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Číslo 80/Cena zdarma

Starosta zhodnocuje uplynulý rok
Vážení spoluobčané,
tímto Vás všechny zdravím. Pomalu nám končí rok 2016 a je čas v krátkosti zhodnotit skutečnosti, které se
v obci během roku udály. Byl postaven chodník u kostela a s ním spojené nové schody, zrekonstruována
ulice Pod Kostelem 2. etapa včetně zpevněné plochy navazující na ulici Kladenskou, dále bylo provedeno
propojení ulic Pod Kostelem a Jenečská včetně nového chodníku, bylo provedeno vyčištění koryta
Sulovického potoka od letitých nánosů a zpevnění povrchu na Posvícenské návsi. Dále byly provedeny
hydrogeologické sondy na školní zahradě a na Posvícenské návsi jak pro projekt komunitního centra, tak
pro projekt revitalizace Posvícenské návsi. Myslím si, že shora uvedené akce proběhly, dá se říci, bez
problémů. Jeden problém ale obec má a to projekt na
rozšíření kapacity Sulovického potoka. Stávající stav
daného projektu je dle vyjádření Povodí Vltavy
neuspokojivý, tak jsme požádali o oponentní posudek
firmu Aqua Procon s.r.o. Dle daného posudku bude obec
tento projekt dále řešit.
V rámci protipovodňových opatření jsme oslovily
firmu MV projekt s.r.o. pro posouzení umístění suchého
poldru a zpracování projektu v lokalitě Na Obci a to v čás
ti staršího židovského hřbitova v lesíku. Projekt je řešen od
obecní cesty přes soukromé pozemky. Obec s vlastníky
pozemků jednala, ale bohužel se zatím s jedním z majitelů
nepodařilo uzavřít dohodu nebo smlouvu o odprodeji nebo
směně pozemku. Po tomto vyjádření nesouhlasu obec
oslovila výše uvedenou projektovou firmu se žádostí o
posouzení nového umístění suchého poldru v jiném místě
na toku Sulovického potoka směrem k obci. Byly
vyhotoveny dvě varianty umístění stavby, ale z mého Příjemné prožití vánočních svátků
hlediska jsou nereálné z důvodu velkého zátopového území
a mnoho pohody a zdraví v novém
přes soukromé pozemky. Jako třetí variantu jsme
doporučili projektové kanceláři řešení zmenšit kapacitně roce
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poldr a napřímit hráz směrem ke korytu Sulovického potoka od obecní cesty za pozemek pana Felfela. Toť
vše ohledně poldru v obci.
Co připravujeme za akce? Například opravu třetí části hřbitovní zdi, vybudování nových
autobusových zastávek, umístění mobilní toalety na konečné autobusových linek 319 a 306, podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Lipová, dokončení projektů na stavbu
komunitního centra, rekonstrukci Posvícenské návsi a zvýšení kapacity Sulovického potoka.
Od nového roku budou ve sběrném dvoře u obecního úřadu umístěny kontejnery na jedlé tuky a
oleje a na plechovky. Obec toto uvítala v rámci nabídky firmy AVE. V současné době tato likvidace
prostřednictvím AVE nebyl možná, a proto občané tyto oleje a tuky splachovali do kanalizace nebo je
likvidovali jiným způsobem. Přítomnost daných hmot nám hlavně v zimním období způsobovala poruchy
provozního zařízení na čistírně odpadních vod a na přečerpávacích stanicích odpadních vod v obci.
Vytvářela se tuková deka, která dané zařízení odstavila z provozu. Obec doposud vynakládá nemalé
finanční prostředky na odstraňování těchto poruch. Tímto Vás žádám o likvidaci olejů a tuků stočením do
plastových lahví a ukládat je právě do výše zmíněného kontejneru na sběrném dvoře u obecního úřadu
zdarma a nesplachovat je do kanalizace.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, jsme na konci roku 2016 a tímto mi dovolte, abych poděkoval
Vám všem za vstřícnost a trpělivost, všem spolkům za činnost a spolupráci, kterou se podílejí svými
akcemi na společenském životě v obci, firmám za spolupráci, všem zastupitelům a zaměstnancům
obecního úřadu za práci, kterou vykonávají. Přeji krásné Vánoce, dětem bohatého Ježíška, pohodu v
rodinách a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Jiří Vilda, starosta

