
OBEC HORNÍ BRANNÁ
Horní Branná Cp. 262, 512 36 Horní Branná, Tel.: 48 l 584 178, E-mail: ou@,hbranna.cz

Váš dopis značky l ze dne : 26.3.2021
Naše značka : 207/2021
Spisová značka :
Vyřizuje : L.Zimmermann
V Horní Branné l dne : 8.4.2021

, .
Horní Branná
512 36 Horní Branná

V

Věc: Zádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb.

Dne 26.3.2021 obec Horní Branná obdržela žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a žadatelka žádá o poskytnutí následných informaci:

1. Název firmy zajišťující svoz odpadu v Obci Horní Branná a Valteřice. Kopii smlouvy o
dílo s touto firmou - platné a účinné k datu tohoto podání žádosti o informaci.
- příloha

2. Celkové náklady na likvidaci všech odpadů v roce 2019 a 2020 v obci Horní Branná
s rozpisem jednotlivých nákladových položek
- příloha

3. Celková hmotnost veškerého vyprodukovaného odpadu za rok 2019 a 2020 (tuny) - dle
vážních lístků v návaznosti na fakturaci výše uvedené svozové finny
- přílohy 2019, 2020 roztříděné podle kategorie odpadů4. Četnost jednotlivých svozů návaznosti na fakturaci vůči obci (týdenní, měsíční). Počet
velkoobjemových kontejnerů a celkový počet evidovaných popelnic, včetně pytlů.
- dle dodatku smlouvy pro rok 2021 - 39 svozů SKO (26X čtrnáctidenní, 13 x týdenní),
velkoobjemové kontejnery 2x ročně - tuto službu nezajišťuje SKS s.r.o., celkový počet
nádob - u nemovitostí 572 ks + 73 nádob na sběrných místech, sebrané odpadové pytle
se na kusy neevidují.

5. Pro srovnání uváděné údaje o odpadech do roční statistiky ŽP 1-01 (český statistický
úřad)
- příloha

6. Údaje by měly být za celé odpadové hospodářst}tí vC tně ne ezpečného odpadu.

V případě potřeby vysvětlení jsem vám k dispozici. ',
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Smlouva č. 20 242 317
o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu

ČI. l .
Smluvní strany

Severočeské komunální sfužby s. r. o.
Smetanova 91
46601 Jablonec nad Nisou

·-) lx ::í:"
l
" .d

IČO:
Reg.
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupené:
(dále jen zhotovitel)

a

Obec Horní Branná
512 36

IČO:
Reg.
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoljpené:

(dále jeri objednatel)

627 385 42
KS Ústi nad Labem, odd. C, vI. 8513
CZ627 385 42
ČSOB Hradec Králové, a.s. Č.ú.008010-0208171933/0300
panem Zdeňkem Faistaverem, ředitelem společnosti

275735

KB Seniily č.ú.: 3927-581/0100
panem ing. Miloslavem Martinem, starostou obce

ČI. ll
Předmět smlouvy

I) Předmětem této smlouvy je převzetí a odvoz složek z odděleného sběru komunálního
odpadu zhctcvitelem, jejichž původcem je objednatel a které jsou definovány v příloze
této smlouvy. Oddělené složky komuná!ního odpadu budou předány k dalšímu
zpracování za účelem jejich využiti.

2) Zhotovitel se zavazuje tento odpad převzít v souladu s ČI. ||, odst. l) a ČI. lV této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě dle ČI. VI, '

Smlouva č. 20 242 317 ]
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přičemž ckamžikem převzetí odpadů zhotovitelem tento přebírá veškeré povinnosti
původce - viz. zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění.

3) Smluvní strany se dohodly, že převzetí a odvoz odpadů ze sběrových nádob bude
realizován v časových intervalech uvedených v příloze této smlouvy.

4) V případě požadavku lze po předchozí dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem
poskytnout dostatečné množství nádob na předmětné odpady.

ČI. Ill
Místo plnění předmětu smlouvy

l) Smluvní strany se dohodly, že místem převzetí odpadů dle této smlouvy jsou stanoviště
sběrných nádob.

2) Objednatel zajisti přístup z veřejné komunikace k místu uskladnění odpadu tak, aby byla
zajištěna možnost bezpečné manipljiace s ním. V případě nedodržení této podmínky je
zhotovitel oprávněn odpad neodvézt. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit
prokazatelné náklady, které zhotoviteli v této souvislosti vzniknou.

3) Místem následného využití odpadů dle této smlouvy jsou odpovídajjcí vlastni zařízení či
zařIzení smluvních partnerů zhotovitele.

ČI. lV
Převzetí a kontrola odpadu

l) Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze odpad, dohodnutý v této smlouvě,
zatříděný ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

21 Smluvní strany se dohodly, že s!ožk'/ z odděleného sběru odpadu dle přílohy této
smlouvy budou pro účel předání, resp. převzetí, umístěny v nádobách deklarovaných
v příloze této smlouvy.

3) Za měrnou jednotku pro potřeby této smlouvy ve smyslu stanovení ceny za službu se
stanovuje objem sběrové nádoby.

4) V případě nesouladu dodaného odpadu s odpadem definovaným v této smlouvě bude
odpad posouzen odpovědným zástupcem zhotovitele, uvedeným v či, VIl této

, smlouvy.Pokud se bude jednat o odpad, se kterým je zhotovitel oprávněn nakládat, bude tento
odpad dále využit v odpovídajÍcÍn1 zařízeni určeném zhotovitelem, popř. nebude-li možné
odpad využit, bude zneškodněn. Obiednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu za
skutečně převzatý druh odpadu včetně všech prckazatelně souvisejících nákladů.

Smlouva č. 20 242 31 7 ?
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či. V
Doba platnosti smlouvy

Výpovědní ihůty a podmínky

l

l) Smlouva se sjednává r,·a dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami.

2) Smlouvu lze ukončit:
a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran
b) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě závažného

neplněni podmínek smlouvy, kterým je:
ze stranv zhotovitele."
- nepřevzetí odpadů dohodnutých v této smlcuvě a řádně dokladovaných
ze strany ob/ednate/e:
- dodání druhů odpadů nad rámec této smlouvy
- neplaceni či pozdní placení faktur - daňových dokladů zhotovitele

Smhvní strany se dohodly, že v tomto případě konči smluvní vztah dnem doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.

C) písemnou výpovědi bez udáni důvodu
Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě 6 měsíců, která počíná plynout první
den v měsíci nás|edujÍcÍ po měsíci ve kterém byla výpověď' doručena.

d) písemnou výpovědí pro nedohodu o ceně předmětu smlouvy
Sm|uvrlí:'strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy ke dni
předpokládané platnosti nových cen'předmětu smlouvy předkládaných zhotovitelem.

,,3) Zhotovitel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy v případech, kdy
závažné provozní důvody znemožni provoz vlastního zařízeni zhotovitele či jeho
smluvních partnerů. Objednatel se zavazuje toto právo respektovat.

ČI. vi
Cena předmětu smlouvy

Platební podmínky

I) Cena předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran.
DAČI cena je stanovena na vývoz odpadu z 1 ks deklarované sběrné nádoby
v dohodnutém časovém intervalu a je uvedena v příloze této smlouvy,
V případě změny cen se zhotovitel zavazuje informovat objednatele písemnou formou
minimálně 30 kalendářních dnů před datem jeho p|atr)osti.

K cenám uvedeným v přIloze této smlouvy bude účtována DPH dle platných předpisů ke
dni zdanitelného plnění.

2) Smluvní strany se dohcdly, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude prováděna na
základě měsíčních faktur - daňových dokladů zhotovltele, jejichž splatnost se sjednává
na 21 kalendářních dnů od data odeslání objednateli.

3) V případě prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu či ?odílu fakturované částky ze
strany cbjednavatele je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta
z dlužné částky za každý den prcdlenl, kterou se objednavatel zavazuje uhradit.

Smlouva č. 20 242 317 n
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ČI. VIl
Závěrečná ustanoveni

'V
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.
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I) Ke změně, doplněnl či zrušení této snibuvy může dojit výhradně písemnou formou.
V případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
Zrušení smlouvy lze provést jednostranně při dodrženi podmínek uvedených ve
smlouvě.

2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR
v platném znění,

3) Ve věcech technických jsou za smluvní stran'j oprávněni dále jednat :
Za zhotovitele : pan Waněk tel: 602 476 525
Za objednatele : pan Ing. Miloslav Martin tel: 607 632 497

4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a
konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tísni ani
za jinak jednostranně nevYhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V jablonci nad Nisou dne :26.5.2005

" - l 8.'.0. CSl.l Smelaf" 'jä Cl, 4,3 "' .ji jablanec ŕ!. Níso'j
l T .i.: 483 3.' 403, ťíj6 619 326
i IČO: ,273851' OČ: CZ62738542 l

""" "" ":,1Z",¢dtovite!
Zd?-něk Faistaver
ředitel společnosti

,?,ORNĹ Qé:,

') 'j

l"""
..

