ZÁVISLÝ HŘEBEČSKÝ OBŠŤASTNÍK
ZPRAVODAJ OBCE HŘEBEČ
ČÍSLO: 3/2015

LISTOPAD 2015

ZDARMA

ZPRÁVY Z ÚŘADU

Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do zářijové humanitární sbírky
pro Diakonii Broumov. Děkujeme za váš zájem a ochotu pomoci lidem
v sociální tísni.

Pronájem sálu KD
Pronajímatelem sálu KD Hřebeč je v současné době Obec Hřebeč.
Upozorňujeme proto všechny zájemce o pronájem sálu, že pro zamluvení
termínu je nutné kontaktovat Obecní úřad Hřebeč (tel. 312 253 375 nebo
312 253 906). Pronájem činí 2 000,- Kč/akce.

Informace k převodu práv k hrobovému místu
V roce 2018 skončí platnost většiny smluv o pronájmu hrobového místa
na místním hřbitově ve Hřebči a bude nutné podepsat dodatek ke smlouvě
případně uzavřít smlouvu novou.
V předstihu proto upozorňujeme, že v případě úmrtí původního nájemce
bude pro převod práv k pronajatému místu nutné doložit soudní rozhodnutí
o dědickém řízení.
Převod práv k pronajatému místu lze provést i následujícími způsoby:
• za přítomnosti původního a nového nájemce,
• bez přítomnosti původního nájemce na základě jím udělené a úředně
ověřené plné moci novému nájemci.

Nabídka hrobového místa
Nabízím hrobové místo včetně hrobového zařízení (pomníček)
na hřbitově ve Hřebči. Pronájem místa zaplacen u obce do r. 2018.
Cena dle dohody. V případě zájmu kontaktujte OÚ Hřebeč – tel. 312 253 906.

1

Psi v obci
V naší obci jsou na mnoha místech k dispozici papírové pytlíky na psí
exkrementy. Prosíme proto „páníčky“, aby je používali!

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pokud zjistíte poruchu na veřejném osvětlení, oznamte nám to co nejdříve.
Je dobré nahlásit i tzv. blikající světla, která nelze běžnou objížďkou odhalit.
Poruchy můžete nahlásit osobně v kanceláři OÚ Hřebeč, telefonicky
na čísla 312 253 906, 312 253 375 nebo 312 253 622, případně e-mailem:
obec@hrebec.cz. Pokud by nahlášená oprava nebyla v přiměřené lhůtě
odstraněna, tuto skutečnost nám na uvedených kontaktech sdělte také.
Děkujeme.

Úřední dny
V době od 22. prosince 2015 do 31. prosince 2015 bude úřad uzavřen.
Dále upozorňuje občany, že posledním úředním dnem pro vyhotovení
výpisů z Czech Pointu, ověřování podpisů a listin, případně dalších plateb
v hotovosti je v letošním roce pondělí 21. prosince 2015.
Nejbližší pracoviště Czech Pointu s možností ověření listin a podpisů najdete
v NC Oáza Kladno:
Tel: 725 764 766
Otevírací doba:
po – pá
10 – 17h
so
10 – 14h
ne
zavřeno
Od 4. ledna 2016 bude opět běžný provoz.
Děkujeme za pochopení.

Popelnice 2016
Známky na popelnice pro příští rok začneme prodávat v lednu 2016. Celý
leden bude svozová firma vyvážet popelnice ještě na staré známky, ale
od února již pouze na známky pro rok 2016. Ceny zůstávají stejné.
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Interval
1 x týdně
1 x 14 dní
1 x měsíc
jednorázový svoz

Počet svozů
52
26
12
1

120 litrů
2 146,- Kč
1 249,- Kč
697,- Kč
58,- Kč

240 litrů
3 614,- Kč
2 029,- Kč
1 121,- Kč
98,- Kč

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů na příští rok je splatný do 15. února 2016. Vybírat
začneme 4. ledna 2016. Platí se za psy starší 3 měsíců. Poplatek činí
za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč. Psi z útulku
jsou od poplatku osvobozeni.
V případě, že psa již nemáte, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad
nejpozději do 31. ledna 2016. Není-li pes řádně a doložitelně (písemně nebo
mailem) odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení psa
do evidence správce poplatku předepisuje každoročně poplatek k úhradě, až
do doby, než je ohlášena změna.

