Hostouňský
zpravodaj
Čtvrtletník obce Hostouň

leden - březen 2016

Číslo 77/Cena 5,- Kč

Starosta informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém roce 2016. Několika větami Vás obeznámím s
projekty, které obec provádí a provedla v prvním čtvrtletí roku.
Jako první bylo zadání projektu na Komunitní centrum na bývalé školní zahradě. V této fázi
probíhá zhotovení projektu, geologický průzkum. Druhým projektem je vybudování nových schodů u
kostela. Stavba se začala budovat s ohledem na počasí, a to až v březnu.
Dalším z projektů je druhá etapa výstavby ulice Pod Kostelem. Začít by se mělo dle počasí
koncem března. Na propoji ulic Jenečská a Pod Kostelem bude provedena oprava povrchu a to
sfrézováním a následným položením nového asfaltového koberce, který plně hradí Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje jako kompenzaci za povolenou objížďku při stavbě mostku přes
Sulevický potok. Obec při této příležitosti provede cenovou kalkulaci stávajících obrubníků a vymění je
za nové. V lednu jsme podali žádost o dotaci na opravu ulice Lipová. Vzhledem k stávající špatné situaci
na Posvícenské návsi - blátivý povrch, louže - zastupitelé odsouhlasili nutnou opravu. Vzhledem k
nárůstu autobusových linek 319 a 306 bylo provedeno výběrové řízení na tuto nutnou opravu. Práce
vysoutěžila firma Autodoprava Pavel Čermák.
Zahájení prací bude 4.4.2016. Dále bylo projednáno na
odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna a
Povodí Vltavy povolení k vyčištění koryta
Sulevického potoka. Tento projekt se týká asi 500 m
koryta od zahrady paní Rybářové až na konec obce
směr Dolany. Toto čištění se provádí z důvodu většího
průtoku vody při náhlém větším dešti, aby se zvýšila
kubatura koryta. Na tento projekt bylo provedeno
výběrové řízení a vysoutěžila ho firma Perat. Práce
začnou dle počasí začátkem dubna. Celé čištění bude
prováděno ručně. Dále obec zažádala o projekt na
Schody ke kostelu Sv. Bartoloměje

revitalizaci
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Posvícenské

návsi

a

prostoru

před

prodejnou "Krásno".
Loni obec podepsala s autodopravou ČSAD Kladno Smlouvu o provozování linky A26 o
prázdninách - červenec, srpen. Částka, kterou autodopravce navrhl, byla stejným dílem rozdělena mezi
čtyři uvedené obce. Jelikož letos s návrhem prodloužení smlouvy na linku A26 obce Velké Přítočno,
Dolany ani Dobrovíz svým rozhodnutím nesouhlasí, důvod je malé využití této linky, při jednání s ČSAD
Kladno o tomto problému bylo dohodnuté, že letošní rok 2016 by obec Hostouň zaplatila celkovou částku
sama a pro rok 2017 bylo slíbeno autodopravcem, že zmíněnou částku zahrne do krajských peněz na
autobusovou dopravu a tímto obec přestane tento závazek platit. Zastupitelé obce s tímto návrhem
souhlasí, a tímto budou občané Hostouně mít možnost i o prázdninách tuto linku využívat a kulturně se
vracet domů. Tato linka bude jezdit pouze Kladno - Hostouň a zpět.
Od 4. dubna 2016 předá MUDr. Marie Tvarohová svoji ordinaci praktického lékaře v Hostouni a
ve Hřebči MUDr. Olze Šimovičové. Tímto bych chtěl poděkovat MUDr. Marii Tvarohové za její
dlouholeté vykonávání lékařské praxe v Hostouni.
Vážení spoluobčané, tímto jsem shrnul první tři měsíce roku 2016 a chtěl bych Vám popřát klid a
jarní pohodu.
Jiří Vilda, starosta

Příprava investičních akcí v Hostouni
Zastupitelstvo Obce pokládá přípravu investičních akcí a jejich realizaci za jeden z klíčových úkolů, dovolte mi,
abych Vás ve zkratce informovat o připravovaných akcích, které jsme si mimo jiné vytýčili jako cíle pro rok 2016:

1. Projekt komunitního centra na pozemku „školní zahrada“
Na základě poptávkového řízení provedeného již v roce 2015 zpracoval projektant, Ing. Arch. Lukáš Procházka,
nejprve projektovou studii, (ze které zastupitelstvo vyšlo při výběru výsledné varianty objektu pro další stupně
projektové dokumentace) a poté dokumentaci pro územní rozhodnutí. Naším požadavkem bylo vytvoření
moderní polyfunkční budovy, která v sobě bude zahrnovat:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ordinace lékařů
víceúčelový sál pro potřeby Obce, či místních sdružení
nový prostor pro obecní knihovnu
prostorovou rezervu pro možné budoucí umístění pošty
potřebné technické a sociální zázemí budovy.

