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N E ZÁVI S LÝ O B ČAS N ÍK

ZDARM A

Stočné a jeho výběr

Pohodové vánoce a
Šťastný nový rok 201 3
přejí
zastupitelé a zaměstnanci
obce Předboj

Na jednání zastupitelstva
bylo 26. listopadu odsouhlaseno stočné ve výši 40 Kč za
kubík odkanalizované vody.

foto: -pri-

Zase ta kanalizace aneb
Okrádáme sami sebe?
Kritický hlas vždycky musí
stát a stojí za odpověď, tím
spíš když se dotýká tak citlivého tématu, jakým jsou
naše peněženky.
Všichni předbojáci snad už
dnes vědí, že od června je
provozovatelem kanalizace a
čistírny
odpadních
vod
samotná obec. Najali jsme
odpovědnou osobu, která
čistírnu odborně hlídá, máme
dva pracovníky, kteří pečují
o její chod. Zároveň připravujeme její zkapacitnění
tak, aby vyhovovala územnímu plánu schválenému před
volbami v roce 2010. V průběhu minulých měsíců jsme
rozjeli
uzavírání
zcela
nových smluv, v nichž se
obec a občané-odběratelé zavazují k plnění určitých povinností.
Smlouvy příliš tvrdé?
Právě u smluv jsme už narazili na první problémy. V
první řadě se začíná objevovat kritika jejich údajné
tvrdosti. Byť si mnohdy stě-

žující protiřečí (např. kritika
za smluvní tvrdost a současné nařčení z nicnedělání),
zjevně nejsou obeznámeni s
celou problematikou a na
jednání zastupitelstva nechodí, chtěl bych zde prohlásit,
že smlouva je jediný účinný
nástroj obce právě proti neplatičům nebo těm, kdo systém jinak poškozují. Ten, kdo
smlouvu uzavřel, bude postižen podle ní, ten, kdo tak
neučinil - k dnešnímu dnu je
to cca 60 uživatelů, bude v
prvním pololetí roku 2013
postižen
mimosmluvně
(způsobem, který si jistě
mnozí dokáží domyslet).
Nelze ale souhlasit s tím,
abychom zveřejnili jména
neplatičů. To by obec stálo
na pokutách tolik peněz, že
by to mohlo ohrozit v některých oblastech financování
jejího chodu. Trvám ale na
tom, že smlouva není přehnaně tvrdá.
Opravdu není vše černobílé
Další z výtek se týká údajné

Jednání zastupitelstva o rozpočtu na

příští rok
proběhne letos v pondělí 1 7. 1 2. od 1 8.30 hod.
Upozorňujeme však, že uvedený termín je zatím
předběžný, oficiálně bude oznámen v zákonné
lhůtě. NÁVRH ROZPOČTU je k dispozici
na internetových stránkách obce.

Zároveň pan starosta avizoval
velké změny v jeho výběru jednotnou zálohu na rok
2013 ve výši 700 Kč na osobu, variabilní symbol pro
platby převodem ve tvaru
1+číslo popisné. O co jde?
Stočné nižší
V první řadě stočné nezůstane
ve stejné výši jako v předchozích letech proto, že systém
nyní provozuje obec. Po
očištění
od
zisku
kalkulovaného předchozím provozovatelem jsme navrhli a
pokračování na str. č. 4

kolaborace s nepřítelem.
Krytí neplatičů jejich neoznámením minulému provozovateli byla první z jejích
podob. Pokud vím, spolupráce se Stavokompletem v
tomto ohledu rozhodně probíhala. To stanovení výše
stočného v letech 2011 a

2012 už může vypadat z pohledu některých nezasvěcených podezřeleji. Starosta
navrhoval, zastupitelé schválili... Kdo ale chtěl vědět, ví,
že stočné navrhoval ve skutečnosti Stavokomplet. Panu
starostovi se v rámci uzavřené
pokračování na str. č. 5

Milí čtenáři Předbojských
zpráv, jako kronikářka
neustále pátrám po všem
zajímavém z historie obce
a ráda bych se s Vámi o pár
zajímavostí podělila.
Přemýšlela jsem čím začít a
napadlo mě, že v době, kdy
denně sledujeme zprávy z
parlamentu, bylo by vhodné
připomenout, že i naše obec
zde měla v minulosti zastoupení.
V letech 1929 až 1939 to byla Ing. Dr. Marie Tumlířová
(1889-1973), která byla poslankyní za Republikánskou
stranu
zemědělského
a
malorolnického
lidu
(agrárníci). Marie Tumlířová
roz. Kuklová se přivdala do
Předboje na statek č. 7
(dnešní Yard Resort) ve dvacátých letech minullého
století.

V roce 1948 odešla spolu s
rodinou do emigrace. Nějaký
čas působila v Mnichově jako
redaktorka zemědělského vysílání rádia Svobodná Evropa
pod pseudonymem Maria
Chaloupecká.
Dalším, kdo zastupoval naši
obec na půdě parlamentu, byl
Josef Nepomucký (18971972) rodák z Předboje,
který byl poslancem za KSČ v
letech 1935 až 1938. Po válce
pak působil ve funkci poslance
za KSČ od roku 1945 nepřetržitě až do roku 1971.
Mimoto byl v letech 1951 až
1953 ministrem zemědělství
ve vládě Antonína Zápotockého a Viliama Širokého a v
letech 1959 až 1967 byl
předsedou
Ústřední
rady
družstev.
Jitka Paděrová
kronikářka
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Setkání s ČSAD a představiteli obcí na trase linky 368
V úterý 20. listopadu se na
zámku v Brandýse nad
Labem uskutečnilo setkání
zástupců ČSAD Střední
Čechy, a.s. se zástupci obcí,
které tato společnost dopravně obsluhuje. Při té
příležitosti se "potkali" i
představitelé obcí na trase
linky 368.
Zúčastnili se i pracovníci
ROPIDu,
Středočeského
kraje a pražského Dopravního podniku hl. města Prahy.
Shodou okolností se akce
konala v den stvrzení
oranžovo-rudé koalice, která
by měla příští čtyři roky velet
krajskému úřadu. Přesto se
přítomní vesměs shodli na
tom, že se komunikace směrem od úřadu a spolupráce s
ním může jedině zlepšit.
Uvidíme.
Dovolím si zmínit jen to nejpodstatnější, co odpoledne
zaznělo:
- provozovatel (ČSAD) v
posledních dvou letech díky
napjatým vztahům s krajem a
nevyjasněné dopravní politice neměl prostředky na nákupy nových autobusů,
- linka 368 patří podle statistických údajů k těm
nejpřesnějším (tj. dochází k
nejmenším odchylkám od
jízdních řádů),
- zástupci ROPIDu ujistili
přítomné, že nestane-li se nic
neočekávaného, měla by být
dopravní obslužnost v příštím roce zajištěna v rozsahu
roku 2012,
- zástupkyně ROPIDu se vy-

