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ÚVODNÍK
Více informací z obce do Obecních novin
Již několik občanů mě upozornilo, že buď nemají přístup
na internet, nebo jsou pro ně informace, zejména týkající se
jednání mezi obcí a panem Svobodou, nepřehledné. Využiji
tedy podnět pana Kohouta i ostatních občanů a budu se snažit do tištěných novin odpovídat pravidelně na otázky, jako
jsem to učinila již v letním vydání. Současně se pokusím vývoj
jednání shrnout až do současné doby.
Vyřešení bytového domu
Jednání mezi obcí a panem doktorem Svobodou probíhají od března letošního roku osobně nebo prostřednictvím
právních zástupců. Bytový dům stojí částí na pozemku pana
Svobody. Současně se směnou nebo odkupem předmětného
pozemku je třeba dořešit historické majetkoprávní nesrovnalosti. V současné době se musí dořešit pouze jeden bod, a to
je cena za zřízení věcného břemene do pozemků pana doktora za uložení kanalizace. Ostatní body jsou projednány, ceny
za koupi, prodej, nájmy apod. jsou oboustranně odsouhlasené. Hranice pozemků jsou vytýčené a připravené ke zpracování geometrických plánů a vkladů do katastru. Termín na uzavření jednání byl stanoven na 15.12.2011.
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Penále za neoprávněné čerpání dotace na BD
Vyměřené penále se splácí 2x ročně ve splátkách
898 795 Kč, zaplaceno je 4 493 982 Kč. Právní kancelář vypracovává podklady pro podání žaloby na náhradu škody.

Územní plán obce
Změna č. 2 ÚP bude platná v listopadu 2011 a bytový dům se
dostane do souladu s územním plánem. Zadání nového územního plánu bude schváleno v prosinci 2011 a příští rok se začne nový územní plán pořizovat.

Doklady zabavené policií
Naše právní kancelář opakovaně požadovala po Policii
ČR, aby dokumenty na obec vrátila. Dokumenty jsou všechny
zpět na obci. Trestní stíhání vedená prosti bývalému starostovi panu Divinovi, na základě kterých byly doklady zabaveny,
byla zastavena.

Místní doprava
O provozování místní dopravy obcí zastupitelstvo neuvažuje. Poptáváme tímto soukromníka, který by chtěl v obci
tuto službu poskytovat.
Chodník podél Roztocké
O této investici uvažujeme, původní odhad ﬁnančních nákladů hrál zřejmě roli v ocenění projektových prací. Dodávka
bude předmětem výběrového řízení. V současné době je třeba
dořešit a dopracovat projekt.

Dopravní opatření podél hostince
Situace pro chodce není ideální, určitě na řešení dojde.
Nechci toto ale v nejbližší době slibovat, protože nás čekají
rozsáhlé investiční akce v příštích dvou letech, které jsou nezbytné – přestavba statku a výstavba nové MŠ. Objekt č. p. 6
bude prodán a prostory musí být vystěhovány.
Stav havarované silnice do Velkých Přílep
Projednává se stavební povolení na tuto akci. Do konce
roku by se měla podat žádost o čerpání dotace na Kraji. Doufáme, že jednání postoupí natolik, že všichni účastníci stavebního řízení dají souhlasná stanoviska. Pěší stezka je hojně
využívaná a bude nás jistě mrzet, že o ni přijdeme, ale provoz
na Roztocké díky uzavírce narostl. Mostek u hostince musel
být opraven a podepřen, neboť roční přejezdy autobusů způsobovaly jeho destrukci. Silnici do Přílep potřebujeme.

starostka

ZPRÁVY Z OBCE
NABÍDKA TELEFONU PRO SENIORY
Obec ve spolupráci s Obecní policií nabízí telefon pro seniory. Je jednoduše ovladatelný, má velká tlačítka a tísňové
tlačítko, které nastaví hlasitý režim a vytáčí postupně pět
přednastavených čísel na příbuzné a na Obecní policii. Tísňové tlačítko slouží k přivolání pomoci, pokud se stane nehoda
a senior se neobejde bez pomoci. Obec přispěje na pořízení
telefonu 50 % z pořizovací ceny, která činí 998 Kč.

Čistírny odpadních vod
V lokalitě Podmoráň by mohla stát ČOV pro celé Úholičky.
S variantou pouze pro Podmoráň se počítá najisto. Je třeba
ale nejprve vložit změnu do územního plánu Roztok, neboť
území za viaduktem je v katastru Žalova. Roztoky budou
zpracovávat nový územní plán od roku 2012. Přislíbily nám,
že tuto plochu změní pro výstavbu infrastruktury. Začneme
projednávat tuto koncepci hlavně na Povodí Vltavy, stavba je
v záplavovém území a bude povolena pouze při splnění přísných kritérií. Reálně se tedy výstavbou můžeme zabývat až
v roce 2014-2015.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ TOPENÍ
Příspěvek je možné získat na základě žádosti, která je
k dispozici na Obecním úřadě nebo si ji můžete stáhnout z webových stránek obce. Žádost je nutné doručit na Obecní úřad
včetně kopie dokladu o placení záloh do 30.11.2011.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Budou přistaveny letos naposledy následovně:
od 11.11. do 16.11.2011
jeden malý u transformátoru na Habří, velké: U Stodoly,
Na Návsi, U knedlíkárny
Od 16.11 do 21.11.2011
Chaloupky, Podmoráň v kopci i dole