.r"""' objednatel
r' ing. Miloslav Martin

starosta obce

.
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Sn7k)uva na za/íště/?/"sběru, svozg využitia odďraně/?/"komL./n¢7"/n/170 odpadu
Sevetůčeské ko/T/uná/n/"s/uZ'by s. ľ o,

;
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SMLOUVA
na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunáhňho odpadu

l. Smluvní strany

Obec Horní Branná
512 36

IČO: 275735
Bankovní spojeni: kb Semily č.ú.: 3927-581/0100

\ dále jen objednatel, zastoupený ing. Miloslavem Martinem, starostou města

a

Severočeské komunální služby s.r.o.
Smetanova 91
466 01 jablonec nad Nisou
IČO: 62738542 DIČ: 187 - 62738542
Bankovní spojení: čsob, pobočka Jablonec nad Nisou

.
č.ú.: 133399318/0300

dále jen zhotovitel, zastoupený Zdeňkem Faistaverem, ředitelem společnosti zplnomocněným
k jednání jménem jednatelů na základě plné nioci

se dohodly uzavřít ve smyslu ustanoveni § 536 a násl. Obchodního zákoníku tuto sm|ouvL| za
podmínek uvedených v následujících článcích.

j

ll. Předmět smlouvy

1. Objednatel je původcem komunálního odpadu (dále jen KO), dle § 4 písm. p) zákona číslo
185/2001 Sb., a touto smlouvou pověřuje zhotovitele nakládat s KO, který je ve v|astnjctví
objednatele.

2. Zhotovitel je oprávněnou osobou k nakládání s KO ve smyslu zákona Č.185/2001 Sb.
Zhotovitel se zavazuje, že zajisti v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
objednatele nakládání s KO, skup. odpadů 20 (zařazeni dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se vydává kategorizace a katalog odpadů), ve smyslu § 4 písm. d) výše uvedeného
zákona.

3, Sběr. svoz a zneškodnění KO - jedná se o cdpad- vznikající na správním území
objednatele při činnosti fyzických osob ve smyslu zákona Č.185/2001 Sb., § 4, písm. b)
Konkrétně se jedná o odpady kat. čísel 200301, 200302, 200303, popř. odpad k. č. jehož

. . . ... . strana jí
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Sn?/ot/ya na zĽ?/?štz!/?,'"s"bČrt/, svo."u, |'yuž/iíč? cdslTar/Eyn/"kc/Ť//j/7c77/7/Ĺ7o (xbi?d,//
Severočeské k"omu/7c?")/)/"s/(lZ'b)' 5. r. a
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není vzhledem ke své kvalitě mcžno využít, je kategorie ,,O,, a je ze skupiny 20 00 00 a
zároveň svými kvahtativnimi a kvantitativními parametry odpovídá příslušným nádobám.

j:" Sběr a svoz KO bude realizován v dohodnutých intervalech. Za základni interval je
považováno poskytování služby 1 x týdně, kombinovaný svoz (zima 1 x týdně, léto 1 x za
14 dnů) a 1 x 14 dnů, přičemž zimní období je od 1.11 do 30,4. a letní období od 1.5. do
31.10. Interval delší než 1 x 14 dnů není akceptován z hygienických důvodů.

4. Sběr, svoz a využití vytříděných složek komuná|ního odpadu (dále jen vsko). Jedná se o
komodity směsný papír, plast včetně PET, sklo.

5. Ambulantní sběr, odvoz a odstraněni nebezpečných složek komunálního odpadu v souladu
s § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., a to v intervalu 2x v průběhu kalendářního roku.
Tato služba bude realizována přímým odběrem od konkrétních fyzických osob na
stanovištIch a v termínu předem dohodnutém s objednatelem.

J
%

6. Odvoz a odstraněni velkoobjemového odpadu za samostatnou úplatu v rozsahu a
terminech řešených individuálnhni požadavky objednatele, definovanými v samostatné
objednávce.

7. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli platit za službu dle čl.ll odst. 2 cenu dle čl.V
odst. 1 této smlouvy.

8. Obě smluvní strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit .,-podle požadavku může být
projednáno v rámci dodatku k této smbuYě nebo formou jednorázového ujednání.

g. Bezplatné poskytnutí softwarového programu MPP. Tento program řeší agendu spojenou
s evidenci občanů a jejich plateb za svoz KO. Objednatel hradí pouze případnou instalaci
tohoto programu.

Ill. Rozsah a způsob předmětu plnění

1. Nakládání s KO dle ČIjI, odst, 2 bude zhotovitel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi
smluvními stranami. Rozsah služeb je definován jako vývoz typizovaných odpadových
nádob o objemech 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 340 1,'kontejnery o objemu 660 l a 1100 l, PE
pytle o objemu 60 l a 110 l. Dle dohody lze využívat sběrné nádoby a kontejnery jiného
provedeni (60 l, 770 l), jestliže. tomu odpovídají podmínky pro jejich použití. Odvoz
velkoobjemových kontejnerů bude probíhat |?a písemnou či faxovou výzvu.

2. Nakládáni s VSKO bude probíhat v dodání a sběru VSKO do speciálních barevně
odlišených nádob o objernL| 1100 l, 1500 l, 2500 j nebo pytlů o objemu 110 l. Pytle jsou
určeny pouze pro plast a papír. Tuto službu lze realizovat na základě zvláštni přílohy této
sn¶ouvy nebo přímo smlouvy o převzetí a odvozu složek z odděleného sbÍru komunálního
odpadu.

,, , ,,. strana 2
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Smlouva na zajštm/"sběrLL svozu, využitia odstraněn/'ko/nuná/n/?70 odpadu '

Severočeské komuná/n/"s/užby s. lo.

l
i
i!

lV. Čas a místo plnění

l 1. Zhotovitel se zavazuje zahťýit činnosti ujednané v rozsahu dle ČI. Ill této smlouvy
od 1, března 2003.

2. Místem plnění jsou všechna katastrálni území objednatele.

V. Cena plnění

1. Ceny za jednotlivé činnosti dle ČI. Il, odst. 2 a ČI. Ill jsou uvedeny v ceníku, který je nedílnouE součástí této smlouvy.

2. Sjednané ceny za poskytované služby jsou platné po dobu kalendářního roku. Úprava ceny
pro další kalendářní rok je prováděna dodatkem kvpří|oze č. 1 této smlouvy a její výše nesmí
být vyšší než koeficient míry inflace vyhlášený CSU za uplynulý rok. výjirnkou je změr)a
vstupních nákladů vyplývajíckh ze zákona (změna DPH, výše poplatku za ukládáni odpadů).
V případě n'ávýšeni těchto vstupů je zhotovitel oprávněn ve lhůtě do 30 dnů od platné změny
jednat o stanovení nových podmínek vzájemné spolupráce.

Vi. Placení a platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat 1 x měsíčně zálohovou fakturou a následných pololetním
vyúčtováním na základě uskutečněných vývozů.

) 2. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení
platebního příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v
dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z
dlužné částky za každý den prodlení.

3. Ve věci fakturace, resp. evidence plateb jsou odpovědnými osobami zaměstnanci odděleni
fakturace společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., tel.: 483/312 403.

. strana 3
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Smlouva na za/"/:štěn/"sběrL/, s7'uzu, využ/t/a odstraně[l/"ko/7/unc?"/n/"ho odpadu'
SEveročeské ko/nuná/n/"s/uz"by s. r,o.
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,i VIi. Pronájem
?

ta
¢í3

1. Pronajaté sběrné nádoby, kontejnery (dále zařízeni) jsou majetkem zhotovitele (dále
pronajímatel). Objednatel (dále nájemce) je oprávněn používat pronajaté zařízení pouze "
pro účely tomu odpovídajÍcÍ nebo předem dohodnuté.

2. Soupis pronajatého zařízení (počet, typ, umístění, apod.) bude po realizaci uveden v
příslušných přílohách k této smlouvě a tyto budou průběžně aktualizovány a předávány
objednateli.

3. Pronájem zařízení je sjednán na dobu v délce trvání této smlouvy.

4. Cena za pronájem zařízení je stanovena v ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy.

5. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Nájemce je odpovědný
za poškození pronajatého zařízeni vzniklého prokazatelně v důsledku jeho chyby či jednání
z nedbalosti. Nájemce odpovídá i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k
pronajatému zařízení přístup, O charakteru a rozsahu případné škody na majetku
pronajľmateíe musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného pracovníka
nájemce nejpozději do 3 dnů od zjištěni škody.

6. Nájemce souhlasí, že 'prokazatelné" náklady'vzniklé v souvislosti s poškozením nádob dle
článku VIl., odst. 5) budou zohledněny v ceně poskytovaných služeb a vyúčtovány.

7. Nájemce nesmí označovat zařízení jiným způsobem než je 'dohodnuto. V případě
provedeni jakýchkoli nápisů a značení zařízení bez souhlasu pronajímatele, bude toto
považováno za nedodržení ujednání ČI. VIl.

8. Není-li stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a souvisejicimi předpisy. ,

")

VIli. Závazky zhotovitele

1. Zhotoviteľ se zavazuje r)akládat s odpadem dle platných právních předpisů. Místem
odstranění či využití odpadů jsou zařlzenI sesterských společnosti či zařízení externích
smluvních partnerů zhotovitele. V případě změny v nakládáni s odpadem je zhotovitel
povinen tuto změnu projednat s objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o druhu a množství odpadů odstraněných, resp.
předaných k dalšímu zpracování v souladu s touto smlouvou, a tuto evidenci předkládat
objednateli průběžně lx za měsíc, celkovou evidenci pak nejpozději do 31. ledna
kajendářníh(j roku za předcházející kalendářní rok. odpovědnými osobami zhotovitele jsou
zaměstnanci oddělení sekretariátu ředitele společnosti Severočeské komunální služby
s.r.o,, 'tel.: 483/312 403, GSM brána: 606/619 326.
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" ' S/n/oL/vLí na za/"/ště/7/"sběru, svozu, využitia odstraněn/"ko/nL/ná/n/ho odpadu

, , , Searočéské komunáh7/"s/užby s. r. a,-"l
fi,' 3, V případě prokazatelného poškození majetku objednatele způsobeného svozovou činností

,, l zhotovitele může objednatel požadovat náhradu škody. O charakteru a rozsahu případné
Li' škody na majetku objednatele musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného

ii pracovníka zhotovitele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.

