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Zastupitelstvem byly 
navrženy a schváleny 
následující body:

1.	 Členové	 návrhové	 komise:	
Mgr.	 Jiřina	 Walterová,	 Ing.	 Pavel	
Brůžek

	 Zapisovatelka:	pí	Eva	Fajrajzlová

	 Ověřovatelé	zápisu:	 Ing.	Vladimír	
Zachoval,	p.	Vít	Maršálek

2.	 Změna	oddávajícího	–	starosta	Vít	
Šťáhlavský,	Mgr.	Jiřina	Walterová

	 Schváleno:	Jednohlasně

3.	 Smlouva	o	sdružení	prostředků	na	
činnost	jednotky	požární	ochrany	
pro	obec	Velký	Chlumec	+	doda-
tek

	 Schváleno:	Jednohlasně

4.	 Nový	 předseda	 kulturní	 komise	
–	p.	Nádvorník	Jan

	 Schváleno:	Jednohlasně

5.	 Zakoupení	motorové	pily	pro	jed-
notku	sboru	dobrovolných	hasičů

Usnesení z veřejného zasedání 
zastUpitelstva města hostomic  

ze dne 6. 6. 2007
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	 Schváleno:	Jednohlasně

6.	 Zahájení	koncesního	řízení	na	pro-
nájem	vodovodu	a	kanalizace

	 Schváleno:	Jednohlasně

7.	 Čištění	stávající	kanalizace	+	návrh	
na	 schválení	 rozpočtového	 opat-
ření	 navýšení	 opravy	 kanalizace	
proti	příjmu	navýšeného	od	FÚ

	 Schváleno:	Jednohlasně

8.	 Oprava	kopírky	na	MěÚ	v	Hosto-
micích	v	ceně	cca	10	000	Kč

	 Schváleno:	Jednohlasně

9.	 Bezplatný	převod	pozemku	parc.
č.1760,	 k.ú.	 Hostomice	 (cesta	
u	nádraží	ČD	vedoucí	k	firmě		
Enersys)	na	Středočeský	kraj

	 Schváleno:	Jednohlasně

10.	Realizace	 3.	 etapy	 rekonstrukce	
ZŠ	 Pavla	 Lisého	 v	 Hostomicích	
za	podpory	státu	ve	výši	14,6	mil.	
Kč	a	vlastním	podílem	590	000	Kč	
a	zároveň	vyjednání	max.	výhod-
ných	podmínek

	 Schváleno:	 Pro	 8	 (Šťáhlavský,	
Zachoval,	Walterová,	Jirák,	Brůžek,	
Fajrajzlová,	Nádvorník,	Malecký)

	 Zdržel	se:	1	(Maršálek)

11.	Zahájení	prodeje	obecního	majet-
ku,	konkrétně	bývalé	školy	v	Bez-
dědicích

	 Schváleno:	Jednohlasně

12.	Zahájení	místního	šetření	o	prode-
ji	obecního	pozemku	k.ú	Radouš

	 Schváleno:	Jednohlasně

13.	Schválení	 závěrečného	 účtu	 za	
rok	2006

	 Schváleno	 bez	 námitek	 jedno-
hlasně

14.	Rozpočtová	opatření	č.	3/2007

	 Schváleno:	Jednohlasně

15.	Zastupitelstvo	 bere	 na	 vědomí	
informaci	o	sbírkové	činnosti

Zastupitelstvo	bere	na	vědomí	všech-
ny	body	v	různém	a	body	diskuse.

Číslo: 7/2007  Vyšlo: 1. 7. 2007 

KOMINICTVÍ	ZAPP
Dovolujeme	si	vám	nabídnout	
kominické	služby,	které	zahrnují:
•	Čištění	komínů
•	Opravy	komínů
•	Revize	aj.

Čištění	lze	sjednat:
•	Jednorázově	na	tel.:	774	908	621	

nebo	311	513	238
•	Pravidelně	2x	ročně,	a	to	zápi-

sem	do	seznamu	na	obecním	
úřadě

Ceny:
•	Jednorázově	–	100	Kč	+	cestovné
•	Pravidelně	–	80	Kč	za	jedno	komí-

nové	těleso
•	Ostatní	služby	–	cena	dohodou
Pracovní	doba:			
PO	–	NE:		8	–	18	hodin

slUžby pro obyvatele

PŘÍŠTÍ	TERMÍN	ČIŠTěNÍ	KOMÍNů	jE	14.	7.	2007
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První,	 co	 se	 v	 takových	 případech	
škrtá,	jsou	menší	investiční	akce,	na	
které	se	nevyplatí	provádět	adminis-
trativně	 náročná	 dotační	 „cvičení“	
s	 nezaručeným	 výsledkem.	 Jednou	
z	možností,	 jak	takové	akce	financo-
vat,	 je	 pořádání	 veřejných	 sbírek.	
V	posledním	období	se	pro	financo-
vání	 formou	veřejné	sbírky	objevilo	
několik	námětů.	