Vyčištění potoka
Součástí povolení rekonstrukce ČOV Velké Přílepy mělo
být i vyčištění potoka od důsledků špatného fungování ČOV.
Vodoprávní úřad od tohoto požadavku nakonec upustil, neboť
projekt s tím nepočítal a rozsah nákladů na čištění by značně
navýšil investici na ČOV. Správce toku nechce potok čistit, dokud do něj bude odtékat voda z nevyhovující čistírny.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ oznamuje , že dne 11.11.2011 od 8.00 do 13.00 bude
přerušena dodávka elektřiny v ul. K Višňovce, Pod Lesem,
K Divadlu, část K Podmoráni (Od K Divadlu po Chaloupky).

Anketa mezi občany
Anketa byla vyhodnocena a je přílohou tohoto čísla. Děkujeme za vaše odpovědi. Anketa se stala podkladem pro zpracování strategického plánu obce pro období 2011-2020.

ZMĚNA VE VYDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ
Nově od 1.1.2012 bude vydáván tzv. elektronický občanský průkaz „e-OP“. Stávající OP zůstávají v platnosti! S přechodem na nové OP je nutná odstávka všech systémů a dojde
k omezení provozu na všech pracovištích. Pokud končí platnost vašeho OP počátkem roku 2012, můžete podat žádost
o vydání nového nejpozději do 30.11.2011 na matrice Velké
Přílepy nebo do 14.12.2011 na MěÚ Černošice v Podskalské.

Informační tabule
Zpracovala se informační tabule v rámci dobrovolného
svazku obcí Od Okoře k Vltavě, když počasí dovolí, nainstaluje se v prostoru návsi ještě letos. Další tabule budou zpracovány pouze v rámci obce, nejspíš na jaře. Mapu obce máme zpracovanou v elektronické podobě, přístup k ní je z webových
stránek obce. Po doladění bude k dispozici i v tištěné formě.

Romana Klusoňová

-2-

Obecní noviny 10/2011
BYTY V BYTOVÉM DOMĚ
Byty v bytovém domě budou nabízeny k prodeji do osobního vlastnictví. Cena se bude pohybovat od 750 000 Kč
do 2,5 mil Kč podle podlahové plochy a příslušenství. Prosíme
žadatele, aby aktualizovali své žádosti za nových podmínek,
příp. nové zájemce, aby zažádali na Obecním úřadě.
starostka

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
JEŠTĚ JEDNOU KE KONTROLNÍMU VÝBORU
Všichni se určitě shodneme, že jsou různé modely chování. Některé jsou všeobecně akceptovatelné, jiné pro řadu z nás
naopak těžko přijatelné. Jak jsme se dozvěděli na minulém
veřejném zasedání, většina zastupitelů vystupování a postoje pana Vodrážky z doby, kdy byl členem kontrolního výboru,
zařazuje do té druhé skupiny. Co na tom, že se většina jeho
podnětů ukázala jako opodstatněná. Co na tom, že obec jejich vyslyšením mohla ušetřit nemalé prostředky. Co na tom,
že nikdo ze současných zastupitelů, kteří hlasovali proti jeho
vstupu do kontrolního výboru, se neúčastnil ani jednoho
z jeho zasedání v době, kdy tam pan Vodrážka působil. Co
na tom, že i jejich účast na veřejných zasedáních v té době
byla spíše výjimečná. Mají přece dost informací a přesných,
aby mohli odpovědně rozhodnout. Agentura JPP pracuje s jistotou. Jediným členem kontrolního výboru, který tuto dobu
pamatuje, je v současné době paní Suchá. Soudě podle toho,
že její působení v kontrolním výboru stejné většině nevadí,
je její model chování akceptovatelný. Naopak mé vystupování
pravděpodobně bude neakceptovatelné pro paní Suchou. Soudím tak podle jedovaté sliny, kterou tato vznešená dáma vystřelila těsně vedle mé nohy po posledním zasedání. Prý jsem
pro tuto obec největší zlo. Hned po panu Vodrážkovi. Ať žije
pokračování demokracie po našem. Jenom mě mrzí, že jsem si
překvapením nestačil všimnout, jestli to pod tou slinou i nezasyčelo.
Alojz Šula

