Zápis č. 9/2021

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 9. listopadu 2021, od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu, Ke Hřišti 142, Hrusice
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:31 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni prezenčně: Petr Sklenář, David Čihák, Jan Kopecký, Martina Procházková,
Milena Šimková, Monika Bayerová, Stanislav Lakosil, Pavel Musil a Tomáš Staněk.
Distančně připojeni (aplikace MS Teams): 0 Zastupitelů
Předsedající schůze konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a že je přítomno 9 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.
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu. Uvedl,
že zasedání zastupitelstva je vysíláno on-line prostřednictvím Microsoft Teams a je
možné se k němu připojit i tímto způsobem.
2. Určení zapisovatele
Předsedající jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu paní Milenu Šimkovou a paní Moniku Bayerovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu paní Milenu Šimkovou a paní
Moniku Bayerovou.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/11/01 bylo schváleno.
4. 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. Program
navrhl rozšířit v bodě 10 o rozpočtové opatření č. 9 a doplnit o bod č. 11 – Dodatek
zřizovací listiny Mateřské školy Hrusice, p. o.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
5. Zprávy z obce
6. Územní plán obce Hrusice
7. Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2022
8. Obecně závazné vyhlášky
1. o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2. o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
3. k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
9. Souhlas s podáním žádosti o dotace
1. Výstavba a rekonstrukce chodníku – Josefa Lady (od hřbitova po křižovatku
Pod Kouty)
2. Místní komunikace Na Hrádka
3. Výměna oken OÚ, zateplení, změna vytápění
10. Rozpočtové opatření č.8/2021 a č.9/2021
11. Dodatek zřizovací listiny Mateřská škola Hrusice, p. o.
12. Diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/11/02 bylo schváleno.
5. Zprávy z obce
•

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 se uskuteční 10.11.2021 od 8.00h

•

Mobiliář – probíhají dodělávky, dlažba kolem budovy OÚ

•

Ošetření stromů – Odbor životního prostředí v Říčanech schválil žádost o ošetření
památné lípy u hřbitova, ošetření bude provedeno a lípa bude zkrácena na torzo