V	 souvislosti	 s	 tím	 stojí	 za	 zmín-
ku	skutečnost,	že	uspořádání	sbírky	
není	úplně	jednoduchá	věc.	Veřejné	
shromažďování	finančních	prostřed-
ků	 je	 totiž,	 kromě	 přesně	 určených	
případů,	 výsadou	 a	 hlavní	 charak-
teristikou	 bank.	 A	 banky	 a	 jejich	
činnost	podléhají	té	snad	nejpřísněj-
ší	 státní	 kontrole	 podnikání,	 která	
existuje.	 Proto	 je	 sbírková	 činnost	
upravena	 zákonem	 a	 každá	 sbírka	
podléhá	 registraci	 -	 v	 našem	 přípa-
dě	Středočeským	krajským	úřadem.	
O	každé	sbírce	se	vede	zvláštní	účet-
nictví	 a	 celý	 proces	 sbírání	 peněz	
a	 jejich	 použití	 na	 stanovený	 účel	

podléhá	 kontrole	 krajského	 úřadu.	
Pro	každou	sbírku	je	nezbytné	přes-
ně	a	předem	stanovit	kromě	jiného:
•	účel,	na	který	se	sbírá
•	území,	na	kterém	sbírka	proběhne
•	časový	úsek,	po	který	bude	sbírka	

probíhat
•	osoby	odpovědné	za	celý	průběh
•	způsob,	 jakým	 se	 budou	 peníze	

shromažďovat
První	 sbírka,	 jejíž	 vypsání	 bude	

zastupitelstvo	zvažovat,	bude	sbírka	
na	 úpravu	 náměstí	 v	 Hostomicích.	
V	 návrhu	 se	 jedná	 o	 úpravu	 chod-
níků,	 parkovacích	 ploch	 pro	 auta,	
parku	 a	 osvětlení.	 Údržbu,	 a	 někde	
generální,	potřebují	i	některé	artefak-
ty	 v	 parku	 umístěné.	 Uspořádáním	
této	sbírky	rozhodně	nekončí	aktivita	
radnice	zaměřená	na		získání	dotace	
k	tomuto	účelu.	Již	v	předvolebních	
materiálech	 občanských	 volebních	
kandidátek	 pro	 Hostomicko,	 pro	
Radouš	 i	ODS	byla	 tato	možnost	sli-
bována	a	nyní	ji	budeme	realizovat.

S	druhým	tématem	na	sbírku	organi-

zovanou	městem	přišla	do	zastupitel-
stva	místostarostka	a	ředitelka	základ-
ní	 školy	 paní	 Mgr.Walterová.	 Jedná	
se	 o	 sbírku	 na	 zakoupení	 a	 instalaci	
dopravního	 značení	 v	 Hostomicích,	
které	bude	zvyšovat	bezpečnost	chod-
ců,	a	to	přednostně	v	bezprostředním	
okolí	základní	školy.	

Obě	sbírky	budou	pravděpodobně	
probíhat	od	1.9.2007	s	tím,	že	sbírka	
na	 dopravní	 značení	 bude	 ukonče-
na	 do	 31.3.2008,	 a	 sbírka	 na	 úpravu	
náměstí	bude,	tak	jako	realizace	celé	
akce,	probíhat	déle.	

Budeme	pravděpodobně	využívat	
formu	 pokladniček	 umístěných	 na	
radnici	a	v	případě	dopravního	zna-
čení	i	ve	škole	–	toto	budou	anonym-
ní	 vklady	 vybírané	 určenou	 komisí	
1x	měsíčně.	Dále	budou	k	dispozici	
„sběrací	 listiny“,	 kde	 se	 dárce	 pod	
konkrétní	sumu	podepíše,	a	poslední	
možností	 bude	 převod	 hotovosti	 na	
speciální	 sbírkové	 bankovní	 konto	
pro	každou	sbírku	zvlášť.	

Osobou	odpovědnou	za	sbírku	na	
náměstí	 bude	 nejspíš	 pan	 starosta	
Šťáhlavský	 a	 za	 sbírku	 na	 dopravní	
značení	 paní	 místostarostka	 a	 ředi-
telka	Walterová.