dě mnoho pohádkových bytostí, které jsou dílem paní Klimtové. Jsou zde úžasní skřítkové, víly, čertíci, vodníci, drak Dobráček i moudrá mluvící vrba a další bytosti. Děti byly nadšené,
i když zprvu dva chlapečci fňukali, že se bojí. Strach je ale brzy
přešel a nakonec se vyfotili i se starou, ale hodnoučarodějnicí Vítěnkou, kterou představovala paní Klimtová. Součástí
programu bylo též hudební vystoupení, při kterém Vítěnka
kreslila obrázky na motivy písní, které hrál a zpíval její kolega.
Děti se do školky vracely plné zážitků. Tam nás již očekávala
naše paní kuchařka s dobrým obědem.
Často si s dětmi povídáme o přírodě, proto jsme ve školce
zorganizovali přednášku „Rákosníček v lese“. S dětmi si přijely povídat dvě paní z Naučného střediska ekologické výchovy
v Kladně a přijatelnou formou, za pomoci Rákosníčka, jim
přiblížily život v lese a jak les chránit. Následně jsme se vydali podívat do lesa nad Úholičkami a nasbírali jsme různé přírodniny, žaludy, šišky, listy, mech a klacíky. Děti z nich budou
vytvářet hezké obrázky.
Monika Mintělová

KULTURA A SPORT
KRONIKA
Naposledy jsme se Vás ptali, který zastupitel je na fotograﬁi. Několik z vás odpovědělo správně, že jde o Zdeňka Fialu.
Dnes se Vás ptáme, jak se jmenoval divadelní spolek, který
působil v obci v letech 1962-1972 při JZD Rozvoj? Fotograﬁe
z představení Princezna se zlatou hvězdou na čele Vám třeba
pomůže.
Renata Feitzová

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V prvních dvou měsících školního roku měly děti ve školce
hodně zážitků. Již na konci září jsme byli pozváni MŠ Jablíčko
na hřiště do Velkých Přílep, kde probíhaly letové ukázky dravců. Děti viděly orla, supa, káně, poštolku, sovy, atd. Seznámily
se zde s tím, kdo jsou dravci, jak vypadají a čím se živí. Některé
dravce si mohly pohladit nebo je přímo ze své ruky vypouštět
k letu za potravou, kterou jim nabízeli o několik desítek metrů
dál. Na závěr děti dostaly obrázek některého z dravců.
Dále jsme byli v kině Velké Přílepy na dvou divadelních
představeních. První bylo „O Karkulce“ a druhé se jmenovalo „Tři pohádky“. Dětem se divadlo moc líbilo a s herci dobře
spolupracovaly. Zpáteční cestu do Úholiček jsme zvládli pěšky
a ani ty nejmenší děti si nestěžovaly, že by je bolely nohy. Jsou
to moc šikovné děti. Proto jsme se rozhodli, že s nimi navštívíme lanové hřiště na Švestkovně. Nejprve jsme si mysleli, že
na některé sestavy pustíme jen předškoláky. To jsme se však
přepočítali, protože i ty nejmenší děti si také chtěly všechno
vyzkoušet. Takže s naší záchranou a pomocí zdolaly celé lanové hřiště všechny děti. A nemyslete si, že jsme se nechaly
s paní učitelkou Luckou před dětmi zahanbit. I my jsme celou
lanovou dráhu vyzkoušely, alespoň jsme děti trochu pobavily.
Na začátku října jsme se vypravili na výlet do Pohádkové
země v Pičíněblízko Příbrami. „Bydlí“ tam v domě i na zahra-
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OBEC ÚHOLIýKY PLÁN ROZVOJE OBCE
dotazníkové šetĜení mezi obþany - vyhodnocení
B. OBýANSKÁ VYBAVENOST
MateĜská školka

G. DOTACE OBýANģ
Q20. Jaké dotace by mČla obec poskytovat svým obþanĤm?

Q4. Jaký z následujících pĜístupĤ byste zvolil(a) pĜi plánování výstavby nové školky?

1. Obec by mČla vybudovat novou školku s dostateþnou kapacitou, aby mohla vždy uspokojit potĜeby
obþanĤ i s tím, že v dobČ nižžšího zájmu z Ĝad obþanĤ bude pĜijímat dČti z okolních obcí za stejných
podmínek.

2. Obec by mČla vybudovat novou školku, která by kapacitou uspokojila prĤmČrný poþet zájemcĤ
3. Obec by mČla vybudovat novou školku, která by kapacitou uspokojila prĤmČrný poþet zájemcĤ
4. Mám jiné Ĝešení, prosím uvećte:
Školka ve statku 2, soukromá školka 1, nechat stávající 1

53
Dotace na vytápČní, které nepoškozuje životní prostĜedí v obci
PĜíspČvky dČtem na vzdČlávací aktivity
PĜíspČvky seniorĤm na zdravotní úþely
PĜíspČvky na úspornČjší bydlení (zateplování)
PĜíspČvky na sanaci starších budov (odvlhþení, opravy stĜech)
Žádné dotace
Jiné dotace. Jaké?