Jak platit obci
Veškeré platby lze již
provádět bezhotovostně. V
tomto článku se dozvíte,
jaké údaje uvést do platebního příkazu.
Vždy prosím uvádějte každou částku zvlášť, i když se
rozhodnete platit najednou a
také je nutné uvést příslušný
variabilní symbol (VS):

slovila proti dalšímu zvyšování jízdného (a to i v souvislosti s nárůstem DPH),
které považuje za kontraproduktivní,
- zástupce kraje se k výši
jízdného vyjádřil tak, že jde o
politické rozhodnutí (jinak
řečeno, vlastně neřekl nic),
což nepochybně souvisí s
čerstvostí krajské koalice.

desátosmičky. V poslední
době se nám sešlo několik
stížností zejména na některé
ranní spoje (odjezd z Předboje okolo 7. hodiny). V této
věci jsme jako obec oslovili
všechny zúčastněné (ROPID,
ČSAD, obec Líbeznice), i
když je jasné, že na vině je
stále nedořešená dopravní
situace právě v Líbeznicích.

foto: -schV rámci diskuse, která probíhala převážně v separátních
kroužcích, jejichž členy byly
vždy obce na trase některé z
linek PID, jsme si se zástupci
obcí Líbeznice a Bašť vyměnili názory na výše uvedenou
statistickou přesnost třistaše-

Bohužel, podle sdělení pana
starosty Kupky není líbeznické zastupitelstvo vůbec
nakloněno žádnému řešení,
které by zrychlilo průjezd
alespoň pro hromadnou dopravu, ba naopak. Probíhá ale
stále jednání o dořešení

- stočné za rok 2012 ve výši
dle
uzavřené
smlouvy:
VS = 1+číslo popisné,
- stočné na rok 2013 zálohově 700 Kč za každou
bydlící osobu: VS = 1+číslo
popisné,
- poplatek za komunální odpad ve výši 1800 Kč (3 a
více bydlících), 1350 Kč
(max. dva bydlící), nebo

1100 Kč (osamělé osoby v
důchodu nebo na dávkách
státní sociální podpory):
VS = 2+číslo popisné,
- poplatek za psa na rok 2013
(plaťte prosím až od 1. ledna!): VS = 3+číslo popisné,
- poplatek za bioodpad 740
Kč za menší poplenici nebo
1110 Kč za větší popelnici:
VS = 4+číslo popisné. -sob-

Zaregistrujte se a hlasujte na internetových
stránkách obce Předboj
Pro všechny z Vás, kteří
chtějí vědět víc o dění v obci, ale také o názorech
spoluobčanů, jsme na internetových stránkách obce
nově spustili možnost hlasovat o odpovědi na anketní
otázku, kterou budeme čas
od času měnit.

zdibského kruhového objezdu,
resp. o úpravě nájezdu na
dálnici tak, aby se zde netvořily kolony (což platí i pro výjezd z ní). Jako možný termín
realizace zmíněné úpravy se
rýsuje jaro 2013, ale vše závisí
na penězích, politické situaci...
V tuto chvíli nelze než poradit
využití dřívějších (autobusových) spojů.
I přesto ale spoje linky 368
patří v celodenním průměru k

Rádi bychom znali Váš názor
na cokoliv, co se týká Předboje. Proto jsme už dávno
spustili
diskusní
fóra.
Upřímně řečeno, mnoho zájemců o tuto formu výměny
názorů jsme nenašli, navíc se
mnohdy vše zvrhává do
osobní polohy. Proto nyní

přicházíme s možností odpovídat na různé anketní otázky.
Zaregistrujte se, přihlaste a
hlasujte (důvodem, proč
chceme, aby odpovídali jen
přihlášení návštěvníci, je
hlavně fakt, že anonymního
hlasování by se mohli

těm nejpřesnějším, což mohu
potvrdit z vlastní zkušenosti.
Od 9. prosince nás čeká nový
jízdní řád, kde nejpodstatnější
změnou bude přidání jednoho
odpoledního spoje, který by
měl pomoci s dopravou zejména žáků a studentů. Pravdou je, že i v Předboji
přibývají, takže nakonec jsme
i my přislíbili, že se pokusíme
tuto změnu v našem rozpočtu
zohlednit, vše ale samozřejmě
záleží na tom, jak bude vypadat návrh rozpočtu a jak rozhodne celé zastupitelstvo. Spoj
bude zatím v provozu do
června a poté bude vyhodnocena jeho vytíženost a rozhodnuto o jeho dalším
provozu.
-sobúčastnit i náhodní návštěvníci
webu, kteří by výsledek ankety zcela znevěrohodnili).
Vítáme i návrhy anketních
otázek (nejlépe včetně variantních odpovědí) nebo náměty, na co bychom se mohli
ptát.
Anketa se zobrazuje na hlavní
straně webové prezentace obce Předboj všem přihlášeným
čtenářům již nyní.
-sob-
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Obec má svůj strom na golfovém hřišti
I obec Předboj se zúčastnila
projektu Yard Resortu „Zasaď si svůj strom“. V neděli
11. 11. 2012 se na golfovém
hřišti sešla početná skupina
příznivců zeleně a sportu,
aby si mohli zasadit svůj
strom. Po krátkém seznámení

foto: -pri-

s projektem ozelenění celého
golfového hřiště jsme se
všichni odebrali na konkrétní
místa, kde byly pro zasazení
stromů již připraveny jámy.
Umístění
stromů
bylo
s ohledem na dendrologický
posudek
navrženo
odborníkem a v první vlně výsadby bylo zasazeno 15
stromů. Obec Předboj vybrala z nabídky doporučených
stromů Platan javorolistý,
který dorůstá výšky až 30m.
Navíc jsme měli tu čest, že
náš strom byl s ohledem na
spolupráci vybrán pro zasazení jako úplně první a jeho samotné výsadby se mohli
vlastní rukou účastnit nejen
zástupci obce, ale i všichni
přítomní, za což všem děkujeme.
Pavla Příšovská
místostarostka

