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♦ Program rozvoje obce ♦ Rozpočet obce na rok 2013 ♦ Hovorčovice a Místní akční skupina Nad Prahou ♦
Vážení čtenáři,
jak se již stalo zvykem, zabývá se téma druhého čísla s železnou pravidelností rozpočtem obce. Z článku na druhé straně si můžete
udělat obrázek, s jakými prostředky obec hospodaří a jaké investice můžete v tomto roce očekávat. Zároveň přinášíme i podrobný
popis toho, co by se mělo v obci dít v následujících letech. Ten najdete v článku Program rozvoje obce.
Krásné květnové dny Vám přeje Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY – tato služba pro
seniory byla znovu obnovena. Poradna se bude konat
pravidelně každou poslední středu v měsíci od 15 hodin
na obecním úřadě a bude ji i nadále vést JUDr. Jiřina
Škáchová, na kterou se spoluobčané rádi obraceli se
svými problémy již v minulosti. Poradna bude pravidelná, ale zejména v době dovolených doporučujeme ověřit si termín konání na obecním úřadě osobně nebo na
tel. 283 933 123.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – jarní úklid skříní může být i
dobrým skutkem… Nepotřebné věci můžete předat na
humanitární sbírku Občanskému sdružení Diakonie
Broumov, která se v naší obci pravidelně koná již několik let. Letošní jarní sbírka se uskuteční ve dnech 14. 16. 5. 2013 od 7:30 do 16:00 hod na obecním úřadě.
Věci odevzdávejte čisté, nepoškozené a zabalené do
igelitových pytlů nebo krabic tak, aby se při přepravě
nepoškodily. Do sbírky můžete poskytnout oblečení,
lůžkoviny, povlečení, záclony, domácí potřeby, obuv,
hračky, péřové přikrývky a polštáře apod.
SBĚRNÝ DVŮR – po změně na letní čas připomínáme,
že otevírací doba sběrného dvora v bývalém areálu
JZD Revoluční 18 je každou neděli vždy od 17 - 19 hodin. Sběrný dvůr mohou využít trvale hlášení občané, a
to zdarma (vezměte si s sebou občanský průkaz).
SBĚR POUŽITÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ A
TUKŮ - do popelnic firmy EKO PF Biologická likvidace
odpadů, které jsou nově umístěny ve sběrném dvoře a
v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad v ulici Březiněveská a K Potoku, můžete odložit použitý potravinářský
olej a tuky. POZOR, olej a tuky do popelnic dávejte
pouze v uzavřených PVC obalech!
Z EVIDENCE OBYVATEL – ke konci dubna evidujeme
„zatím“ 25 nových občánků (miminek do 1 roku věku),
a to 22 chlapečků a pouze 3 holčičky! Slavnostní vítání
občánků letos proběhne v druhé polovině roku.

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2013 – připomínáme, že
místní poplatek za komunální odpad dosud nezaplatili
občané ze 40 domů a poplatek za psy 9 občanů. Všem,
kteří zapomněli, doporučujeme poplatek neprodleně
uhradit. Celkem máme letos v obci přihlášených 328
psů, prozatím jsme vydali 1050 nálepek na nádoby na
směsný odpad a 106 nálepek na nádoby pro bio odpad.
PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE
ZO na svém březnovém zasedání schválilo Program
rozvoje obce Hovorčovice 2013-2014 a výhled jejího
rozvoje do roku 2018, o jehož přípravě jsme Vás informovali již v minulém čísle Zpravodaje. V úplném znění
je tento program k dispozici na obecním úřadě a bude
zveřejněn i na internetových stránkách obce. Nyní bychom Vás rádi ve zkratce seznámili s hlavními body
programu, které se Vás občanů bezprostředně týkají a
jsou v rámci harmonogramu plánované na nejbližší období, tedy rok 2013.