12
5
4

Q5. Jaké zaĜízení pro volný þas vám v obci nejvíce chybí?
(zakroužkujte prosím maximálnČ 4 odpovČdi)

63
50
42
26
12
1

VolnČ pĜístupná víceúþelová hĜištČ pro rĤzné druhy sportĤ
51
Víceúþelový sál
41
Cyklostezky, pĜípadnČ jejich propojení
27
KoupalištČ
21
Klub pro seniory
20
Klub pro mládež
15
Turistické a nauþné stezky
13
DČtská hĜištČ
12
Nic mi nechybí
8
Jiné - vypište:
plovárna na VltavČ, kvalitní gastron. zaĜízení, klub pro sebeobranu a bojové sporty, bazén, obnovit fotbalové hĜištČ

Na zlepšení vzhledu domu
Pro postižené spoluobþany
Na vzdČlání nad 15 let
DČtem na sport, kroužky
Na recyklování
Na podnikání v cest. Ruchu
Za vysazení nového stromu
ÚvČr v podnikání

Statek a náves

Q15a. Jaká z následujících možností nejvíce odpovídá vašemu názoru?

Q7. Co by podle vás mČlo být souþástí daného objektu?

Nesouhlasím se zĜízením místní dopravy
Využíval(a) bych takovou možnost pĜi cestČ na vlak þi autobus i pĜi cestČ do okolních obcí

1
1
1
2
1
1
1
1

A. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

(zaškrtnČte prosím jednu možnost)

50
42
41
34
29
26
26
26
25
16
16
14

Q15b. Pokud byste možnost místní dopravy využíval, byl byste ochoten za ní platit?

44
27
0

Q17. Jaké dopravní prostĜedky využíváte k cestČ do zamČstnání þi školy?
Automobil þi motocykl
Autobus
Vlak
Jízdní kolo
PravidelnČ nikam nejezdím
PČšky

Q12. Jaký výrok by nejlépe vystihoval váš pĜístup k dČní v obci?
0
3
31
41

54
33
25
8
4
2

Q18. Vyhovuje vám souþasná þetnost dopravních spojĤ v Úholiþkách?
Ano, spojení je dostateþné
Ne, spojení by se mČlo posílit

E. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

35
31

Q19. Pokud byste potĜebovali posílit spoje, zaškrtnČte prosím v následující tabulce hodinu,
smČr a prostĜedky, kdy by bylo tĜeba þastČjší spojení:

Q13. Jak byste hodnotil(a) souþasný stav sbČru odpadu v obci?

54

ZĜídit kontejnery na tĜídČní

7

0:00 – 6:00

10

10

Více kontejnerĤ

5

6:00 – 10:00

22

22

V létČ þastČji odvážet

1

10:00 – 12:00

1

1

TĜídit kulturnČ

1

12:00 – 16:00

8

8

16:00 – 18:00

18

18

Q14. Pokud by byla možnost za roþní poplatek cca 800 Kþ využívat zvláštní popelnici na bioodpad
(tráva, kuchyĖské zbytky atd.), využili byste takovou možnost?
NE
ANO
NEVÍM

44
18
8
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18:00 – 22:00

8

8

12:00 – 24:00

13

13

Vlak
do Úholiþek
z Kralup

Vlak
do Úholiþek
z Prahy

Autobus
do Úholiþek
z PĜílep

Autobus do
Úholiþek z
Prahy

Vlak
z Úholiþek
smČr Kralupy

Jak byste zmČnil(a) souþasný stav?

Vlak
z Úholiþek
smČr Praha

17
Autobus
z Úholiþek
smČr Praha

Souþasný stav mi vyhovuje
Souþasný stav by se mČl zmČnit

18
7
7
4
3
2
1
1

(zaškrtnČte prosím všechny možnosti dopravy, které využíváte pravidelnČ alespoĖ nČkolikrát týdnČ)

D. INFORMACE

1)
2)

11

Ne, využíval bych ji jen pokud bude bezplatná
Ano byl bych ochoten za spojení platit maximálnČ _____Kþ za jednu cestu.
10 kþ
5 kþ
nevím kolik
15 kþ
20 kþ
25 kþ
8 kþ
12 kþ

(zakroužkujte prosím jednu možnost)

DČní v obci mČ vĤbec nezajímá
O dČní se zajímám spíše zĜídka, pouze pokud jde o zásadní problémy
O dČní v obci se velice zajímám a aktivnČ vyhledávám informace o nČm
DČní v obci mČ zajímá, ale aktivnČ informace nezjišĢuji

3
1
1

Do ÚnČtic na hĜbitov
Doprava by nebyla plnČ využita
Supernápad

C. ýISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Q9. Jaký pĜístup k problému by podle vás mČlo zvolit obecní zastupitelstvo?
Úholiþky by se mČly pokusit prosadit vlastní projekt ýOV na vlastním katastru
sit využít vlastní prostĜedky, podpoĜit investici Velkých PĜílep a získat majetkový podíl na projektu ý
Úholiþky by nemČly provádČt žádnou akci a mČly by podpoĜit þistiþku Velkých PĜílep.
Mám jiný názor (prosím uvećte):
posoudit odborníky

19
16
10

Jedná se o dobrý nápad, ale sám bych takovou možnost nevyužíval
Využíval(a) bych takové spojení pĜi cestách do okolních obcí (Roztoky, PĜílepy)