Vánoční tvoření
Komise pro kulturu a školství zve děti i dospělé na vánoční tvoření,
které proběhne dne 3. prosince od 16 hod. do 19 hod. na sále KD
Hřebeč. Budou se tvořit vánoční ozdoby, které bude možné pověsit na
vánoční strom na nám. Draha. Ozdoby, včetně zdobících prvků budou
k dispozici. Cena 30,- Kč/ozdobu a zdobící prvky.
Rozsvěcení vánočního stromu
Obecní úřad Vás srdečně zve na rozsvěcení vánočního stromu na nám.
Draha dne 4. prosince 2015 od 17.30 hod. Oprašte si text vánoční koledy
Tichá noc, kterou si všichni společně u vánočního stromu zazpíváme ☺
Odhalení pamětní desky
Za hojné účasti veřejnosti a za krásného podzimního počasí se dne
24. října 2015 odpoledne u domu čp. 103 v ul. Palackého uskutečnilo
slavnostní odhalení pamětní desky letce R.A.F. plk. Josefa Horáka z Lidic.
Slavnost zahájila starostka obce Hřebeč Petra Piskáčková, která přivítala
všechny přítomné, a poté následoval krátký proslov. Postupně
se slova ujali hosté, předseda společnosti PATRIA Mgr. Zdeněk Víšek,
spisovatel a novinář Stanislav Motl, synovec Antonín Nešpor. O pěvecké
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vystoupení se postarali děti z Mateřské školy Valentýnka a žáci Masarykovy
jubilejní základní školy. Čestnou stráž při odhalování pamětní desky stál pan
Filip Procházka, zakladatel Klubu vojenské historie 276th SQDN (reenacted)
RAF, o.s.
Synovec Antonín Nešpor společně se starostkou obce Hřebeč Petrou
Piskáčkovou slavnostně odhalili pamětní desku.
Poté se veřejnost přesunula k pomníku padlých v 1. světové válce.
Zde paní starostka řekla pár slov a místní hasiči položili věnec.
Program dále pokračoval v zasedací místnosti obecního úřadu, kde
se promítal filmový spot.
Děkujeme všem za účast a velice si vážíme toho, že majitelé nemovitosti
s umístěním pamětní desky na rodný dům plk. Josefa Horáka souhlasili.
Kateřina Zárubová, komise pro kulturu a školství.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
7. zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 23. června
2015 do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
7/2015-1
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu Ing. Radima Drešera
a p. Františka Svobodu, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.
Usnesení číslo:
7/2015-2
Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání včetně jeho změn
(vypuštění bodu č. 2 - kontrola usnesení, kontrola úkolů).
Usnesení číslo:
7/2015-3
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015.
7/2015-4
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo celoroční hospodaření obce Hřebeč
a Závěrečný účet obce Hřebeč za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Hřebeč za rok 2014 s výhradou a vzalo
na vědomí informaci pí. starostky o nápravě chyb a nedostatků.
Usnesení číslo:
7/2015-5
Zastupitelstvo obce schválilo dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích účetní závěrku obce Hřebeč za r. 2014 včetně výsledku hospodaření.
Usnesení číslo:
7/2015-6
Zastupitelstvo obce neschválilo účetní závěrku Masarykovy jubilejní základní
školy Hřebeč za rok 2014, z důvodu nedoložení inventury za rok 2014.
Usnesení číslo:
7/2015-7
Zastupitelstvo obce schválilo přesun částky 6 000,- Kč z položky „5173
Cestovné“ do položky „5163 Pojistné, peněžní ústavy“.
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Usnesení číslo:
7/2015-8
Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV – 12 – 6015123/VB/01, „Hřebeč, Jiráskova, kNN
pro 12 RD, p.č. 1108/1“ – ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností
ELEKTROŠTIKA, s.r.o.. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává ve výši 20 000,- Kč.
Usnesení číslo:
7/2015-9
Zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem části pozemku parc.č. 17/1
v k.ú. Hřebeč o výměře cca 123,5 m2.
Usnesení číslo:
7/2015-10
Zastupitelstvo nesouhlasilo prodejem
v k.ú. Hřebeč o výměře cca 25 m2.