Příprava investičních akcí v Hostouni
V návaznosti na úvodník pana Starosty bych zde rád upřesnil stav přípravy dlouhodobých projektů
rozvoje obce, které v současnosti řešíme.
1. Projekt komunitního centra na pozemku „školní zahrada“
Na podzim letošního roku byla podána žádost o územní rozhodnutí na základě dokončené
projektové dokumentace a obdržených vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní
správy. Bohužel bylo v průběhu řízení nutno dodatečně doplnit další dokumenty a části projektové
dokumentace, které si Magistrát města Kladna poněkud netypicky pro územní řízení vyžádal. Bylo třeba
objednat hydrogeologický průzkum, navrhnout vsakovací objekt, uzavřít smluvní vztahy s poskytovateli
plynu a elektrické energie, a další úkony. Pro zdárné dokončení celého procesu bylo třeba již v této fázi
provést proces vyjmutí pozemku pod budoucím objektem ze zemědělského půdního fondu, což si opět
vyžádalo nějaký čas. Předpokládám znovuobnovení územního řízení po novém roce s odhadem obdržení
pravomocného územního rozhodnutí v březnu 2017.
Zároveň pokračují práce na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, koncem
listopadu proběhl kontrolní den projektu, kde jsme s projektanty projednali koncept projektové
dokumentace a dořešili technické detaily budoucího objektu, zejména jeho technologická zařízení.
Dokumentace pro stavební povolení bude dokončena začátkem roku 2017.
Vzhledem k průtahům a komplikacím během územního rozhodnutí bude možno zahájit stavební
řízení nejdříve koncem března 2017, kdy bychom mohli mít všechny potřebné dokumenty pro spuštění
stavebního řízení. Paralelně se stavebním řízením, respektive tehdy, kdy bude jasné, že již nedojde
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k zásahům do projektu ze strany úřadů, budeme soutěžit dodavatele stavby a technický dozor investora.
K vlastní stavbě bychom mohli mít vše připravené ve druhé polovině prázdnin.
2. Úpravy Sulevického potoka
Projektovou dokumentaci pro územní řízení, kterou pro obec zpracovával Ing. Fiala, jsme oproti
původně domluveným termínům obdrželi s velkým zpožděním, a to až v měsíci září. Ihned po jejím
obdržení obec rozeslala projektovou dokumentaci k vyjádřením jednotlivých dotčených orgánů státní
správy a správců inženýrských sítí. Bohužel ze strany Povodí Vltavy přišlo v listopadu stanovisko, které
projektové dokumentaci vytýká celou řadu chyb a nedostatků. Toto stanovisko je pro územní řízení zcela
zásadní, řekl bych, že nejdůležitější, a proto bude muset být projektová dokumentace dopracována, či
přepracována.
Firma Aquaprocon, s.r.o. vypracovala a dodala posouzení projektové dokumentace od Ing. Fialy.
Tento posudek rovněž odhalil několik chyb v projektové dokumentaci, nicméně pro nás důležité je to, že
technické řešení, navržené v původní dokumentaci není zcela špatně, pouze dojde k jeho drobným
úpravám. V rámci zpracování tohoto posudku proběhlo jednání s paní Dologovou, po jejíchž pozemcích
potok vede. Původní projekt totiž některé požadavky Dologových zcela ignoroval. K jejím požadavkům, či
návrhům bylo v rámci tohoto posudku počítáno.
Dalším postupem v této věci bude oslovení relevantních projekčních firem k dopracování, či
přepracování projektové dokumentace a opětovný rozjezd územního řízení v co nejkratší době. Bude
uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace, včetně obstarání veškerých potřebných
vyjádření a dokladů tak, aby byl dodavatel projektu motivován k co nejrychlejšímu dokončení.
Dle vyhotovené studie umístění suchého poldru v horním toku Sulevického potoka (včetně dvou
dalších variant umístění retenční kapacity na potoce) vyplývá, že úpravy koryta na návsi jsou jedinou
cestou, kterou je v současné době možné se ubírat. Případné úvahy o zřízení suchého poldru naráží na
problematiku vlastnictví pozemků, která tyto možnosti zásadně komplikuje.
Vzhledem k velmi neuspokojivým výsledkům bude s Ing. Fialou korektním způsobem ukončena
spolupráce na bázi projektování, zůstane mu pouze správa čistírny odpadních vod a příležitostná
konzultační činnost.
Rád bych zde zmínil, že ačkoli již před prázdninami bylo jasné, že původní termíny Ing. Fiala nestíhá
a neustále odevzdání projektové dokumentace oddaluje, zastupitelstvo se shodlo, že dostane šanci
projekt odevzdat. Jeho práce na této akci byla dlouhodobá (pochází hluboko z éry minulého starosty) a
v tu dobu nám nepřišlo efektivní podnikat unáhlené kroky a vracet se na úplný začátek projektu s jiným
projektantem bez obdržení jakéhokoli výstupu od Ing. Fialy.
3. Projekt Revitalizace prostoru Posvícenské návsi
V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení opět vyvstala celá řada
problémů technického charakteru. Bylo nutno například řešit v současné době populární požadavky úřadů
na prověření možnosti vsakování srážkových vod přímo v místě vzniku. Firma Geotrend ze Slaného nám
provedla posouzení na základě kopaných sond na návsi, ze kterého vyplynul další postup v návrhu
odvodňovacího zařízení.
Posudek od firmy Aquaprocon, zmiňovaný výše, doporučil i úpravu „zatáčky“ koryta potoka. O tuto
úpravu byl projekt revitalizace návsi rozšířen, aby na sebe projekty Úprav Sulevického potoka a
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Revitalizace návsi plynule navazovaly. Revitalizace návsi v sobě již lokální rozšíření koryta potoka
obsahuje.
V současné době probíhá dokončování projektové dokumentace pro územní řízení, následně
budou projektantem obeslány dotčené orgány státní správy a správci inženýrských sítí, potřebné pro
budoucí podání žádosti o územní rozhodnutí.
Jak mnohdy sami ze své zkušenosti víte, v dnešní době není proces schvalování staveb vůbec
jednoduchý. Při složitějších akcích, mezi které patří i ty, které tu připravujeme, prakticky nelze odhadnout,
s čím úředníci přijdou a čím nám celou akci zkomplikují. Úředníci chtějí mít svá rozhodnutí a stanoviska
„pokryta“ odbornými názory a posudky jiných, aby odpovědnost nespočinula na jejich bedrech (a v zásadě
se jim ani člověk nemůže divit).
Státní orgány a úřady naprosto nezajímá mizerný současný stav infrastruktury, ale pouze do
okamžiku, kdy je projeven zájem o to, něco budovat. To se pak na základě různých vyjádření, stanovisek a
doporučení z mnohdy bezvýznamných stavbiček stávají zbytečně komplikované projekty.
To vše stojí investory nemalé prostředky a projektování se neúměrně zdržuje. Bohužel, i přes
proklamace v médiích o zjednodušování přípravných procesů staveb, se prozatím na lepší časy rozhodně
neblýská. Nicméně i přesto doufám, že se naše akce povede postupně dokončit a uděláme maximum
proto, aby se tomu tak stalo.
S přáním hezkých svátků a úspěšného roku 2017
Ing. Lukáš Morávek, člen zastupitelstva obce