Autobus
z Úholiþek
smČr PĜílepy

Víceúþelový sál pro kulturní i sportovní úþely
Obecní úĜad
Klubovna pro kroužky a dílny
Knihovna (pĜesunutí ze stávajících prostor)
Sál vyhrazený pro spoleþenské a kulturní akce (plesy, koncerty, divadlo)
Kavárna
Restaurace
Venkovní prostor pro kulturní akce (podium)
Odpoþinkový prostor se zelení a laviþkami
TČlocviþna jako jednoúþelový prostor pro sport
Prodejna potravin
Venkovní sportovištČ
Prostor pro služby, Výstavba IS pro další výstavbu

20
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dotazníkové šetĜení mezi obþany - vyhodnocení
Q6. Jak þasto myslíte, že byste s ohledem na své zájmy chtČl(a) osobnČ þi spolu s vašimi dČtmi mladšími 15 let
využívat jednotlivá zaĜízení?
Venkovní sportovištČ (v pĜíhodném roþním období)

Kavárna
Cukrárna
3

Klubovna pro kroužky a dílny

3
0%

ýastČji než jednou týdnČ
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20%

30%

40%
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21

Jednou týdnČ

10

29

11

12

11

19

16

13

6

Knihovna

9
19

14

17

8

8

13

25

15

6

12
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11

19

17

Restaurace

11

9

7

14

27

TČlocviþna pro sálové sporty

50%

60%

70%

80%

Asi jednou mČsíþnČ þi ménČ þasto

NČkolikrát za mČsíc, ale ne každý týden

90%

100%

Nikdy

Q2. Jaká je podle vás souþasná situace v obci dle následujících hledisek?
(ohodnoĢte na stupnici jako ve škole:1=výborná, 2=dobrá, 3=uspokojivá, 4=neuspokojivá)

ÚroveĖ MŠ 1,7
Informace o akcích a spoleþenském dČní 2,0
Informace o þinnosti obecní správy 2,1
Nakládání s odpady, jejich tĜídČní a recyklace 2,1
Množství a kvalita zelenČ 2,2
Služby poskytované obecním úĜadem 2,4
ýistota veĜejných prostranství v obci 2,4
Bezpeþnost v obci 2,5
Celkový vzhled obce 2,5
ÚroveĖ dopravní infrastruktury 2,9
ýistota ovzduší 3,0
ÚroveĖ hromadné dopravy 3,0
Možnosti nakupování 3,1
ÚroveĖ obþanské vybavenosti 3
3,3
3
Možnosti pro výstavbu rodinných domkĤ 3,4
Možnost kulturního vyžití 3,4
Služby pro seniory 3,6
Možnost sportovního vyžití 3,7
Možnosti rozvoje cestovního ruchu 3,7
PĜíležitosti pro podnikání v obci 3,7
Dostupnost zdravotní péþe 4,0
ýistota vod 4,0
Pracovní pĜíležitosti v obci 4,3
0%

10%

20%
1

30%
2

3

4

40%
5
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60%

70%

80%

90%
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90%

100%

nevím

Q3. Jaké by podle vás mČly být priority, na které by se mČla zamČĜit obecní správa, za jak významné považujete
následující aspekty života obce?
ýistota vod
Nakládání s odpady, jejich tĜídČní a recyklace
ýistota ovzduší
ÚroveĖ MŠ
Bezpeþnost v obci
ýistota veĜejných prostranství v obci
Služby pro seniory
ÚroveĖ hromadné dopravy
Dostupnost zdravotní péþe
Celkový vzhled obce
ÚroveĖ dopravní infrastruktury
Možnost sportovního vyžití
Množství a kvalita zelenČ
Informace o þinnosti obecní správy
ÚroveĖ obþanské vybavenosti
Možnost kulturního vyžití
Služby poskytované obecním úĜadem
Možnosti nakupování
Informace o akcích a spoleþenském dČní
Možnosti pro výstavbu rodinných domkĤ
Možnosti rozvoje cestovního ruchu
PĜíležitosti pro podnikání v obci
Pracovní pĜíležitosti v obci
0%
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20%
NedĤležité
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Q8. I pokud nemáte možnost shlédnout tyto prezentace, pokuste se prosím odpovČdČt na to, zda se vám
zamlouvají nČkterá z navržených Ĝešení.
Nahrazení þásti souþasné dlažby zelení

16

Propojení obou þástí návsi prĤhledovým mostem, který by umožnil chodit pĜes
potok kdekoliv a zároveĖ by umožĖoval jeho údržbu

15
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11

20

9

28

16

7

11
Vybudování pĜístupu k potoku umožĖující jeho rekreaþní využití (po vyþištČní a
revitalizaci potoka)

15

19
18

14

17

14

Vybudování prostoru pro kulturní akce s laviþkami a podiem v prostoru návsi
16

14

10
UmístČní zvonice do prostoru návsi

10

16

17

11

17
Vybudování více lávek pro pČší

10

12

18

17

14
OdstranČní budovy souþasných potravin a jejich pĜesunutí do budovy statku

12

11

14

8

27
Vybudování informaþního centra v prostoru bývalé pastoušky
24

13

10

9

13

24

13

10

9

13

UmístČní cukrárny do budovy bývalé pastoušky
OdstranČní þelní budovy statku, vybudování obdobné budovy na protČjší stranČ
návsi (bývalá pastouška) a propojení prostoru dvora statku s návsí
0%
Nápad se mi vĤbec nelíbí