Objekt je rozdělen na dvě části (část pro ordinace a část komunitní centrum), spojené „krčkem“, který obsahuje
technické zázemí a hlavní vchod. Toto dispoziční řešení umožní v případě nedostatku finančních prostředků
výstavbu objektu na dvě etapy.
Pohled západní (z ulice):
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Pohled jižní (ze školní zahrady):

Pohled západní – vizualizace (z ulice):

V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhají lhůty pro vyjádření dotčených
orgánů státní správy a správců technické infrastruktury.
Naším cílem v roce 2016 je dokončení veřejnoprávních povolovacích procesů (územní řízení, stavební řízení),
rozvaha o způsobu financování stavby a výběr zhotovitele stavby. Vlastní realizace objektu připadá na rok 2017.

2. Projekt Revitalizace prostoru Posvícenské návsi
Lokalita Posvícenské návsi tvoří historickou dominantu obce a je bohužel ze stavebně technického hlediska
dlouhodobě neřešená.
Východní část návsi tvoří nezpevněná plocha, na které se otáčí autobusy hromadné dopravy. Vlivem nárůstu
počtu autobusových spojů dochází k rychlejší degradaci povrchu a k vytváření kolejí. Obec plánuje na rok 2016
pouze provizorní zpevnění povrchu této části. Centrální částí je parčík u potoka, který je zanedbaný a původní
cesta s torzy laviček je zarostlá. Západní částí řešeného prostoru je travnatá plocha u bývalého pivovaru a
nezpevněná plocha naproti pneuservisu.
Bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracování projektové studie revitalizace výše uvedeného prostoru
s následujícími požadavky:
a. Řešení prostoru východní části návsi, kde bude vytvořena plně únosná vozovka pro umožnění otáčení
autobusů, navazující na odstavná stání pro osobní automobily.
b. Obnovení cesty v původním parku a její napojení na stávající, či studií navrhované dopravní plochy.
c. Úprava koryta Sulevického potoka, možné rozšíření a zvýšení kapacity, vytvoření „rozlivu“ jakožto
estetického prvku v prostoru parčíku.
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d. Úprava stávajícího dopravního řešení celého prostoru, propojení pěších komunikací a vyřešení odstavné
plochy proti pneuservisu.
Cílem studie je ukotvení řešení pro zpracování následných stupňů projektové dokumentace. V současné době se
zpracovává geodetické zaměření lokality, které bude předáno vítězi poptávkového řízení na zpracování studie
Posvícenské návsi.
V roce 2016 bychom rádi zpracovali kromě výše uvedené studie také dokumentaci pro územní řízení, získali
územní rozhodnutí a minimálně zajistili dokumentaci pro stavební povolení. Tuto akci lze provádět i etapovitě
z vlastních zdrojů Obce, popřípadě jako celek s využitím některého z dotačních titulů, které budou v době
dokončené přípravy k dispozici. Vzhledem ke stavu přípravy akce lze uvažovat o žádosti o dotaci nejdříve na
podzim letošního roku.

3. Rozšíření opravy ulice Pod Kostelem
Oprava ulice Pod Kostelem bude rozšířena i o propojku Pod Kostelem – Kladenská, která byla vlivem nárůstu
intenzity dopravy při loňské rekonstrukci mostku přes Sulevický potok značně poškozena. Právě oprava mostku,
která nebyla ze strany investora, Krajské správy a Údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS), dobře časově
zvládnuta, dala naší obci argumenty pro další jednání s KSÚS. Po těchto jednáních bylo panu starostovi přislíbeno,
že KSÚS provede ve vlastní režii opravu poškozeného povrchu této ulice jako kompenzaci za vzniklé komplikace.

Vzhledem k tomu, že v této ulici bude položen nový asfaltobetonový povrch, bude vhodné opravit i přilehlý
chodník a uvést jej do souladu se standardem v Obci. Stávající asfaltobetonový chodník bude nahrazen novým
chodníkem ze zámkové dlažby s novými betonovými obrubníky a potřebnými úpravami ve vjezdech do přilehlých
domů.
Na opravu tohoto chodníku a na základě jednotkových cen, vysoutěžených v rámci akce „Chodník a ulice Pod
Kostelem“ bude poptán zhotovitel opravy, firma Envos Stavby s.r.o.