Střípky ze zastupitelstva 26. 11. 2012
Na pořad jednání bylo tentokrát zařazeno 9 bodů a
ještě jeden nečekaně přibyl
přesně v jeho den. A
novinkou bylo posunutí začátku na půl sedmou, aby
mohli přijít i ti, kdo se do
Předboje vrací z práce
později.
Na účasti se to ale příliš neprojevilo. Spíš naopak, diváků bylo méně než jindy. Ale
že by pro nás, zastupitele,
bylo jednání nudné, to tedy
rozhodně ne.
V úvodu, po nutných formalitách, jakou jsou volba zapisovatele a ověřovatelů, pan
starosta navrhl zařazení ještě
jednoho bodu. Důvodem byl
fakt, že právě v pondělí byl
na obecní úřad doručen dopis
s výzvou k účasti obce ve

výběrovém řízení na nákup
nemovitosti používané jako
veřejná cesta. Nakonec jsme
tedy měli k vyřízení bodů 10
a diskusi na závěr.
Odpady v nadcházejícím roce
Opět byla na pořadu jednání
vyhláška o systému nakládání s odpady. Tu poslední
nám ministerstvo vnitra neschválilo a odůvodnilo to
především judikaturou (z
praktického hlediska se ale
jedná o technickou novelu a
přizpůsobení textu platné
legislativě, nic víc, nic míň).
Kromě toho jsme na doporučení tohoto dozorového orgánu přikročili ke změně v
systému placení za odvoz
komunálního odpadu, který
tak bude méně administra-

Zájezd do Branického divadla
se uskuteční v pondělí 1 0. prosince 201 2. Začátek představení s názvem Příbuzné si nevybíráme je v 1 9:00
hodin. Odjezd autobusu od OÚ bude už v 1 7:30 hod.
K dispozici je už jen posledních pár vstupenek na tuto
výbornou komedii za výhodnou cenu 350,-Kč na osobu.
Vstupenky můžete objednat na OÚ Předboj osobně, telefonicky (tel.č.: 31 5 682 901 ) nebo pište na e-mailovou
adresu: podatelna@predboj.cz
Pedikúra a masáže
Na úterý 11 . prosince 201 2 zajistil obecní úřad oblíbené
masáže a pedikúru. Služby budou poskytovány po celý
den v budově obecního úřadu. Zájemci se mohou hlásit
telefonicky (31 5 682 901 ) nebo osobně na OÚ.
Další pedikúra s masážemi je plánována na 8. 1 . 201 3.
Místa v okrskové volební komisi
Pro nadcházející volby Prezidenta ČR plánované ve
dnech 11 . a 1 2. ledna 201 3 se mohou na obecním úřadě
osobně, mailem nebo telefonicky hlásit zájemci o účast
ve volební komisi.
Oznámkujte si svoje psy
V Předboji se neustále ztrácejí a zase nacházejí psi.
Kdyby jim jejich majitelé připevnili známku, bylo by
jednoduché majitele dohledat. Proč ji třeba zrovna ten
Váš nemá?
Přitom známku dostal každý Páníček i Panička na úřadě.
Pokud jste ji ztratil/ztratila, můžete si za 20 korun koupit
novou.
Například dne 23.11 . byl nalezen yorkšír, jak jinak, bez
známky. Nakonec se majitel našel v ulici Pod Hřištěm.
Ale ruku na srdce, nemohlo být hledání jednodušší a
rychlejší?
tivně náročný a lépe vymahatelný. Napříště tak budeme za popelnice platit
nikoliv na základě smluv
mezi občany a obcí, ale formou poplatku, který bude
stanovován vyhláškou zastupitelstva (výše úhrady byla
přesunuta z vyhlášky o systému nakládání s odpady do
vyhlášky o poplatku za komunální odpad). První jsme
schválili právě na tomto
jednání a pro občany neznamená žádnou dramatickou
změnu, pro rok 2013 je výše
poplatku stejná, jako byla
cena v roce 2012. Bohužel,

to neplatí pro bioodpady,
jejichž
svoz
společnost
.A.S.A. citelně zdražila.
Změny v obecním rozpočtu
Po schválení vyhlášek jsme
přikročili k rozpočtovému
opatření. Ta jsou nutná vždy,
když se mají měnit příjmy nebo výdaje rozpočtu jako takového, nebo je třeba provést
výraznou změnu ve struktuře
rozpočtu. Tentokrát se všechny uvedené důvody sešly: do
rozpočtu přišlo více peněz (i
třeba ve formě dotace na volby, ale taky z podílu na výnosu z daní, přibylo nám i psů),
výdaje se zvedají na dopravní
obslužnost, likvidaci odpadů,
školství (vše souvisí s tím, že
předbojáků je čím dál víc) i na
chod úřadu (především v souvislosti s nárůstem agendy týkající se kanalizace a čistírny
odpadních vod, ale třeba i s
obnovou počítačů).
Potvrzení peněz pro školku
Projednání dalších několika
bodů mohlo vypadat jako formální, ale bylo nutné. Jedině
zastupitelstvo může ponechat
mateřské školce nedočerpané
pokračování na str. č. 5
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Stočné a jeho výběr
pokračování ze strany č. 1
schválili 40 Kč za kubík
odkanalizované vody. Cena
je to konečná, ale předpokládáme její další pohyb směrem dolů, pokud nedojde k
něčemu, co by tento trend
ohrozilo. Musel by to být ale
opravdu třeba nějaký nepředvídatelný zásah vyšší
moci s fatálními důsledky,
protože uvedená cena počítá i
s vytvořením fondu oprav a
údržby.
Platíme dle spotřeby
Další změna spočívá ve
změně výpočtu výše stočného pro jednotlivé domácnosti. Jak jsme byli upozorněni, nesmíme totiž jeho
výběr vázat na tzv. směrná
čísla,
máme-li
doma
vodoměry. Je to záležitost, jíž
jsme nestihli ani přizpůsobit
smlouvy,
protože
byla
otevřena až v průběhu
podzimu. Povede bohužel k
tomu, že ke smlouvám budou
uzavřeny dodatky. Na druhou
stranu ti z nás, kdo vypouští
do kanalizace jen vodu odebranou od Veolie, mohou
dosáhnout úspory oproti