Nápad se mi spíše nelíbí
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Q10. Je pro vás snadné získávat informace?
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z místního tisku

50%

Nápad se mi velmi líbí

o zákonech a vyhláškách, které se vás
týkají
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Informace nepotĜebuji
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Q21. Na kolik obyvatel by mČla být stanovena hranice budoucího rozvoje obce?
poþet
poþet
obyvatel
hlasĤ
720
5
800
16
850
1
900
3
950
1
1000
30
1100
2
1200
5
1300
1
1500
3
Nevím
3

Q22. Souhlasíte s takto stanovenými limity výstavby?
Ano
Ne, limity by mČly být uvolnČny
Ne, limity by mČly být spĜísnČny
Nevím
Mám jiný názor (prosím zapište):
Hlídat architekturu
Stav. Pozemek
Ne Ĝadové zástavbČ
Chodník Roztocká
Fond na zkrášlení obce
NerozšiĜovat zástavbu

38
6
7
13
1
1
1
1
1
2

Q23. Pokud se podaĜí zkolaudovat bytový dĤm v majetku obce, pro jaký úþel by mČl být využit?
Zachovat pĤvodní úþel bydlení pro zájemce s omezenými pĜíjmy
Byty pronajímat za tržní nájem
Byty prodat za bČžných tržních podmínek
Byty prodat zájemcĤm s omezenými pĜíjmy s tím, že by jim byly
poskytnuty výhodné podmínky splácení
Provozovat zde domov pro seniory þi dĤm s peþovatelskou
službou
Prodat celý objekt jednomu investorovi
Mám jiný návrh (prosím zapište)

19
23
9
8
28
1
0

Q24. Zde mĤžete uvést jakékoliv další návrhy, nápady þi pĜipomínky, které byste nám ještČ chtČl(a) sdČlit:
Bezbariérový pĜístup na vlak
Silnice a laviþky v Podmoráni
Zpomalení aut
Výstavba chodníkĤ
Oprava zábradlí v Podmoráni
Parkování v Podmoráni

Q1. Jak byste ohodnotil(a) práci souþasného
zastupitelstva? (oznámkujte jako ve škole na stupnici
1-5)
5 - NedostateþnČ 0
4 - DostateþnČ

7

3 - DobĜe

22

2 - ChvalitebnČ
1 - VýbornČ

16
1
PrĤmČrná známka

2,7
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 18.11.2011 jedeme na představení Mandragora
do divadla Na Jezerce. Zvýhodněné vstupenky jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo na hodinách cvičení.
Tereza

ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), daně
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
(dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.

TVOŘIVÝ A KULTURNÍ LISTOPAD V ÚHOLIČKÁCH
8.11. Výtvarná dílna – výroba lampionů v rámci výtvarného
kroužku
12.11. Lampionový průvod – v 17 hodin vyráží z Podmoráně
25.11. Vázání adventních věnců pro dospělé od 20 hodin
v sále nad hospodou (Kořenka)
26.11. Vázání adventních věnců pro dospělé a děti od 14 hodin v sále nad hospodou (Renata)
2.12. Zdobení perníků s Jiřinkou Hendrychovou od 20 hod
v klubovně nad OÚ
Sledujte plakátky na vývěskách před akcí
Tereza a Renata

Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na živnostenský list) se sídlem
na území obce, velikost katastru obce. A koeﬁcienty dle velikosti obce.

Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?

Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí
vyšší, a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají.
Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Druhý ročník se koná 17.11.2011 od 15 hodin v sále nad
hospodou. Hlaste se na mail: vilem.kozel@centrum.cz, tentokrát bude turnaj smíšený. Přihlásit se může kdokoli, budeme
losovat páry a hrát čtyřhru. Přijďte vyhrát pohár!

Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na jednoho obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru
6 800 Kč na jednoho obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do roku
2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný.

Radka a Vilda
ONDRÁŠ
Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě LP
1715 aneb Ondráš. Čím je pro Slovensko Jánošík, pro Zakarpatí Nikola Šuhaj, pro Jičínsko Rumcajs, tím je pro Beskydy
Ondráš, zbojník často též nazývaný pán na Lysé hoře. Náš
úholičský ochotnický soubor „Přátelé Sobě“ vám sehraje baladu o tomto poněkud zapomenutém raubíři z divokých hor
na valašském pomezí. A vězte, že nebudete ochuzeni o nic,
co má ve správné zbojnické baladě býti. Spatříte lásku, přátelství, zradu, ukrutnosti i legraci nebývalou. Mnohou píseň
dojemnou též uslyšíte, pokud zavítáte v sobotu 19. listopadu
do sálu zámecké hospody. Náš spektákl se započne v 18:30.
Jménem celého souboru srdečně zvu všechny ouholské i přespolní.
Pavel Soper

Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připraveném Ministerstvem ﬁnancí? O co v něm jde?
Má snížit diskriminační rozdíl ve ﬁnancování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na trojnásobek. Je
výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení místních samospráv
ČR (SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
(STAN).
Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude
mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
O jakou částku jde v případě naší obce?