,j' 4. Pro sběr, svoz a likvidaci odpadu, který není předmětem této smlouvy, je zhotovitel
! připraven na žádost objednatele zajistit potřebnou techniku a vybavení za podmínek, které

budou součásti zvláštní objednávky nebo dodatku k této smlouvě.

lX. Závazky objednatele

1. V souladu s příslušnými vyhláškami objednatele přiděluje objednatel zhotoviteli výhradní
právo nakládáni s odpady ve smyslu a rozsahu dle této smlouvy na katastrálním území
objednatele po dobu platnosti této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje k zajišt'ování průjezdnosti komunikaci dle daného svozového
harmonogramu. V případě jakýchkoli prací, které by mohly omezit průjezdnost komunikaci,
objednatel vyrozumí v předstihu zhotovitele o této skutečnosti, aby mohly být projednány
náhradní svozové trasy nebo termíny svozu.

3. Objednaťel se zavazuje informovat plátce o pravidlech a podmínkách provádění aktivit v
oblasti nakládáni s odpady. Obě smluvní strany se dohodly, že budou v této oblasti úzce
spolupracovat.

I

X. Tmání a ukončení smlouvy

Ĺ".)

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 1. března 2003 s 6 měsíční výpovědní
lhůtou, přičemž lhůta výpovědi počíná plynout první den v měsíci následujldho po měsíci,
ve kterém byla výpověď' písemně doručena.

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit v celém rozsahu
v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší smlouvu. Za podstatné porušení
smlouvy považují smluvní strany neplněnI níže uvedených závazků, a to ani do sedmi
kalendářnIch dnů po doručení písemné upomínky ve které bylo neplnění závazků
oznámeno oprávněnou smluvní stranou. Jedná se o tyto závazky:

-neplnění závazků zhotovitele dle ČIjI, odst. 2 a č. Ill v celém rozsahu této smlouvy v
trvání delším než jeden kalendářní týden, jestliže toto není způsobeno některou ze
skutečností podléhající vyšší moci dle ČI. XI.

- prodlení objednatele s proplacenkn faktury vystavené zhotovitelem v trvání delším než 30
kalendářních dnů od termínu splatnosti případné neproplacené faktury

- jednostranné zrušeni některé z činností dle čl.ll, odst. 2 ze strany zhotovitele

Odstoupeni od smlouvy je účinné v okamžiku doručeni dopisu o odstoupeni od smlouvy.

3. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

. ........ strana 5
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XI. Vyšší moc

1.

2.

Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupeni od smlouvy pro neplněni závazků,
jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplněni závazků dle této smlouvy, je výsledkem
nějaké události způsobené vyšší mocí,

Pro účely této smlouvy znamená pojem "vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele,
kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele.

Ó
XII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujIcich ustanoveních:

1, Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řidl příslušnými ustanoveními Obchodnlho
zákoníku v platném znění, pokud tato smlouva nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

2. Tuto smlouvu lze měnit ..a .. doplňovat .pouze . dodatky . učiněnými v písemné formě,
podepsanými statutárními zás'tupci Qbou' stran.

,
3. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom vyhotovení.

V jablonci nad Nisou, dne V Horní Branné, dne j"C"; -tZ L'c-'í' j"
í

r

L,ý;

.ÍZdenek Faistaver
/ŕedite| společnosti

' · SEVEROČESKÉ "7i ' ·! SLUŽBY
l s.r.o. IT
l Smetanova 1?1, í"i jeít'k)nec n. Nisou
' Telefon: 4133 3'i 2 4CG, 8()6 (319 326
l IČO: 627 3& 5·'2 z'ic: 13"7·.E27 38 su

.

ing. Miloslav Martin
starosta města
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Š€^\Li' "'gde: kú s!"$ě%q
Maräus Pedersen Group

Ceník převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu
pro území obce

Horní Branná

platný od 1. ledna 2021

cena za 1 vývoz,d,le je'dnôtlĹv"ý.ch ko"modii.(V KČ) "' "- "'""- .'"" -, "..".,. "- "' ". " '-' "-,, -' "'- -
i , . .,.. . ..... . - . . . , . . ·. ... Z' ' " ' ' ' ' '

, ; ,; ·,-': :'· ". :.:.. '- ,. .""' . ... ... . ::' '" ' '-' ". .: ·.: ' .µ" íy ,k ,:"--;' , - -...'."'"" ' ,; '-..-, ,
::'::b': '°°'°' "°:" l! 'í :ŕ Ž' :; ,řóňájéní/r'ok(v K'Č)

':l','":":i:,'v:" i""-"""

. 1100.1 205,00 KČ ! 215,00 KČ -- -- 1 260,00 Kč
.. zvon . "

' 1100/1500 "" "" 226,00 KČ 226,00 Kč 1680,00 KČ

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje údržbu a servis,

K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění,

S platností od 1. 1. 2021 je u separovaného sběru odpadů (papír a lepenka, plasty) účtován poplatek
za dotříděnĹ, úpravu, případně lisování odpadu (dále jen dotřid'ovací poplatek). Poplatek je účtován dle
váhy převzatého odpadu, vždy na základě evidence odpadu promítnuté do společnosti Severočeské
kornunálnI služby s.r.o. odesIlaného ,,výkazu o celkovém množství a druzích komunálnIho odpadu
vytříděných, využitých a odstraněných obcí" společnosti EKO-KOM, a.s. (dále jen výkaz eko-kom).
Dotřid'ovacl poplatek je účtován vždy zpětně za příslušné období, ke kterému se vztahuje výkaz eko-
KOM. výše poplatku se stanovuje za dané období dle reálného stavu na trhu s druhotnými
surovinami.

V Jablonci nad Nisou, dne 5.11.2020

_

ý;'""

FX Ú
aiä jMmx ti Nimi

:';,m '3'5 "L®? m m L..1¢0 et7 '542 irč cmnmz
W

pověřená osoba

""""';" "'
r'"" IČ9'

. y'" .,;"",' ľ 17 -"" ........1,/
město{g':oec
(kulaté razítko)
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Severočeské komunální služby
Marius Pedersen Group Eä&

Ceník svozu směsného komunálního odpadu od občanů na území
obce Horní Branná od 1. 1. 2021

1. Sběr a svoz srríěsného komunálního odpadu od jednotlivých objektů:

' ' í': Iii' Ĺ, i 'i ji' IN l ': }9 :ý \
;: 11 470,00 39 447 330,00 67 099,50 514 429,50 l

2. Odstranění směsnéhe komunálního 9dpadu

'íl i:i" ',itE :i: ii Ĺ',í: ","íl Ĺ;! jL = )!!
%& 1250,00 187:50 1437,50

3. Pronájmy nádob:

',VelikoŠt "80 i,'," I ' 11,'0 1/ . "Zä I l-. 6601 7701 11001
,Ngäôláy:.,", ',"120,1' ,':' ,,,,,.',I., L,

"" prériájem ',
",:-!. Č/r, jgkš,': ,, 106,00 106,00 113,00 200,00 300,00 743,00 831,00 1188,00

.M :..,'.': '"', :' .'""" '. . .
Ceny bez DPH.

V Jablonci nad Nisou dne:

V DigitálněZd en ek ' podepsal Zdeněk
,,.' Faistaver

Faistavér E'aturn:b2021.01.12
,, ,"-" 08:30:3Č +01'00'

r "'

Zdeněk Faistaver

ředitel společnosti

V Horní Branné dne:

l, ľ Ĺ,
b

h .

l

'i\,jj )\ jg\
., Ľ

~ 4ňj & "

Luboš Zimmermann

starosta obce GĚg

* * *



Rok

Odvozy

Plasty

Sklo

Nebezp.odpad

Pytle

Papír

Oleje

Zepo-kontejner

Zepo-šrot

Zepo - pronájem plochy

Skládka D.B.

Nájem popelnic

Pytle tříděný odpad

Celkem
Bioodpad

2016 2017

789 601 790 596

210 496 200 560

26 289 37 470

20 898 25 660

64 428 52 236

120 911 140 852

Přehled hospodaření s odpady
Náklady

2018 2019 2020

654 750 920 738 988 623

221 772 284 730 292 168

40 250 46 047 51 359

19 552 30 139 25 220

54 102 74 755 15 435

147 948 205 160 215 280

3 624

127 852 127 882 122 154 100830 76 316

5 460 8 797 O O 4 035

14 520 10 890 14 520

160 757 241 437 184 659 184 637 159 819

18 804 18 792 18 804 18 792 18 792

45 392 53 847 69 464 77 153 91 212

1 591 735 ; 1698 129 ; 1547 909; 1953 871 ;1956 403
185 893 408 685 152 248 204 529 214 475

l 777 628 ;2 106 814 l 700 157 2 158 400 2 170 878

l



Ministerstvo životníh0 prostředí

® Řádné hlášení O Doplněné hlášení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vykazovaný rok 2 O 1 9

Hlášeni určeno pro ORP (název)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

5 1 O 4 Jilemnice

List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Celkový počet stran hlášeni 8

Původce nebo oprávněná osoba - údaje platné k 31.12.2019. Samostatná provozovna

Právnická osoba ®Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla

IČO: O O 2 7 5 7 3 5 (JAdresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla

Obchodnifirma/název/jméno a příjmení: Obec Horní Branná ® IČP O lČZ Identifikační číslo provozovny (IČP) 0027573516

Ulice: č. p.: 262 Č.o.: Název provozovny: Obec Horní Branná

Obec: Horní Branná ... Ulice: č. p.: 262 č. o.:

PSČ: 5 1 2 3 6 Obec: Horní Branná

Kód ORP (SOP): 5 1 O 4 PŠC: 5 1 2 3 6

ČZÚJ. 5 7 7 1 2 O Kód ORP (SOP): 5 1 O 4

Datum vyhotovení hlášení: 10.2.2020 IČZÚj: 5 7 7 1 2 O

Poznámka k hlášeni: Hlášeni vyplnil

jméno: Luboš PřýmenI: Zimmermann

E-mail: ou@hbranna.cz

Tel.: + 4 2 O 4 8 1 5 8 4 1 7 8

Pro zařízení bylo vydáno integrované povolenI: O ANO ® NE

Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládáni s komunálnImi odpady: Ne

Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládáni s komunálními odpady: Ano

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnosti Strana č. 1 ze 8 2019.1.20200116.171250



Ministerstvo životního prostředí
Příloha Č.20 kvyhlášce č. 383/2001 Sb.