části

pozemku

parc.č.

883/13

Usnesení číslo:
7/2015-11
Zastupitelstvo obce schválilo pronajmout byt č. 3 v Bytovém domě čp. 672
ve Hřebči paní Miroslavě Hamousové na dobu jednoho roku s automatickým
prodloužením o další 3 roky v případě, že nájemce řádně plnil smluvní
a zákonné povinnosti nájemce vůči pronajímateli.
Usnesení číslo:
7/2015-12
Zastupitelstvo obce neschválilo zveřejnění záměru obce pronajmout byt
v Masarykově jubilejní základní škole Hřebeč.
Usnesení číslo:
7/2015-13
Zastupitelstvo obce souhlasilo se
na internetových stránkách obce.

zveřejňováním

úryvků

z kronik

Usnesení číslo:
7/2015-14
Zastupitelstvo obce souhlasilo s nákupem repasované multikáry M25.1A10
4x4, rok výroby 1989 za cenu 638 900,- Kč bez DPH a s prodlouženou
zárukou o 6 měsíců za cenu 14 000,- Kč bez DPH.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč bylo svoláno na úterý 22. září 2015
do zasedací místnosti OÚ. Zastupitelé po projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení číslo:
8/2015-1
Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu paní
Nádeníčkovou
a Ing. Radima Drešera, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.

Alenu

Usnesení číslo:
8/2015-2
Zastupitelstvo obce souhlasilo s programem jednání.
Usnesení číslo:
8/2015-3
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu usnesení č. 7 ze dne
23.6.2015.
Usnesení číslo:
8/2015-4
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č.3/2015.
Usnesení číslo:
8/2015-5
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro basketbalový kroužek
na pronájem tělocvičny na 4. ZŠ Kladno to ve výši 450,- Kč/ 1,5 hod/ týdně.
Proplácení bude probíhat na základě vystavené měsíční faktury dle platné
sazby a skutečně odtrénovaných hodin. Příspěvek bude poskytován
do 31.12.2015.
Schválený příspěvek 6 000,-Kč (usnesení č. 6/2015-12), který nebyl
vyčerpán, bude vrácen.
8/2015-6
Usnesení číslo:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na část nákladů ve fotbale na počest
oslav 730 let výročí obce Hřebeč ve výši 8 636,- Kč pro TJ SK Hřebeč.
Usnesení číslo:
8/2015-7
Zastupitelstvo obce Hřebeč nesouhlasilo s uzavřením Smlouvy o uzavření
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budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu Č. IV -12-6019014/VB/2, název stavby: Hřebeč kVN, TS,
kNN – lokalita 9 RD.
Usnesení číslo:
8/2015-8
Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo (na základě předloženého návrhu
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV -12-6019014/VB/2,
název stavby: Hřebeč kVN, TS, kNN – lokalita 9 RD) vstoupit v jednání
se společností ČEZ o připoložení kabelů VO a optických rozvodů.
Usnesení číslo:
8/2015-9
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k jednání s investorem (sdružení
KLfree.net) o uzavření smlouvy o věcném břemenu.
Usnesení číslo:
8/2015-10
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout
nebytový prostor – restauraci “Na hřišti“ čp. 454 v obci Hřebeč.
Usnesení číslo:
8/2015-11
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout
nebytový prostor – zdravotní středisko čp. 371 v obci Hřebeč.
Usnesení číslo:
8/2015-12
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout
nebytový prostor – kabiny pro sportovce čp. 492 v obci Hřebeč.
Usnesení číslo:
8/2015-13
Zastupitelstvo obce souhlasilo s:
• Byt č. 14 – uzavřít nájemní smlouvu s paní Zdeňkou Jirsovou
na 1 rok s automatickým prodloužením o 3 roky v případě řádného
plnění smluvních povinností – cílová skupina.
• Byt č. 2 – prodloužit nájemní smlouvu s panem Miroslavem
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•

•

•

Zázvorkou o 1 rok – cílová skupina.
Byt č. 10 – prodloužit nájemní smlouvu s paní Drahomírou Pokornou
o 1 rok s automatickým prodloužením o 3 roky v případě řádného
plnění smluvních povinností – cílová skupina.
Byt č. 12 – uzavřít nájemní smlouvu s panem Pavlem Bůžkem
za podmínek pokračování původního termínu pronájmu – necílová
skupina.
Byt č. 16 – uzavřít nájemní smlouvu s paní Marií Pulcovou na 1 rok
s automatickým prodloužením o 3 roky v případě řádného plnění
smluvních podmínek – cílová skupina.