Rozpočet na rok 2017 a plán investic
Na základě průběžného stavu aktuálního rozpočtu Obce a rozpočtů minulých byl sestaven návrh
rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je i přes více než 4 miliony korun, určené na přípravu a realizaci
stavebních projektů, sestaven jako přebytkový s bilancí příjmy-výdaje více než jeden milion korun. Na
straně příjmů je v návrhu rozpočtu částka 14.855.770 Kč, na straně výdajové pak 13.827.265,40 Kč.
S nadsázkou lze říci, že hospodaříme lépe, než náš stát .
Investiční plán v současné době počítá s třemi relativně velkými a komplexními projekty (1-3) a
dvěma menšími akcemi, které plánujeme financovat z vlastních zdrojů. Každoroční postupnou opravu
hřbitovní zdi, na kterou budeme žádat o příspěvek Letiště Praha a opravu ulice Lipová, na kterou se
budeme opět pokoušet sehnat dotační peníze, zde neuvádím.
1. Komunitní centrum
Celkový hrubý odhad nákladů stavby je nyní cca 7.000.000, financování projektu zvládneme
z vlastních zdrojů, nicméně preferujeme využití výhodného úvěru, který tolik nezatíží rozpočet
obce. Rovněž zjistíme možnosti některého z dotačních programů, nicméně v tomto jsem trochu
skeptický.
Náklady, spojené s dokončením projektových prací
Odhad ceny realizace stavby (pouze část 2017)
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180.000,- Kč
3.000.000,- Kč

2. a 3. Úprava koryta Sulevického potoka a Revitalizace posvícenské návsi
Na rok 2017 je pro obě akce počítáno pouze s projektovou činností, s realizací stavby úprav potoka
počítáme v roce 2018 (odhad – 1.000.000 Kč). V roce 2017 je v rozpočtu počítáno pouze s částkou
na údržbu a čištění koryta potoka. Realizace akce Revitalizace posvícenské návsi připadá v úvahu
z vlastních zdrojů po dokončení stavby Komunitního centra, popřípadě za využití aktuálně
dostupných dotačních titulů. Reálně však práce nezačnou dříve, než v roce 2018.
Náklady, spojené s dokončením projektových prací

210.000,- Kč

4. a 5. Rekonstrukce autobusových zastávek a Propojka ulic Kladenská – Na Pohoří (Na Haldě)
V případě zastávek máme v plánu provést rekonstrukci všech používaných zastávek v obci a jejich
vizuální sjednocení. Akce bude koncipována jako oprava stávajícího stavu a nepředpokládám
nutnost komplikovaných veřejnoprávních procesů při přípravě projektu. Na propojce Kladenská –
Na Pohoří bude zrealizováno jednoduché schodiště z betonových prefabrikátů a obnoveno
odvodnění. Zároveň tím dojde k „podepření“ přilehlé rozpadající se zdi v její patě.
Náklady, spojené s přípravou i realizací zastávek
Náklady, spojené se zpevněním propojky

480.000,- Kč
150.000,- Kč
Ing. Lukáš Morávek, člen zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Hostouň

www. hostounuprahy.cz

Ze zasedání zastupitelstva 24.10.2016
Obec Hostouň vybudovala chodník v ulicích
Na Skalech a Jenečská. Tato stavba se zčásti nachází
na pozemcích parc.č. 1511/2 a 1511/31, které jsou
ve vlastnictví Středočeského kraje. Ohledně převodu
těchto pozemků má obec Hostouň se Středočeským
krajem uzavřenu Smlouvu o budoucí smlouvě
darovací. Na základě zpracovaného a schváleného
geometrického plánu podá obec Hostouň žádost o
bezúplatný převod předmětného pozemku a se
Středočeským krajem uzavře smlouvu darovací.
ČEZ Distribuce, a.s. zpracovává projektovou
dokumentaci na akci "Hostouň, Na Obci, parc.č.
636/21 IP-12-6011175" a obci je předložena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu.
Touto stavbou budou dotčeny pozemky parc.č.597/3
a 1513/1, které jsou ve vlastnictví obce Hostouň.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením této smlouvy.
Na požárním vozidle T 815 CAS 32 byla
provedena oprava, která v částce 205.168,- Kč je
financována z dotace poskytnuté Středočeským