stočnému
vypočítanému
podle směrných čísel, podle
nichž budou nadále zpoplatněni ti uživatelé, kteří do
kanalizace vypouštějí vodu i
z vlastního vrtu. Totiž ti, kdo
prokáží, že část vody odebrané od Veolie používají na
zalévání nebo jako náplň do
bazénu (minimálně však 30
kubíků ročně), budou zvýhodněni tak, že jim i odběr z
Veolie bude krácen. Půjde ale
o případy, které individuálně
posoudí obecní úřad a uživatel v takovém případě bude
povinen prokázat důvod odpočtu, buď si nainstaluje na
vlastní náklady další vodoměr, nebo sám dodá
podklady, z nichž bude
možno rozdíl vypočítat.

Víte co a proč platíte obci?
Věnovat se v tomto krátkém článku chci pouze těm
platbám, které se pravidelně opakují a také proto vzbuzují asi největší zájem nás všech.
Poplatek za komunální odpad
Jedná se o poplatek nový,
který ale pro předbojáky neznamená další výdaj z jejich
rozpočtu. Nahradí totiž dříve
smluvně sjednanou cenu za
svoz komunálního odpadu a
bude stejně jako ona kopírovat náklady na provozování systému nakládání s
komunálním odpadem (jinak
to ani nejde, výše poplatku je
co do způsobu jeho stanovení
regulována zákonem). Výše
poplatku se tak z velké části
odvíjí od ceny, za níž svozová společnost nabízí svoje
služby.
Pro rok 2013 je poplatek
stanoven ve výši smluvní ceny roku 2012:

- popelnice 120 l, svoz 1x za
týden Kč 1800,- popelnice 80 l, svoz 1x za
14 dnů Kč 1350,- popelnice 80 l, svoz 1x za
týden Kč 1100,-.
Poslední variantta je přitom
určena pro osaměle bydlící
osoby v důchodu nebo závislé na některé z dávek státní sociální podpory.
Poplatek se netýká podnikatelů, ti uzavírají s obcí nadále
smlouvu.
Poplatek za psa
Týká se jen vlatníků psů,
zvýšen byl již od roku 2011,
a to na 200 Kč ročně, s tím,
že je z něj provozován např.
systém košů na psí exkrementy.
Smluvní úhrada stočného
Nejedná se o poplatek, což je
třeba zdůraznit. Systém jeho
stanovení, placení, vymáhání
a kontroly je naprosto odlišný. Mnoho lidí toto nerozlišuje, ale věřte, že odlišností
je až příliš mnoho.
Samotné výši stočného a
způsobu její konečné výše
jsme se věnovali opakovaně
jinde.
Likvidace bioodpadu
Jedná se o vytříděnou složku

Zálohová platba
Už v září bylo jasné, že další
změna spočívá v přechodu na
systém zálohových plateb a
vyúčtování. Kritické hlasy se
samozřejmě objevily, ale pro
obec je zajištění průběžného
financování systému rozhodující a v souvislosti s přechodem na odečtový výpočet
stočného podle odběru vody
od Veolie se ukázalo jako
správný krok.
Kontrola jako nutné zlo
Snad nemusím připomínat,
že obec má jako provozovatel systému právo kontrolovat,
zda
odběratel
využívá systém v souladu s
jeho provozními podmínkami
a smlouvou.
V kostce
Pokusím se nyní o souhrn
výše uvedených informací:
- stočné pro rok 2013: 40 Kč
za m3 odkanalizované vody
- jednotná záloha ve výši 700

Kč na osobu
- pro bezhotovostní platby použijte číslo 2+číslo popisné
- vyúčtování po obdržení dat z
vodoměrů od Veolie (obstará
obec)
- směrná čísla nadále pro ty,
kdo mají vodu z vrtů a studen
v domě
- úlevy (zalévání, bazény) či
změny pouze po individuální
dohodě s obecním úřadem
- podklad pro úlevu dodává
odběratel (zvláštní odpočtový
vodoměr, fakturace z předchozích let)
- (nejen) odběratel žádající
úlevu nebo změnu umožní
obci kontrolu.
Závěrem prosím, aby všichni,
kdo mají k uvedenému nějaké
dotazy či připomínky obecného charakteru, s důvěrou
navštívili jednání zastupitelstva obce, kde je rádi vyslechneme a rádi jim odpovíme.
-sob-

Sázení na Východní Stráni
V předvečer státního svátku a shodou okolností v
den, kdy letos snad vůbec
poprvé sněžilo, jsme se sešli
na Východní Stráni a vysadili podél asfaltové komunikace stromy, které určitě
zlepší životní prostředí v
Předboji.
Celá akce vznikla téměř
spontánně.
Na
začátku,
pravda, byl "výkop" ze strany
pana starosty, ale o tom, co,
kde a kdy se bude sázet, se

obyvatelé této lokality dohodli
úplně sami.
Na úhradě nákladů na celou
akci se částečně podílela obec,
částečně pak zúčastnění, kteří
ale hlavně přiložili ruku k dílu
a bez ohledu na rozmary počasí sázeli, až se prosázeli
celou ulicí.
Doufejme, že to není poslední
podobná aktivita, ostatně už se
ozvali další předbojáci, kteří
by chtěli podobně zpříjemnit i
svoje okolí.
-sob-

foto: -Karel Kodiškomunálníhio odpadu, avšak
třídění je na dobrovolné bázi.
Proto je cena sice stanovena
v příslušné obecní vyhlášce,
ale popelnici využívá jen ten,
kdo chce.
Na rozdíl od poplatku za komunální odpad se cenu na
rok 2013 nepodařilo udržet
na stejné úrovni, došlo ke
zdražení, cena odpovídá té,
kterou
nabízí
svozová