4. Zpevnění povrchu propojky Na Pohoří – Kladenská
Stávající příkrá cesta je ve špatném stavu, dochází k erozi povrchu vlivem průtoku srážkových vod. Povrch bude
zpevněn, budou vytvořeny schodišťové stupně tak, aby bylo možno touto cestou bezpečně projít. V trase je
umístěna stávající revizní šachta dešťové kanalizace, do které bude napojeno odvodnění povrchu cesty i drenáž.
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V současné době se zpracovává geodetické zaměření, ze kterého vzejde podklad potřebný k výběru zhotovitele
této opravy.
Pevně věříme, že se nám tyto, i ostatní zde nepopsané projekty, podaří dotáhnout do konce a budou sloužit ku
prospěchu nám všem, občanům Hostouně.
Ing. Lukáš Morávek, zastupitel a předseda finančního výboru

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2015
Kontrolní výbor v roce 2015 fungoval v tomto složení: Evžen Vávra, Tomáš Svatoš, Růžena Krásová, Hana
Zoubková, Jiří Kukelka – od 07/2015 jej v komisi nahradil Ondřej Hroník.
V souladu s plánem, sestaveném na začátku roku 2015, byly provedeny tyto kontroly a činnosti:



schválení dotací a následná kontrola využití poskytnutých dotací

Dotace byly poskytnuty těmto příjemcům: Hostouňští nadšenci, Rybářský spolek Hostouň, Chovatelé drobného
zvířectva Hostouň, Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz, Sbor dobrovolných hasičů Hostouň, TJ Sokol
Hostouň, TJ Sokol Hostouň – oddíl kopané. Všichni příjemci dotace splnili stanovené podmínky pro využití dotace
a prokázali její použití. Pro rok 2016 bylo kontrolním výborem doporučeno obci v souvislosti s poskytnutím dotace
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace.



kontrola smluv a úhrad stočného

Předmětem kontroly bylo zmapování uzavřených smluv s právnickými a fyzickými osobami - zjištěné nedostatky
byly odstraněny.



kontrola bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce

Členové kontrolního a finančního výboru zastupitelstvu navrhli v nemovitosti č.p. 38

a) nechat zpracovat odhad ceny nemovitosti a nabídnout nájemníkům byty k odkoupení;
b) investovat do rekonstrukce objektu a adekvátně zvýšit nájem;
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c) prodat nemovitost jak stojí a leží, včetně nájemníků.
Zastupitelé záležitost projednali dne 23.11.2015 na svém zasedání a dospěli k závěru, že nechají zpracovat odhad,
nemovitost nabídnou k odkoupení nájemníkům, případně jí prodají.



kontrola úhrad poplatků za psy dle stávající evidence

Poplatky dle platné obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích jsou vybírány v plné výši, a pokud vznikají
nedoplatky, tak jsou občané vyzývání k jejich úhradě.


kontrola vybraných kapitol rozpočtu r. 2015 a s nimi souvisejících dokladů

Kontrola byla zaměřena na položky rozpočtu týkající se čistírny odpadních vod.

Ondřej Hroník, zastupitel a člen kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Hostouň

Ze zasedání zastupitelstva 1.2.2016
V budově základní školy byla v roce 2013 z
důvodu nedostačující kapacity Mateřské školy
Dobrovíz zřízena třída pro mateřskou školu za
účelem umístění předškolních dětí. Ředitelka
základní školy oznámila, že v roce 2013
navštěvovalo základní školu 42 dětí, v současné
době je to již 53 dětí. Do první třídy bylo při zápisu
v letošním roce zapsáno 19 dětí a výuka bude ve
školním roce 2016 - 2017 probíhat ve čtyřech
učebnách (do letošního školního roku stačily
učebny tři). Z tohoto důvodu chce ředitelka
základní školy prostory, které jsou vyhrazeny
mateřské škole, využít pro družinu, a tudíž již
nadále nemůže být tato učebna poskytována
mateřské škole. Zasedání zastupitelstva se
zúčastnila i ředitelka Mateřské školy Dobrovíz. Ta
rovněž oznámila, že stávající kapacita mateřské
školy (60 dětí) nestačí a že je potřeba odloučené
pracoviště mateřské školy v budově základní školy
zachovat. Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním
se starostkou obce Dobrovíz v této záležitosti a
výsledek tohoto jednání bude sdělen oběma
ředitelkám.
Vláda ČR schválila nařízení č. 352/2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2013 Sb., o