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Dnes Vaše obec dostává 3 287 244 Kč, dle návrhu by se příjmy
zvýšily o 815 616 Kč. Sami si nejspíš umíte představit, co by
Vaše obec mohla díky těmto penězům realizovat.

VÍTE, CO JE RUD?
Že jste o něm nikdy neslyšeli? Možná Vám to připomene
rudu (tu železnou), ženy mohou snít o Rudovi od sousedů.
Ale pro starostky a starosty je RUD noční můrou. Prostřednictvím RUD se totiž zajišťuje ﬁnancování Vaší obce, a to tak, že
na tom všechny obce s výjimkou čtyř největších měst tratí.
Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Věry Kovářové, předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ve Středočeském kraji, která již řadu let bojuje za odstranění
diskriminace ve ﬁnancování obcí.

Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
Sedm mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které
nebyly vždy rozdělovány transparentně, 1,5 mld. Kč z rozpočtu Ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 mld. Kč se
vezme z rozpočtu čtyř největších měst: Prahy, Brna, Ostravy
a Plzně.

Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém
ﬁnancování všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které stát
vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4 %.

Proč se odebírají peníze právě čtyřem největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc
mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti
převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem. Např. na jednoho

O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob
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oproti minulým volebním obdobím a přes názorové rozdíly
nedochází k tolika nechutným napadáním členů zastupitelstva navzájem a také napadání občany na některé zastupitele. Veřejná zasedání jsou dobře připravena a neprotahují se
tak až do pozdních večerních hodin, což bývalo dříve obvyklé.
K práci a rozhodování zastupitelstva je potřeba vyjádřit uznání. A nyní pohled dopředu a dotazy:

Plzeňana je v současné době dvakrát více peněz než na jednoho občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně – obě
města jsou statutární a plní stejné funkce a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát
víc než ostatní obce.

Hlavním bodem volebního programu paní starostky bylo, že
vyřeší problémy s bytovým domem. Jednání s panem doktorem
Svobodou byla sice zahájena, ale protože končí první rok paní starostky ve funkci, ptám se jak jednání probíhá a kdy bude ukončeno
ke spokojenosti obou stran?
V souvislosti se stavbou bytového domu byla na obec uvalena
pokuta vyšší než 10 000 000,- Kč. Obec se rozhodla a dohodla se
splácet pokutu po 500 000,- Kč. Platí obec, kolik má již splaceno
a jak obec vymáhá pokutu od těch, kteří pokutu způsobili?
V závěru funkčního období minulého zastupitelstva odvezla
Státní bezpečnost z obecního úřadu rozsáhlou spisovou agendu
k prozkoumání, zda je vše ve způsobu vedení obce a jejího hospodaření v pořádku. Ví vedení obce, jak prověřování probíhá, kdy bude
ukončeno a s jakým výsledky?
Jak probíhají jednání o čistírně odpadních vod?
Jak probíhají jednání se správcem potoka protékajícího naší
obcí o vyčištění potoka?
Vyhodnotilo již zastupitelstvo výsledky ankety občanů?
Počítá obec s osazením pěti velkých informačních tabulí s orientační mapou obce?
Vydá obec malou orientační mapu Úholiček s vyznačenými ulicemi?
Jaké jsou časové termíny pro změnu nebo nový územní plán
celé obce?
Má vedení obce úmysl zavést obecní dopravu?

Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje
jezdí přece do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě
do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu
Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst
a obcí za rekreací. V podstatě tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí
po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty také ﬁnancují výstavbu
místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých
katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově,
používá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale
jsou tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo
své ﬁrmy. Praha pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyv. včetně 30 % jejich daňové povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce,
ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci
systému RUD ani korunu.
O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to pravda?
Myslím, že některé kauzy jsou dostatečně známé.

Domnívám se, že základní informační prostředek mezi
vedením obce a občany je tištěná forma, tedy Obecní noviny.
Internet je sice skvělá technika, ale ne KAŽDÝ má dost peněz,
aby si ho koupil a platil. Navíc starší generace ho mnohdy ani
neumí ovládat. Bylo by vhodné, aby si obec zjistila, kolik občanů internet využívá a kolik ne.

Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona
o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve ﬁnancování měst a obcí. Obce by
mohly lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky, školy, nové chodníky, místa pro volný čas. Mimo čtyři největší
města žije 80 % obyvatel naší republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov
a jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet
a chtějí změnu zákona – už je na čase!