společnost:
- popelnice pro biologický
odpad ze zahrad 120 l, svoz 1x
za 14 dní v období 1.4.-30.11.
Kč 740,- popelnice pro biologický
odpad ze zahrad 240 l, svoz 1x
za 14 dní v období 1.4.-30.11.
Kč 1110,-.
To je z přímých pravidelných
plateb obci vše.
-sob-
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Střípky ze zastupitelstva 26. 11. 2012
Pokračování ze strany č. 3
peníze z roku 2011. Školka
jen díky tomu, že se otevírala
až na sklonku roku, nestihla
dokoupit veškeré vybavení,
třeba herní prvky. Šlo o necelých 70 tisíc korun, které
jsme dětem rádi ponechali
(výdaje obce se tím navíc
nenavyšují, protože peníze
jsme vydali již loni). Na nedočerpané peníze navázal
další bod - pověření finančního výboru zastupitelstva pravidelnými kontrolami
hospodaření školky jako příspěvkové organizace obce.
Na takovou kontrolu má obec
nejen právo, ale má i zákonnou povinnost ji v rozsahu přidělených obecních
prostředků provádět. Krajský
úřad nám přesto doporučil
vyhotovit písemné pověření,
proto jsme o něm hlasovali.
Narovnávání pozemkových
nesrovnalostí
Následovaly tři body týkající
se postupného narovnávání
některých majetkových nesrovnalostí. Problematiky se
ujala předsedkyně finančního
výboru a aktuálně se
prokousává administrativními nástrahami celé "akce".
Postupně by mělo dojít k zasmluvnění pronájmu zemědělské
půdy
jejím
uživatelům,
případně
k

převodům (úplatným či bezúplatným, to podle jejich
charakteru) některých pozemků do majetku těch, kteří
je rovněž již užívají, aniž to
kterákoliv ze stran věděla.
Poté jsme odsouhlasili záměr
obce zúčastnit se výběrového
řízení na prodej pozemku.
Parcela je v katastru nemovitostí označena jako
manipulační plocha, ale ve
skutečnosti je součástí veřejné cesty užívané mj. jako
přístupové. Státní statek
Čáslav, v jehož majetku je
vedena, zkrachoval a správce
konkursní podstaty se ji snaží
zpeněžit. Výzvu jsme dostali
v den jednání zastupitelstva a
čas na rozmyšlenou a podání
nabídky máme jen do 14.
prosince.
Stočné pro rok 2013
Na závěr jsme si nechali k
projednání cenu stočného na
rok 2013. To proto, že pokud
by se rozvinula na toto téma
debata, mohli jsme ji spojit
se
závěrečnou
diskusí.
Stočné bylo s náležitým vysvětlením
pana
starosty
navrženo ve výši 40 korun za
kubík a v této výši schváleno
s tím, že případný přebytek
bude uložen do fondu, který
může být využit pouze pro
opravy a údržbu čistírny a

kanalizačního řadu. Je tak
nižší než v letošním roce, ale
zase ne o tolik, protože na
objektivnější stanovení jeho
výše je potřeba delší časový
úsek, některé náklady prostě
po necelých šesti měsících
provozu v obecní režii nelze
zodpovědně stanovit. Se
všemi vybranými prostředky
ale hospodaří obec, jsme to
tedy my, kdo rozhoduje o
jejich využití.
Diskusi otevřel pan starosta,
když již v rámci projednávání stočného naznačil,
že dojde k významné změně
v jeho výběru. Od roku 2013
totiž budou ti občané, kteří
používají pouze vodu z
vodovodu a nemají žádný jiný zdroj, z něhož by vypouštěli vodu do kanalizace,
platit za stočné podle odebrané vody (dle čísel odečtených z vodoměru), nikoliv
podle tzv. směrných čísel.
Horňátecká provizorně
Dalším tématem byl stav
Horňátecké ulice. Se společností .A.S.A. bylo dojednáno, že řidiči budou v
případě potřeby do Horňátecké couvat ze Zvonkové,
ale že jde o dočasné řešení. V
jednání je totiž alespoň
provizorní úprava povrchu
ulice - vyrovnání a zavezení
štěrkem.

Z as e ta ka n ali z ace aneb
O kr ád áme sa m i se b e?
Pokračování ze strany č. 1
smlouvy s touto společností
podařilo alespoň ušetřit v roce několik desítek tisíc korun
za opravu kanalizačního řadu
a letos jsme poprvé a naposledy obdrželi nájemné.
Jednání s tehdejším provozovatelem ale na záznamech
z jednání zastupitelstva pochopitelně zachyceno není.
Zálohy nejsou
V neposlední řadě musím
zmínit zálohové platby. Proti
jsou ti, kteří argumentují
platbou až za odebrané služby. Ano, pravda. Ale třeba
nájemné také platíme leckdy
dopředu, ne? Zálohy tak zavádíme ze dvou důvodů.
Jednak pro hladké průběžné
financování systému, jednak
jako jistou "páku" proti neplatičům.
Co je v zájmu občanů?
Poslední, co mě osobně v
kritice ještě zaujalo a má
smysl se tím zabývat, je

stanovení ceny stočného s
přihlédnutím k zájmům občanů dané do souvislosti s
jeho výší. Co je zájmem občanů? Fungující systém, nebo
nízká cena? Pevně věřím, že
to první, byť cena je rovněž
důležitá. Zárukou pro to, že
stočné se v příštích "narovná", by snad pro nás
všechny mohlo být, že obec
celý systém neprovozuje za
účelem dosažení zisku, jako
to bylo dříve. O ten jsme taky stočné snížili. Další kroky
ale budeme provádět postupně a s rozmyslem, na základě dat získaných z
provozu. Proto jsme taky
schválili vytvoření fondu, z
něhož budeme financovat
opravy a údržbu zařízení čističky a kanalizační řad. To já
osobně a podle dosavadních
zkušeností naštěstí i ostatní
zastupitelé považujeme za
prioritu.
-sob-

foto: -schPlná školka
Následoval dotaz na počet a
strukturu dětí ve školce. Přítomná paní ředitelka odpověděla, že má aktuálně 3 děti
s bydlištěm mimo Předboj,
všechny přijala v předchozím
školním roce, a 7 předškoláků. Kolik bude v roce 2013
přijímat nových dětí, nelze
předem říct, závisí to na
množství odkladů začátku
školní docházky. Kritériem
pro přijetí není dosažení tří
let věku.
Stejná tazatelka se dále zeptala, zda obec nějak přispěje
na docházku do školky v jiné
obci, případně i do školky
soukromé. V odpovědi zaznělo, že obec obvykle na

takové náklady přispívá a neměla by odmítat ani příspěvky
soukromým školkám, pouze
však do výše, který nárokují
školky zřízené obcemi, resp.
kolik hradíme naší vlastní příspěvkové organizaci.

