místní správy
XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních
Přijaté pojistné náhrady

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

Návrh
rozpočtu
2021

12 513 000,00
0,00 *
50 000,00
0,00
0,00 *
3 000,00
5 000,00
220 000,00
0,00 *
19 500,00
263 000,00
1 000,00
0,00 *
10 000,00
120 000,00
0,00 *
30 000,00
1 100,00
0,00 *

13 458 500,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
3 000,00
5 000,00
220 000,00
0,00
19 500,00
263 000,00
1 000,00
0,00
10 000,00
120 000,00
0,00
30 000,00
1 100,00
0,00

11 492 628,28
240,00
585 024,80
0,00
2 000,00
3 576,00
13 320,00
151 759,00
3 465,00
26 295,00
102 626,00
6 292,00
3 816,00
0,00
187 639,00
10 000,00
60 155,00
1 268,08
28 512,00

10 569 763,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
3 500,00
10 000,00
240 000,00
0,00
20 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
2 000,00
1 400,00
0,00

13 235 600,00

14 181 100,00

12 678 616,16

11 456 663,00
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Výdaje
Par

Pol

1031
1037
1037
2143
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
2341
2341
3111
3113
3314
3319
3341
3349
3399
3419
3421
3429
3529
3612
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3726
3744
3745
4351
5213
5512
6112
6171
6310
6320
6399

XXXX
XXXX
5169
XXXX
5164
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
6121
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Výdaje CELKEM:

Org

Název

XXXXXX Pěstební činnost
XXXXXX Celospolečenské funkce lesů
Nákup ostatních služeb
XXXXXX Cestovní ruch
Nájemné
XXXXXX Silnice
XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních
XXXXXX Provoz veřejné silniční dopravy
XXXXXX Dopravní obslužnost veřejnými
XXXXXX Pitná voda
XXXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a
XXXXXX Vodní díla v zemědělské krajině
Budovy, haly a stavby
XXXXXX Mateřské školy
XXXXXX Základní školy
XXXXXX Činnosti knihovnické
XXXXXX Ostatní záležitosti kultury
XXXXXX Rozhlas a televize
XXXXXX Ostatní záležitosti sdělovacích
XXXXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
XXXXXX Ostatní sportovní činnost
XXXXXX Využití volného času dětí a mládeže
XXXXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace
XXXXXX Ostatní ústavní péče
XXXXXX Bytové hospodářství
XXXXXX Veřejné osvětlení
XXXXXX Pohřebnictví
XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj
XXXXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů
XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů
XXXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
XXXXXX Využívání a zneškodňování ostatních
XXXXXX Protierozní, protilavinová a
XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
XXXXXX Osobní asistence,pečovat.služba a
XXXXXX Krizová opatření
XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část
XXXXXX Zastupitelstva obcí
XXXXXX Činnost místní správy
XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních
XXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované
XXXXXX Ostatní finanční operace

Schválený
rozpočet
2020
50 000,00
0,00
0,00 *
0,00
0,00 *
1 455 000,00
0,00
1 000 000,00
240 000,00
1 091 000,00
400 000,00
0,00
0,00 *
503 000,00
15 000,00
6 000,00
0,00
0,00
72 000,00
71 000,00
170 000,00
15 000,00
120 000,00
0,00
290 000,00
1 260 000,00
50 000,00
712 000,00
20 000,00
510 000,00
350 000,00
70 000,00
0,00
165 000,00
18 000,00
10 000,00
175 000,00
1 549 000,00
2 220 000,00
330 000,00
0,00
250 000,00
13 187 000,00

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

Návrh
rozpočtu
2021

50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 455 000,00
0,00
1 000 000,00
240 000,00
1 091 000,00
400 000,00
0,00
0,00
503 000,00
15 000,00
6 000,00
0,00
0,00
72 000,00
118 000,00
170 000,00
15 000,00
120 000,00
0,00
290 000,00
1 260 000,00
550 000,00
712 000,00
20 000,00
510 000,00
600 000,00
70 000,00
0,00
205 000,00
18 000,00
80 000,00
535 000,00
1 549 000,00
2 695 000,00
330 000,00
60 000,00
250 000,00