Podáním žádosti poskytovateli dotace o uvolnění podmínek dotace pro:
• Pana Pavla Bůžka – roč. 1951 – tíživá životní situace. Řádně plní
smluvní podmínky.
• Paní Lucii Nedvědovou – roč. 1980 – tíživá životní situace. Řádně
plní smluvní podmínky.
• Pana Zdeňka Bílého – roč, 1966 – tíživá životní situace. Řádně plní
smluvní podmínky.
• Paní Marta Hanzlová – roč. 1946 – v dohledné době splní podmínky
cílové skupiny.
Usnesení číslo:
8/2015-14
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout
bytovou jednotku v budově školy čp. 262.
Usnesení číslo:
8/2015-15
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Masarykovy jubilejní základní
školy Hřebeč
za rok 2014.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme…
V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří oslavili nebo oslaví v měsíci září, říjnu
a listopadu krásných 75, 80, 85 let:
Září
pan Jaroslav Cielnický
pan Jiří Nohejl

Říjen
paní Irena Růžičková
paní Marie Hrabáková
paní Anna Šklíbová

Listopad
pan Zdeněk Kabát
Všem jubilantům blahopřejeme.

Opustili nás navždy…
paní Jiřina Zychová
paní Marie Rohlová
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Vítáme miminka…
Ondřej Blahut
Karolína Knoblochová
Anna Huserová
Tomáš Prágr
Filip Hliněný

Skarlet Biharyová
Mirka Mateová
Barbora Huserová
Štěpán Kmoch
Rodičům blahopřejeme.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvilku postát a tiše vzpomínat. Dne
4. prosince 2015 by se dožil 70. let pan Jiří Mikovec.
S láskou manželka a dcery Marcela a Ilona s rodinami.
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KNIHOVNA
V rámci akce " Týden knihoven " navštívili naši knihovnu žáci druhé až
osmé třídy Masarykovy jubilejní základní školy.
Žáci se seznámili s chodem knihovny, historií a výpůjčním řádem.
Po této návštěvě nám opět přibylo dětských čtenářů.
Jitka Pokorná
ŠKOLA
Knihovna Hřebeč
Dne 19. září šla 6. a potom i 8. třída do hřebečské knihovny, která je
v budově místní pošty.
Knihovnu si také prohlédli i žáci prvního stupně a i jim se tam podle
všeho líbilo. Knih je tam nespočet. Vše je tam tak hezky srovnané a uklizené.
Paní knihovnice nám řekla, že je již třetí knihovnicí v řadě. Půjčovní dny
jsou pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Díky této návštěvě jsme sami začali
do knihovny chodit. Paní knihovnice je moc milá a ochotná, jezdí pro knihy i
do Krajské knihovny v Kladně. Můžeme si tedy půjčovat i úplné novinky. V
knihovně se nám líbilo a budeme tam chodit i nadále.
Katka Sýkorová a Klára Kovaříková, 6. třída.
V knihovně je spousta knížek různých žánrů. Romance, dobrodružství,
krimi nebo třeba poezie. Knížky jsou seřazeny podle začátečního písmene
spisovatelova příjmení.
Na stole u paní knihovnice leží většinou knihy, které si lidé často půjčují.
Pokud se chcete do knihovny zaregistrovat, tak vám stačí vaše jméno a
příjmení. Dále potřebujete znát adresu trvalého bydliště a nakonec podpis
zákonného zástupce. Po splnění těchto bodů dostanete kartičku s číslem.
Každou návštěvou v knihovně pomůžete sami sobě. Já do knihovny
chodím strašně ráda.
Eliška Hlízová, 8. třída.

15

POZVÁNKY

Dovolujeme si Vás pozvat na

19. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se bude konat

v sobotu 5. prosince 2015 od 14 hod.
na sále Kulturního domu Hřebeč.
K poslechu i tanci zahraje a zazpívá Taneční orchestr TOX Poděbrady.
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