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Zastupitelstvo obce Hrubá Skála konané dne 4.3.2021, zahájení v 18:00 hodin, Hasičárna Hnanice, kulturní a 
společenská místnost, Hnanice 34 
 
 
Přítomni: Najman M., Vaníček A., Vaníčková D.,Bugno T., Bugno K., Stuchlík P. Lhoták J. 
Omluven:  Cvrčková R., Lehký T 
ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatel: I. Hakenová  
Ověřovatelé: D. Vaníčková, J. Lhoták                                                       Občanů: 0 
 

 

Navržený program: 

 

1) Zahájení, schválení programu 
2) Schválení rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2021   
3) Žádost o převod zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice  
4) Chodník Doubravice I. etapa – výsledek veřejné zakázky 
5) Schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů 
6) Individuální dotační program obce – program životní prostředí, ČOV 
7) Schválení ceníku směrnice č. 31, zapojení podnikatelů do systému obce HS pro  
            nakládání s komunálním odpadem 
8) Provozování vodovodu – vyúčtování 2020 
9) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce SM-Hrubá Skála,  

Bohuslav 1174/1 přel. kNN 
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
11) Záměr prodeje hasičského auta Tatra 148 

12) Žádost o odkup pozemku – revitalizace toku Čertoryje 
13) Informace  
14) Diskuze 

15) Přijatá usnesení, závěr 

 

Body na doplnění: 

14. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se Severočeskými komunálními službami. 

15. Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice 

 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

2. Schválení rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2021 

Rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2021 i střednědobý výhled na rok 2021-2024 byl zveřejněn na úřední desce obce 

dne 8.2.2021. K vyvěšenému rozpočtu a střednědobému výhledu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2021 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce na rok 2021-2024 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
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3. Žádost o převod zůstatku hospodaření ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice 

 

Předmětem žádosti je částka 45.206,90 Kč, kterou škola žádá převést do rezervního fondu 

 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje převod částky 45.206,90 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 
4. Chodník Doubravice I. etapa – výsledek veřejné zakázky 
 
V středu 13.1. 2021 vypršela lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky na stavbu chodníku Doubravice I.etapa. 
Obec obdržela 7 nabídek. Nejnižší nabídku podala firma SaM Česká Lípa a to 5 947. 056,96 kč bez DPH. Na profil 
zadavatele byla 3.2.2021 zveřejněna zpráva rozhodnutí o výběru. A běžela 15 denní lhůta pro odvolání. Nikdo se 
proti výsledku neodvolal. 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu 
chodníku Doubravice I. etapa 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
 
5. Schválení daru Mikroregionu Český ráj na provoz cyklobusů  
 
Dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč je ve stejné výši jako v loňském roce. 
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč.      
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

6. Individuální dotační program obce – program životní prostředí, ČOV 
 
Výzva č.1/2021 z programu životní prostředí, čištění odpadních vod bude společně s přílohami (žádost o podporu, 

smlouva o poskytnutí a hodnotící formulář) vyvěšena na webových stránkách obce nejpozději dne 15.03.2021. 

Podpora se týká výstavby, obnovy a modernizace stávajících vodních děl (ČOV, kanalizací) ve vlastnictví FO, je 

určena občanům s trvalým pobytem v obci HS a současně vlastníkům nemovitosti v obci HS. V rozpočtu je 

připravena částka 162.000,- Kč, která bude rozdělena žadatelům dle klíče uvedeného ve výzvě. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podmínky Výzvy č. 1/2021 včetně příloh, do které byla alokována částka ve výši 

162.000,- Kč z rozpočtu obce.      

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje komisi pro hodnocení žádostí o podporu z programu životní prostředí ve složení: 
Najman, Vaníček, K. Bugno 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
7. Schválení ceníku směrnice č. 31, zapojení podnikatelů do systému obce HS pro nakládání s komunálním 
odpadem  
Ceny odpadů pro podnikatele zůstávají ve stejné výši jako v předchozích letech.   
 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník směrnice č.31 na kalendářní rok 2021. 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

8. Provozování vodovodu – vyúčtování 2020 
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Obdrželi jsme vyúčtování za provoz vodovodu od firmy Aqua. Byl vyčíslen takto: 

za období 1.1.2020 - 30.6.2020 je provoz ve ztrátě 14.214,77 Kč 

za období 1.7.2020 - 31.12.2020 je provoz ve ztrátě 175.983,97 Kč – toto je způsobeno zejména tím, že Aqua za nás 

stále platí elektrickou energii a poplatky za vodní zdroje.  