46 895,30
0,00
33 396,00
0,00
2 541,00
289 691,84
0,00
929 545,22
214 404,58
116 020,77
15 011,00
0,00
30 599,00
337 341,97
13 158,00
510,00
0,00
0,00
70 825,34
104 485,80
170 000,00
0,00
34 000,00
0,00
16 195,83
230 966,38
152 199,00
572 762,93
13 975,00
322 941,16
511 570,06
23 788,00
0,00
203 331,50
0,00
24 175,00
195 515,75
1 137 107,00
2 283 086,72
179 922,60
0,00
88 483,00

0,00
351 000,00
0,00
10 000,00
0,00
5 700 000,00
115 000,00
0,00
230 000,00
2 147 000,00
140 000,00
10 000,00
0,00
280 000,00
15 000,00
11 000,00
7 000,00
1 503 000,00
66 000,00
75 000,00
170 000,00
605 000,00
130 000,00
5 000,00
128 000,00
1 300 000,00
56 000,00
686 000,00
20 000,00
510 000,00
650 000,00
70 000,00
145 000,00
501 000,00
0,00
10 000,00
110 000,00
1 522 000,00
1 642 000,00
15 000,00
0,00
100 000,00

14 989 000,00

8 364 445,75

19 035 000,00
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Financování
Par

Pol
8XXX

Org

Název

XXXXXX FINANCOVÁNÍ

Financování CELKEM:

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

Návrh
rozpočtu
2021

-48 600,00

807 900,00

-4 308 525,41

7 578 337,00

-48 600,00

807 900,00

-4 308 525,41

7 578 337,00
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Nezařaditelné
Par

Pol

6115

XXXX

Org

Název

XXXXXX Volby do zastupitelstev územních

Nezařaditelné CELKEM:

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

Návrh
rozpočtu
2021

0,00

-1 100,00

-5 645,00

0,00

0,00

-1 100,00

-5 645,00

0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 63

4/4

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 1/2020,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 15. prosince 2020, usnesením
č. 20/12/15 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
Obec Hrusice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
Čl. 2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává obec Hrusice.
2) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve
které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem
toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Čl. 3
Výše poplatku
Výše poplatku je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem
rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v návaznosti na frekvenci
jejich svozu komunálního odpadu.
Čl. 4
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 28. února příslušného kalendářního roku.
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163 zákona
daňový řád), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti je poplatek splatný
nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
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Čl. 5
Všeobecné ustanvení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4 /2019, ze dne 10. prosince 2019.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.

……………………………
PhDr. Ivana Plechatá
místostarostka

……………....……………….
Mgr. Petr Sklenář
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 k OZV č. 1/2020
Výše poplatku stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé
nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu.

Četnost svozů

Objem
nádoby

Poznámka

sazba poplatku

1 x za 14 dní

120 l

1 800,-Kč

1 x za 14 dní

240 l

3 600,-Kč

1 x za měsíc

120 l

900,- Kč

1 x za měsíc

240 l

1 800,- Kč

1 x za 14 dní

1.100 l

Nádoby slouží výhradně pro
rekreační objekty.

900,- Kč

1 x za 14 dní

1.100 l

Nádoby slouží výhradně pro
budovy č.p. 73, 130 a 157.