krajem. Na požárním vozidle byly nad rámec této
dotace ještě provedeny nutné práce v ceně 64.733,Kč. Tyto práce budou financovány z příspěvku obcí,
se kterými má obec Hostouň uzavřenu Smlouvu o
spolupráci při zabezpečování požární ochrany.
Pan Zdeněk Seidl podal žádost o odkoupení
části pozemku parc.č. 594/1. Jedná se o pozemek o
výměře 520 m2. Pozemek pan Seidl využívá jako
zahradu. Na tuto část pozemku parc.č. 594/1 má s
obcí Hostouň uzavřenou smlouvu o nájmu.
Zastupitelé tuto žádost projednali a s odprodejem
nesouhlasí.
Pan Jan Fuksa je investorem akce
"Komunikace pro výstavbu 7 RD v celkové délce
184 m a veřejné osvětlení - Hostouň u Prahy" a žádá
o převzetí veřejného osvětlení v ulici Pod Lipami do
vlastnictví a správy obce. K žádosti je přiloženo
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a
revize elektrického zařízení. Obec převezme o pana
Jana Fuksy veřejné osvětlení do svého vlastnictví.
Po převzetí osvětlení bude panu Fuksovi na základě
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vystavené faktury uhrazena částka ve výši 15.350,Kč. Jedná se o cenu jednoho stožáru s lampou,
kterou pan Fuksa vybudoval na základě objednávky
obce.
Zákonem č. 204/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony mění
ustanovení § 47 odst. 6, který zní: "Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec
může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou."
Novela nabyla účinnosti 1. října 2016. Obec
vypracuje obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
v obci Hostouň.
Obec Hostouň zaslala obci Dobrovíz žádost o
příspěvek na stravování dětí s trvalým pobytem v
obci Dobrovíz. Jedná se celkem o dvacet dětí a
příspěvek na rok 2016 by činil částku 23.360,- Kč.
Zastupitelstvo obce Dobrovíz považuje žádost o
příspěvek za neadekvátní a neetický.

Vzhledem k tomu, že paní Dologová plně
nesouhlasí s technickým řešením v dokumentaci pro
územní řízení "Zvýšení kapacity Sulovického
potoka", musí obec nechat zpracovat její posouzení
jinou firmou. Cenová nabídka na toto posouzení od
firmy AQUA PROCON s.r.o. je ve výši 20.800,- Kč.
Obec zadá zpracování tohoto posouzení firmě
AQUA PROCON s.r.o.
Zastupitelé provedli revizi dosud zpracované
projektové dokumentace ulice Na Obci. V rámci
tohoto projektu je realizována projektová
dokumentace v tomto rozsahu:
- projekt příjezdové komunikace
- projekt přeložky vedení 22 kV a přeložky
optických vedení - ŘLP ČR s.p.
- projekt osvětlení pozemní komunikace
- projekt přeložky a ochrany optických vedení SEK
ŘLP ČR, s.p.
Pro úplnost projektu je potřeba nechat ještě
zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
kanalizace a vodovodu. Zastupitelé rozhodli, že
tento projekt bude připravován pro vydání územního
rozhodnutí.

Ze zasedání zastupitelstva 21.11.2016
Letiště Praha, a.s. v rámci programu Dobré
sousedství daruje obci Hostouň 250.000,- Kč na
rekonstrukci zdi okolo hřbitova. Na tuto částku bude
uzavřena darovací smlouva.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2017, jehož součástí je dotační titul č. 5
Podpora obnovy místních komunikací. Obec
Hostouň se do tohoto programu opět přihlásí s
rekonstrukcí ulice Lipová. Termín ukončení příjmu
žádosti je 30.12.2016. Dotace je poskytována až do
výše 50% nákladů akce. Horní limit dotace na jednu
akci činí 1 mil. Kč.
Pan Rostislav Fojt, vlastník nemovitosti v
ulici Jenečská 178, požádal obec o odkoupení
pozemku parc.č. st. 49. Zastupitelé po projednání
odkoupení pozemku parc.č. st. 49 nesouhlasí s jeho
prodejem.
Manželé Iveta a Karel Grzonkovi, vlastníci
nemovitosti Pod Kostelem č.p. 80, si podali žádost o
dokoupení části pozemku parc.č. st. 49. V současné

době je na části pozemku parc. č. st. 49 dlouhodobě
realizována zahrada. Zastupitelé po projednání
souhlasí s tím, aby manželům Grzonkovým byla
odprodána pouze oplocená část pozemku parc.č. st.
49. Cena za prodej pozemku je 100,- Kč/m2.
Vyhotovení geometrického plánu budou hradit
manželé Grzonkovi.
Firma DHK Beroun, s.r.o. připravuje projekt
na stavbu "Korytnovský rybník - stavební úpravy,
odbahnění". Obec vydala s touto stavbou svůj
souhlas. V rámci vodoprávního řízení firma DHK
Beroun, s.r.o. předkládá obci návrh nájemní
smlouvy na část pozemku parc.č. 2699, který je ve
vlastnictví obce. Pronájem se týká části pozemku
parc.č. 2699, který bude dotčen stavbou vtokového
objektu a jehož výměra bude po dokončení stavby
stanovena geometrickým plánem a předmětná část
pozemku bude odprodána firmě DHK Beroun, s.r.o.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy.
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Ing. arch. Miloslav Vajtr je firmou Komerční
park Hostouň, s.r.o. zplnomocněn k zastupování této
firmy při výkonu investorské a projekční činnosti
související s územním řízením případně stavebním
povolením ve věci umístění vodovodní přípojky
vedené či umístěné na pozemku parc.č. 68. Ing. arch.
Miloslav Vajtr předložil obci Plánovací smlouvu a
Smlouvu o právu k provedení stavby ohledně
pozemku parc.č. 1523/2, jehož vlastníkem je obec.
Přes tento pozemek je plánována domovní přípojka
vody pro Komerční park Hostouň, Hostouň č.p. 444.
Před odsouhlasením této plánovací smlouvy budou
osloveni manželé Holoubkovi a Zdeňka Kopernická,
zda nemají zájem o vybudování vodovodní přípojky

k jejich nemovitostem. Z tohoto důvodu bude
předložená Plánovací smlouva a Smlouva o právu k
provedení stavby projednána na příštím zasedání
zastupitelstva.
Starosta jednal se zástupci Metropolitní
kapituly u Sv. Víta ohledně pozemku parc.č. 165/63
(ulice Zahradní). Metropolitní kapitula u Sv. Víta
pozemek obci buď prodá za cenu 100,- Kč/m2 nebo
jej s obcí smění za jiný obdobný pozemek.
Zastupitelé tento návrh projednali a v současné době
nechtějí tento pozemek kupovat do vlastnictví obce.
Obec Hostouň nemá vhodné pozemky, které by
mohla za pozemek parc.č. 165/63 směnit.