V Obecních novinách č. 9/2011 odpověděla paní starostka, že
obec s výstavbou chodníku podél Roztocké počítá. Bude to investice v částce 41 000 000 Kč, jak bylo dříve prezentováno?
Vzhledem k mému zdravotnímu stavu, kdy se prakticky
nemůžu již od května zúčastňovat veřejných zasedání, nezbývá mně nic jiného, než se obracet na vedení obce se svými
názory a dotazy písemnou formou prostřednictvím Obecních
novin. Myslím si, že i někteří občané budou chtít znát postoje
vedení obce.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM FUNKČNÍHO
OBDOBÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V loňském roce na podzim proběhly v naší obci volby
do obecního zastupitelstva. Šest bývalých zastupitelů obhájilo
svoje pozice z minulého období a dále byli zvoleni tři noví zastupitelé. Nové zastupitelstvo si zvolilo novou starostku paní
Terezii Kořínkovou. Na jaře letošního roku ovšem tři zastupitelé odstoupili a byli nahrazeni jinými zastupiteli, podle pořadí na kandidátkách podzimních voleb. Byla zvolena i nová
místostarostka. Poměr sil v zastupitelstvu ovšem zůstal prakticky stejný jako na počátku volebního období. Sympatizanti
paní starostky v počtu pěti mají dostatek hlasů, aby své představy o vedení obce snadno prohlasovali a nemuseli brát ohled
na ostatní zastupitele. Je třeba si přiznat, že takovéto jednání
je v souladu s demokratickými pravidly této země. Průběhy
jednání veřejných zasedání zastupitelstva se značně zklidnily

S přáním dobrého a spokojeného života v Úholičkách
Jiří Kohout
DOVĚTEK
Prosíme, aby občané podávali své články v elektronické
podobě a v předepsaném rozsahu. Není v našich silách články přepisovat. Tento příspěvek byl vzhledem k rozsahu krácen a celý příspěvek si můžete přečíst na obecních webových
stránkách. Děkujeme za pochopení.
redakce
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Při volbě místostarostky bylo navíc tvrzeno, že je třeba,
aby z důvodu značné práce dostávaly plný plat obě vedoucí
funkcionářky. Obec tak má větší placený aparát než v minulosti, ale nedokáže zajistit správu podle zákona.
Pokud by bylo pravdou, že k nefunkčnosti obecní správy
došlo v důsledku dovolených, asi bych v tomto duchu obdržel
dopis. Po své stížnosti jsem obdržel jen právně vadnou odpověď, kde mi bylo sděleno, že moje žádost „nesplňuje veškeré
náležitosti a žádost nebyla podána tak, jak zákon ukládá“. Starostka zareagovala jako strávník v restauraci, který snědl celou večeři, ale při placení s párátkem v zubech tvrdí vrchnímu,
že jídlo se nedalo jíst.
Nepochopení veřejné správy prozrazuje i argumentace,
kdy starostka tvrdí, že mou stížnost kraji „poskytla sama“,
což je zákonem dané. To, co jiné úřady považují za zákonnou
povinnost, to radnice v Úholičkách považuje za blahosklonný
nadstandard.
M. Vodrážka

POVINNOST, NEBO NADSTANDARD?
V minulém čísle jsem upozornil, že obecní úřad nedodržel
zákon. Nepsal jsem článek o tom, že jsem z úřadu obdržel odpověď až na základě stížnosti. Reakce ze strany paní starostky ing. Kořínkové však vyzradila víc, než si uvědomila, neboť
ukázala nejen, jak rozumí osobní zodpovědnosti za správu veřejných záležitostí, ale že nezákonnost je třeba bagatelizovat
a stěžovatele zesměšnit.
Za celou dobu novinářské praxe jsem se nesetkal s tím, že
by mi nějaký správní orgán podle zákona neodpověděl – až
na úřad v Úholičkách. O čem to vypovídá?
Argumentace, že zákon byl porušen z důvodů, že „byly
prázdniny“, naznačuje, že samospráva se chápe jako řízení
soukromého podniku – ne veřejné správy. Občan by prostě
neměl počítat s tím, že by veřejné věci měly mít přednost před
soukromými.

INZERCE
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ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR_A6 sirka.indd 2

6.12.10 16:37

-7-

Obecní noviny 10/2011

OBECNÍ NOVINY Číslo 10/2011 Vychází jako měsíčník Uzávěrka tohoto čísla 23. 10. 2011 Uzávěrka příštího čísla do 27. 11. 2011
Náklad 300 ks Vydává: Obec Úholičky Adresa redakce: Roztocká 6, 252 64 Úholičky tel.: 220 930 641 fax: 220 930 008 Příspěvky
zasílejte na adresu: noviny@obec– uholicky.cz Za obsah příspěvků odpovídají výhradně jejich autoři. Příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor
redakce. Soukromá inzerce zdarma Firemní inzerce: 1 strana – 500,–
- 8 Kč;
- ½ strany – 300,– Kč; ¼ strany – 200,– Kč; 1/8 strany – 150,– Kč
Tisk: powerprint, Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 – Suchdol