6. Územní plán obce Hrusice
Aktuální územní plán obce je z roku 2006. Rozhodnutím ZO z června 2010 došlo k jednání
o novém ÚP obce, dokončen až v letošním roce. ÚP schválen podle zákona o územním
plánování, bude zveřejněn veřejnou vyhláškou na MěÚ Říčany, po lhůtě 15 dní nabude
účinnosti.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Hrusice prohlašuje, že návrh Územního plánu Hrusice není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/03 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Hrusice prohlašuje, že návrh Územního plánu Hrusice není
v rozporu s územním rozvojovým plánem.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/04 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Hrusice prohlašuje, že návrh Územního plánu Hrusice není
v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/05 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Hrusice prohlašuje, že návrh Územního plánu Hrusice není
v rozporu se se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/06 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Hrusice rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném
projednání, opakovaném projednání, 2. opakovaném projednání a 3. opakovaném
projednání návrhu Územního plánu Hrusice v souladu s přílohou odůvodnění návrhu
Územního plánu Hrusice (Rozhodnutí o námitkách, vypořádání připomínek a jejich
odůvodnění).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/07 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Hrusice vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za
použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
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činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu
s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) opatření obecné
povahy, kterým se vydává Územní plán Hrusice. Dokumentace obsahuje výrokovou část
a odůvodnění.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/08 bylo schváleno.
7. Vodné a stočné na rok 2022
Vodné a stočné je každý rok přepočítáváno, nyní s ohledem na růst cen energií na návrh
provozovatele vodovodu a kanalizace bude cena navýšena cca o 2 Kč na vodném
i stočném.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
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 2022. Schvaluje cenu vodného
ve výši 34,43 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného ve výši 45,02 Kč/m3 včetně DPH. Ceny
jsou platné od 1.1.2022.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/09 bylo schváleno.
8. Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Novela vyhlášky reagující na nový zákon o odpadech (541/2020 Sb.).
Každá nemovitost, kde lze obsloužit svozem, musí mít vlastní nádobu. Tam, kde to není
možné se používají společné nádoby. Velkoobjemový a nebezpečný odpad lze odkládat
na sběrný dvůr v Senohrabech.
OZV je nedílnou součástí zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení
systému odpadového hospodářství na území obce Hrusice, a to s účinností od 1.1.2022.
Tímto usnesením ruší obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/10 bylo schváleno.
OZV č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Předsedající seznámil s koncepcí nové vyhlášky o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu, která vychází z nového odpadového zákona. OZV je nedílnou
součástí zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášky č. 3/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na území obce Hrusice a to
s účinností od 1.1.2022. Cena je stanovena na 1 Kč/litr. Tímto usnesením ruší obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/11 bylo schváleno.
OZV č.4/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zavedení vyhlášky reaguje na stížnosti na neudržované pozemky a parkování v zeleni.
Vztahuje se na zastavitelné území obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Paní
Bayerová se zeptala, zda bude zákaz parkování upraven dopravními značkami.
Předsedající odpověděl, že z estetického hlediska (příliš mnoho již existujícího dopravního
značení v obci) se nebude značení přidávat. Jan Kopecký doplnil, že obec v této
souvislosti navrhne a upraví plochy vhodné k parkování. Žádný další dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/12 bylo schváleno.
9. Souhlas s podáním žádosti o dotace
Předsedající informoval, že vzhledem k tomu, že termín výzvy na dotaci pro výstavbu
chodníků nebyl vyhlášen, tento bod se nyní odkládá. Obec požádá opětovně o dotaci na
rekonstrukci komunikace Na Hrádka a nově podá žádost o dotaci na výměnu oken
a změnu vytápění budovy OÚ.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení (komunikace Na Hrádka):
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasím s podáním žádosti do programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací (ulice Na Hrádka).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení (rekonstrukce veřejných budov):
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasím s podáním žádosti do programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (výměna oken, zateplení
a změna vytápění budovy obecního úřadu).
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Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/14 bylo schváleno.
10. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.8/2021
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření v příjmové části, které bylo schváleno
starostou obce. Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
Zastupitelstvo obce Hrusice bere rozpočtové opatření č. 8/2021 na vědomí.
Rozpočtové opatření č.9/2021
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č.9/2021, které se týká neinvestičního
příspěvku ZŠ Mnichovice (dle smlouvy), investičního příspěvku MŠ Hrusice a investice do
opravy bytu v č. p. 73. Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 9/2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/15 bylo schváleno.
11. Dodatek zřizovací listiny MŠ
Dodatek je požadován Ministerstvem školství v souvislosti se zavedením uliční sítě v obci
a tím změny v adrese MŠ.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Hrusice, IČO 71235884, schválené zastupitelstvem obce
Hrusice dne 13.8.2019, č. usnesení 19/08/08. Dodatek se týká Čl. I, kdy se do adresy
zřizovatele doplňuje název sídla „Ke Hřišti 142, Hrusice“ a Čl. 2, kdy se do sídla
příspěvkové organizace doplňuje údaj „Náves 32, Hrusice“. Ostatní ustanovení Zřizovací
listiny zůstávají v platnosti.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/11/16 bylo schváleno.
12. Diskuse
Pan Antonín Vávra - zeptal se, proč se ulice směrem do Hrušova jmenuje Josefa Lady a ne
např. Hrušovská.
Předsedající odpověděl, že onomastici (odborníci na tvorbu vlastních jmen) nedoporučili
dělení názvu ulice v celé její délce, tato hlavní ulice prochází celou obcí, proto se v celé
délce dodrží jednotný název Josefa Lady
Pan Jan Šalda - připomněl nedodržování maximální povolené rychlosti a svůj návrh na
snížení max. rychlosti na 40 km/h v celé obci.
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Jan Kopecký - reagoval, že návrh nezapadl, vedení obce se tímto bodem bude zabývat.
Pan Matyáš Křeček - zajímal se o potřebnost pečovatelské služby v obci
Předsedající odpověděl, že tyto služby jsou řešeny na základě smlouvy s pečovatelskou
službou města Mnichovice. K těžším případům dojíždí služba mobilního hospice z Čerčan.
Další dotazy nebyly vzneseny.
13. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 4.12.2021 v 18.30h v budově OÚ.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:38 hodin.