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od
1.1.2016. Odměny byly zvýšeny o 3%. Zastupitelé
se rozhodli, že si odměny navyšovat nebudou,
kromě odměny neuvolněného starosty. Odměna
neuvolněného starosty bude starostovi vyplácena v
maximální výši dle nařízení vlády od 1.2.2016.
Zastupitelům je předložena smlouva o
zřízení věcného břemene uzavřená mezi obcí
Hostouň a ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku parc.č.
110/14. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení
věcného břemene zřízení umístění a provozování
distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně a jednorázová náhrada se sjednává ve výši
1.000,- Kč. Zastupitelstvo uzavření smlouvy
schválilo.
Sbor dobrovolných hasičů Hostouň podal
žádost o navýšení dotace na rok 2016 o 20.000,Kč na oslavy 130. výročí založení SDH, které
proběhnou v červnu letošního roku. Zastupitelé s
navýšením dotace souhlasí, bude vypracován
dodatek k veřejnoprávní smlouvě.
Letiště Praha a.s. darovalo obci Hostouň
částku 100.000,- Kč. Dar bude využit na
rekonstrukci schodů do kostela v rámci zlepšení
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přístupu do kostela a tím zajištění lepší možnosti
požární ochrany tohoto objektu.
Obec vlastní automobil značky Favorit a
frézu. Oba dopravní prostředky jsou již staré a
dlouhodobě nevyužívané, a proto zastupitelstvo
rozhodlo o jejich ekologické likvidaci.
Na Posvícenské návsi se otáčí autobus a
jsou zde vyjeté koleje. Z tohoto důvodu bude
provedena krátkodobá úprava pomocí štěrku a
recyklátu. Zastupitelé plánují celkovou úpravu
Posvícenské návsi a parku.
Ke dni 31.12.2015 vstoupil v platnost zákon
č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích. V tomto zákoně
došlo k převodu působnosti speciálního stavebního
úřadu pro místní komunikace na jednotlivá města a
obce. Obce musí od 31.12.2015 zajistit výkon
působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace, a to buď vlastními silami, jestliže
mají k tomu personální obsazení, nebo uzavřením
veřejnoprávní smlouvy. Obec Hostouň uzavře
ohledně této záležitosti veřejnoprávní smlouvu s
Magistrátem města Kladno. Podmínkou uzavření
této smlouvy je mít vypracovaný pasport místních
komunikací. Obec Hostouň vyhlásí výběrové řízení
na zpracovatele tohoto pasportu.
Manželé
Dologovi
vyčíslili
škodu
způsobenou kanalizací, kterou provozuje obec na
částku 99.226,- Kč. Z tohoto důvodu omítli
přijmout náhradu škody ve výši 46.904,- Kč,

kterou svým usnesením č. 5/11/2015 ze dne
23.11.2015 schválilo zastupitelstvo obce a která
byla řádně doložena. Zastupitelé trvají na platnosti
usnesení č. 5/11/2015.
Na jaře bude provedeno vyčištění koryta
Sulevického potoka. Starosta poptá firmy. Dále
bude svoláno jednání s ing. M. Fialou, který
pracuje na projektu "Zvýšení kapacity Sulevického
potoka".
V roce 2015 obce Dolany, Dobrovíz, Velké
Přítočno a Hostouň uhradily ČSAD Kladno v
měsíci červenci a srpnu dva spoje autobusové linky
č. 26. Starosta obce Hostouň oslovil ostatní obce,
aby tak učinili i v roce 2016. Obce Dolany a Velké
Přítočno tuto smlouvu pro letošní rok uzavřít
nechtějí, neboť tento spoj pro své občany
nepotřebují. Zastupitelé pověřují starostu, aby v
této záležitosti dále jednal.
Na čistírnu odpadních vod je nutné pořídit
nové samočisticí česle. Obec obdržela cenovou
nabídku na toto zařízení ve výši 202.400,- Kč bez
DPH. Starosta obce projedná se správcem ČOV
ing. M. Fialou rozsah výměny a dle tohoto rozsahu
bude provedena objednávka.
Projektant Ing. Arch. Lukáš Procházka
zpracoval projekt pro územní řízení na stavbu
Komunitního centra. Projekt byl předložen
zastupitelům s tím, že ještě dojde k drobné
dispoziční úpravě ohledně umístění knihovny.

Ze zasedání zastupitelstva 22.2.2016
Manželé Iveta a Karel Grzonkovi, vlastníci
nemovitost Pod Kostelem č.p. 80, si podali žádost
o prodej pozemku parc. č. st. 49. Tento pozemek
patří obci a sousedí s jejich pozemkem. Na tomto
pozemku by chtěli manželé Grzonkovi postavit
garáž. Zastupitelé tuto žádost posoudili a dospěli k
závěru, že pozemek parc.č. st. 49 obec prodávat
nebude.
Obec
Hostouň
provede
v
rámci
protipovodňových opatření v jarních měsících
vyčištění Sulevického potoka v zastavěné části
obce. Na tuto akci bylo provedeno výběrové řízení,