Ze zasedání zastupitelstva 19.12.2016
Zasedání zastupitelstva se zúčastnil ing. arch.
Jan Voltr a zastupitelům představil koncept projektu
pro územní řízení Revitalizace Posvícenské návsi.
Se zastupiteli prokonzultoval umístění mostku pro
pěší přes Sulevický potok, zrušení širokého mostku,
úpravu prostranství pro otáčení autobusu a úpravu
prostranství před obchodem.
Obec obdržela posouzení technického řešení
navrženého v dokumentaci pro územní řízení na akci
Zvýšení kapacity Sulovického potoka, které
vypracovala firma AQUA PROCON s.r.o. na
základě objednávky obce. Původní projekt
vypracovaný ing. Miroslavem Fialou dle
posuzovatele má navržené dobré technické řešení,
jen je potřeba doplnit a zpřesnit některé údaje a do
projektu zapracovat připomínky z vyjádření Povodí
Vltavy s.p. Zastupitelé celou záležitost posoudili a
rozhodli, že bude poptána cenová nabídka na
dopracování této dokumentace.
Zastupitelům byl předložen návrh č. 4 na
úpravu rozpočtu na rok 2016 a tento návrh
zastupitelé schválili.
Zastupitelům byl předložen návrh na
rozpočtové provizorium. Jedná se o pravidla, která
by byla uplatněna, pokud by rozpočet obce nebyl
schválen před 1. lednem rozpočtového roku.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium.
Zastupitelům byl předložen investiční plán
obce na rok 2017, o kterém se ve svém příspěvku

zmiňuje pan Lukáš Morávek. Investiční plán na rok
2017 byl schválen.
Z
podnětu
kontrolního
výboru
je
zastupitelům předložen návrh na odepsání
pohledávek . Zastupitelé souhlasí, aby byly
odepsány pouze tyto pohledávky:
Radek Čuda 2.400,- Kč, Omikron Group 6.000,Kč - byla uzavřena smlouva o platbě stočného, ale
objekty nejsou připojeny na kanalizaci;
Marek Sojka 4.200,- Kč - platba stočného byla
převedena z platby na osobu na platbu pro
podnikatele, tzn. dle skutečné spotřeby vody.
Ostatní pohledávky budou předány právníkovi a
vymáhány.
Zastupitelům je předložen návrh na zvýšení
ceny jednorázové známky za svoz domovního
odpadu z důvodu, že stávající cena 60,- Kč již
nepokrývá náklady na jednorázový svoz. S platností
od 1.1.2017 stanovují zastupitelé cenu na 65,- Kč.
Spolky opět požádaly obec o dotaci na svoji
činnost na rok 2017. Se spolky budou na tyto dotace
uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.
Rozpočet na rok 2017 je sestaven a schválen
jako přebytkový. Příjmy jsou ve výši 14.855.770,00
Kč, výdaje jsou ve výši 13.827.265,40 Kč. Rozdíl v
příjmech a výdajích ve výši 1.028.504,60 Kč bude
ponechán jako úspora do příštích let.
Na minulém zasedání zastupitelstva, které se
konalo dne 21.11.2016, byla zastupitelstvu
předložena Plánovací smlouva a Smlouva o právu k
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provedení stavby ohledně vodovodní přípojky pro
č.p. 444. Byli oslovení manželé Holoubkovi a
Zdeňka Kopernická, aby vyjádřili svůj zájem o
zřízení vodovodních přípojek k jejich nemovitostem.
Zájem mají. Je potřeba, aby vodovodní řad měl
takovou kapacitu, aby na něj bylo možné připojit tři
nemovitosti. Jinak zastupitelé souhlasí s uzavřením
této plánovací smlouvy.
Obec Hostouň má do 31.12.2016 uzavřenu
smlouvu na dodávku elektrické energie s firmou
Ampermarket. Na základě cenových nabídek od
firem Ampermarket a ČEZ provedl starosta
porovnání cen elektřiny a navrhuje zastupitelstvu,
aby odsouhlasilo uzavření smlouvy na dodávku
elektrické energie s firmou ČEZ, protože jejich
cenová nabídka je pro obec výhodnější.
Obec má v současné době uzavřené s
odběrateli smlouvy o platbě stočného. Smlouvy již
neodpovídají současným právním předpisům, a tak
budou s odběrateli od 1.1.2017 uzavřené nové
Smlouvy o odvádění odpadních vod a platbě

stočného. K této smlouvě bude ještě přidána příloha,
kterou bude čestné prohlášení o počtu osob bydlících
v nemovitosti a využívajících kanalizaci v obci.
Obec Hostouň vydala obecně závaznou
vyhlášku 1/2016, o nočním klidu. Po posouzení
Ministerstvem vnitra ČR musí obec tuto vyhlášku
zrušit, protože bod 2. g) je v rozporu s platnými
právními předpisy.
Pan Rostislav Fojt si podal žádost o
dlouhodobý pronájem pozemku parc.č. st. 49. Chce
si zřídit vchod do své nemovitosti z tohoto pozemku,
protože stávající vchod má z ulice Jenečská a ten,
vzhledem k jeho blízkosti komunikace a provozu na
ní, není bezpečný. K realizaci vchodu do
nemovitosti není nutné si pronajímat přilehlý
pozemek.
Pro sál v kulturním domě bude vypracován
provozní řád a podmínky k zapůjčení sálu. Tyto
dokumenty budou předloženy zastupitelstvu ke
schválení na příštím zasedání.