 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek provozování vodovodu za rok 2020  

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 

 
9. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000553/VB/02 s ČEZ Distribuce SM-Hrubá Skála, 
Bohuslav 1174/1 přel. kNN 
Věcné břemeno se týká stavby podzemního kabelového vedení NN v k. ú. Hrubá Skála na pozemku 2057/1 ve 
vlastnictví obce. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena ZO dne 29.11.2018. Náhrada za věcné břemeno dle 
geometrického plánu a směrnice činí 6.750,- Kč. 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000553/VB/02 na pozemku 2057/1 v k.ú. 
Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
 
Ministerstvem vnitra oddělením dozoru jsme byli upozorněni, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 
609/2020 Sb. (od 1.1.2021) se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček). 
Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních 
poplatcích není předmětem poplatku: a) pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a b) 
pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Současně pak došlo i 
k „technické“ úpravě osvobození v § 3b zákona o místních poplatcích. Od MV jsme obdrželi vzor vyhlášky, která se 
odkazuje na zákon a nejsou v ní výjimky přímo specifikované tzn. že pokud dojde k novelizaci zákona vyhláška 
zůstane stále v platnosti. 
Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje OVZ č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
11. Záměr prodeje hasičského auta Tatra 148 

 

Vzhledem k tomu, že nová CAS je již ve výrobě, je načase schválit zveřejnění záměru prodeje hasičského auta Tatra 

148.  

Návrh:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje hasičského auta Tatra 148 CAS 32 SPZ 3L1 7266. 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

12. Žádost o odkup pozemku – revitalizace toku Čertoryje 
 
Obdrželi jsme žádost od Lesů ČR o souhlas s prodejem pozemků p. č. 1579/1, 1579/2, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 
1583/7 1853/8 1583/9 2452/5 a části pozemku 1583/1 pro plánovanou revitalizaci toku HB Čertoryje, ř.km. 1,200 – 
2,064.  Revitalizace je investicí Lesů České republiky. 
 

Návrh:  Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemků pro plánovanou revitalizaci toku Čertoryje 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

 

13. Dohoda a výběru poplatků a předávání dokladů se Severočeskými komunálními službami. 
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Parlamentem ČR byl dne 1.12.2020 schválen (a to i bez prováděcích vyhlášek) a k 1.1.2021 vstoupil v platnost nový 

zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů 

na skládku. Tímto zákonem se změnila cena uložení odpadu na skládku na 800Kč/tuna. Po uzavření této dohody 

nám SKS bude fakturovat ceny jako dosud (s poplatkem 500 Kč/tuna). Severočeské komunální služby jednou za 

čtvrtletí vyhodnotí, zda obec neztratila nárok na třídící slevu. Až obec vyčerpá slevu - ztratí nárok na třídící slevu, tak 

jí bude množství nad limit dofakturováno rozdílem, tj. 300Kč/tuna. Stanovený limit je 200 kg/občan/rok. To 

znamená, že čím víc budou lidé třídit, tím lépe, protože pokud za rok na skládku uložíme více směsného odpadu, 

než je zmíněných 200Kg/občan/rok, budeme platit 800kč/tuna namísto 500kč/tuna. 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh a pověřuje 

starostu obce k jejímu podpisu. 

 Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 

14. Žádost o povolení přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Doubravice 

 

Dne 3.3.2021 jsme obdrželi žádost od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice na přijetí 

sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. 

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hrubá Skála – 
Doubravice ve výši 20.000,-Kč od spol. ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. 

Pro:   7     Proti:   0       Zdržel se:   0 
 
15. Informace 

- zpráva o inventarizaci majetku – ke konci roku 2020 byla provedena inventarizace majetku, při které nebyly 

zjištěny žádné rozdíly. 

- kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020 ze dne 6.11.2020 

a protokol o výsledku kontroly u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2020 včetně zápisu ze schůze 

revizní skupiny ze dne 11.11.2020 jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

- zápis z veřejného zasedání 21.1.2021 Mikroregionu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Další zasedání proběhne 

23.3.2021 v Mladějově. 

MěÚ TU, SÚ – vydává společný souhlas se stavebním záměrem, rod.domu, včetně stavby zpevněné plochy, ČOV, 

domovního kabelu NN, vodovodní přípojky a akumulační nádrže na dešťovou vodu – na p.č. 225/2 v k.ú. Hnanice 

pod Troskami 

MěÚ TU, SÚ – vydává kolaudační souhlas se stavbou SM-Hrubá Skála, Bohuslav 1174/1, přeložka kNN 

MěÚ TU, SÚ – schvaluje stavební záměr novostavby rekreační chaty (včetně stavby domovního kabelu NN, 

vodovodní přípojky, žumpy na odpadní vody na p.č. 360 v katastrálním území Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – zamítá žádost o dodatečné povolení stavby, stavebních úprav a přístavby domu čp. 22 Hrubá Skála na 

pozemku st.p.č.20 parc.č. 22 v k.ú.Hrubá Skála 

MěÚ TU, SÚ – vydává uzemní souhlas s umístěním vodovodní přípojky – Hrubá Skála, Rokytnice čp. 16 na pozemku 

st.p.169 p.č. 799/1, 802/1, 2005/3, 2144/4, 2144/16 v k.ú. Hrubá Skála 

MěÚ TU, ŽP – vydává povolení k vypouštění přečištěných vod z kořenové odpadní čistírny na p.č. 97/1, 97/5 v k.ú. 

Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – uděluje souhlas ke změně stavby před dokončením – rod. domu na p.č. 353/2 v k.ú Hrubá Skála 

CHKO Český ráj – neuděluje souhlas k dodatečnému povolení oplocení pozemků p.č. 623/56, 623/40, 623/39 v k.ú. 

Hrubá Skála 
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ZO Hrubá Skála schválilo: 

 

1/2021 - rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2021 

2/2021 - střednědobý výhled obce na rok 2021-2024 

3/2021 - převod částky 45.206,90 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ MŠ Doubravice 

4/2021 - smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu chodníku  

  Doubravice I. etapa 

5/2021 - dar pro Mikroregion Český ráj na provoz cyklobusů ve výši 6000,-Kč. 

6/2021 - podmínky Výzvy č. 1/2021 včetně příloh, do které byla alokována částka ve výši 162.000,-Kč  

                 z rozpočtu obce.  

7/2021 - komisi pro hodnocení žádostí o podporu z programu životní prostředí ve složení: Najman,  
Vaníček, K. Bugno  

8/2021 - ceník směrnice č.31 na kalendářní rok 2021 
9/2021 - výsledek provozování vodovodu za rok 2020 
10/2021 - schvaluje zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000553/VB/02 na pozemku 2057/1 v k.ú.  

     Hrubá Skála pro ČEZ Distribuce 
11/2021 - OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
12/2021 - záměr prodeje hasičského auta Tatra 148 CAS 32,SPZ 3L1 7266  

13/2021 - prodej pozemků pro plánovanou revitalizaci toku Čertoryje 

14/2021 - dohodu s SČKS o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh a pověřuje starostu obce  

     k jejímu podpisu 

15/2021 - přijetí sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci ve výši 20.000,- Kč  
                   od spol. ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. 
 

 

ZO Hrubá Skála bere na vědomí: 

 

16/2021 - zprávu o inventarizaci majetku 

17/2021 - kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020. 

18/2021 - protokol o výsledku kontroly u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2020    

     včetně zápisu ze schůze revizní skupiny. 

 

 

 

Jednání ZO bylo ukončeno v 18 : 35 hod. 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                       -----------------------------------                           ------------------------------------- 

Starosta p. Michal Najman                      Ověřovatel p. D. Vaníčková                               Ověřovatel p. J. Lhoták                       

 

 

Dne………………………………..               Dne………………………………           Dne…………………………….. 

 