kterého se zúčastnily dvě firmy. Na základě výše
ceny byla vybrána firma PERAT s.r.o., která tuto
akci provede za částku 157.924,- Kč bez DPH.
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil ing.
Miroslav Fiala, projektant akce "Zvýšení kapacity
Sulevického potoka". Pan Fiala vysvětlil
zastupitelům, jaké vznikly problémy při realizaci
tohoto projektu. Největším problémem je, že
koryto Sulevického potoka v reálu neodpovídá
zákresu v katastrální mapě a to z důvodu toho, že v
minulosti došlo k narovnání trasy potoka a tato
skutečnost nebyla nikdy zanesena do katastrální
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mapy. V současné době vede koryto Sulevického
potoka i přes soukromé pozemky. Obec osloví
správce potoka Povodí Vltavy a katastrální úřad,
aby skutečné vedení koryta potoka bylo zaneseno
do katastrální mapy a došlo k narovnání
majetkových vztahů.
Na Posvícenské návsi bude zpevněna
plocha pro otáčení autobusů. Na tuto akci obec ve
výběrovém řízení obdržela dvě cenové nabídky.
Pro realizace zpevnění plochy na Posvícenské
návsi byla vybrána nabídka firmy Pavel Čermák.
Cena za dílo je 62.256,- Kč.

Ing. Lukáš Morávek zpracoval pasport
místních komunikací dle požadavků odboru
dopravy Magistrátu města Kladna. Zpracování
pasportu místních komunikací nevyžadovalo
vypisování výběrového řízení. Obec Hostouň nyní
může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem
města Kladno, který bude pro obec vykonávat
speciální stavební úřad pro místní komunikace.
Firma Panattoni, která dokončuje halu v
Logistickém parku Pavlov, projednává s obcí
připojení na kanalizaci. Finanční prostředky, které
obec za toto připojení získá, budou použity na
vytvoření fondu oprav čistírny odpadních vod.

Ze zasedání zastupitelstva 21.3.2016
Základní
škola
Hostouň
předložila
zastupitelstvu Zprávu o hospodaření za rok 2015.
Hospodářský výsledek je - 5 662,65 Kč. Ředitelka
základní školy Mgr. Milena Filikarová podala
žádost o povolení uhradit tento hospodářský
výsledek z rezervního fondu školy, což
zastupitelstvo odsouhlasilo.
Obec Hostouň připravuje žádost o dotaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Projektant
stavební části Ing. Marian Vyžral předložil obci
návrh projektové dokumentace na zateplení
objektu hasičské zbrojnice. V rámci tohoto
projektu budou na budově zbrojnice vyměněna
okna, bude provedeno zateplení a vybudováno
nové topení s plynovým kotlem.
Obec vyhlásila výběrové řízení na
zpracování
projektové
studie
Revitalizace
Posvícenské návsi. Studie bude řešit průjezd a
otáčení autobusů, parkování vozidel, propojení
pěších komunikací a řešení plochy před obchodem.
Součástí revitalizace bude i úprava parčíku a
možnost rozšíření, případné vytvoření zálivu
Sulevického potoka v parčíku. Cenové nabídky
podali tři firmy. Ve výběrovém řízení byla vybrána
nejlevnější nabídka firmy DOMA architekti v
celkové výši 12.000,- Kč.
Město Kladno má v úmyslu podat žádost na
základě 35. výzvy Ministerstva životního prostředí

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
"Operačního programu Životní prostředí 2014 2020" v rámci aktivity 1.4.3. - Budování a rozšíření
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové
plány. Obec Hostouň byla oslovena dotazem, zda
by měla zájem se připojit k žádosti o dotaci formou
výměny stávající elektromechanické rotační sirény
za novou elektronickou sirénu. Dotace je vyhlášena
na 70% a spoluúčast obce by byla 30%. Cena jedné
sirény je přibližně 100.000,- Kč. Obec Hostouň se
k této žádosti o dotaci nepřipojí.
Firma projekty S+S, s.r.o. podala žádost o
závazné stanovisko pro potřeby stavebního řízení k
plánované výstavbě šesti rodinných domů o třech
bytových jednotkách na pozemcích parc.č. 10/4,
10/7, 11, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11 a 10/12 (ulice Na
Obci). Po projednání s obcí byla v projektovém
záměru upravena zastavěnost plochy. Dále v
projektu bylo upraveno oplocení pozemků tak, aby
přední části pozemků před domy nebyly oploceny
a byly určeny pro parkování osobních automobilů.
Zpevněni plochy je navrženo ze zatravňovacích
dlažic. Po těchto úpravách je projektový záměr v
souladu s územním plánem obce a zastupitelé jej
odsouhlasili.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zjistil,
zda by bylo možné dle platných zákonných
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předpisů vybírat stočné ne za připojený pozemek
(jak je to v současnosti), ale za bytovou jednotku.
Firma Panattoni
realizuje výstavbu
Logistického parku v Pavlově a s obcí Hostouň má
dojednáno připojení 65 ekvivalentních osob za
připojovací poplatek ve výši 1.300.000,- Kč. Firma
Panattoni vznesla dotaz, co by to znamenalo,
kdyby chtěla připojit 130 EO. Tímto navýšením by
již došlo k vyčerpání kapacity čistírny odpadních
vod. Obec musí zvážit dvě varianty dalšího vývoje.
Buď za dvojnásobný připojovací poplatek zvýšit
firmě Panattoni počet EO, nebo po nich vyžadovat
dle uzavřené smlouvy o spolupráci rozšíření ČOV.
O této záležitosti bude dále jednáno.

