STRATOVSKÝ LIST

prosinec 2010

Vážení spoluobčané.
Krátce před vánočními svátky vám přinášíme další číslo Stratovského listu,
které vám přinese ty nejdůležitější informace.
Jak jistě víte, v říjnu se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Na
základě platných hlasů se do nového zastupitelstva dostalo pět staronových a
dva noví zastupitelé. Tento výsledek svědčí o tom, že končící zastupitelstvo
pracovalo celkem uspokojivě. Pro připomenutí uvádíme zvolené zastupitele
(řazeno abecedně):
Josef Horvát, Petr Král, Vladimír Kuchta st., Lenka Novotná, Ing. Jaroslav
Prokop, Marie Vyšatová, Václav Zoubek. Na ustavujícím veřejném zasedání
dne 10.11.2010 byl jako starosta zvolen pan Josef Horvát a jako místostarosta
paní Lenka Novotná. V dalších čtyřech letech budou tedy výše uvedení zastupitelé hájit zájmy naší obce. Jejich snahou bude, aby to bylo minimálně na
stejné úrovni jako v předchozím volebním období.
Hlavním cílem pro nejbližší dobu je výstavba kanalizace. Jak už bylo několikrát zmíněno, dostali jsme přislíbeny finanční prostředky na její výstavbu, a to
ve výši cca 75% z celkových nákladů. V číslech jde o částku cca 35. mil. Kč z
rozpočtu akce ve výši 45,8 mil. Kč. Prostým výpočtem je tedy jasné, že obec
bude muset ze svých zdrojů dofinancovat zbývající část ve výši 10,8 mil. Kč.
Částečně se na dofinancování budou podílet i občané, a to ve formě příspěvku
na připojení. Prozatím nebyla stanovena žádná konkrétní částka, ale dle zjištění
v jiných obcích se tyto příspěvky pohybují mezi 10-15 tis. Kč za připojovanou
nemovitost. Při nezávazné diskusi mezi zastupiteli se hovořilo o částce 12 tis.
Kč za nemovitost, která je součástí stavebního povolení z roku 2006, ovšem
není to ještě odsouhlasené. Nemovitosti ostatní se budou řešit až po výběru
dodavatele. Pochopitelně chceme, aby byla odkanalizována celá obec. Výběr
dodavatele proběhne v měsíci lednu 2011. Do výběrového řízení se přihlásilo a
svou nabídku podalo 17 firem. V současnosti se pracuje na posuzování odborné
kvalifikace firem a na začátku ledna se již přejde k vlastnímu hodnocení nabídek. Do konce ledna by tedy měl být znám zhotovitel prací. Následovat bude
podpis smlouvy o dílo a podstoupení všech podkladů včetně zmíněné smlouvy
o dílo na Státní fond životního prostředí k posouzení. Ten by měl do dvou
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měsíců od podání vydat konečné rozhodnutí. Následovat by měl podpis
smlouvy o přidělení dotace a následně dle harmonogramu by měly začít vlastní
práce. Mohou nastat prodlení, především v případě odvolání některé ze zúčastněných firem. I tak by se mělo začít s výstavbou do poloviny roku 2011. Před
započetím prací je samozřejmě plánované setkání zástupce (nejlépe stavbyvedoucího) prováděcí firmy s obyvateli, kde by byly zodpovězeny případné
dotazy a občané by byly seznámeni s harmonogramem prací. O důležitých
věcech budete samozřejmě informováni.
S koncem roku by se slušelo nějaké bilancování, ale připomeneme pouze
věci z doby nedávné. S přispěním dotace od Krajského úřadu byl restaurován
pomník Padlým I.světové války. Načasování bylo celkem trefné, neboť právě v
končícím roce 2010 "slavil" 90 let od svého postavení a restaurování si
zasloužil. Na křižovatce se započalo s opravou "Křížku". Byla kompletně
vyměněna prasklá pískovcová hlavice pod křížem, ten byl také zrestaurován a
do nové hlavice zasazen. V roce 2011 se počítá s dokončením započatých prací.