Informace z obecního úřadu

www.hostounuprahy.cz

Známky na popelnice
Známky na popelnice na rok 2017 je možné si zakoupit na obecním úřadě od 2. ledna 2017 a
to v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod.
V lednu 2017 budou současně platit známky z roku 2016 i známky nové.

Ceny známek v roce 2016:
Druh známky

Četnost svozů

Cena

červená známka

svoz 1 x týdně celoročně

1916,- Kč

zelená známka

svoz v zimě 1 x týdně, v létě 1 x za 2 týdny

1545,- Kč

žlutá známka

svoz 1 x za 2 týdny celoročně

1020,- Kč

modrá známka

svoz 1 x týdně jen v zimním období

1020,- Kč

bílá známka

jednorázový svoz

65,- Kč
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Cena nájmu popelnic:
Obsah a druh popelnice

Cena

nájem popelnice 110 l kov

170,- Kč

nájem popelnice 120 l plast

186,- Kč

nájem popelnice 240 l plast

228,- Kč

Svozovým dnem je úterý. Pro žluté známky je to pak úterý v každém lichém kalendářním týdnu.
Vyváženy jsou pouze popelnice označené známkami.
Zimní období
leden až duben, říjen až prosinec
Letní období
květen až září

Poplatky a platby v roce 2017
Poplatek za psa
V souladu s platnou vyhláškou č. 1/2011, o místních poplatcích, je pro rok 2017 ke dni 30.6.2017
splatný místní poplatek za psa. Poplatek za psa činí ročně:
a) za prvního psa 200,- Kč;
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se
stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Platba stočného
Platba stočeného za rok 2016 je splatná do 31.3.2017. Sazba je 50,- Kč/osobu/měsíc.
Kulturní akce

Rybova vánoční mše
V pondělí 26.12.2016 od 16,00 v kostele Svatého Bartoloměje v Hostouni.

Plesová sezóna roku 2017
Myslivecký ples

21.01.2017

Hasičský ples

18.02.2017
04.03.2017
25.03.2017
15.04.2017

Sportovní ples
Baráčnický ples
Velikonoční zábava

Všechny plesy a zábava se konají v Kulturním domě v Hostouni.
Vítání občánků

05.02.2017
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Základní škola

www.zshostoun.wbs.cz

Škola před Vánoci zmírňuje tempo
Školní rok je v plném proudu, jen předvánoční čas nám dovolí tempo trochu zmírnit. Kromě
naplánovaného učiva si rádi s dětmi povídáme o Vánocích a zvycích, které se k nim váží. Zopakujeme si
známé koledy a naučíme se i nějakou novou, neznámou. Vyrábíme vánoční ozdoby, aby nám i ve škole
připomněly čas blížících se Vánoc.
Všichni se těšíme na den otevřených dveří, který vždy představuje příjemná setkání s rodiči a
přáteli školy. Společně si s dětmi vyrobíme ozdoby a dárky, každý podle svých představ a chuti. Když
dojdou síly, znovu je načerpáme ze „zásobárny“ v podobě malého občerstvení.
Poslední předvánoční týden nás čeká divadelní představení v divadle Lampion v Kladně. České
Vánoce Josefa Lady nás jistě vánočně naladí. Těšíme se, až si tam s dětmi z jiných škol společně
zazpíváme známé koledy. A pak už jen čekání na Štědrý den…
Přeji dětem, jejich rodičům i Vám všem krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a těším se na další
přínosnou spolupráci v novém roce 2017!
za Základní školu Hostouň Milena Filikarová

Činnost spolků

Dobrovolní hasiči
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží a s ním přichází i čas hodnocení. V letošním roce Sbor dobrovolných hasičů oslavil již
130 let vzniku. Díky sponzorům, ředitelce školy p. Filikarové, skvělé spolupráci s obecním úřadem a za
pomoci našich kamarádů z okolních sborů se povedlo uspořádat, myslím, důstojné oslavy našeho výročí.
Díky dotacím z kraje se povedlo na našem zásahovém vozidle nechat provést úpravy vedoucí ke
zkvalitnění naší práce u jednotlivých zásahů. Naší hlavní činností je ochrana života, zdraví a majetku
osob ať při požárech nebo, v současné době, spíše při povodních. Zúčastňujeme se, jak víte i kulturních
akcí. Ve svém volném čase se členové sboru starají o svěřenou techniku. V letošním roce proběhla
rozsáhlá rekonstrukce vnitřních částí hasičské zbrojnice.
Dovolte, abychom jménem Sboru dobrovolných hasičů poděkovali zastupitelstvu obce za přízeň a
finanční zabezpečení činnosti a popřáli mnoho pracovních i osobních úspěchů. Děkujeme i našim
příznivcům a přispívajícím členům za podporu.
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Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce,
mnoho štěstí, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů a především hodně zdraví.
Michal Svrčina starosta SDH Hostouň
Jiří Fanta velitel JSDH Hostouň