 Rekonstrukce vozovky v ul. Nádražní a Veleňská a
části ulice Východní, Březiněveská (východní část a navazující západní část k ulici Souběžná), Líbeznická
(oprava silnice z panelů a parkování u MŠ), části ul.
Lánská včetně parkoviště,

 Rozšíření a intenzifikace ČOV, odstranění nefunkčnosti kanalizační přípojky restaurace u Tenisu,

 Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci
a zřízení v ul. Dubová, Akátová a Březová a v lokalitě
Lány I, umístění semaforu u zastávek MHD ve středu
obce,

 Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech
částech obce,

 Zahájení výstavby lokality “Pod Lesem“ a vybudování
nové přístupové komunikace do této lokality, výstavbu
realizuje investor Radotín Development s.r.o., který
musí zajistit i vybudování nového vodovodního přivaděče a severní stoky kanalizace,
dokončení na str. 4

NOVÝ ADRESÁŘ FIREM A SLUŽEB V HOVORČOVICÍCH
Součástí schváleného Programu rozvoje obce Hovorčovice je i podpora místního podnikání. Prvním krokem, jak
chceme místní firmy a podnikatele podpořit, je dát jim možnost prezentovat se v adresáři firem a služeb, který bude
zveřejněn na internetových stránkách obce. Nabízíme tedy všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám a subjektům, kteří chtějí být do adresáře zařazeni, aby poslali své údaje se souhlasem ke zveřejnění na e-mailovou adresu obecního úřadu. Údaje zasílejte v následující podobě: název firmy, adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, internetové stránky, krátký popis činnosti, provozní doba. Adresář bude zveřejněn ve zvláštní rubrice
na internetových stránkách obce a v tištěné podobě bude vyvěšen na informačních nástěnkách na podatelně obecního úřadu. Jeho smyslem je informovat občany a případné zákazníky o službách, které mohou v obci najít. Zveřejnění bude bezplatné.

TÉMA ČÍSLA — ROZPOČET OBCE NA ROK 2013
ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE NA ROK 2013
V letošním rozpočtu se pozitivně projeví loňská změna
rozpočtového určení daní, o kterou se několik let bojovalo a která přináší navýšení rozpočtů zejména menších
obcí. Vzhledem k nejistému vývoji celkových daňových
příjmů státu uvidíme až na konci roku, o kolik to bude
více – skutečnost určitě nebude tak optimistická, jako
první čísla ze září minulého roku, ale i tak je každá částka navíc dobrá.
Letošní rozpočet je jako první navržen jako rozpočet
vyrovnaný, tj. příjmy se rovnají výdajům. Finanční přebytky z několika minulých let se letos nepoužijí.
V letošním roce bude také doplacena půjčka od firmy
IMOS z roku 2006, která ukrajuje ročně 862.500Kč.
Díky tomu je možné uvažovat s možností začít v příštím
roce komplexní rekonstrukci zbývajících komunikací ve
staré části obce. Vše bude samozřejmě závislé na přípravě projektů, zajištění financování půjčkou a vyřešení
majetkových vztahů – stále velká část komunikací není
ve vlastnictví obce.
V letošním roce se také počítá se zahájením výstavby
v části severní lokality. S tím souvisí nutnost rozšíření
čističky odpadních vod a kanalizační sítě.
Většina příjmů obce je stále ze sdílených daní, které stát
vybere. Hovorčovice z nich dostanou část, která je závislá na počtu jejich obyvatel, rozloze katastrálního území, počtu zaměstnanců v obci a nově i podle počtu žáků. Čím větší jsou tato jednotlivá kritéria, tím více peněz do našeho rozpočtu dostaneme. Velikost katastrálního území moc neovlivníte, ale v počtu trvale hlášených obyvatel máme stále rezervu – a přitom
k přihlášení k trvalému pobytu v obci stačí tak málo…
Příjmy

Výdaje a financování (splátky půjček)
celkem 36.528.677,50 Kč
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
14.350.000 Kč Rozšíření kanalizace a modernizace čistírny odpadních vod
6.330.000 Kč Nejnutnější opravy a rekonstrukce silnic
v obci a projekty těchto rekonstrukcí
Splátky půjček a úroků z nich:
1.661.700 Kč splátky půjček od firem IMOS Zlín a AVE
CZ (obě r. 2006), úvěr na přístavbu MŠ
(r. 2010)
Z dalších výdajů:
1.950.000 Kč sběr a svoz komunálních, tříděných a
jiných odpadů
1.435.000 Kč Výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň
950.000 Kč Provoz a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
620.000 Kč Provoz mateřské školy
600.000 Kč Areál fotbalového hřiště, výkup pozemku
pod hřištěm, dotace sportovním spolkům
Tak jako každý rok máte možnost se v případě zájmu
na obecním úřadě podrobně seznámit s podrobným rozpočtem členěným na jednotlivé paragrafy a položky.