Zapsala:

Podepsáno dne 15.11.2021
Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřily:
Podepsáno dne 15.11.2021
Milena Šimková___________________________________________

Podepsáno dne 15.11.2021
Monika Bayerová ___________________________________________

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2021.11.15
19:23:33 +01'00'

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Podepsáno dne 15.11.2021
Jan Kopecký________________________________________________

V Hrusicích dne 15.11.2021
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OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 2/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 09.11.2021 usnesením č. 21/11/10
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Hrusice.

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou 1.

3)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu 2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Biologické odpady,
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartónů,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Směsný komunální odpad
Dřevo

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
1

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
textilu, dřeva a nápojových kartónů
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil, dřevo, nápojové
kartony se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou 240 l nádoby, 600 l
kontejnery, 1 100l kontejnery, velkoobjemové kontejnery 10 m3.
2) Společné zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, jejichž seznam je
zveřejněn na webových stránkách obce. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak,
aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje
povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby
minimalizovat. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
3) Společné zvláštní sběrné nádoby jsou odlišeny barevně a popisem komodity.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sklo – zelený kontejner 1 100 l
Oleje a tuky z domácností – černá uzamčená nádoba 240 l
Plasty – žlutý kontejner 1 100 l
Papír – modrý kontejner 1 100 l
Drobné kovy – šedý kontejner 240 l a 600 l
Biologický odpad – modrý kontejner 10 m3
Dřevo – shromaždiště u obecního úřadu
Kovy – shromaždiště u obecního úřadu

4) Individuální sběrné nádoby pro možnost odložení papíru, plastu, biologického odpadu je
možno u jednotlivých nemovitostí odkládat prostřednictvím 240 l sběrných nádob. Sběrné
nádoby s papírem, plastem a biologickým odpadem umísťují ve svozový den
u jednotlivých nemovitostí anebo na místo přístupné posádce svozového vozu, vzhledem
k umístění nemovitosti.
a) Biologický odpad – hnědá nádoba 240 l
b) Plasty – žlutá nádoba 240 l
c) Papír – modrá nádoba 240 l
5) Papír a plast se sváží od domácností 2x měsíčně.

6) Biologický odpad z domácností se sváží dle svozového kalendáře od jara do podzimu 2x
měsíčně.

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány
oznámením obecního úřadu.
2) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat každou třetí sobotu v areálu Výkupny surovin
Hlavní 146, Senohraby, která je na základě smlouvy zařazena do obecního systému
odpadového hospodářství.
3) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
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Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Sběr objemného odpadu je zajišťován celoročně jeho odebíráním na sběrném místě
každou třetí sobotu v areálu Výkupny surovin Hlavní 146, Senohraby, která je na základě
smlouvy zařazena do obecního systému odpadového hospodářství.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby jsou popelnice o objemu 80 l, 120 l, 240 l a 1 100 l, určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu, označené známkou svozové
firmy,
b) igelitové pytle s logem oprávněné osoby nebo označením „obec Hrusice“
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Individuální sběrné nádoby se směsným komunálním odpadem se umísťují ve svozový
den u jednotlivých nemovitostí na místo přístupné posádce svozového vozu.
3) Společné sběrné nádoby určené pro nemovitosti, které nejsou dostupné posádce
svozového vozu, jsou umístěny na stanovištích, která jsou zveřejněna na stránkách obce
Hrusice. V těchto nádobách má každá nemovitost dle tohoto bodu alokovánu kapacitu
120l/měsíc. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro nemovitosti dle tohoto bodu.
4) Fyzické osoby jsou povinny si na vlastní náklady zajistit dostatečný počet sběrných
nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo ukládání
odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém stavu, aby
umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou
svozovou firmou.
5) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4 a 5.
Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h) a i) předávají do
individuálních nádob, které ve svozový den vystaví na místo přístupné posádce
svozového vozu.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle kapacity soustřeďovacích
prostředků.
3) Úhrada se vybírá jednorázově jednou za rok a to převodem na bankovní účet nebo
v hotovosti
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Čl. 8
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
1) Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá
s těmito movitými věcmi: oděvy a textil.
2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do zvláštních kontejnerů označených
„TEXTIL“. Rozmístění těchto kontejnerů je definováno na webových stránkách obce
Hrusice. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné
použití.
Čl. 9
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) drobné baterie
c) pneumatiky