ilustrační foto

Mělká kanalizace
Další tazatel poukázal na to,
že část kanalizace v obci
(konkrétně větev odvádějící
odpadní vodu z jeho domu) je
špatně provedena a v zimě zamrzá. Tomuto občanovi bude
případně poskytnuta sleva a
bude
zjednána
náprava.
Vzhledem k tomu, že jde ale o
stavební akci, nebude to bohužel proces zvládnutelný během několika dnů či týdnů.
Hlavní po dešti
Tentýž tazatel podpořený další
dotčenou přítomnou občankou
vznesl námitku proti zavodňování Hlavní ulice při deštích, kdy voda stříkající od
projíždějících vozidel navíc
znečišťuje domy v okolí. Obec
má v tomto případě slabé postavení, protože vozovka jí
nepatří, trativody necháváme
čistit vlastním pracovníkem,
ač to formálně není naše starost, a jednání s vlastníkem
není jednoduché. Určitě ale
zkoušíme zjednat nápravu i v
této situaci, konkrétně paní
místostarostka opět osloví
Správu a údržbu silnic
Středočeského kraje.
Náves a dopravní opatření
Na dotaz, proč je náves ve
stavu, v jakém je, existuje bohužel jediná odpověď: obec
velikosti té naší nemá
prostředky na "rozjetí" několika investičních akcí najednou a čistírna odpadních vod
je, na rozdíl od asfaltu na návsi, životně důležitá.
Poté se diskuse stočila k některým dopravním opatřením,
na něž jsme mohli dát
konkrétní odpovědi. Průjezd
ke školce bude označen zákazem zastavení, takže tam
často parkující rodiče bude
případně postihovat obecní
policie, autobusy budou na
konečnou projíždět řádně
označenou ulicí Na Vršku a na
odjezd čekat v rovněž řádně
označené manipulační zastávce.
-sob-

Strana 6

PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

Jak trávit dlouhé zimní večery
aneb pozvánka do knihovny
Zanedlouho bude konec
roku. Hodnocení činnosti
knihovny necháme až na začátek roku 2013. Zase najdeme a odměníme nejlepší
čtenáře. Do té doby však
mohou naši příznivci ještě
hodně ovlivnit počet přečtených knih. Vy, kdo jste
nebyli v poslední době
v knihovně, určitě se zastavte. Za dlouhých zimních večerů by se Vám třeba hodila
některá z knih, které jsme
koncem října přivezli z Husovy knihovny v Říčanech,
nebo sami nakoupili. Na
stránkách knihovny najdete
seznam těchto 90 nejnovějších knih. Knihovnu
můžete navštívit od prosince
do konce února vždy ve stře-

du od 14.00 do 17.00. Jenom
na ukázku vybírám některé
tituly:
Robyn Carrová: Městečko
Virgin River, Causy Goodwinová: Má poslední vévodkyně, Sarah Turnbull:
Skoro Francouzka, James
Patterson: Pohlednice smrti,
Jiří Stibral: Tajemství rytířů
Templu, Eduard Petiška:
Anička a básnička, Anička a
flétnička, Anička malířka.
Na závěr bych se chtěla
s Vámi podělit o zajímavý
recept na hezký nový rok.
To se prý vezme 12 měsíců,
pořádně se očistí od veškeré
zlomyslnosti, chamtivosti a
nenávisti. Každý měsíc se
rozdělí střídavě na 28, 30 a
31 dílků tak, že vystačí na

Třetí vítání občánků
Dne 5. 11. 2012 proběhlo u
nás v obci již třetí vítání
občánků. Při tomto setkání
jsme slavnostně přivítali
sedm nových občánků obce
Předboj a pozvání přijali
všichni rodiče.
Vítání se opětovně usku-

tečnilo v kavárně společnosti
Yard Resort. Zpestřením
slavnostní události bylo vystoupení dětiček mateřské
školky obce Předboj pod vedením paní ředitelky a učitelky. Děti měly připraveno
pásmo říkanek tematicky za-

ilustrační foto

celý rok. Potom se každý den
upraví tak, že se vezme 1
porce důvěry, 1 dávka poctivé práce, 2 dávky dobré
nálady, přidají se 3 vrchovaté
lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu
a špetka trpělivosti. Vše se
promíchá a bohatě zalije lás-

kou a ozdobí kytičkou pozornosti. Podává se s milým
úsměvem a dobrým slovem.
To vše a ještě příjemně prožité
vánoční svátky, hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů do
nového roku 2013 přeje
Jana Šandarová
knihovnice

měřených na křestní jména
vítaných dětiček a malý
vlastnoručně vyrobený dáreček. Po slavnostním projevu
byl rodičům nových občánků
Předboje předán Pamětní list
a malý dárek s kytičkou.
Na závěr bychom rádi poděkovali Yard Resortu za zapůjčení prostor kavárny, dále

za sponzorské zajištění květin
pro rodiče a v neposlední řadě
dětem za jejich milé vystoupení.
Pavla Příšovská
místostarostka
Záměrně zveřejňujeme trochu
netradičně společnou fotografii dětiček a pyšných tatínků, maminky jistě prominou.
foto: Kateřina Kovačová
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Prosíme naše pamětníky, kteří vlastní staré fotografie obce o jejich zapůjčení pro účely kroniky.
Můžete je donést na OÚ, kde vám budou ihned po zkopírování vráceny.