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládánis odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 ldentifikační číslo zařIzenI nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O
CIslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

1

4

Zařazováni odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Kód

.. . . Z toho dle způsobu , , Císlo. Celkem , IČO, obchodn frma/nazev/jméno a př'jmen', IČZ l IČP, osvědčenicisĺo Katalogové Kategorie Nazev druhu odpadu (+) sloupce 7 nakladání ·
číslo odpadu odpadu (-) adresa, IČZU) provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 150101 ... O Papírové a lepenkové obaly 39,156 ADO ·.. CZL00369 X

150101 O Papírové a lepenkové obaly 39,156 AN3 (Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365, x x"" Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 563510 '"'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

2 150102 ... O Plastové obaly 35,884 ADO .-. CZL00369 X

150102 O Plastové obaly 35,884 AN3 (Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365, X X"' Smetanova 4588/91, 46601,jablonec nad Nisou, 563510 '""

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

3 150105 ... O Kompozitniobaly 1,08 ADO ·.. CZL00369 X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365, x x150105 O Kompozitm' obaly 1,08 AN3 """ Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510 '""

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

4 150107 ... O Skleněné obaly 38,48 ADO ·.. CZL00369 X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365, X X
150107 O Skleněné obaly 38,48 AN3 "'" Smetanova 4588/91, 46601,jab|onec nad Nisou, 563510 """

- + Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

5 150110 ,.. N Obaly obsahuj|'cl zbytky nebezpečných látek neboobaly těmito látkami znečištěné 0,62 ADO X

Integrovaný systém plněni ohlašovacích povinnosti Strana č. 2 ze 8 2019.1.20200116.171250



Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životnÍho prostředí

LIST č. 2 - Hlášenio produkci a nakládánís odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 ldentifikačnI číslo zařIzeni nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O
Číslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

2

4

Zařazováni odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Z toho d e zp::odbu , , Číslo

"' ' ' . Celkem , ICQ, obchodní fírma/nazev/jméno a příjmenÍ, lČZ l lCP, osvědčenícislo Katalogově Kategorie Název druhu odpadu (-F) sloupce 7 nakladáni ·
číslo odpadu odpadu (-) adresa, ICZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

150110 N Obaly obsahujicí zbytky nebezpečných látek nebo (Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZLO0365,obaly těmito látkami znečištěné 0,62 AN3 ·- . ... X X° Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu
AbsorpčnĹč|n|d|a, filtrační materlá|y (včetně olejových

6 150202 ... N filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 0,01 ADO ··· X
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

AbsorpčnIčinidk, filtrační materiály (včetně olejový'h (Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365,
150202 N filtrů jinak blíže neurčených), čisticiľkaniny a ochranné 0,01 AN3 ·.. . ... X X

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

7 1 70504 ... O Zeminaa kameni neuvedené pod čIskm 17 05 03 56 ADO ··· CZL00641 X

(Firma) 00275735, Obec Horní Branná, CZLO0641, Valteřice, 51401, x x
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod číslem 1705 03 56 AN3 "'° Horní Branná, 5771 20 ""'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

8 191001 ... O Zeleznýa ocelový odpad 11,6 ADO ·.. CZH00134 X

(Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ a.s., CZH00134, Vápenická X X
191001 O železný a ocelovy odpad 11,6 AN3 "' 475, 54301, Vrchlabí, 579858

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

9 200111 ... O Textilní matenály 6,799 ADO ·.. CZL00365 X

200111 O Textilní materiál, 6,799 AN3 (Firma) 43224245, DIMATEX es spol. s r.o., CZL00837, Stará 24, 46001, X X0 0 P"" Stráž nad Nisou, 544477

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnosti Strana č. 3 ze 8 2019.1.20200116.171250



Ministerstvo životníh0 prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce Č. 383/2001 Sb.

LIST č. 2 - Hlášeni o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 Identifikační číslo zařízeni nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O
CIslo stranylistu č. 2

Počet stran listu č. 2
3

4

Zařazování odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Kód

. . Z toho dle způsobu - , , , Cislo
. Celkem , IČO, obchodni firma/nazev/jméno a příjmerň, lČZ l lČP, osvědčenic|s|o Katalogové Kategorie Název druhu odpadu

(+) sloupce 7 nakládaníčíslo odpadu odpadu (-) adresa, ICZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 200119 ... N Pestiady 0,001 ADO ... X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365,200119 N Pe,ticid, 0,001 AN3 .. . ... X X" Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

1 1 200127 ... N Ba'vy.tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice obsahujíd 0,09 ADO ·.. Xnebezpečné látky

200127 N Bd'vy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahujici 0,09 AN3 (Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.O., CZL00365, X Xnebezpečné látky "" Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 5635 10 ""'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

1 2 200132 ... N Jiná nepouZitelná léčiva neuvedená pod číslem 2001 31 0,006 ADO ··· X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365,
200132 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 0,006 AN3 X X' Smetanova 4588/91, 46601,jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

13 200140 ... O Kovy 1,28 ADO ... CZL00369 X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZL00365,
200140 O Kovy 1,28 AN3 X XSmetanova 4588/91, 46601,Jablonec nad Nisou, 563510

+ přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

14 200301 ... O Směsný komuná|,]iodpad 307,626 ADO ... CZL00369 X
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Ministerstvo životnih0 prostředí
Příloha č. 20 kvyhlášce č. 383/2001 Sb.

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládáni s odpady za vykazovaný rok

IČO /1D 00275735 ldentifikačni číslo zařIzenI nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O
.CIslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

4

4

Zařazování od padu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Kód

.. . . Z toho die způsobu - . . . Číslocisĺo Katalogově Kategorie . Celkem , IČO, obchodní flrma/nazev/jméno a přIjmenI, lČz l lČP, osvědčeni
V. Název druhu odpadu (+) sloupce 7 nakladání ·cisĺo odpadu odpadu (-) adresa, 1ČZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

200301 O Směsný komunálni odpad 307,626 AN3 (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X X"' Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510 ""

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

15 200307 ... O 0b,emný odpad 114,24 ADO ·.. CZH00485 X

(Firma) 42194920, Marius Pedersen as., CZH00485, , 54362, Dolní X X200307 O Objemný odpad 114,24 AN3 """ Branná, 579122 '""

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

Přidat další katalogové číslo odpadu Online kontrola Seřadit
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Příloha č. 20 kvyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životnih0 prostředí

Příloha - Seznam partnerů

1 (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, Smetanova 4588/91,46601, Jablonec nad Nisou, 563510 x

2 (Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ a.s., CZH00134, Vápenická 475, 54301, Vrchlabí, 579858 x

3 (Firma) 42194920, Marius Pedersen a.s., CZH00485, , 54362, Dolní Branná, 579122 x

4 (Firma) 43224245, DIMATEX es spol. s r.o., CZL00837, Stará 24, 46001, Stráž nad Nisou, 544477 x

5 (Firma) 00275735, Obec Horní Branná, CZL00641, Valteřice, 51401, Horní Branná, 577120 x
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Ministerstvo životního prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

List č. 5 - Údaje o obecním systému nakládánís komunálními odpady
IČO/ID 00275735

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O

Vyplňuje obec:

Identifikační číslo zařÍzenj
nebo provozovny (lČZ/lČP} 0027573516

Systém nakládánís odpady v obci

Počet původců (lCO) smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládánís komunálními
odpady 4

Platba občanů za komunálni odpady je nastavena podle množství produkovaných komunálních
odpadů Ne

V obci je nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů Ano

Sběr textilu od občanů v obci Ano

Integrovaný systém plném ohlašovacich povinnosti Strana č. 7 ze 8 2(}19.1.20200116.171250



Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životního prostředí

Luboš Digtálné podepsal Luboš
Zimmermann
Datum: 2020.02.13 09:44:47Zimmermann ,,,IQ,,

Elektronický podpis

Vloženi elektronického podpisu není podmínkou
k úspěšnému odesláni/podáni hlášeni do systému lspOP
(zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a lSPOP v platném znění).
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Ministerstvo životního prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

@ Řádné hlášeni O Doplněné hlášení

Hlášeni o produkci a nakládánis odpady

Vykazovaný rok 2 O 2 O

Hlášeni určeno pro ORP (název) 5 1 O 4 Jilemnice

List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby

celkový počet stran hlášení 8

Původce nebo oprávněná osoba - údaje platné k 31.12.2020. Samostatná provozovna

Právnická osoba ®Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla

IČO: O O 2 7 5 7 3 5 OAdresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla

Obchodnifirma/název/jméno a příjmení: Obec HorníBranná ®1ČP O lCZ IdentifikačnI číslo provozovny (IČP) 0027573516

Ulice: č. p.: 262 č.o.: Název provozovny: Obec Horní Branná

Obec: Horní Branná ... Ulice: Č. p.: 262 č. o.:

PSČ 5 1 2 3 6 Obec: Horní Branná

Kód ORP (SOP): 5 1 O 4 PSČ: 5 1 2 3 6

IČZÚj: 5 7 7 1 2 O Kód ORP (SOP): 5 1 O 4
'w'u' '

Datum vyhotoveni hlášeni: 15.2.2021 IČZÚj: 5 7 7 1 2 O

Poznámka k hlášení: Hlášení vyplnil

Jméno: Luboš příj men í: Zimmermann

E-mail: ou@hbranna.cz

Tel.: + 4 2 O 4 8 1 5 8 4 1 7 8

Pro zařízeni bylo vydáno integrované povoleni: O ANO ® NE

Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládáni s komunálnImi odpady: Ne

Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálnImi odpady: Ano
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Příloha Č. 20 k vyhlášce Č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životniho prostředí

LIST č. 2 - Hlášenio produkci a nakládánis odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 Identifikační číslo zařIzení nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O

Číslo stranylistu č. 2

Počet stran listu č. 2

1

4

Lařazováni odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Z toho dle zp::odbu . . . .. . , , CÍs|? .

číslo Katalogové Kategorie . Celkem , lCO, obchodni firrn a/nazev/jmeno a prljmen|, lCZ l ICP, osvedceni
.. Nazev druhu odpadu (-F) sloupce 7 nakladání ·císlo odpadu odpadu (-) adresa, IČZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 150101 ... O Papírové alepenkové obaly 39,305 ADO X

(Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365,
150101 O Papírové a lepenkově obaly 39,305 AN3 ·0 . ... X X' Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

2 150102 ... O Plastové obaly 43,79 ADO ·.- X

150102 O Plastové obaly 43,79 AN3 (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X X"' Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 563510 "'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu ·

3 150105 ... O Kompozitniobaly 1,02 ADO ·.. X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálni služby s.r.o., CZLO0365, X X
150105 O Kompwitni obaly 1,02 AN3 "' Smetanova 4588/91, 46601,jablonec nad Nisou, 563510 "'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

4 15010/ ... O Skleněné obaly 55,456 ADO ·00 X

(Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X X
150107 O Skleněné obaly 55,456 AN3 "' Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 563510 "'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

5 150110 .., N Obaly obsahujĹcÍ zbytky nebezpečných látek neboobaly těmito látkami znečištěné 0,22 ADO X
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Ministerstvo životnÍho prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládáni s odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 |dentifikační číslo zařízeni nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516
IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O

Číslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

2

4

Zařazování odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Z toho d e zp::odbu . , . . ., . . ei'|? ,

číslo Katalogové Kategorie . Celkem , IČO, obchodní firma/nazev/jmeno a prljmen|, ICZ l ICP, osvedceni
.. Název druhu odpadu (+) sloupce 7 nakládáni ·cisĺo odpadu odpadu (-) adresa, IČZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X Xobaly těmito látkami znečištěné 0,22 AN3 "' Smetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510 "'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

6 170504 ... O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 OS 03 283 ADO ··· X

(Firma) 00275735, Obec Horní Branná, CZL00641, Valteřice, 51401, x x
...170504 O Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 OS 03 283 AN3 ""' Horní Branná, 5771 20

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

7 170605 ... N Stavební materiály obsahujíci azbest 3 ADO ·.. X

3 AN3 (Firma) 42194920, Marius Pedersen a.s., CZHOO485,, 54362, Dolní X X0 g p170605 N Stavební materiály obsahu!icí azbest """ Branná, 579122

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

8 191001 ... O Zeletný aocelový odpad 14,14 ADO ·.- X

, . (Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ as., CZH00134, Vápenická X X0 0 0191001 O Zelezny a ocelovy odpad 14,14 AN3 "" 475, 54301, Vrchlabí, 579858

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

9 200111 ... O Textilní materiály 5,864 ADO --- X

(Firma) 43224245, DIMATEX es spol. s r.o., CZL00837, Stará 24, 46001, X X
0200111 O Textilnimateriály 5,864 AN3 '"" Stráž nad Nisou, 544477

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu
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Ministerstvo životnÍho prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

LIST č. 2 - Hlášeni o produkci a nakládáni s odpady za vykazovaný rok

IČO/ID 00275735 ldentifíkačnI číslo zařízenI nebo provozovny (IČZ/IČP) 0027573516

IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O
Číslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

3

4

Zařazování odpadu Množství odpadu (tuny) Partner
Pořadové Kód

.. . . Z toho dle způsobu - , . Číslocisb Katalogově Kategorie . Celkem , IČO, obchodni firma/nazev/jméno a príj mení, lČZ l lČP, osvědčení
.. Název druhu odpadu (-f) sloupce 7 nakladáníClSĹO odpadu odpadu l-) adresa, IČZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 200127 ... N B'rvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahujícinebezpečné látky 0,22 ADO ·.. X

200127 N Ba'vy. tiskařské barvy. lepidla a pryskyřice obsahujľci 0,22 AN3 ., (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X Xnebezpečné látky ' Smetanova 4588/91, 46601,jablonec nad Nisou, 563510 '""

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

1 1 200132 ... N jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod čĹsjem 20 01 31 0,052 ADO ·.. X

200132 N jiná nepouZitdná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 0,052 AN3 .. (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X X" Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 5635 10 '"'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

12 200140 ... O Kovy 1,46 ADO -.. X

(Firma) 62738542, Severočeské komunálnI služby s.r.o., CZL00365,200140 O Kovy 1,46 AN3 -.. . ... X XSmetanova 4588/91, 46601, jablonec nad Nisou, 563510

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

13 200301 ... O Směsný komunálni odpad 301,186 ADO ·.. X

200301 O Směsný komunálni odpad 301,186 AN3 ., (Firma) 62738542, Severočeské komunální služby s.r.o., CZL00365, X X" Smetanova 4588/91, 46601,Jablonec nad Nisou, 563510 "'

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu

14 200307 ... O Objemný odpad 73,9 ADO ·-- X
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Příloha č. 20 kvyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životnIho prostředí

LIST č. 2 - Hlášenio produkci a nakládánís odpady za vykazovaný rok

IČO l ID 00275735 ldentifikační číslo zařízení nebo provozovny (lČZ/lČP) 0027573516
IČZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O

Číslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

4

4

Zařazováni odpadu Množství odpadu {tuny) Partner
Pořadové Z toho d e zp::odbu 9slo .

číslo Katalogové Kategorie . Celkem IČO, obchodni firma/nazev/jmeno a pr|jmenl, lCZ l lCP, osvedčení
., Název druhu odpadu sloupce 7 nakládáni ·cislo odpadu odpadu (+) (-) adresa, IČZUJ provozovny

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Firma) 42194920, Marius Pedersen a.s., CZH00485,, 54362, Dolní X X
q200307 O Objemný odpad 73,9 AN3 "" Branná, 579122

+ Přidat řádek stejného katalogového čísla odpadu
Přidat další katalogové číslo odpadu Online kontrola Seřadit
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Příloha Č.20 k vyhlášce Č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životnIho prostředí

Příloha - Seznam partnerů

1 (Firma) 62738542, Severočeské komu nálni služby s.r.o., CZL00365, Smetanova 4588/91, 46601, Jablonec nad Nisou, 56351 O x

2 (Firma) 42194920, Marius Pedersen a.s., CZH00485, , 54362, Dolní Branná, 579122 x

3 (Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ a.s., CZH00134, Vápenická 475, 54301, Vrchlabí, 579858 x

4 (Firma) 43224245, DIMATEX es spol. s r.o., CZL00837, Stará 24, 46001, Stráž nad Nisou, 544477 x

5 (Firma) 00275735, Obec Horní Branná, CZL00641, Valteřice, 51401, Horní Branná, 577120 x
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Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ministerstvo životníh0 prostředí

List č. 5 - Udaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady
lCO /1D 00275735 Identifikační číslo zařIzeni

nebo provozovny (lČZ7lČP) 0027573516
1¢ZÚJ provozovny 5 7 7 1 2 O

Vyplňuje obec:

Systém nakládánIs odpady v obci

Počet původců (1¢0) smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládánis komunálnImi
odpady 4
Platba občanů za komunálni odpady je nastavena podle množství produkovaných komunálních
odpadů Ne

V obci je nastaven systém nakládáni se stavebními odpady od občanů Ano

Sběrtextilu od občanů v obci Ano
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Ministerstvo životniho prostředí
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Luboš Digitdné podepsal Luboš
Zimmer marín

Zimmermann D"'um' 2021.02.15 11:14:10
+01'00'

Elektronický podpis

Vloženi elektronického podpisu není podmínkou
k úspěšnému odesláni/podáni hlášení do systému ISPOP
(zákon č. 25/2008 Sb., oIRZ a lSPOP v platném znění).
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ČESKÝ
STATISTICKÝ
ÚŘAD Ročni výkaz

o výdajích na ochranu
životního prostředí

ŽP 1-01

Reg,istrováno
Csu Cv 68,'20
ze dne 8.10.2019
IKF 412020

za rok 2020

výkaz je součástí Progranw statistických zjišt'ování na rok 2020. Podle zákona č. 89/1995 Sb,, o StátM statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.