celkem 36.528.677,50 Kč

17.500.000 Kč ze státního, resp. krajského rozpočtu
13.730.000 Kč příspěvek investorů na infrastrukt. obce
1.500.000 Kč daň z nemovitosti
1.150.000 Kč poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu
520.000 Kč příspěvek od provozovatele ČOV
Dále příjmy z místních poplatků (z výherních automatů,
ze psů a jiné.), z pronájmu budov, zaplacených pokut,
sankčních poplatků aj.

Struktura nejvýznamnějších výdajů

HOVORČOVICE A MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA NAD PRAHOU
Obec Hovorčovice se stala partnerskou obcí MAS Nad
Prahou, o.p.s. Stejně, jako okolní obce z našeho mikroregionu, očekáváme větší propojení a spolupráci
s okolím i v podobě připravovaných projektů při získávání dotací EU. Obecně prospěšná společnost zažádala
Státní zemědělský intervenční fond dne 12. února 2013
o dotaci na chod společnosti. Partnerskými obcemi jsou:
Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Odolena Voda, Panenské
Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy,
Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín.
Obec Hovorčovice na Valné hromadě společnosti MAS
Nad Prahou získala jedno místo v Programovém a monitorovacím výboru a zastupovat obec bude zastupitelka
Mgr. Iveta Chmielová Dalajková. Lepší pozici by naše
obec získala, pokud bychom pokryli i další okruhy partnerů – a to zástupce z neziskového a podnikatelského
sektoru. Ostatní obce mají více členů ve více výborech.
Proto bych si dovolila i tímto upozornit, že čím více zástupců ze všech sektorů bude obec mít (veřejný, sou-

kromý a neziskový), tím větší šanci máme na obhájení
si našich obecních priorit a záměrů. Pokud byste se blíže
chtěli seznámit s informacemi, naleznete je na
www.nadprahou.eu. Rovněž se členy mohou stát jednotlivci a zastupovat tak občanskou skupinu. MAS Nad
Prahou vznikla kvůli lepší pozici při získávání dotací
např. na nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů, ale i třeba na cyklistické stezky a lepší
propojení s okolím, na výstavbu nových kulturních míst,
či na informační tabule či naučné stezky, dále pak na
pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a
údržbu přírodních lokalit nebo kulturního dědictví. Obec
Hovorčovice vidí velkou využitelnost i pro zkvalitnění
sportovních aktivit v obci, zejména pro zlepšení podmínek sportovního vyžití v obci. MAS – vznikají vždy před
připravovaným budoucím programovým obdobím EU
(2014-2020) proto, aby startovací pozice pro čerpání
byly lepší. Jako partneři MAS očekáváme lepší zapojení
se v dotačních titulech budoucího programového období.
Tedy pro všechny výzvy Programu rozvoje venkova,
které začnou v roce 2014.
(autor: Iveta Chmielová Dalajková)

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 26. března 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mgr. Mufová Hana, Ing. Dubnová
Jana, Ing. Lopata Oldřich, Češpiva Ladislav, Kotva Milan, Mgr. Chmielová Dalajková Iveta
Omluveni: Ing. Kukliš Igor, Stareček Václav
Hosté: Bc. Monika Mothejzíková
Zastupitelstvo obce:
 schválilo uvolnění přístupu k rybníku ze strany od Staré Návsi,
 schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem v obci Hovorčovice, její úplné
znění je k dispozici na internetových stránkách obce,
 schválilo výroční zprávu a rozpočet MŠ Hovorčovice
na rok 2013 a vyhlásilo konkurs na funkci ředitele/
ředitelky MŠ s termínem odevzdání přihlášek do
23.4.2013,
 schválilo Program rozvoje obce na roky 2013 -2014 a
výhledu jejího rozvoje do roku 2018 (o programu
podrobněji na str. 1 a 4)
Zasedání zastupitelstva
Přítomni: Novák Jiří, Mgr.
Jana, Ing. Lopata Oldřich,
Igor, Kotva Milan, Mgr.
Stareček Václav