V roce 2015 obce Dobrovíz, Dolany, Velké
Přítočno a Hostouň uzavřely smlouvu o veřejných
službách na dva spoje autobusové linky č. 220026
v době prázdnin. Pro letošní rok obce Dobrovíz,
Dolany a Velké Přítočno neschválili uzavření
dodatku k této smlouvě. Obec Hostouň se rozhodla
uzavřít s ČSAD Kladno novou smlouvu o
veřejných službách na provoz dvou spojů
autobusové linky č. 220026 v měsících červenec a
srpen. Jedná se o částku cca 25.000,- Kč. ČSAD
Kladno na příští rok tyto dva spoje zahrne do
smlouvy o veřejných službách uzavřené se
Středočeským krajem.

Plnění rozpočtu v roce 2015
Příjmy
Text

Schváleno

Částka v Kč
Daňové příjmy
Silnice
Odvádění a čištění odpad. vod
Stočné - čistička
ZŠ
Knihovna
Ostatní zál. sděl. prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Zájmová činnosti rekr.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz kom. Odpadu
Požární ochrana
Činnosti místní správy
Příjmy z finanční operací
Převody vlastním fondům
Celkem

9 859 200,00
1 153 270,00
0,00
610 000,00
0,00
4 000,00
1 675,00
127 300,00
5 000,00
14 580,00
13 000,00
20 200,00
804 630,00
68 400,00
0,00
306 000,00
4 400,00
0,00
12 991 655,00
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Plnění
Částka v Kč
12 940 130,00
1 153 270,00
46 000,00
706 977,00
70 000,00
0,00
2 930,00
161 241,00
0,00
22 743,00
19 500,00
43 239,00
744 849,00
99 683,00
108 550,00
422 851,00
663,00
811 942,00
17 354 568,00

Výdaje
Text

Schváleno
Plnění
Částka v Kč
Částka v Kč
3 876 266,00
Silnice
1 022 477,31
Pozemní komunikace
1 000 000,00
549 309,89
Provoz veř. silniční dopravy
563 000,00
500 203,00
ČOV a nakládání s kaly
647 187,00 1 225 340,64
Úpravy vodních toků
1 600 000,00
778 773,40
Základní škola
776 122,00 1 099 609,00
Knihovna
49 072,00
52 531,00
Ostatní zál. sděl. prostř.
11 612,00
41 298,50
Kulturní dům
236 334,00
342 992,32
Záležistosti kutury, církví
4 080,00
28 915,00
Tělevýchovná činnost
243 000,00
243 000,00
Zájmová činnost
60 000,00
62 787,00
Bytové hospodářství
7 380,00
3 068,00
Nebytové hospodářství
4 926,00
51 352,55
Veřejné osvětlení
132 278,00
151 677,17
Pohřebnictví
54 312,00
32 630,00
Územní plánování
100 000,00
59 398,00
Komunální služby a úz. rozvoj 1 867 168,00 1 971 372,00
Komunální odpad
757 000,00
935 855,00
Péče o obci a zeleň
429 524,00
394 271,56
Ostaní správy - ochrana ŽP
13 932,00
10 103,00
Veřejně prospěšné práce
456 941,00
741 481,00
Požární ochrana
82 208,00
917 926,00
Zastupitelstva obcí
493 980,00
643 033,00
Činnost místní samosprávy
1 294 376,00 1 885 538,88
Výdaje z úvěrových operací
38 763,00
34 940,75
Převody vlastním fondům
0,00
811 942,00
Ostatní činnost
120 000,00
120 000,00
Celkem
14 919 461,00 14 711 825,97

Schválený rozpočet na
www.hostounuprahy.cz.