Kdo navštěvuje obecní úřad, mateřskou školu nebo doktorku, určitě mu nemohl
ujít zápach, který se v posledním týdnu po úřadě šířil. Ubezpečujeme, že nám tu
nic "nehnije", pouze se rekonstruovala parketová podlaha v zasedací místnosti a
tři vrtsvy nátěru hodně zatížily cesty dýchací všech, kteří se v budově pohybovali. Tímto se jim ještě dodatečně omlouváme za komplikace, které to přineslo,
tedy již zmíněné dýchání a také zrušení aktivit ( taneček a Stratováček ) na
dobu nezbytně nutnou k rekonstrukci. Věříme, že to bude k dobru věci, a že to
návštěvníci ocení. Jen teď musíme všichni dodržovat přezouvání do uvedených
prostor, abychom si tu novotu hned nezničili. K dispozici budou návleky a pro
děti a ostatní, kteří v zasedací místnosti vykonávají různé aktivity budou
povinností přezůvky.
Přesunout se musela i beseda s paní Marií Kořínkovou o historii, která bývá
pravidelně každé třetí úterý v měsíci. Návštěvníci poslední besedy v roce 2010
museli vzít zavděk sálem Pohostinství "U Nejtka". Takovým bonusem pro ně
byla možnost občerstvení. Tímto bychom chtěli za obecní úřad paní Kořínkové
poděkovat za poutavé vyprávění a za přízeň, kterou našim občanům věnuje a
věříme, že v tom bude nadále pokračovat. Další beseda bude mimořádně již v
pondělí 17.1.2011 od 17 hodin a všichni jsou na ní samozřejmě srdečně zváni.
Po šesti měsících se nám podařilo se Správou železniční a dopravní cesty
dohodnout umístění lampy veřejného osvětlení na roh budovy vlakové
zastávky. Pro ty, kteří vlak používají je to určitě přínos a pro obec po šesti
měsících "velké vítězství".
Na první advent se velké množství lidí sešlo při příležiitosti rozsvěcení stro2

mečku, které bylo doplněno programem a občerstvením. Vzhledem k počasí patří
poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a na vlastním programu, stejně
tak i těm, kteří to vydrželi až do konce. Drobné technické a organizační
problémy jsou ponaučením pro další rok. V každém případě se při této akci sejde
největší počet obyvatel a především jsou ze všech věkových skupin, což je důležité.
Jak už bylo uvedené, pro příští rok jsou jasné priority obce. Je to kanalizace.
I přesto nějaké další akce proběhnou. Díky dotaci ze Středočekého kraje bude v
průběhu roku 2011 zateplena budova obecního úřadu. V prosinci byl vybrán
dodavatel, přesný termín zahájení prací oznámíme, ale určitě si toho každý
všimne, neboť okolo budovy vyroste lešení. Pracujeme i na možnosti rozšíření
mateřské školy. V současnosti vzniká návrh, ze kterého by měla vzejít studie,
která bude předána dotčeným orgánům k vyjádření. V případě kladného
stanoviska bude zpracován projekt, požádáno o stavební povolení a v případě
obdržení dotace by se mateřská škola od ročníku 2012-2013 mohla rozšířit o 12
míst. Současně neopouštíme možnost výstavby Domu s pečovatelskou službou
na zahradě obecního úřadu. Jsou vyčleněny finance na zhotvení studie. Postup by
byl stejný, jako u mateřské školy - studie, vyjádření orgánů, projekt, stavební
povolení a v případě obdržení dotace vlastní realizace. Časově a především
finančně je to ovšem nesrovnatelné se školkou a vše bude mimo jiné záležet na
množství investovaných obecních peněz do výstavby kanalizace. U Domu s
pečovatelskou službou je tedy realizace časově "nepředpověditelná". Mnoho
práce čeká i s přípravou lokality Za Radostí II k prodeji stavebních parcel. V
průbehu roku se budou zpracovávat projekty na inženýrské sítě a pokud by to čas
a finance dovolily, tak by se započalo s jejich výstavbou. Prodejem pozemků by
se vrátily do rozpočtu již investované finance do této lokality a mohly by se
uskutečnit další plánované akce. Již bylo zmíněno, že z dotačních peněz bude
zateplena budova obecního úřadu. Na příští rok chceme požádat na Krajském
úřadu o dotaci na spolufinancování kanalizace, a to ve výši 4.mil Kč, což by
velmi snížilo podíl obce na výstavbě. Bohužel i na Krajském úřadu je nedostatek
financí, takže uvidíme, jak budeme úspěšní. Každopádně žádost podáme. Dále
budeme na Krasjký úřad dávat žádost na sanaci a částečnou výměnu některých
prvků krovu a stropních trámů budovy obecního úřadu, dále pak na dokončení
restaurování křížku a v neposlední řadě také na rekonstrukci sociálního zařízení
ve sportovních kabinách, které jsou majetkem obce. O úspěšnosti žádostí bude
jasno někdy v průbehu měsíce května 2011.