Oblečení pro Dětské centrum v
Krči od maminek v Předboji
Na posledním podzimně
zimním bazárku bylo vybráno kolem 100 ks oblečení pro Dětské centrum v
Krči.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem maminkám, které se na
této malé charitativní akci již

Měření rychlosti

po několikáté podílely, a zároveň předat poděkování od
zaměstnanců a dětí z
dětského centra, kde za
všechny poděkovala prostřednictvím našeho obecního
úřadu paní Zahradníčková.
M. Langová

V poslední době jsme přijali
několik stížností na vysokou
rychlost vozidel projíždějících zejména v obytných zónách. Proto jsme požádali o
spolupráci Policii České
republiky.
Nutné to bylo proto, že je to
právě republiková policie
(PČR), která vymezuje policiím (becním i městským)
místa měření. Vzhledem k
tomu, že v současné době
není na straně Policie České
Republiky vůle rozšiřovat
strážníkům oblast jejich
"radarové působnosti", přislíbila PČR, že měření bude
provádět sama.
-sob-

Další opatření, které jsme
realizovali v minulých
dnech, snad zabrání (nejen)
dalšímu poničení dětského
hřiště.
Označení ulice Spojovací od
křižovatky s Dlouhou ulicí
značkou "slepá pozemní komunikace" bylo osazeno
jednak jako zábrana k zajíždění mimo vozovku, především ale proto, aby řidiči
zejména větších vozidel vě-

děli, že jejich cesta nikam nevede. Otáčení totiž v minulosti
vedlo k poničení dětského
hřiště.
Stejnou značku jsme umístili
na křižovatku ulic Spojovací a
Na Jaroši.
Zákazem zastavení bude v
nejbližší době osazena obslužná komunikace u obecního
úřadu směrem ke školce. To
proto, že ne každý řidič,
dokonce ani když je to zároveň rodič, chápe, že se tam
nemá parkovat.
V řešení je také "obratiště"
autobusů, zelenou od policie
už máme. Dojde i k faktickému zaslepení Baštěcké, kde
dochází k překračování rychlosti až příliš často.
-sob-

Všechny hlasy byly však
tehdy platné. Volební účast
tak byla 42,67 %.
Umístění na prvních 4
místech tehdy vypadalo takto: 1. ODS 65 hlasů, 2.
ČSSD 63 hlasů, 3. Strana
zelených 9 hlasů, 4. KSČM 8
hlasů.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům volební
komise, kteří na volbách
strávili 16 hodin, i voličům,
kteří spolu s volební obálkou
donesli něco dobrého.
M. Langová
(dle podkladů poskytnutých
J. Paděrovou)

Slepá Spojovací
a jiné značky

foto: -lan-

Jak jsme volili u nás v Předboji
Zajímá vás, jak dopadly v
Předboji volby do krajského zastupitelstva, i když
jste tam třeba právě vy nebyli? Pak čtěte dál...
Celkový počet voličů v
Předboji ke dni 12. a 13. října
2012 byl 484.
Do volební místnosti se
dostavilo 160 voličů (z toho
ve věku do 30 let 13, do 50
let 45 a od 50 let a více 102
voličů, starousedlíků bylo 49
a nových obyvatel 111), kteří

vhodili do volební urny 155
platných hlasů. Volební účast
byla tedy 33,06 %.
Umístění na prvních 4
místech vypadá takhle: 1.
TOP 09 34 hlasů, 2. ČSSD
32 hlasů, 3. ODS 21 hlasů, 4.
KSČM 20 hlasů.
Pro srovnání: v minulých
volbách do zastupitelstva
kraje v roce 2008 byl celkový počet voličů 375 a
odevzdáno bylo 160 obálek
(tedy stejně jako letos).

foto: -sob-

INZERCE

Vestavěné skříně, kuchyně a nábytek na míru
MARTIN
AKCE - AKCE - AKCE - AKCE - AKCE

Sleva 30 % + odpočet DPH 14%

NOVOTNÝ

Kon takt: 605 980 338
Em ai l : skri n e-ku ch yn e@em ai l . cz
www. skri n e-ku ch yn e. com
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Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční
správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.
Stávající soustava územních
finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční
správy, které bude tvořit
Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a
Specializovaný
finanční
úřad.
Stávající soustava územních
finančních orgánů tvořená
Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními
úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci
roku zanikne. Jejich kompetence plně přeberou orgány
Finanční správy.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v
Brně bude jako čistě odvolací
orgán vykonávat svou působnost pro celé území České

republiky. Vznikem jediného
odvolacího orgánu je plně
završena snaha o jednotnost
v postupech odvolacího
řízení.
Celorepubliková působnost
Specializovaného finančního
úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí bude
nově vykonávat cenovou
kontrolu, kontrolu hazardu a
kompetence spojené s vedením Centrálního registru
smluv. Jako správci smluv
mu bude svěřena registrace
smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s
penzijními společnostmi.
14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude
nově vybaveno krajskou
územní působností, přičemž
název příslušného kraje se
objeví i v jejich názvu. Sídla
jednotlivých úřadů se budou
nacházet přímo v krajských
městech a v hlavním městě
Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho
územní pracoviště, která budou zřízena na všech
místech, kde mají v roce
2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec
kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat
také kontrolu dotací, finanční
kontrolu a budou pověřeny
výběrem pojistného a následným
převodem
vybraných prostředků účastníků
důchodového spoření na účty
penzijních společností. Z pověření ministerstva budou
moci finanční úřady rovněž
přezkoumávat hospodaření
krajů, hlavního města Prahy,
regionálních rad regionů
soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním
hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a
městských částí hlavního
města Prahy.

I přes personální, technickou a
organizační náročnost transformace se proces reorganizace daňové správy veřejnosti
nijak
negativně
nedotkne. Rozsah a dostupnost
služeb poskytovaných veřejnosti budou i v roce 2013
zachovány a současně dojde
ke zjednodušení některých
pravidel a postupů, na které
byla veřejnost dosud zvyklá.
Na všechny související změny
bude veřejnost včas upozorňována.
Více
pravidelně
aktualizovaných
informací
je
dostupných na internetových
stránkách české daňové správy
www.cds.mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální informace
ke vzniku Finanční správy“.