16. dubna 2013 - výňatek
Mufová Hana, Ing. Dubnová
Češpiva Ladislav, Ing. Kukliš
Chmielová Dalajková Iveta,

ZO schválilo rozpočet hospodaření obce na rok 2013 a
dále schválilo poskytnutí finančních příspěvků pro následující subjekty: Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje, SKK – kopaná Hovorčovice, OS
Hovorčovice, OS Felix Libery v Hovorčovicích, Římskokatolická farnost svatého Klimenta Odolena Voda, Místní organizace ČRS Hovorčovice a na akci Veterán dech.
Plánovací smlouva mezi obcí a investorem Radotín Development s.r.o. k výstavbě v lokalitách 10a a 10b i
smlouva o poskytnutí finančního příspěvku obci jsou
připraveny, byly v nich zohledněny připomínky stavebního výboru obce i obou smluvních stran a nyní byly
předány k posouzení právním zástupcům obce i developera. Právně odsouhlasené dokumenty ZO projedná na
nejbližším, popř. mimořádném zasedání ZO.
Dále ZO schválilo vyhlášení veřejných výběrových řízení
na zajištění dodavatelů pro rozšíření ČOV v obci a na
opravu/rekonstrukci povrchu komunikací Nádražní, Veleňská a část Východní, Lánská, Březiněveská východní
část a západní po ulici Souběžnou, Líbeznická – parkování před MŠ.
Z důvodu legislativní změny v oblasti výherních automatů ZO schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2013 o místních poplatcích, vyhláška je v úplném
znění k dispozici na internetových stránkách obce.

PRAŠNÉ ULICE
Trvalo to, ale konečně přišlo jaro! A s ním se do většiny
ulic v Hovorčovicích vrátila oblaka prachu a špíny. Proto
na Vás, vážení řidiči motorových vozidel, apeluji s
prosbou – na pozemních komunikacích se kromě Vás
pohybují také cyklisté, maminky s kočárky, děti a staří
lidé, kteří se před oblaky prachu z Vašich motorových
vozidel nemají kam schovat. Přitom by stačilo tak málo
- snížit rychlost Vašeho vozu pod tu nejvyšší povolenou
v obci (40km/h ) a projíždět po nezpevněných cestách
v naší obci "krokem". Pohled do zpětného zrcátka na
usměvavé a spokojené spoluobčany Vám všem bude
určitě zaslouženou odměnou.
PÁLENÍ VĚTVÍ A STARÉ TRÁVY
S nástupem jarního období přichází čas, kdy se občané
vrhají na jarní úklid svých zahrádek - vyhrabávají starou trávu, zastřihávají větve stromů a keřů. Starou trávu a ořezané větve pak nezákonným způsobem likvidují
tak, že je spalují. Mnozí občané si ani neuvědomují, že
svým chováním porušují hned několik zákonů najednou, protože vypalování a spalování suché trávy a ořezaných větví je v České republice zakázáno Zákonem o
ochraně přírody a krajiny, Zákonem o požární ochraně
a Zákonem o ochraně ovzduší. V otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva k tomu určená výrobcem, přičemž paliva nesmějí být znečistěná toxickými
látkami.
Upozorňuji proto občany, že pokud někdo spaluje i jen
suché rostlinné zbytky, neměl by tím obtěžovat například svého souseda a už vůbec by je neměl spalovat na
veřejném prostranství. V opačném případě může být
řešen blokovou pokutou nebo může být oznámen
správnímu orgánu.
PSÍ EXKREMENTY
V úzké spolupráci s vedením OÚ Hovorčovice bude v
nejbližších dnech ve vytipovaných lokalitách obce postupně umísťována FOTOPAST, aby se odhalili občané,
kteří se úmyslně dopouštějí znečišťování veřejného prostranství tím, že po svých psech neuklízejí psí exkrementy. NEUKLIZENÍ PSÍCH EXTREMENTŮ Z VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ JE PŘESTUPKEM PROTI VEŘEJNÉMU
POŘÁDKU (§47, odst. 1, písm. d, zákona 200/1990
Sb.) A OBEC MŮŽE ZA NESPLNĚNÍ TÉTO POVINNOSTI ULOŽIT POKUTU AŽ DO VÝŠE 20 000 KČ.