rok

2016

je

umístěn

Informace z obecního úřadu

na

webových

stránkách

obce

na

adrese

www.hostounuprahy.cz

Po obci budou rozmístěny kontejnery
V sobotu 2.4.2016 budou po obci rozmístěny kontejnery na odpad. Stanoviště kontejnerů bude u
kulturního domu, u školy a u obecního úřadu. U obecního úřadu bude otevřen i sběrný dvůr.
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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude v letošním roce poprvé otevřen v sobotu 2. dubna 2016 a pak každou sobotu v
sudém kalendářním týdnu od 7,30 do 11,30 hod.
Sběrný dvůr odebírá železo, papír, velkoobjemový odpad z domácností, elektrospotřebiče, jedlé
oleje, barvy, plast. Dále bude k dispozici kontejner na bioodpad.
Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť a poškozený stavební materiál.
Ceník:
30,- Kč
za kárku
50,- Kč
za frézu, malotraktor
200,- Kč
za sedací soupravy, nábytek, koberce apod.
200,- Kč
za automobilový přívěs

Očkování psů
Ve středu 18. května 2016 od 14,00 do 16,00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů.
Nezapomeňte přenést očkovací průkaz psa.

Změna praktického lékaře
Od pondělí 4. dubna 2016 bude v obci Hostouň a Hřebeč ordinovat MUDr. Olga Šimovičová, praktický
lékař pro dospělé, v těchto ordinačních hodinách:
Ordinace Hostouň
Pondělí:
7,45 - 11,00 hodin akutní
Středa:
7,45 - 12,00 hodin
Pátek:
7,45 - 11,00 hodin
Ordinace Hřebeč
Úterý:
7,45 - 11,00 hodin akutní
Čtvrtek:
7,45 - 11,00 hodin akutní
Pátek:
12,00 - 13,30 hodin

11,30 - 15,30 hodin objednaní

11,00 - 13,30 hodin objednaní
11,00 - 13,30 hodin objednaní
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Kulturní akce

Baráčnická obec Sulevice Hostouň a Dobrovíz zve své členy na

členské sedění
které se koná v neděli 17. května 2015 od 14,00 hod. do 17,00 hod.
v restauraci Na Hřišti v Dobrovízi.
Toto odpoledne bude provázeno programem s hudbou a malým
pohoštěním.
Chcete-li se stát novými členy Baráčnické obce
Sulevice Hostouň a Dobrovíz jste srdečně
vítáni!!!

V sobotu 11.6.2016 se koná 2. ročník motorkářské akce

Hostouňský MotoGuláš

Akce se koná od 11:00 hodin před restaurací U Maxima. Zveme všechny
příznivce jedné stopy a prima zábavy. Čeká Vás spousta dobrého jídla,
krásných motorek a soutěží. Večer živá hudba.
info: roman.akym@seznam.czpeter.beran@icloud.com popřípadě v restauraci u Maxima
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Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Hostouň
Dobrovolní hasiči Vás zvou na oslavu 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hostouň, která se
bude konat dne 18.6.2016. Program oslavy se připravuje.
Činnost spolků

HOSTOUŇŠTÍ NADŠENCI
Letošní akce jsme zahájili v únoru vítáním občánků. Uvítali jsme třináct nových hostouňáčků. Děti ze
Základní školy Hostouň pod vedením paní učitelky Heleny Misařové zazpívaly řadu krásných dětských
písniček a děti z kroužku flétniček pod vedením Lenky Musilové zahrály na flétny nádherné melodie.
Moc děkujeme.
Poděkování patří manželům Conovým, kteří pro tuto akci opatřili krásné dárky pro miminka i jejich
maminky.
Hanka Gajdová, naše dvorní fotografka, celou akci pečlivě dokumentovala a CD s fotkami dostanou
všechny
zúčastněné
rodiny do svých schránek.
Máme velkou radost, že
dětí v naší obci stále
přibývá.
Týden před Velikonocemi
jsme
oživili
akci
Velikonoční jarmark, který
se konal u kostela. Stánky
nabízely
řadu
ručně
vyráběných výrobků, což
se
setkalo
s velkým
ohlasem. U velikonočních
dílniček si děti mohly
vybarvit
velikonoční
sádrové odlitky, uplést
pomlázku,
ozdobit Vítání občánků obce Hostouň
perníčky. Největší ohlas,
soudě dle nekončícího shluku dětí, však sklidilo stloukání dřevěných mašinek či autíček. Mazlící ohrádka
s králíčky, morčaty a kohoutky navozovala jarní atmosféru. Velikonoční zajíc (tedy převlečený Vašek
Hajný)
rozdával
dětem
čokoládová
vajíčka.