Zásahové vozidlo po úpravě

Zásahové vozidlo před úpravou

Rybářský rok 2016
Rok 2016 byl pro rybářský spolek Hostouň již desátým jubilejním rokem činnosti.
Zahájení sezóny se konalo 16.4.2016 tradičními rybářskými závody, kterých se účastnilo 20 závodníků.
Největší rybou závodu byl kapr o délce 59 cm, kterého se podařilo ulovit Ladislavu Urbanovi. Vítězem závodů se
stal Jan Urbanovský, který nachytal 468 cm ryb. Celkem se ulovilo 44 ryb a to byl za nepříznivého počasí, které
panovalo po celou dobu závodu, velký úspěch.
Jako každý rok rybářský
spolek také pořádal oblíbené
dětské rybářské závody dne
22.5.2016. Díky krásnému
počasí se účastnil rekordní
počet dětí a to 35 ve věku do
10-ti let a 14 dětí ve věku 1015 let. Z mladších účastníků
ulovila největší rybu malá
slečna Barbora Svatošová a to
kapra o délce 52 cm a ze
starších dětí se pyšnil
největším úlovkem kaprem 55
cm Adam Fišer. Celkovými
vítězi se pak stali Petr Hašpl
za děti do 10-ti let a Richard Nikola Krátká a Lukáš Krátký
Czerwinski za děti do 15-ti let. Moc děkujeme rodičům, kteří menším dětem asistovali a vedou své ratolesti k lásce
k rybaření.
Velké díky patří našim sponzorům, kteří věnovali jak peněžité tak věcné výhry do obou závodů.
Spolek rybářů pečuje o údržbu přehrady a jejího okolí, aby všem příchozím bylo na tomto krásném místě
příjemně a užili si zde chvilky klidu a pohody. Rádi poskytujeme zázemí i ostatním hostouňským spolkům, které zde
pořádají akce pro své členy nebo všechny spoluobčany.
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Rádi bychom Vám jménem našeho spolku popřáli krásné Vánoce, plné pohody, štěstí, radosti a do nového roku
jen vše dobré a hlavně pevné zdraví.
Budeme se moc těšit na další setkání při chystaných akcích v roce 2017. Petrův zdar
Za Spolek rybářů Hostouň Markéta Krátká

Slovo z knihovny
Vážení a milí čtenáři i nečtenáři,
od prosince máme v knihovně nový fond knih zapůjčených z kladenské knihovny. Nabízíme široký výběr dětské
literatury, detektivek i odpočinkových knih.
Otevírací doba během Vánoc:
pondělí 26. 12. - zavřeno
pondělí 2. 1. – zavřeno
od pondělí 9. 1. běžná otevírací doba 17.00-18.30 hod.
Ráda bych poděkovala všem, kteří sbírali během celého roku víčka pro nemocné děti. Penízky se dostaly do
správných rukou a patří vám všem velké poděkování.
Přeji vám všem krásné a spokojené Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2017.
Těší se na vás vaše knihovnice Karolína Svatošová
www.hostoun.knihovna.cz

Hostouňští nadšenci
Milí spoluobčané,
poslední letošní akcí bylo rozsvícení vánočního stromečku u kostela. A bylo to velmi důstojné rozloučení.
Příjemné zimní počasí podtrhlo pravou vánoční atmosféru, kterou jsme se snažili nastolit. Pan starosta
Vilda zahájil celou akci vánočním proslovem.
Lenka Musilová věnovala svůj volný čas a energii, aby s dětmi
ze Základní školy Hostouň nacvičila vánoční koledy, které děti
nádherně zazpívaly a zahrály na flétničky. Moc děkujeme
Lence i všem dětem, vystoupení bylo krásně sváteční.
Poté přišel na řadu vánoční příběh. Manželé Barcalovi se
svou dcerou Aličkou se chopili rolí Josefa, Marie a Ježíška, tři
králové přinesli dary a tím se také mohl otevřít kostel pro
veřejnost. Všestranná Lenka Musilová pro změnu zasedla
v kostele za varhany a zprostředkovala všem nevšední
zážitek.
V kostele byla nachystána nebeská schránka pro dopisy
Ježíškovi a ti, kteří uvedli i svou adresu, již dnes mají určitě
odpověď od Ježíška doma.
Děkujeme Obci Hostouň za finanční podporu během celého
roku a především děkujeme všem našim přátelům a známým i
neznámým, kteří byli, jsou a snad i budou nadále ochotni nám
pomáhat.
Během prvního pololetí roku 2017 jsme nuceni z časových
důvodů omezit akce, čekají nás tedy pouze tyto:
5. 2. Vítání občánků
Manželé Barcalovi
31. 3.-1. 4. Jarní bazar
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Pálení čarodějnic a dětský den musíme vynechat, ale věříme, že po letních prázdninách se opět uvidíme
u dalších akcí. Sledujte, prosím, naše internetové stránky.
Na závěr jsme vám všem chtěli popřát krásné Vánoce, ale dovolte, abychom zde ocitovali jeden
dopis pro Ježíška, který se ocitl v naší nebeské schránce v kostele:
„Ježíšku, prosím!
Přines lidem na celém světě mír, klid, spokojenost, štěstí a hlavně zdraví. Zapomeňte na mstu a
záludnosti. Mějte se rádi. Jsme tu jen chvíli, tak toho využijme. Moc děkuji. Krásné Vánoce!!!“
Tak tedy Krásné Vánoce
Vaši Hostouňští nadšenci
www.nadsenci.estranky.cz