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 bod a), b) lze předávat na sběrném
místě obce Hrusice u obecního úřadu, Ke Hřišti 142, Hrusice. Seznam je k dispozici na
webových stránkách obce Hrusice.

3)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 bod c) lze odevzdávat každou třetí
sobotu v areálu Výkupny surovin Hlavní 146, Senohraby, která je na základě smlouvy
zařazena do obecního systému odpadového hospodářství.
Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním.

2)

Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento
odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady v souladu se zákonem
Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Hrusice
č. 2/2020.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

………………...……………….
Mgr. Jan Kopecký
místostarosta

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

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Odesláno na MV:
4

OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 09.11.2021 usnesením č. 21/11/11
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Hrusice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Hrusice. 1

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na
území obce Hrusice. 2

(2)

Poplatníkem poplatku je 3
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)

Plátcem poplatku je 4
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(4)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka 5.

(5)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 6

1

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10j zákona o místních poplatcích
3
§ 10i zákona o místních poplatcích
4
§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích
5
§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
§ 10p zákona o místních poplatcích
2

1

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. 7

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce
poplatku správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.

(2)

V ohlášení plátce poplatku uvede 8
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru
nemovitostí.

(3)

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 9

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do
30 dnů ode dne, kdy nastala. 10

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku
na své úřední desce. 11

(6)

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník. 12

7

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
11
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
12
Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž
nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.
8
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Čl. 5
Základ poplatku 13
(1)

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc
na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

(2)

Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní
měsíc připadající na poplatníka je:
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na
kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na
konci kalendářního měsíce, nebo
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 1 Kč za litr.

Čl. 7
Výpočet poplatku 14
(1)

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na
jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je
vlastník této nemovité věci.

(2)

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku
zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Čl. 8
Splatnost poplatku
(1)

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31.03.
příslušného kalendářního roku.

(2)

Plátce poplatku, který nabyl postavení plátce poplatku po datu uvedeném v odstavci 1,
odvede vybraný poplatek nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy
vznikla poplatková povinnost.

(3)

Lhůta pro odvedení poplatku neskončí plátci poplatku dříve než lhůta pro podání
ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(4)

Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1, 2 nebo 3 poplatník.

13
14

§ 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. 15

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 16

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud. 17

Čl. 10
Společná ustanovení
(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku. 18

(2)

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci. 19

Čl. 11
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 ze dne 15.12.2020, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad.

15

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
18
§ 10q zákona o místních poplatcích
19
§ 10r zákona o místních poplatcích
16
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Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

...................................
Mgr. Jan Kopecký
místostarosta

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zasláno na MV:
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OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 04/2021
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 09.11.2021 usnesením č. 21/11/12
usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.
Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.
3. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně nebo zeleně v zástavbě je povinen zeleň
udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně a to do 15.06.
a 15.11. příslušného kalendářního roku. Po provedené seči musí být posekaná hmota
odstraněna nejpozději do pěti dnů.
2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) odstavovat motorová vozidla
b) rozdělávat oheň a stanovat

1

Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

…………………………….
Mgr. Jan Kopecký
místostarosta

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Obec Hrusice, IČO 00240222

KEO4 1.9.1 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

Org

Akce

1111
1113
1)
4111
Celkem za Par:
2) 1037 2111
Celkem za Par: 1037
3) 3632 2139
Celkem za Par: 3632
4) 6171 2111
Celkem za Par: 6171
Příjmy celkem

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

1 513 407,00
271 950,00
148 149,36
1 933 506,36
300 000,00
300 000,00
44 000,00
44 000,00
2 000,00
2 000,00
2 279 506,36