Ochrana ciůvěrnosti údajů je zaručeEa zákonem. Děkujeme za s?o|upráci.

vyplněný výkaz doručte do 31, 3, 2021
na adresu Krajská správa CSU v Ustľ nad Labem, Špálova 2648/1, 400 11 Ústí nad Labem

nebo elektronicky tlačítkem "Odeslat výkaz",

Formuláře výkazů, elektron ický sEěr dat, registry, čIselnky a aktuá|nľ statistické Informace na: wwvv,vykazy.cz

zpracovatel: Chládková václava
E-mail: vac1ava,chlad kova@czso.cz Telefon: 472706133

- E-mail pro doručení výkazu: epv-ul@czso.cz ID datové schránky: 2gfaasyIčO Adresa: Krajská správa ČSÚ v Ústi nad Labem, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem

O O 2 7. ,:5! '7 " 3 5

Název a sídlo (adresa) zpravod&jské jednotky:

Obec Homí BEanná, 262, 512 36 Horní Branná

jméno a přIjmení Stanislava Paulů :; ,i;,

výkaz Telefon ,481584178
vyµlnil' Fax

E-mail stanislava,pa úlu @hbranna,cz
, Datum :09103.'2021

Vyp|ňu:e-|i výkaz za zpravociajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma cíp.), uvede zde svoje kontaktní spojení,

Vyplněni záhlaví výkazu:

IČO - identifikační čÍslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly

Společné vysvětlivky:

Všechny vykazované údaje musí být ce:očľse|né, tj. bez desetinných míst.

k o ni e n t á ŕ: zpravcdajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebe mimořádného vývoje ve vykazcvaných datech, které vyplývají
z ořganjzačnÍch změn nebo jiných okdností (v případě, že vymezený prostor při vyplňování papírového formuláře nepostačuje,
pokračujte na saľľ1ostat[]ém listě).

© ČSÚ 2020
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výdaje a zdroje financování v tom
dlouhodcbého hmotného ,

· ochrana omezování ochrana yyz:um ostatnímajetku (včetně pozemku) a hluku krajiny
ochrana vývoj aktivityfvat=)nu životního pmstředí $áÍd': celkem ochrana nak|ádánÍ ,,kládAM sanace půdy, a a [,,ott 11& ,,h',:nu

ovzduší s $ podzemních vibraci biodiveľz|ty
záření ochranu .& odpadními odpady a (krčmě (druhcvá životního žlvotníhč)

klimatu v?dami povrchových ochrany mzmanitost) prostředí
03409 vGd pracovišť) prostředí

a 1 2 3 4 5 7 8 C 10
výdaje na pořIzeni OHM (včetně cn
pozemků) na Ožp celkem [l]

v na odstranění znečištění C2 .
tam le pľevenci vzříiku uečištěnl 03 :',',,,,..; .

zdroje flnancovánI celkem [l] C4 ":'. :'·;
.

vlastní zdroje 05 i; :; :.;' , ' '. ',.

rozpočtwé prostředky [2] 06
,

z veřejných (ozpočtů 07
granfy v ze zahraničí OS ;'::. '· ': .' '

v dot:,, '°"tom Qstatnj 09

úvěry, pŮjčky a finanční výpomoci 10
.,. ......emise cenných papírů,

bezůpiatné převody, 11
nepeněžní vklady, . . i
delimitace apod. - ' '

KontrolnÍ scučel (součet všech řádků) 99

[l] Uvádŕ se včemě ňnančníhó leaslngu.
j2j vyplňujľ pqijzc organlzačnl složky státu, územní samosprävnf celky a příspěvkové organizace,

i
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oj Neinvestiční náklady v tom
na ochranu životního prostředí
(V tiS, KČ) ochrana c,mazovánľ och(ana výzkum ostatní

hluk 0 a aktivitya u krajiny ochrana vývoj

na
Čís, ochrana nak|ádán( nakláGánľ sanace a a proti

nařád, Celkem ovzduší s $ půdy¶ vibrací biodive rzlty ochfäM
a ôdpadn(mi odpady podzemních (kromě úřeni ochranu živQtnlho

kllmatu vodami a (C ruhová žlvotnÍho
povľchcvých ochrany rozmanitost)pracovlšt) prostředí prostředI18410 vod

a 1 2 3 4 5 7 13 g 10
Vnitřnľneinvesdčnľ náklady (bez odpisů) 01 4816 2873 "" '1943

osobM Úklady C2 , x x X x x X x x x

spotřeba materiálu a enetOíe 03 X X X X X X X x X
tovm optavy a udržwání 04 ' x x X x x X x x X

ostatní náklady spojené s Zp 05 , x x x x x x x x x

výzkum a yývoj 06 ,:..'.: ' . ,, , x x x ,, , ,,, x x x ,.,.,, x x x

vnější neinvestiční náklady 07 :, · '
Neinvestiční náklady na QŽP celkem 08 ' 481Ď 21373 1943
(ř.01+ 07)
Kcmtrdnľ součet (součet všech řádků) 99 9(332 5746 3886
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k11] Ekonomický přínos z aktivit vtom
na ochranu životního prostředí ochrana omezování výzkum ostatn(
(v tis. KČ) . a hluk, ocMana a

čís. ochtana nak|ádánf nakládán( sanace půdy, a krajlny ocMana vývoj aktivity
řád, a proti na naCelkem ovzduší s s podzemnlch vIbraci biodiverz'ty

záření ocManu cchľanua odpadníml odpa6y a (kromě (druhová . životního
klimatu vodami povrchových ochrany živctMho pŕ0$tředľ

C3411 ved p/a¢ov|št) rozmanitost) pro5tředí

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP 01 1047 ' 11 ;:': "

Tržby z pľoděje vecHejšÍch produktů 02 349

Úspo'yz \/yužltľved|ejšÍch produktů C3

Kontľalnŕ$oučet (součetvšech řá&ů) 99 1396 11 1385

k1 2] výdaje na pořÍzení OHM
(včetně pozemků) na OŽP čí,, . . .
podle území řád, vydaje v tis. kč

C3412

a l

Hl, město praha Cli

středcčéský kraj 02 l

jihočeský k'aj 03

plzeňský kraj Ol

Kaŕlcvarský kraj 05 i

Ústecký kraj i 0(3

Liberecký kraj ! 07

Krábvéhradeck? kraj 08

k12] výdaje na pořIzení OHM
(včetně pozemků) na OŽP čís, . ,
podle území - pokračování řád, Vyda'e v tis. Kč

C3412

a 1

patdubický kuíj jg
ľ

Kraj vysočina 10

jihomor&v$ký kraj 11
P

Dlomoucký kraj 12

zlľnský kraj 13
M t t

Moravskodezský kra) 14
výdaje na pořízeM ohm na OŽP 15
celkem (ř.01 až 14)
Kôntrdn[ saučet (součet všech řádků) 99
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Metodické vysvětlivky

Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje napi', úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění (na ochranu
ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy), odstraňování odpadních plynů a odvětrávaného vzduchu, odstraňování tuhých a plymých emisí,
monitorovací zařízení pro sledování čistoty ovzduší,

Nakládání s odpadními vodami zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištění, výstavbu
čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizačních síti se zajištěným napojením na čistírnu odpadních vod, nakládání s chladíckni
vodami, monitorovacľ zařľzení ke sIedovárň jakosti vody.

Nakládání s odpady zahrnuje např, sběr, svoz, přepravu, třÍděnľ a úpravu odpadů, úpravu techrlo|ogických procesů z důvodu
prevence vzniku odpadů, zařľzenI a vybavení pro sběr, svoz, p7epravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbu spaloven, tecyklačnkh
závodů, řízených skládek, kompostáren, asanace starých skládek, zařľzenI pro nlonjtoring odpadů,

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod zahrnuje napi', prevenci depozice znečišt'ujľdch látek do půdy včetně
následné infiltrace do vod, předcházení kontaminace a degradace půd chem ickými vlivy a její následná sanace, ochrana půdy před
erozi, svahovými pohyby a ostatní degradací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení problematiky sesuvu, náklady
na úkoly Geojogických průzkumů s účelem ochrany půdy a podzemní a povrchové vody.

Omezování hluku a vibraci (kromě ochrany pracovišť) zahrnuje např. prevenci vzniku hluku a vibraci úpravou technologie,
konstrukce a uplatnění protihlukových a antivlbračnlch zařízení v silniční, železaičnI a letecké dopravě a průniyslu, měřĹcĹ zařIzení.

Ochrana krajiny a biodiverzity (druhová rozmanitost) zahrnuje např, ochranu a rehabilitaci stanovišť' a druhů, ochranu pňrodnľch
a ?o|opřÍrodních typů krajiny, ochranu a o5novu prvků ekologické stability, revitalizaci hydrologické sItě, náklady na řešení
povinností vyplývajíckh z § 32 a § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využiti nerostného bohatství (horní zákon).

Ochrana proti záření zahrnuje např. protiradonová opatření, geologické práce spojené s problematikou |oka|lz&cí hlubinných
úložišt' jaderného odpadu, rrĚčÍcĹ zařľzenĹ, p7epravu a neikládánI s vysoce radloaktivním odpadein,

výzkum a vývoj zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy, ochranu vod, nakládání
s odpady, ochranu půdy a podzemní vody, onlezovánÍ hluku a vibrací, ochranu biodiverzity a krajiny, ochranu před zářením
a ostatní výzkum životního prostředí.

Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují např. pořízerň dlouhodobého hmotného majetku na prevenci před
povodněmi, vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, školerň a lnstrukčáže,

409
r.01: jedná se o výdaje vynaložené ve sledovaném období na pořízení d|ouhodobého hmotného majetku na ochranu životního
prostředí formou koupě nebo vytvořením vlastnť činnosti (ve vlastni režii) včetně technického zhodnocení, Do výdajů se zahrnuje
j při;ätý věcný vklad dlouhodobého hmotného majetku ria ochranu životního prostředí od jiného subjektu, bezúplatné nabytí a převzetí
tnajetku (např. přijatý dar dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životnIho prostředí), převody (převzetí) dlwhodobého
hmotného majetku na ochranu životního prostředí podle právních předpisů a převod (přeřazení) tohoto majetku z osobního L|žÍvání do
obchodníňo majetku individuálnÍho podnikatele.

Do výdajů zahrnuji uživatelé (nájemci) j hodnotu dlouhodobého hmotného niajetku na ochranu životnľho prostředí užívaného
prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu, a to ve výši jeho pořizovací ceny (nikoli splátek). jde o majetek, který byl ve
sledovaném roce předán nájemci do Užívání (nikoli do vkzstnictví).

Od výdajů na pořĹzení se neodečítá přijatá částka z poskytnuté dotace. Při dotaci ve výši 100 % se hodnota tohoto majetku,
o k:eré se účtuje v podrozvahové evidenci, zahrnuje do výd&jů na poňzení dlouhodobého Mnotného majetku na ochranL| životnlho
prostředí.

Do výdajů se nezahrnuji poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí.

ř.04: Údaje ve sl.1 až 10 na ř.04 jsou shodné s údaji ve sl.1 až 10 na ř.01 tohoto oddílu. Celkové zdroje financováni se rozepisují
podle jednotllvých složek financování beze zbytku do ř,05 až 11 (sl,1 až 10).

ř.05: Uvádějí se zisk, odpisy a další příjmy zpravodajské jednotky získané jejími vlastními aktivitami,

ř.06: vyplňujI pouze oĹganizačnÍ složky státu, ÚzeninÍ samosprávné celky a příspěvkové orcjanizace, které uvedou pravidelné příjmy
získané v procesu pře?ozdě|ování státního rozpočtu (z rozpočtů centrální a úzen]ní úrovně).

ř,10: Patři sem i celková pořizovací cena dlouhodobého hmotného niajetku na ochranu Zivotnľho prostředí pořízeného na finanční
leasing (uvádějí uživatelé, viz vysvětlivky k ř.01).
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410
EDI: Uvedou se vnitřní neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou v rámci zpravodajské jednotky, tj. ve vlastní režii, bez ohledu na zdroj
financování. Patři sem i nákupy materiálu, energie apod, (vnější neinvestiční náklady), které slouží na podporu aktivit na ochranu
životního prost?ed1 prováděných zpravodajskou jednotkou,

Do vnitřních neinvestičních nákladů se nezahrnují odpisy dlouhodobého hmotného n1aietku na ochranu životního prostředí,

ř,02: patří sem osobM náklady (mzdové náklady, včetně příjmů společnlků a členů družstva ze závislé činnosti, odměny členům
orgánů společnosti a družstva, náklady na socjá|ní zabezpečeni a zCravotnľ pojištění zUonné i ostatní a sociální náklady zakonné
i ostatní, včetně sociá[nľch nákladŮ fýzické osoby), jejichž výše odpovídá podIlům pracovních dob věnovaných na ochranu životního
prostředí,

ř.03: Uvedou se neinvestiční nákupy materiálu, surovin a enerCie (včetně plynu, voCy a elektřiny) gro provoz zaYĹzenf na ochranu ŽP,

ř.04: jedná se o běžnou opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí grováděnou
zpravodajskou jednotkou,

ř.05: Patří sem např. tiskopisy, kancelářské potřeby, inzerce, poštovné, nájemné, telefon, telefcmnľ karty apod. Podmínkou však je,
že vše souvisí s činnostmi na ochranu ŽP,

ř,06: Uvedou se vnitřní r:einvestičnl náklady na výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí prováděný zpravodajskou jednotkou.

ř.07: Uvedou se vnější neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, sgotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu žjvotnľho prostšedľ prováděnou mimo zpravodajskou jednotku, tj. dodavatelsky, bez ohledu na zdroj
financování, jedná se např. o nákup služeb na ochranu životního prostředí (např, stočné, platby za likvidaci odpadu).

Do vnějších neinvestičních nákladů se nezahrnují splátky finančního leasingu.

411

. řm: vedlejší produkt vzniká při provozu techndogiI na ochranu ŽP, patří sem např. teplo z procesu spalovánľ odpadu.
412
Uvedou se výdaje na pořízení DHM včetně pozemků na ochranu životního prostředí podle místa investice. celkový součet na ř.15
"Celkem" musí odpovídat "Celkem" na ř.01, sLIV oddíle 409,



ČESKÝ
STATISTICKÝ
ÚŘAD Roční výkaz

o výdajích na ochranu
životního prostředí

ŽP 1-01

Registrováno
Csu Cv 70,'19
ze dne 10.10,2018
IKF 412019'

za rok 2019

výkaz je součástí programu statistických zjištbvání na rok 2019. Podle zákor:a č, 89/1995 SQ., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předRisů, je zpravodajská jednotka povinna poskyEnout všechny požadované údaje.

Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem, Děkujeme za spolupráci.

ýplněný výkaz doručte do 31. 3, 2020
na adresu Krajská správa SÚ v Ustľ nad Labem, Špálova 2648/1, 400 11 Ústi nad Labem

nebo elektronicky tlačítkem "Odeslat výkaz".

Formuláře výkazů, elektronický sběr Cat, registry, čIselnky a aktuální statistické informace na: www.vykazy,cz

IČO

zpracovatel: Chládková Václava
E-mail: vaclava.chladkova@czso.cz Telefon: 472706133

E-mail pro doručení výkazu: epv-ul@czso.cz ID datové schránky: 2gfaasy
Adresa: Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem

O O 2 7 5 7 3 5

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Obec Horní Branná, 262, 512 '36 Horní Branná

jméno a přIjmení Stanislava Paulů

výkaz Telefon 481584178
vyplnil: Fax

E-inail stanislava.padu@hbranna.cz " " Datum 05.03.2020
vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spo]enL

Vyplnění záhlaví výkazu:

IČO - identifikační číslo, pokud je niéně než osmimístné, doplní se zleva nuly

Společné vysvětlivky:

Všechny vykazované údaje musí být cebčľselné, tj. bez desetinných míst.

K o m e n t á ŕ: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalosti nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z orµnizačních změn nebo jiných okdnosti (v případě, že vymezený prostcr při vyplňování papírového formuláře nepostačuje,
pokračujte na samostatném listě)o

© ČSÚ 2019
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ma výdaje a zdrcje financovánI

v tomdlouhodobého hmotného
majetku (včetně pozemků) ochrana omezování ocMana výzkum
na ochranu životníM prostředí čĺšp celkem ochrana nakládání . a hluku j· a QstätnÍ
(V tiS, KČ) řád, Qvzáílšl S r'akladání sanace pŮdy, a kra my . aktivity

a odpadMnii s podzemnlch vibrací a
ochľana vyvq

k||nlatlj vc an i odpady a (kromě bicdivE|rzity
proti na na

d ) (druhovij zářenf ochranu ochranu
03409 p0vř¢hových ochrany tezmanitcst) životnfho ŽĹvoh1ÍhQvod praccvištj ptostředľ pŕQ$tľedľ

a 1 2 3 4 5 (j 7 8 9 10
výdR]e na pořľzení dhm (včetně 01
pozemků) na OŽP celkem [l]

v na Qdstľaněnľ znečištěni 02
tom k prevenci vzniku znečištění 03

zdroje financování celkem j1] Cl4
I

vladní zdroje 05

rozpočtové prostředky [2] 0(3

z veřejných rozpočtů 07 '
granty v

a ze zahraničí 08
v dotace tom

tom ůstatnf 09

úvěry, půjčky a finančnľvýpomDci 10
P - . l

emise cenných papľrŮ,
bezúplatné převody, 11
nepeněžní vklady,
delimitace apod.

