ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
Č. 4/2010

Zdarma

srpen 2010

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se koná :
v pondělí 30. srpna 2010 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Hřebeč

Navržený program jednání:
1. Dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci chodníků
2. Dotace od Středočeského kraje na vybudování polní cesty Hřebeč - Lidice
3. Závěrečný účet obce za r. 2009
4. OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 Informace z úřadu
*** Sbírka pro oblasti postižené povodní
Český červený kříž Kladno vyhlásil sbírku na pomoc oblastem postiženým
povodněmi, konkrétně pro Děčín a Frýdlantsko. Potřeba je především balená
pitná voda a úklidové, dezinfekční, čistící a hygienické prostředky. Humanitární
pomoc můžete předat v sídle ČČK Kladno, Zd. Petříka 2595 denně od 8.00 do
17.00 hodin.
*** Obecní policie Stehelčeves
OP Stehelčeves zprovoznila své webové stránky na adrese:
w w w . ob e c n i p ol i c i e s t e h e l c e v e s . w e b n o d e . c z
*** Přerušení dodávky el. energie
Ve čtvrtek 19. srpna 2010 bude v době od 8.00 do 15.00 vypnutý el. proud
v ul. Kamenná, Kladenská, Opletalova (od křižovatky k čp. 376 – pravá strana ve
směru na Dolany).

Nebezpečný odpad: ve čtvrtek 16. září 2010
stanoviště:

17.00 – 17.30 hod. Netřeby u restaurace Na Čamrdě
17.30 – 18.00 hod. u Pošty
18.00 – 18.30 hod. na náměstí u obecního úřadu

Velkoobjemové kontejnery:
od pátku 17. září do neděle 19. září 2010.
Stanoviště: na náměstí u KD, u Pošty, u restaurace Na Čamrdě
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 O čem jednalo zastupitelstvo
USNESENÍ č. 25
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v úterý 8. června 2010
Zastupitelé obce po projednání:
a) SCHVALUJÍ:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu pí. Milenu Hájkovou
a p. Ladislava Čermáka.
2. Navržený program jednání.
3. Prodej části pozemku 1095/13 o výměře cca 22 m2 Ing. Točíkovi a část o
výměře cca cca 19 m2 p. Příplatovi za cenu 50,- Kč/m2. Přesná výměra
převáděných částí bude určena geometrickým plánem, který nechají na
vlastní náklady vypracovat žadatelé. Žadatelé rovněž uhradí náklady za
vypracování kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru.
4. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1729 o výměře 670 m2 od Pozemkového
fondu ČR do majetku obce.
5. Koupi pozemků parc. č. 1559 a 1775 od PF ČR.
6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na položení el. kabelů v ul. 5. května.
7. Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Hřebeč a OS TASOV na převod nově
vybudovaného veřejného osvětlení do majetku obce.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o stanovení pravidel pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Hřebeč.
9. Vyřazení drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu v celkové
hodnotě 55 384,- Kč.
b) NESCHVALUJÍ:
1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hřebeč za rok 2009 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
c) SOUHLASÍ:
1. S osvobozením od nájmu z pronajatých prostor na rok 2011 pro MO ČRS
Hřebeč.
d) STANOVUJÍ:
1. Dle ustanovení § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet zastupitelů obce Hřebeč pro volební období 2010 – 2014 na 9
členů.
e)
1.
2.
3.

BEROU NA VĚDOMÍ:
Kontrolu usnesení z předchozího veřejného zasedání.
Informace o činnosti a finančních příjmech a výdajích za uplynulé období.
Připomínky občanů vznesené v rozpravě.
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 Obecně závazná vyhláška
OZV obce Hřebeč číslo 1/2010 ze dne 8. června 2010,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Zastupitelstvo obce Hřebeč se na svém zasedání dne 8. 6. 2010 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 10 a 14 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1)
v obci:
Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku a
s trvalým dohledem osoby doprovázející psa s výjimkou následujících prostor
vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce:
• cesta nad Lipovcem
• polní cesta ke Kladnu
• polní cesta od „křížku“ (ul. Lípová) k Lidicím
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
3. Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.

1.

2.
3.
4.

Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na psy, kteří jsou při pohybu na veřejných
prostranstvích doprovodem osob zdravotně postižených a na psy zdravotnické a
služební.
Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci Obecní policie Stehelčeves.
Splněním povinností dle této vyhlášky není dotčena odpovědnost osoby uvedené
v článku 1, odst. 2) za škodu způsobenou psem na zdraví nebo majetku.
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Hřebeč č. 11, o pořádku
a čistotě v obci ze dne 25. 2. 2000.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010.
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 Společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
V ČERVENCI a SRPNU své narozeniny oslavili:

paní Markéta Fousková
paní Vlasta Voříšková
paní Anna Valentová
pan Jiří Hlinovský

pan Vladimír Pražák
paní Růžena Vaníčková
paní Běla Šemelíková
pan Václav Mančal

JSME NA SVĚTĚ!
DAVID SLABÝ
JAN BERCÍK
VOJTÉCH NYKL
JANA VORÁČKOVÁ
BARBARA ALICE BERANOVÁ
MICHAL MRKVA
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zastupitelům obce Hřebeč za přání k mým 80. narozeninám a paní
starostce za předaný dar a návštěvu.
Přeji i Vám hodně zdraví, úspěchů a krásnou dovolenou.
Karel Klicman