Baráčnická obec ,,Sulevice“ Hostouň a Dobrovíz
Milé tetičky, sousedé a vážení občané Hostouně a Dobrovíze.
Naše baráčnická obec se zúčastňuje výročních baráčnických sedění v okolních obcích: v Kněževsi,
Středoklukách, Trocnově ve Cvrčovicích, XVII. župa F. Holého ve Slaném, v Lounech. Pořádáme každým
rokem baráčnický ples v Kulturním domě Hostouň. Pořádáme předvánoční koncert v Kulturním domě
Dobrovíz, letos Patrola Šlapeto.
Dovolte, abychom jménem baráčnické obce Sulevice, poděkovali zastupitelům obcí Hostouň a
Dobrovíz za přízeň a finanční podporu.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu, i nadále rádi přijímáme nové členy.
V pondělí 12.12.2016 jsme se sešli jako každý rok v Kulturním domě v Dobrovízi na předvánočním
koncertu, letos s Patrolou Šlapeto. Sál byl příjemně vytopen a vyzdoben. Napečené vánoční cukroví na
stolech a plápolající vánoční svíčky a vázičky s ozdobeným chvojím navodili příjemnou vánoční atmosféru
večera.
Kolem 18. hodiny 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 kapelu Partolu Šlapeto a popřál příjemný večer všem lidem v celém sále.
Tetička Mirka poděkovala Obci Dobrovíz a Nadaci spolku Občané pro Dobrovíz za finanční podporu a
spoluúčast na této kulturní akci.
Patrola Šlapeto rozjela koncert s pěknými písničkami a prokládanými trefnými vtípky. Zahráli nám
i koledy, které jsme si společně zazpívali. Úžasná atmosféra v tomto vánočním čase.
Rychtář a tetička Mirka poděkovali a všichni jsme se rozloučili s kapelou velkým potleskem.
Popřáli všem hezké vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví v novém roce 2017, v příštím roce abychom se
znovu ve zdraví sešli. Tato akce sklidila velký úspěch
Poděkování patří také tetičkám Zdeně Vacovské, Miládce Hašplové, Růžence Krásové a kamarádce
Olince Platkevičové za přípravu sálu.
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Z koncertu Patroly Šlapeto

Pozvání na 71. Baráčnický ples
25. března 2017
který se koná v Kulturním domě v Hostouni od 20 hod.
hraje hudba V-Systém Jiřího Vildy
Závěrem za baráčnickou obec Sulevice přejeme Všem hostouňským a dobrovízským občanům
hezké prožití vánočních svátků, v novém roce 2017 hodně zdraví,štěstí a spokojenosti.

Konšelé:
rychtář
místorychtářka
syndik,kontribuční Dobrovíz, gratulant,švandymistr
berní (pokladní)
kronikář
kontribuční Hostouň , gratulant
slídil účtů (revizor)
slídil účtů (revizor)
kulturní
kulturní
člen konšelstva
člen konšelstva

Josef Vacovský
Karolína Šmucrová
Mirka Hlůžová
Hana Trachtová
Hana Lehká
Zdena Vacovská
Růžena Krásová
Ing.Ladislav Krása
Ing.arch.Lukáš Procházka
Eva Nováková
Milada Hašplová
Jindřich Hlůže
Za Baráčnickou obec Sulevice syndik Mirka Hlůžová

Chovatelé drobného zvířectva Hostouň
Vážení občané a zastupitelé obcí Hostouň a Kněževes.
Dovolte mi, abych jménem chovatelů drobného zvířectva poděkoval zastupitelům obce Hostouň v
čele se starostou Jiřím Vildou a také zastupitelům obce Kněževes se starostou S. Ketnerem za přízeň a
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podporu v naší činnosti.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří pomohou finančně, ale i těm jež pomohou
převozem klecí, voliér a dalším, kteří pomáhají na přípravě výstavy. Bez této pomoci bychom těžko
uspořádali výstavu.
Příští výstava se koná v Kulturním domě v Kněževsi. Bude zde k zakoupení chovné zvířectvo.
v sobotu 28. ledna 2017 od 8 hod. do 16 hod.
v neděli 29. ledna 2017 od 8 hod. do 12 hod.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
Vážení občané, zastupitelé a příznivci chovu drobného zvířectva, dovoluji si Vám jménem chovatelů
základní organizace Hostouň popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2017.
Za chovatele Jindřich Hlůže

Spolek rybářů obce Hostouň přijme nové členy
Spolek se věnuje údržbě rybníka v Hostouni.
Zájemci hlaste se u:
Maršálek Mirek tel. 607663840
Čipera Josef tel. 721025058
Společenská rubrika

K životnímu jubileu blahopřejeme !!!!!
Říjen
K R Á S O V Á Vilemína
Š U P Karel
Ř I M S O V Á Jana

91 let
85 let
60 let

Listopad
R A D O S T N Ý Václav
Š Í C H O V Á Jana

80 let
65 let

Prosinec
P H I L I P P O V Á Jana 75 let
Ř E H Á K O V Á Jaroslava 65 let
B A R T O Ň Jan
65 let
Ř Í H A Stanislav
60 let

Vítáme nové občánky a blahopřejeme jejich rodičům
C H U M A N O V Á Anna
K A I S E R O V Á Lucie

Z našich řad odešli:
H U S Á K Vladimír
K R A U S Karel

ve věku 63 let
ve věku 87 let
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J I R A S O V Á Helena

ve věku 65 let

P. Jaroslav P T Á Č E K O.Cr., osobní arciděkan, čestný komendátor Rytířského řádu Křižovníků s
červenou hvězdou, nositel papežského vyznamenání Pro ecclesia et pontifice ve věku 89 let
Inzerce
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