Kcmtrolnľ součet (součet všech řádků) 99 !
[l] Uvádí se včetně flnančntho leaslngu.
[2] Vyplňu]I pouze Qřganlzačr1f sk)žky státu, územní samosprávni cdkV a přlspěvkové orCarl|zace,
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ma Neinvestiční náklady

v tamna ochranu zívotMho prostředí
(v tis. KČ) ocMana omezování výzkum

a hluku ochrana a 0st&tňĹ
ČÍS, cchrana nakládánľ sanace ktajiny ocMana vývoj aktivity
řád, Celkeřn ovzduší s nakládáni půdy, a a na

a odpadnľml s podzemních vibtacľ biodiveľuy proti na ochranu
klimatu vodami odpady a (kromě (d ruhová záření ocManu .

pcwrchových ocMany ľozman|[Qst) ž|votnľho ŽlVDtRĹĹ70
18410 vod pracovišť) pľostředľ µostřeci1

a 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

Vnitřní nEin\/estlčnľ náklady (bez odpisů) 01 2286 367;

0$¢bňf miklady 02 X X X X X X X X X

spotřeba materiálu a enerCie 03 X X X X X X X X X

t,jYň CPfävjl a udfžování 04 , X X X X X X X X X

ostatnInáklady spojené s ochranou žp 05 x x X X X x x x X

výzkum a vývoj 06 x x x x x x x x x

vnější neinvestlčnI náklady 07

Neinveséičnľ náklady na OŽP celkem
(ř.01 + 07) ' 08 2286 .: 1.919 :·· '

KQnlro|rlÍsQučet (součet všech řádků) 99 4572 734 3838
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k11] Ekonomický přínos z aktivit vtom
na ochranu životního prostředí ochrana omezováM ochíana výzkum ostatní
(v tis, KČ) a hluku &

Čís. ochrana nakládánl krajiny ochtana vývoj aktivityCelkem ovzduší s nakládáni sanace půdy, a a proti na nařád, . s podzemních vibfácf biodiverzity záření ocManu
a odpadmml odpady a (kromě (ckuňová živomího živatníhoklimatu vodami pQvř¢h0vý¢h ochrany ,ozmanitost)

, prostředí03411 vod pľacovišt) pr(js[,edľ

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP Cl 1037 ' 16 ' iOi.6' ',l':

Tržby z ptodeje vedlejších p/0dUktŮ G2 399 , ' 3'99' :

Úspoŕy z využitŕvedlejškh produktů c3

Kontrolní součet (souče1 všech řádků) 99 143(1 16 1414

ma výdaje na pořÍzení OHM
(včetně pozemků) na OŽP čí,. , .
podle území řád, Vydaje v tis, Kč

03412

a 1
Hl, město Ftaha 01

stľedočeský kra] 02 ..

jihačeský k'aj 03 .

plzeňský kraj 04 '

Karlwařský kraj 05
Ústecký kraj 06 '

Libel?cký k'aj 07

Králové hraclecký kraj 08

m výdaje na pořIzenI DHM
(včetně pozemků) na OŽP čís. . .., .
podle území - pokračcvání řád, Vydg ' v tis, KČ

03412

a .L
pardubický kraj 09

Kraj Vysočina :10

jihomoravský ktaj 11

olomoucký kraj 12

zlínský kraj 13

Moravskoslezský kraj 14
výdaje ria pQřÍzenľ DHM na OŽP
celkem (ř.01 až 14) 15

Kontrclnf součet (součet všech řádků) 99
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Metodické vysvětlivky

Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodLl prevence vzniku znečištění (na ochranu
ovzduší, klimatu a ozónové vŕsNý), odstraňování odpadních plynů a odvětrávaného vzduchu, odstraňování tuhých a plynných emisí,
monitorovacl zařľzenĹ pro sledovánf čistoty ovzduší.

Nakládání s odpadními vodami zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence vzniku znečištěni, výstavbu
čistíren ocipadnich vod, výstavbu kanalizačnfch sítí se zajištěným napojením na čistknu odpadních vod, nakládáni s chkdľcími
vodami, monitotovací zařízeni ke sleCování jakosti vody.

Nak|ádánľ s odpady zahrnuje např, sběr, svoz, přepravu, třIdění & úpravu oCpadů, úpravu technologických procesů z důvodu
prevence vzniku odpadů, zařIzení a vybavení pro sběr, svoz, přepravu, tl'íděM a úpravu odpadů, výs:avbu spaloven, recyklačních
závodů, řízených skládek, kompostáren, asanace starých skládek, zařízení pro monitoring odpadů,

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod zahrnuje např, prevenci depozice znečišt'u:ĹcÍch látek do půdy včetně
následné infiltrace do vod, předcházení kontaminace a degradace pM chemickými vlivy a jejĹ následná sanace, ochrana půty před
erozi, svahovými pohyby a ostatní degraclací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení problematiky sesuvů, náklady
na úkoly geologických průzkumů s účelem ochtany půdy a podzemní a povrchové vody,

Omezování hluku a vibraci (kromě ochrany pracovišť) zahrnuje např. prevenci vzríiku hluku a vibraci úpravou technologie,
konstrukce a uplatnění protihlukových a antivibračních zařIzenľ v silniční, železdčnI a letecké dopravě a průmyslu, měřĹcĹ z&řľzenľ.

Ochrana krajiny a biodiverzity (druhová rozmanitost) zahrnuje např, ochranu a rehabilitaci stanovišť' a druhů, ochranu pňrodnich
a po1opřírodních typů krajiny, ochranu a obnovu prvků eko|oCické stability, revitalizaci hydrologické sítě, náklady na řešeni
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z § 32 a § 35 zákona č. 44/1988 sb., o ochraně a využiti nerostného bohatství (horní zákon).

Ochrana proti záření zahrnuje např. protiradonová opa:řenľ, geologické práce spojené s problematikou bkalizacľ hlu3inných
úložišt' jaderného odpadu, měřící zařízenI, přepravu a nakládání s vysoce tadioaktivMm odpadem.

výzkum a vývoj zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy, ochranu vod, nakládání
s odpady, ochranu půdy a podzemní vody, omezováni hluku a vibr&cľ, ochranu biodiverzity a krajiny, ochranu před zářeMni
a ostatní výzkum životního prostředí,

Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují např, poňzenľ dbuhociobého hmotného majetku na prevenci před
povodněmi, vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, školení a instruktáže.

409
ř.Oi: jedná se o výdaje vynaložené ve sledovaném období na poňzení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního
prostředí formou koupě nebo vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii) včetně technického zhodnocení. Do výdajů se zahrnuje
i přijatý věcný vklad dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí od jiného subjektu, bezúplatné nabytí a převzetí
majetku (např, přijatý dar dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí), převody (převzetí) dlouhodobého
hmotného niajetku na ochúinu životního prostředí podle grávních přeCpisů a převod (přeřazení) tohoto lnaje:kL| z osobního UžľvánĹ do
obchodního majetku indMduálnIho podnikatele.

Do výdajů zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí užívaného
prostřednictvím smlouvy o flnančním leasingu, a to ve výši jeho pořizovací ceny (nikoli splátek), jde o majetek, který byl ve
sledovaném roce předán nájemci do užívání (nikoli do vlastnictv[).

od výdajů na pořľzenĹ se neodečítá přijatá částka z poskytnuté Cotace. Při dotaci ve výši 100 % se hodnota tohoto majetku,
o které se účtuje v podrozvahové evidenci, zahrnuje do výdajů na pořÍzenľ dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního
prostředí.

Do výdajů se nezahrnují poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma:etek na ochranu životního prostředí.

ř.04: Údaje ve sl.1 až 10 na ř.04 jsou shodné s údaji ve sl,1 až 10 na ř.01 tohoto oddIlu. Celkové zdroje finarlcovánÍ se rozepisují
podle jednotlivých složek financování beze zbytku do ř.05 až 11 (sl,1 až 10).

ř.05: Uvádějí se zisk, odpisy a další příjmy zpravodajské jednotky získané jejími vÉstnÍmÍ aktivlta:ni,

ř,06: vyp;ňují pouze organ izační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, které uvedou pravidelné příjmy
získané v procesu přerozdělovárň státního rozpočtu (z rozpočtů centrálnI a územní úrovně),

ř.10: Patři sem i celková pořizovací cena dlôuhodobého hmotného ma:etku na ochranu životního prostředí po?ízeného na finanční
leasing (uváděý uživatelé, viz vysvětlivky k ř,01).
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410řM: Uvedou se vnitřní neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou v rámci zpravodajské jednotky, tj. ve vlastní režii, bez ohledu na zdroj
finaRcQvánľ. Patři sem i nákupy materiálu, energie apod. (vnější neinvestiční náklady), které slouží na podporu aktivit na ochranu
životního prostředí prováděných zp?avodalskou jednotkou,

Do vnitřních nelnvestičMch nákladů se nezahrnují odpisy dlouhodobého hmotného majetku ria ochranu životního prostředí,

ř,02: Patří sem osobní náklady (mzdové náklady, včetně příjmů spdečnľků a členů družstva ze závislé činnosti, odměny členům
orgánů společnosti a družstva, náklady na soclální zabezpečení a zdŕavotnľ pojištěni zakonné i ostatní a sociální náklady zakonné
i ostatní, včetně scciálnľch nákladů fyzické osoby), jejichž výše odpovídá podľlům pracovních dob v&ovaných na ochranu životního
prostředí.

ř.03: Uvedou se neinvestiční nákupy materiálu, surovin a energie (včetně plynu, vody a elektřiny) pro provoz zařízenI ň& ochranu ŽP.

ř.04: jedná se o běžnou opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí prováděnou
zpravodajskou jednotkou,

ř.05: Patří sem např. tiskopisy, kancelářské potřeby, inzerce, poštovné, nájemné, telefon, telefonní karty apod, podmínkou však je,
že vše souvisí s činnostmi na ochranu ZP,

ř.06: Uvedou se vnitřní neinvestiční náklady na výzkuni a vývoj na ochranu životního prostředí prováděný zpravodajskou jednotkou.

ř.07: Uvedou se vnější neinvestiční náklady bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla u plátců, které byly
vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou mimo zpravodajskou jednotku, tj. dodavatelsky, bez ohledu na zdroj
financování. jeciná se např, o nákL|p služeb na ochranu životnľhcl prostředí (např. stočné, platby za likvidaci odpadu)0

Do vnějších neinvestičních nákladů se nezahrnují splátky finančního leasingu.

:a vedlejš" produkt vzn'ká při provozu techno|ogiÍ na ochranu ŽP. Patří sem např teplo z procesu spalovánI odpadu.

=ju se výdaje na pořízen' DHM včetně pozemků ň& ochranu ž'votrúho prostřed" podle místa 'nvest'ce celkový součet na ř.15

"Celkeni" musí odpovídat "Celkem" na ř.01, sl.1 v oddIle 409.

ŕ