OPUSTIL NÁS NAVŽDY:
pan A d o l f K š í r ve věku nedožitých 83 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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 Pozvánky
PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ NAVŠTIVTE
KLADENSKÝ VELETRH
Prostory Kladenské sportovní haly budou 3. - 5. září 2010 hostit
premiérový ročník Kladenského veletrhu. Tato akce s podtitulem STAVBA –
AUTO – BYDLENÍ – ZAHRADA – REGION nabídne mnoho inspirace všem, kteří
uvažují o stavbě nového domu nebo zahajují rekonstrukci domu staršího, ale také
všem, kteří se jen snaží neustále své bydlení zlepšovat a modernizovat.
Mezi 50-60 vystavovateli budou převládat firmy, zabývající se výrobky a
službami pro dům, byt, dílnu a zahradu. Většina vystavovatelů na veletrhu nabízí
výrazné veletržní slevy, které není možno jinde získat. Akce bude probíhat
v bezprostřední blízkosti kladenského Sletiště, kde budou souběžně probíhat
tradiční Dny města Kladna.
Zkrátka první zářijový víkend skýtá výbornou příležitost navštívit
akci, která svým rozsahem nemá v regionu obdoby. Vstup je pro
návštěvníky zdarma, brány veletrhu budou otevřeny v pátek 3.9. od
13.00 do 18.00 hod., v sobotu 4.9. a neděli 5.9. vždy od 9.00 do 18.00
hodin.

 Inzerce
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Poskytuji kompletní servis hlídání malých dětí
(souběžně s vlastním 14-ti měsíčním dítětem).
Nabízím zázemí malého domku se zahradou.
Připravena bude zdravá strava, program podněcující
v rozvoji nových dovedností i nutný prostor k odpočinku.

V případě zájmu lze domluvit hlídání u Vás doma.
Budu se velice těšit na setkání.
Cena dohodou.

Kontakt: 775 580 994

Místo: Hřebeč
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Obč an s k é s dru ž en í D i ak on i e Br ou mov v e s p ol u p r ác i
s O b ec n ím ú ř a d em Hř e b eč

VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční,
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.

Věci můžete odevzdávat na obecním úřadě

o d 1 1 . d o 1 5 . ř í jn a 2 01 0.
(Věci nenoste do patra, můžete je nechat pod schody.)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z
ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem
znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 Sportovní okénko
4. ročník dětských cyklistických závodů
Letošních cyklistických závodů, které se konaly v sobotu 12. června, se
zúčastnilo 61 závodníků.
Výsledky dle kategorií:
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo

1. místo

Odstrkovala - ročník 2006 a mladší
CHLAPCI
DÍVKY
Ondřej Baranec
Hana Slezáková
Vojtěch Urban
Daniela Mayerová
Matyáš Přibyl
Kolo – ročník 2006 a mladší
Aneta Dlouhá
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3. místo

Kolo – ročník 2005 – 2004
Mikuláš Mentberger
Nela Dlouhá
Vítek Čapek a Jakub Mošovský Johana Mayerová
(oba ve stejném čase)
Luboš Terynger
Veronika Müllerová

1. místo
2. místo
3. místo

Jakub Mošovský
Jan Škoda
Šimon Mayer

1. místo
2. místo
3. místo

Kolo – ročník 2001 – 2000
Tomáš Robovský
Tina Dvořáková
Matouš Mentberger
Simona Smrčková
Adam Trejbal
Františka Mošovská

1. místo
2. místo
3. místo

Kolo – ročník 1999 – 1998
Vojtěch Mentberger
Lucie Cikhartová
Jakub Škoda
Lucie Kotíková
Martin Zubek

1. místo
2. místo
3. místo

Adam Klas
Vojtěch Dvořák
Ondřej Soukup

1. místo
2. místo

Kolo – ročník 2003 – 2002
Karolína Zubková
Kateřina Štorkánová
Hana Bartošová

Kolo – ročník 1997 a starší
Barbora Cikhartová

 K zamyšlení a pobavení
Genialita má své hranice, hloupost je
bez hranic.
Proti blbcům není ochrany, jsou příliš
vynalézaví.

Bože dej mi vyrovnanost, abych se
smířil s věcmi, které nezměním,
odvahu změnit věci, které změnit jdou
a moudrost, abych je od sebe rozeznal.

Vydává: OÚ Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč, evidenční číslo MK ČR: E 10573
Tel. 312 253 906, tel., fax. 312 253 375, e-mail: obechrebec@volny.cz, www.hrebec.cz
Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko OÚ či OZ Hřebeč.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU.

strana 8