Na začátku roku občany čekají opět nepopulární poplatky za odpady a za psy.
Snad pozitivní zprávou je, že se výše poplatků nemění. Za odpady tedy zaplatí
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každý trvale přihlášený obyvatel 500,- Kč, stejnou výši zaplatí i majitel
rekreačního objektu. Poplatek je splatný do 31.3.2011, a to najednou nebo ve
dvou splátkách. Úhradu můžete provést i převodem z účtu. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné a do zprávy popřípadě seznam osob. Jen pro
představu, náklady za likvicdaci odpadů za jednoho obyvatele za rok 2010
byly 639,76 Kč, takže částku 139,76 Kč za každého občana doplácí obec z
rozpočtu. Do konce března 2011 budou popelnice vyváženy na staré známky.
Po tomto termínu již vyváženy nebudou. Poplatek za psa činí 50,- Kč na rok,
za každého dalšího potom 100,- Kč. Připomínáme ohlašovací povinnost
majitelů psů, kterou mají ze zákona vůči obecnímu úřadu. V současnosti se v
celé zemi navíc klade důraz na evidenci psů, jejich majitelů, kontaktů na
majitele z důvodu množících se útoků na občany. I nás tato povinnost nemine.
Každý pes by tedy měl být nahlášen, měl by mít uhrazen poplatek a být řádně
očkován. Vesnice je malá a v podstatě všichni vědí kolik kdo psů má. Nejsou
to žádné závratné sumy, které by majitele vrhly do platební neschopnosti.
Stejně tak připomínáme daně z nemovitosti, především pro majitele nových
či zakoupených nemovitostí či pozemků. Je třeba podat přiznání k dani a poté
jí řádně uhradit. Celá daň z nemovitosti jde do obecního rozpočtu, takže její
neplacení jde proti celé obci. Navíc je neplacení daně zpětně vymahatelné.
Současná sněhová nadílka trápí především řidiče a chodce. Obecní úřad
tímto děkuje všem, kteří odklízejí i na obecních pozemcích. Bez jejich pomoci bychom obec alespoň takto uklizenou neměli. Přesto je třeba, aby všichni
dbali zvýšené opatrnosti, neboť neustále hrozí pád na uježděném sněhu nebo
na ledu, který se skrývá od sněhem.
Pro návštěvníky internetových stránek obce máme informaci, že v první
lednové dekádě dostanou stránky novou podobu. V současnosti se plní jejich
obsah. Měly by být především aktuálnější, co do rychlosti vkládání aktualit z
obce. Pro některé bude zklamáním, že zde již nebude diskuse, ale myslíme si,
že to na oficiální stránky obce nepatří. Pokud někdo bude chtít, nechť přijde
na úřad nebo napíše e-mail a určitě se mu dostane odpovědi a nebudou to
spekulace.
Pozvánka na nejbližší akce:
BESEDA O HISTORII s Marií Kořínkouvou - zasedací místnost obecního úřadu - pondělí 17.1.2011 od 17 hodin
SPORTOVNÍ PLES - sobota 22.1.2011 od 20 hodin - sál Pohostinství
"U Nejtka"

Krásné a ničím nerušené vánoční svátky
a mnoho zdraví a štěstí v roce 2011
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