900,- Kč
za bytovou jednotku

1 pytel

110 l

Doplněk k výše uvedeným

70,- Kč
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OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 02/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hrusice.
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 15. prosince 2020 usnesením
č. 20/12/15 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 obce Hrusice, včetně nakládání se stavebním
odpadem 1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a. Biologické odpady rostlinného původu,
b. Papír,
c. Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d. Sklo,
e. Kovy,
f. Nebezpečné odpady,
g. Objemný odpad,
h. Textil,
i. Jedlé oleje a tuky 2
j. Směsný komunální odpad,
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), a j).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
barevné kontejnery o objemu 1 100 l, barevné nádoby o objemu 240 l, nádoby
o velikosti 660 l a velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích, která jsou
vyjmenována na internetových stránkách obce Hrusice
www.obec-hrusice.cz/odpadove-hospodarstvi
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá nebo modrý
velkoobjemový kontejner na stanovišti u obecního úřadu.
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva šedá (drobné železo na stanovišti u obecního úřadu)
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá
g) Textil, barva bílá
4) Majitelé jednotlivých nemovitostí mohou též papír a lepenku odkládat do modrých
sběrných nádob o objemu 240 l a plasty a kompozitní obaly do žlutých sběrných
nádob o objemu 240 l, které jsou majitelům zapůjčeny na vyžádání na Obecním
úřadu Hrusice. Tyto nádoby jsou vyprazdňovány 2x za měsíc.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Baterie, drobný elektroodpad a objemný elektroodpad
Baterie a drobný elektroodpad do velikosti umožňující vložení do sběrné nádoby
lze odkládat do sběrné nádoby červené barvy k tomu určené u budovy obecního
úřadu. Objemný elektroodpad lze ukládat na stanovišti u obecního úřadu. Svoz je
prováděn dle potřeby.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně, a to jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým (SMS info,
webové stránky obce Hrusice, měsíčník Hlas Hrusic, vývěsky…)
2) Nebezpečný odpad lze také odevzdat do Výkupny surovin v obci Senohraby,
Hlavní 146, Senohraby, a to vždy každou třetí sobotu v měsíci.
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3) Do provozovny dle čl. 5 odst. 1 mohou nebezpečný odpad odevzdat občané
s trvalým pobytem v obci Hrusice nebo vlastníci nemovitostí, kteří mají zaplacen
poplatek za komunální odpad.
4) Občané dle čl. 5 odst. 2, kteří nemohou nebezpečný odpad do provozovny
odevzdat (například z důvodu imobility), se obrátí na obecní úřad Hrusice, který
svoz zajistí.
5) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 6
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, pneumatik
z osobního automobilu, motocyklu, kola…).
2) Nebezpečný odpad lze odevzdat do Výkupny surovin v obci Senohraby, Hlavní
146, Senohraby, a to vždy každou první sobotu v měsíci.
3) Do provozovny dle čl. 6 odst. 1 mohou objemný odpad odevzdat občané s trvalým
pobytem v obci Hrusice nebo vlastníci nemovitostí, kteří mají zaplacen poplatek za
komunální odpad.
4) Váhový limit na občana je stanoven na 100 kg odpadu/měsíc a 4 kusy pneumatik.
5) Občané dle čl. 6 odst. 3, kteří nemohou nebezpečný odpad do provozovny
odevzdat (například z důvodu imobility), se obrátí na obecní úřad Hrusice, který
svoz zajistí.
6) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 5.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a. typizované sběrné nádoby, popelnice o obejmu 120, 240 a 1 100 l
b. igelitové pytle s logem oprávněné osoby (svozová společnost FCC)
c. 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 dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. K těmto stanovištím lze mimořádně uložit i igelitové
pytle s logem oprávněné osoby. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
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3) Typizované sběrné nádoby o obejmu 1 100 l jsou umístěny na stanovištích dle
čl. 3 této vyhlášky a slouží ke shromažďování směsného odpadu výhradně
z nemovitostí určených k rekreaci, budov č.p. 73, 130 a 157 nebo nemovitostí,
které nelze technicky obsloužit svozovým vozidlem oprávněné osoby (společnosti
zajištující svoz směsného odpadu).
4) Typizované nádoby o objemu 120 l a 240 l slouží ke shromažďování směsného
odpadu výhradně z nemovitostí určených k bydlení.
5) Obecní úřad Hrusice je oprávněn v případě mimořádných událostí, zejména
v případě změny klimatických podmínek v zimním období, určit svozová místa, ze
kterých bude odvážen směsný odpad, a to způsobem v místě obvyklým. Svoz
sběrných nádob na svozová místa si zajišťuje fyzická osoba – občan.
6) Odvoz směsného odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě dohody s obcí
Hrusice. Informace o odvozu směsného odpadu jsou zveřejňovány v místě
obvyklou formou (internetové stránky obce, mobilní rozhlas, místní tisk).
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat si odvoz u pověřené osoby na
náklady fyzické osoby (občana).
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.6/2019, ze dne 10.12. 2019.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2021.

………………...……………….
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarosta

………………..
Mgr. Petr Sklenář
starosta

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