PLACENÁ INZERCE

Na základě skutečností zjištěných při místním šetření
příčin propadů v ulici Nádražní, které bylo provedeno za
účasti soudního znalce obce a zástupce společnosti
IMOS Group s.r.o., ZO odmítlo nabídku společnosti
IMOS Group s.r.o. na ukončení soudního sporu obce
formou finanční kompenzace ve výši 250 tis. Kč.
ZO schválilo dodavatele na nezbytné opravy VO v obci
a doplnění svítidel ulici Lánská a Akátová. Dodavatelem
bude společnost Elektro HC s.r.o., která s obcí dlouhodobě spolupracuje při běžných opravách VO a realizovala pokládku kabelů v ulici Lánská, kde VO nebylo
z důvodů insolvence investora dokončeno.

Dokončení článku Ze zasedání zastupitelstva obce ...

ZO schválilo zadání poptávkového řízení na dodavatele
obecního rozhlasu oslovením nejméně pěti dodavatelů
s termínem doručení nabídek do 15.5.2013.

VOLNÝ ČAS
PROGRAM ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE
(dokončení ze str. 1)

 Vytvoření závazných zásad a podmínek pro další výstavbu v obci pro budoucí developery,

 Adresář služeb a výrobců v obci a zavedení rubriky
webu obce,

 Posouzení vhodnosti založení Technických služeb obce
s.r.o.,

 Údržba a pravidla využívání Malého a Velkého parku
(závisí na výsledku restitučního sporu),

 Revize provozu sběrného místa a vydání závazných
provozních pravidel, analýza možností svozu komunálních odpadů (s ohledem na rozvoj obce a nutnost
ochrany životního prostředí) a ověření výhodnosti současné svozové firmy a možností konkurence,

 Vyčlenění části pozemku 56/338 pro potřeby zřízení
veřejného hřiště s přírodními prvky - komunitní projekt
realizovaný pod záštitou MŠ,

 Analýza využitelnosti budov a pozemků z majetku
obce a návrh řešení (budova školy, budova č.p. 1, prostory ve statku, dům s pečovatelskou službou, …),

 Podpora spolkové činnosti a komunitního života formou finančních příspěvků obce, spolupráce s farností
(využití kostela pro kulturní akce), využití prostor v MŠ
pro volnočasové aktivity občanů,

 Odstranění vad z rekonstrukce MŠ (schody, květinová
vana, vzduchotechnika), vyhlášení konkursu na ředitele/ku MŠ, spolupráce s MŠ na podpoře komunitního života, zajištění spádové ZŠ od školního roku 2014/15,

 Dořešení vlastnických vztahů na hřišti, odkoupení pozemků a uzavření smlouvy s OS SKK do června 2013,

 Spolupráce s farností v péči kostel (oprava svodů a
okapů), zjištění kapacity hrobových míst na pozemku
kostela,

 Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro
stravování seniorů a případná realizace od školního roku
13-14, pokračování v právních poradnách pro seniory,

 Příprava projektu posílení Obecní policie od roku
2014, úprava režimu provozu OP – noční a víkendové
služby,

 Dořešení změny územního plánu obce č. 1 a 2 a příprava změny č. 3.
Realizace výše uvedených akcí a úkolů samozřejmě závisí i na vnějších okolnostech a součinnosti dalších subjektů. Kromě těchto bodů program obsahuje celou řadu
dalších úkolů, které se týkají interních procesů fungování, přípravných prací pro realizaci akcí apod., podrobně
rozpracovaný přehled navazujících úkolů na rok 2014 a
vizi na rok 2015-2018 tak, aby byla zachována kontinuita vývoje obce v dlouhodobém horizontu.
DIVADELNÍ KROUŽEK
Scházíme se každou středu ve
Vitall Centru, od 16 hod. menší
děti do 5 let a od 17 hod. předškoláci a školáci. Hrajeme si se
slovy, hudbou, rytmikou, fantazií a
hlavně spolu. My starší vymýšlíme, o
čem to naše divadlo bude, a když je hezky, tak nás můžete potkat, jak se pilně připravujeme v parku. Chcete
se přijít podívat? Přijďte! A pokud chcete vědět více,
volejte 739478759. Těšíme se na Vás!
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