30 000,00
8 000,00
6 593,22
44 593,22
81 700,00
81 700,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
132 293,22

98037

Po změně Název
1 543 407,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
279 950,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
154 742,58 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1 978 099,58
381 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
381 700,00 Celospolečenské funkce lesů
49 000,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
49 000,00 Pohřebnictví
3 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3 000,00 Činnost místní správy
2 411 799,58

Financování
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

Původní hodnota

Změna

15 514 253,34
15 514 253,34
15 514 253,34

-132 293,22
-132 293,22
-132 293,22

Po změně Název
15 381 960,12 Změny stavu krátkodobých prostředků
15 381 960,12
15 381 960,12

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

Org

Akce

Původní

Změna

Po změně Název

0000 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

13 985 415,66

44 593,22

1037 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

300 000,00

81 700,00

3632 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

44 000,00

5 000,00

49 000,00 Pohřebnictví

6171 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

18 000,00

1 000,00

19 000,00 Činnost místní správy

14 347 415,66

132 293,22

Příjmy celkem

14 030 008,88 Bez paragrafu
381 700,00 Celospolečenské funkce

14 479 708,88

Financování
Par

Pol

Nst Zdr

0000 8XXX XXX
Financování celkem

X

Uz

Org

Akce

XXXXX XXXXX XXXXX

Původní

Změna

13 333 353,34

-132 293,22

13 201 060,12 FINANCOVÁNÍ

Po změně Název

13 333 353,34

-132 293,22

13 201 060,12

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Příjem od Středočeského kraje - kompenzační bonus COVID
ad 2) Příjem za dřevo
ad 3) Příjem za hrobový poplatek
ad 4) Příjem za služby od občanů - kopírování
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou obce
Zpracoval: Jandačová Veronika

dne: 31.10.2021
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

5 076 100,00
5 076 100,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
90 000,00
90 000,00
5 181 100,00

-300 000,00
-300 000,00
49 000,00
49 000,00
460 000,00
460 000,00
300 000,00
300 000,00
509 000,00

1) 2212 5171
Celkem za Par: 2212
2) 3111 6351
Celkem za Par: 3111
3) 3113 5321
Celkem za Par: 3113
4) 3612 5171
Celkem za Par: 3612
Výdaje celkem

Po změně Název
4 776 100,00 Opravy a udržování
4 776 100,00 Silnice
49 000,00 Investiční transfery zřízeným přísp.a
49 000,00 Mateřské školy
475 000,00 Neinvestiční transfery obcím
475 000,00 Základní školy
390 000,00 Opravy a udržování
390 000,00 Bytové hospodářství
5 690 100,00

Financování
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

Původní hodnota

Změna

15 381 960,12
15 381 960,12
15 381 960,12

509 000,00
509 000,00
509 000,00

Po změně Název
15 890 960,12 Změny stavu krátkodobých prostředků
15 890 960,12
15 890 960,12

Změna závazných ukazatelů
Výdaje
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

Org

Akce

Původní

Změna
-300 000,00

Po změně Název

2212 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

5 200 000,00

3111 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

377 200,00

49 000,00

426 200,00 Mateřské školy

3113 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

15 000,00

460 000,00

475 000,00 Základní školy

3612 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

212 000,00

300 000,00

512 000,00 Bytové hospodářství

5 804 200,00

509 000,00

Výdaje celkem

4 900 000,00 Silnice

6 313 200,00

Financování
Par

Pol

Nst Zdr

0000 8XXX XXX

X

Financování celkem

Uz

Org

Akce

XXXXX XXXXX XXXXX

Původní

Změna

13 201 060,12

509 000,00

13 710 060,12 FINANCOVÁNÍ

Po změně Název

13 201 060,12

509 000,00

13 710 060,12

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Přesun na § 3612
ad 2) Investiční příspěvek na nákup myčky na nádobí
ad 3) Neinevstiční příspěvek na rozvoj ZŠ v Mnichovicích
ad 4) Oprava bytového domu
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jandačová Veronika

dne: 08.11.2021
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