- 13 -

Návštěvníci se mohli díky informačním cedulím seznámit s tradicemi
a symboly souvisejícími s Velikonocemi.
Pohodovou atmosféru skvěle doplnila Lenka Musilová, která svým
hraním a zpěvem vytvářela příjemnou velikonočně-jarmareční
náladu.
Těšte se na nejbližší akce Hostouňských nadšenců:
Sobota 30. 4. – čarodějnice
Sobota 11. 6. – dětský den
Více info bude zveřejněno na www.nadsenci.estranky.cz
Přejeme všem našim občanům Hostouně krásné jaro, slunce nad
hlavou a úsměv na rtech.
Za Hostouňské nadšence Karolína Svatošová
Anna Rosyvková

Baráčnická obec Sulevice Hostouň Dobrovíz
V pondělí 14.12.2015 v Kulturním domě v Dobrovízi jsme vyzdobili sál a navodili vánoční
atmosféru. Na stolech bílé ubrusy s vánočními ubrousky, vázičky s ozdobeným chvojím, plápolající
svíčky, napečené domácí vánoční cukroví, které napekly členky baráčnické obce. Kolem 18. hodiny
přijeli Country ,,Pacifik" a Standa Chmelík a Jitka Vrbová. Když přišla paní Jitka na sál, povídala ,,Kde
seženete do tak velkého sálu lidi“.
Začali chodit lidé místní i z okolí. Ve chvilce byl zaplněn celý sál, přísálí i balkón. Tetička Mirka
Hlůžová v baráčnickém kroji uváděla příchozí ke stolům a popřála pěkný večer. Rychtář Pepa Vacovský
představil skupiny, popřál všem příjemnou zábavu a veselé vánoční svátky a mnoho štěstí zdraví v
Novém roce. Poděkoval pořadatelkám – tetičkám za tuto akci a Obecnímu Úřadu Dobrovíz za
spoluúčast a finanční podporu.
Skupina Pacifik – Tony Linhart, Marcela
Voborská, Helena Maršálková, Honza... - spustili
známé písničky, které jme si společně zazpívali.
Jitka Vrbová a Standa Chmelík je po přestávce
vystřídali s překrásnými písničkami.
Zpěvačkám jsme předali kytičky a paní
Jitce Vrbové se popřálo k životnímu jubileu 75 let.
Přítomní v sále poděkovali potleskem a povstali.
J.Vrbová a S.Chmelík přidali dvě písničky. V
předvánočním čase úžasná nálada.
Po skončení programu při odchodu ze sálu
lidé děkovali za úžasný večer a ptali se, co bude
příští rok?
Country večer Baráčnické obce v Dobrovízi
Za Baráčnickou obec Sulevice Mirka Hlůžová kulturní
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Chovatelé drobného zvířectva Hostouň
Chovatelé drobného zvířectva Hostouň uspořádali tradiční výstavu v kulturním domě Kněževes 30.-31. ledna 2016
Zúčastnilo se 59 vystavovatelů.
Expozice králíků 122 klecí.
Expozice holubů 161 ks.
Expozice drůbeže 23 voliér
Ocenění za nejlepšího králíka z celé výstavy získal
pan Václav Olišar, Hostouň.
Ocenění za nejlepšího holuba z celé výstavy získal
pan Václav Šafránek, Hostouň.
Ocenění za nejlepší drůbež z celé výstavy získal
pan Radek Dvořák, Praha 5.
Tato výstava byla hojně navštívena a měla velký
úspěch. Prodalo se velké množství chovných
zvířat. Tuto výstavu navštívilo mnoho rodičů s
dětmi.
Těšíme se na příští výstavu v roce 2017.
Za chovatele Jindřich Hlůže
Jindřich Hlůže a Václav Olišar

Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Březen

Leden
K L O U B K O V Á Anna
Š A B A T O V Á Marcela
T Ý B L Pavel
K R Y S T L Í K O V Á Ivana
K U K E L K O V Á Věra

K R Á S O V Á Růžena
K R Á S O V Á Marie
Š A F R Á N K O V Á Jaroslava
D O K S A N S K Ý Miloslav

85 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Únor
M A R T I N O V S K Á Marie
K O P Ř I V O V Á Hana

80 let
60 let
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70 let
65 let
60 let
60 let

Z našich řad odešli:
V L Č E K Miroslav
H O R E Š O V S K Á Marie

ve věku 84 let
ve věku 92 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
Č E C H O V Á Karolína
P I Š O F T Samuel
Č E R N Ý Oliver
Inzerce

Základní škola Hostouň přijme učitele/učitelku
s kvalifikací pro 1.stupeň základní školy. Nástup 1.9.2016.
Bližší informace na tel. 739 036 060
(zs.hostoun@seznam.cz)

Jindřich Hlůže
stavební a obkladačské práce
Kladenská 322
789 273 53 Hostouň

tel. 731 846
e-mail: Jindrich.Hluzeseznam.cz
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