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Vážení občané a přátelé naší obce,
přichází 2. vydání Drbny v tomto roce. Stručně bychom vás chtěli informovat o dění v obci.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nejvýznamnější změna se týká odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30.10.2019 usnesením č. 7/2019 rozhodlo o změně
systému odpadového hospodářství v obci. Usnesením č. 8/2019 přijalo vyhlášku č. 4/2019
o poplatku za komunální odpad. Od 1.1.2020 bude zaveden poplatek za komunální odpad
dle této vyhlášky. V současné době je poplatek vybírán formou místního poplatku za osobu
s trvalým pobytem v obci. Změnou bude od 1.1.2020 zaveden poplatek za každou
nemovitost, plátcem bude vlastník nemovitosti.
Současný systém byl zaveden v roce 2002. V této době stála 120 l nádoba s četností svozu 1x
týdně (F52) 1.500,- Kč a s četností svozu 1x za dva týdny (F26) 1.000,- Kč. Podle toho byl
nastaven i systém. Každá domácnost si formou poplatku za odpad hradila svoji nádobu. Od
té doby došlo ke značnému navýšení cen, v současné době stojí nádoba F52 2.510,- Kč a F26
1.610,- Kč, výše poplatku a systém osvobození dalších členů domácnosti však zůstal
zachován. Obec na každou nádobu doplácí, za nádoby zaplatí celkem 404.000,- Kč/rok.
Kromě toho hradí Obec náklady na velkoobjemový, tříděný, nebezpečný odpad a bioodpad
v celkové výši cca 240.000,- Kč/rok. Celkem se náklady na odpadové hospodářství pohybují
cca 644.000,- Kč/rok, na poplatku za odpad se vybere 263.000,- Kč/rok . Na odpadové
hospodářství obec ročně doplácí 381.000,- Kč. Dle informací od svozové firmy je spousta
nádob s četností svozu F52 poloprázdná, občany tento systém příliš nemotivuje ke snížení
četnosti svozu a tím i snížení nákladů obce na odpadové hospodářství.
Snahou obce je, vrátit se k původnímu záměru, aby si každý občan hradil svoji nádobu, obec
by i nadále nesla náklady na ostatní druhy odpadů.
Zastupitelstvo zvažovalo dvě řešení:
1. Zvýšení poplatku za odpad na 800,- Kč/osoba/rok. Tím by se z větší části pokryly náklady
na nádoby, nicméně tento krok by nemotivoval občany k větší separaci a snížení četnosti
svozu nádob se směsným komunálním odpadem. Obec by sice vybrala více na poplatku,
celkové náklady na odpadové hospodářství by se ale nesnížily.
2. Zavedení systému po vzoru sousedního Dlouhého Mostu, kde si vlastník nemovitosti hradí
náklady na svoji nádobu, velikost nádoby si vybere dle potřeby. Čím budou občané víc třídit,
tím menší nádobu budou potřebovat. Tím ušetří a zároveň se obci sníží náklady na odpadové
hospodářství.
Z výše uvedených důvodů zvolilo zastupitelstvo druhou variantu, poplatek za nemovitost.
Plátci si budou moci vybrat z těchto nádob:
60 l
1x za 2 týdny 1.100,- Kč
120 l 1x týdně
2.500,- Kč
120 l 1x za 2 týdny 1.600,- Kč
120 l kombinovaný sezónní svoz (léto 1x za 14 dní, zima 1x týdně) 2.050,- Kč
240 l 1x týdně
4.750,- Kč
26 ks pytlů/rok
1.150,- Kč
Je nutné, aby každý vlastník nemovitosti uzavřel Smlouvu o odvozu a zneškodňování
komunálního odpadu (viz příloha), ve které si zvolí typ nádoby, ideálně do 30.12.2019.
Každý, kdo přijde uzavřít smlouvu, obdrží nové tašky na tříděný odpad.
VYHLÁŠKA O VOLNÉM POBÍHÁNÍ PSŮ
Na svém zasedání dne 30.10.2019 přijalo zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o volném pohybu psů na veřejném prostranství . Tato vyhláška by měla zabránit volnému
pobíhání psů po obci bez dozoru majitele. Nedodržení vyhlášky je chápáno jako přestupek,

který bude na základě konkrétního podnětu řešit dle Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti Statutární město Liberec .
OBCHOD S POTRAVINAMI
Současný nájemce paní Iveta Mikulová dala výpověď a ukončí provoz obchodu k 31.12.2019.
Obec v současné době hledá nového nájemce, aby obchod s potravinami zůstal zachován.
STEZKA KE HŘBITOVU
V loňském roce jsme v soutěži Vesnice roku získali spolu s oceněním Skokan roku i finanční
odměnu ve výši 200.000,- Kč. Za tu jsme v letošním roce zbudovali stezku ke hřbitovu.
V letošním roce jsme získali dotaci od Libereckého kraje na projekt Rozšíření VO včetně
parkových úprav v centru obce. V rámci projektu byly podél stezky instalovány lavičky a
vysázeny okrasné dřeviny, příští rok budou doplněny květinové záhony a veřejné osvětlení.
STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Stavba hasičské zbrojnice se chýlí ke konci, v současné době bylo zahájeno přejímací řízení.
Po převzetí stavby požádáme o kolaudaci a čeká nás závěrečné vyúčtování projektu, vše by
mělo být hotové do 30.6.2020.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Zahájení stavby se pozdrželo. Rekonstrukce VO souvisí se stavbou společnosti ČEZ
„Jeřmanice – obnova vrchní sítě NN“. Tato stavba se měla realizovat již v roce 2018. U obou
staveb se protáhla příprava projektu a získání potřebných povolení. Územní rozhodnutí na
stavby nabylo právní moci až v červnu tohoto roku. O výběru zhotovitele rozhodlo
zastupitelstvo v 10/2018. Obec oslovila celkem 3 dodavatele, obdržela pouze jednu nabídku
dodavatele BIMONT s.r.o. za nabídkovou cenu 3 023 272,30 Kč. Stavbu společnosti ČEZ bude
též provádět společnost BIMONT. Společnost plánuje vzhledem k příznivým klimatickým
podmínkám zahájit stavbu ještě letos. Do země by mělo být uloženo celkem 2.700 m kabelu,
rozkopána tedy bude značná část obce. Občany proto prosíme o trpělivost, stavba
pravděpodobně přinese i jistá dopravní omezení.
MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN
Až na třetí pokus Obec uspěla s žádostí o dotaci na kontejnerová stání. Tentokrát jsme
požádali v rámci mikroregionu Císařský Kámen Liberecký kraj. Ten nám přispěl dotací ve výši
132.667 Kč, cena stání 207.781,- Kč. Podobné stání bychom chtěli postavit i na Sibiři a
Horním Podhájí.
OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA
Po zpracování potřebné dokumentace jsme letos zahájili 1. etapu obnovy interiéru kostela.
Opraven byl strop ve vstupu kostela a část stropu v hlavní lodi, na akci jsme získali dotaci ve
výši 300.000,- Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR a 169.000,- Kč od Libereckého
kraje. Celkové náklady 566.164,- Kč.
DEN ZEMĚ 2019
Opět se nám podařilo získat dotaci na projekt Den Země 2019 ve výši 27.703,- Kč. V rámci
projektu byly prořezány duby na hřišti a v parku u rybníka osazeny odpadkové koše.

Tentokrát je termín realizace projektu 7/2019-6/2020, v rámci projektu tedy ještě
uskutečníme na jaře 2020 brigádu na stavbu vatry a úklid obce.
MC KLUBÍČKO
V říjnu jsme v mateřském centru Klubíčko přivítali 5 nových občánků. Zatímco na jaře jsme
vítali 5 chlapečků, tentokrát mezi nimi byla i jedna holčička.
Klubíčko je opět v provozu, maminkám a jejich ratolestem je k dispozici každou středu od
9.30 do 11.30 hod. Chodit mohou samozřejmě i tatínci či prarodiče.
V mateřském centru Klubíčko stále probíhají lekce jógy. Začátek v 17.30 hod. Přijďte si
zacvičit pod vedením zkušené lektorky Venduly Škodové.
Lekce jumpingu byly z důvodu onemocnění lektorky až do odvolání zrušeny.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Technické služby získaly nové prostory. Uvolnily se prostory bývalé autodílny v č.p. 277, kde
nájemce ukončil nájem a Obec se rozhodla ponechat si prostor pro své potřeby a vybudovat
zde zázemí pro technické služby. Technika se stále rozrůstá, vloni jsme pořídili z dotací pro
mikroregion štěpkovač. Letos jsme zakoupili pařízkovou frézu, společně se štěpkovačem
ideální pomocníci pro likvidaci náletů kolem komunikací.
Obec rovněž zakoupila poprvé ve své historii služební vůz Dacia Duster.
ADVENT V JEŘMANICÍCH
Jako každoročně jsme i letos zahájili Advent první adventní neděli koncertem pěveckého
souboru Musica Fortuna a rozsvícením vánočního stromečku.
5.12.2019 bude naší obcí obcházet Mikuláš s čertem a andělem, zájemci o jeho návštěvu
mohou Mikuláše kontaktovat na tel: 607 830 777.
13.12.2019 se v MC Klubíčko uskuteční Vánoční tvoření s paní Ivou ze společnosti Preciosa.
Začátek v 16.30, materiál zajištěn.
7.12.2019 se v Kulturní jizbě koná Mikulášská besídka. Pro děti je připraven bohatý program
včetně nadílky od Mikuláše a čertů. Začátek ve 14.30.
21.12. 2019 si přijďte do kostela sv. Anny zazpívat vánoční koledy společně se skupinou
Subulcus. Začátek v 16.00.
Na Štědrý den bude jako každý rok v kostele sv. Anny mše svatá. Začátek ve 14.00 hod.
Svařáček a čajík pro zahřátí připraven.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku jen to nejlepší.
Helena Fiebigerová