Horňátecká: Dotace zatím nebude
Přestože
obec
získala
možnost čerpat dotaci na
vybudování komunikace v
Horňátecké
ulici,
tuto
možnost nevyužije. Není
totiž v jejích možnostech
akci dofinancovat.
Nepomohla ani nutná změna
původního projektu, který
nebyl formulován na vybudování zcela nové komunikace.
Celková výše dotace totiž
byla stanovena na 150.000
korun, a to je při celkové in-

vestici v řádu milionů opravdu žalostně málo. Museli
bychom se jako obec zadlužit, což vzhledem k
nenávratnosti této investice
není únosné. Není ani možné
čerpat prostředky z financí
vyčleněných na čistírnu odpadních vod, to bychom zase
nedokázali financovat její
plánovanou rekonstrukci a
zkapacitnění.
Uvidíme tedy, zda se podaří
získat prostředky při nějaké
příští příležitosti.
-sob-

foto: -sch-

foto: -lan-

Setkání dříve narozených
V pondělí 19. 11. 2012 se
konalo další setkání předbojských seniorů.
Obecní úřad je pro velký
úspěch pozval již podruhé na
filmové představení do kinokavárny v areálu Yard Rerost.
Tentokrát byla promítnuta
komedie režisérky Alice
Nellis „Perfect Days“, jejíž
podtitul zní „I ženy mají své
dny“.
Posezení u filmu si mohli
senioři zpestřit chlebíčkem,

zákuskem, kávou nebo čajem.
Po skončení promítání jsme s
některými z nich (bohužel jich
bylo jen pár, většina se hned
rozprchla) a popovídali si o
filmu i o běžných starostech a
radostech. Po 20. hodině jsme
se rozloučili.
Další setkání plánujeme na jaro 2013 a už teď se těšíme na
daleko větší kroužek diskutujících, který zůstane až do zavírací doby kavárny.
M. Langová
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Z deníku strážníka
Z říjnového přehledu o
činnosti obecních strážníků
bychom mohli získat pocit,
že je v Předboji klid. Ale
nenechme se zmýlit. Na
dveře nám klepou drogy.

strážníci hojně zabývali
špatným parkováním a nerespektováním
některých
dopravních značek. Například "stopka" u rybníka
asi moc respektu nevzbuzuje.
Policejní hlídka jí ale na
vážnosti dodala. Podobně jako zákazu (vjezdu) u
rybníka.
16. října proběhla dopravní
akce ve spolupráci s republikovou policií. Za 4 a půl
hodiny bylo pro překročení
rychlosti zastaveno 5 řidičů v
ulicích Velkoveské a Hlavní
a v obytných zónách. Máme
přislíbeno, že se s podobnými aktivitami setkáme i v
budoucnu.
Vrácena majiteli byla jedna
nalezená peněženka, ten-

Vedle již tradičního překonání padesátky několika nešťastníky (naměřený rekord
tentokrát 69 km/h) se

tokrát dokonce včetně hotovosti, což je obzvlášť pozitivní.
Co nás ovšem v říjnu nepotěšilo, je první (a naštěstí za-

tím poslední) oficiální zmínka
o výskytu drog, i když zatím
jen o těch "lehkých". Každopádně by rodiče měli mít oči
na stopkách.
-sob-

INZERCE

Zima v Yard Resortu
I

v zi m n ích

ku l tu rn ích ,

m ě s ících

m ů že te

s p ol e če n s kých

či

za víta t d o

a re á l u

s p ortovn ích

a kcí,

Ya rd

Re s ort – s

an ebo j en

rod i n ou

ta k n a ká vu .

či

p řá te l i ,

a

zú ča s tn i t s e

Ka vá rn a s n a b íd kou

n ě kte ré

zi m n ích

z

n a š i ch

s p e ci a l i t j e p ro

vá s ote vře n á ka žd ý d e n od 9 . 0 0 d o 2 0 . 0 0 h .

TANEČNÍ PÁRTY NA SÝPCE: PÁTEK 7. 12. OD 20.00 H., VSTUP ZDARMA
Vá n očn í ve číre k p ro vš e ch n y m i l ovn íky ta n e čn ích

h i tů

od

80.

l e t a ž p o s ou ča s n os t.

H ra j e D J

Li b or Kra l ovi č,

š i roká

n a b íd ka kokte j l ů a d ob ré h o vín a .

KINOKAVÁRNA: ČTVRTEK 13. 12. OD 20.00 H., VSTUPNÉ 50 Kč
P os l e d n í

fi l m

p od zi m n íh o

p rog ra m u

ki n oka vá rn y

p ři n e s e

zá zn a m

z

kon ce rtu

Rol l i n g

S ton e s ,

kte rý

n a toči l

re ži s é r

M a rti n S cors e s e .

ADVENTNÍ KONCERT NA SÝPCE: NEDĚLE 16. 12. OD 18.00 H., VSTUPNÉ 180 Kč
Vys tou p í

op ě t

J an

Fi šer

a

I vo

Ka h á n e k,

kte ří

na

h ou s l e

a

kl a vír

d op rovod í

ú s p ě š n ou

s op ra n i s tku

Te re zi i

Š va r-

covou . Vs tu p e n ky j s ou j i ž v p rod e j i , n e za p om e ň te s i re ze rvova t s vé m ís to!

SILVESTR JINAK – EARTHDANCE 2012: PONDĚLÍ 31. 12. OD 18.30 H., VSTUPNÉ 1500 Kč
P ře m ýš l íte j a k s trá vi t l e toš n íh o S i l ve s tra a ch tě l i b ys te n ě j a kou zm ě n u ? P ři j ďte d o Ya rd Re s ortu ,
tá m e

S i l ve s tra

j i n a k,

a

to

bez

a l koh ol u .

Akce

je

te d y

vh od n á

p ro

rod i n y

s

d ě tm i ,

p rog ra m

bu d e

kd e p ro vá s ch ys b oh a tý

a

za u j m e

m a l é i ve l ké n á vš tě vn íky. Více ta ké n a www. e a rth d a n ce . cz

YARD RESORT

, Ke Tvrzi 7 , P ře d b oj , i n fo@ya rd re s ort. com , www. ya rd re s ort. com

KAVÁRN A & RE C E P C E :

PONDĚLÍ – PÁTEK 9.00 – 20.00 H.

© Ivan Němec, archiv Yard Resort
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