Možná	nejdůležitější	věcí	při	pořá-
dání	sbírek	je	to,	že	občané	dostanou	
příležitost	vyjádřit	svoji	vůli	určitou	
věc	podpořit.	V	našem	případě	pod-
porou	 sbírek	 a	 vkladem	 řeknou,	 že	
jim	není	lhostejná	bezpečnost	přede-
vším	 dětí	 navštěvujících	 hostomic-
kou	základní	školu	a	že	jim	není	jed-
no,	 jak	 vypadá	 hostomické	 náměstí	
–	 místo	 nákupů,	 setkávání	 i	 místo,	
podle	 kterého	 si	 návštěvník	 dělá	
první	obrázek	o	Hostomicích	a	jeho	
obyvatelích.

Ing.Vladimír Zachoval, zastupitel

finance

finanční sbírky v hostomicích
Nejsem dlouholetým pamětníkem, ale vím, že město Hostomice 
načíná již minimálně třetí volební období, ve kterém jsou vleklé 
potíže s financováním městských záležitostí. 

Stačí nám to?
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co se U nás děje

městský úřad informUje
•	 Veřejné	zasedání	zastupitelstva	se	koná	11.	července	v	18	hodin	v	hasičské	zbrojnici	v	Hostomicích
•	 Dovolujeme	si	připomenout	občanům,	že	každou	první	sobotu	v	měsíci	máme	otevřeno	pro	veřejnost	

od	8	do	11	hodin,	tj.	7.	července	a	4.	srpna.
•	 Upozorňujeme	občany,	že	trvá	zákaz	užívání	městské	vody	k	zalévání	a	napouštění	bazénů,	který	vydala	HVaK.

•	 Na	webových	stránkách	města	 je	zřízena	nová	sekce	Hostomické	 listy.	Elektronická	podoba	 	HL	obsahuje		
barevné		fotografie	a	vychází	většinou	dříve	než	jsou	HL	rozneseny	do	poštovních	schránek.	Pokud	navštívíte	
stránky	města	Hostomic,	doporučujeme	také	nahlédnout	do	rubriky	Kronika	(www.hostomice.cz).

•	 Beseda	s	řidiči	–	školení	řidičů
	 MěÚ	zajistil	u	autoškoly	Kubec	BESEDu	S	ŘIDIČI	–	ŠKOLENÍ	ŘIDIČů,	které	se	uskuteční	v	pátek	13.	7.	od	

18	hodin	v	sále	hasičské	zbrojnice	v	Hostomicích.	Na	tuto	besedu	srdečně	zveme	všechny	spoluobčany,	
zejména	ty,	kteří	řídí	služební	auto,	a	potřebují	tudíž	osvědčení	o	absolvování	školení	řidičů.	Toto	osvědčení	
mohou	účastníci	na	závěr	besedy	získat	za	cenu	cca	200	Kč.	Ostatní	náklady	na	školitele	hradí	MěÚ.

•	 Knihovna	oznamuje,	že	bude	ve	dnech	11.	–	31.7.	2007	uzavřena	z	důvodu	čerpání	dovolené.	Posledním	
půjčovním	dnem	je	pondělí	9.	července.

•	 uzávěrka	HL	je	vždy	22.	den	v	měsíci.	Do	té	doby	můžete	své	příspěvky	předávat	písemně	pí	Merunové	
na	MěÚ,	telefonicky	nebo	faxem	na	číslo	311	584	116,	nejlépe	však	v	elekronické	podobě	na		
mail:	starosta@hostomice.cz	nebo	alex.kubatova@volny.cz.	Děkujeme	za	příspěvky.

•	 Cena	komerční	inzerce	je	50	Kč	za	jeden	inzerát.

zprávy sk hostomice
fOTBAL
Sezona	 2006	–	2007	 je	 minulostí.	
Všechny	 oddíly	 SK	 reprezentovaly	
statečně	a	dá	říci,	že	i	úspěšně.	

A	mužstvo	se	v	krajském	přeboru	
B	třídy	umístilo	na	pěkném	5.	místě.

B	mužstvo	ve	III.	 třídě	okresního	
přeboru	 dlouho	 bojovalo	 o	 postup	
a	nakonec	se	umístilo	na	2.	místě.	

Starší	 žáci	 skončili	 	 v	 okresním	
přeboru	ve	skupině	B	na	3.	místě.

Mladší	 žáci	 skončili	 	 v	 okresním	
přeboru	na	5.	místě.

Přípravka	vyhrála	závěrečný	tur-
naj	o	umístění	a	obsadila	13.	místo.

SK	děkuje	všem	svým	příznivcům	
a	fanouškům	a	již	se	těšíme	na	ročník	
2007	–	2008.

DěTSKý	DEN
Dne	3.	6.	se	uskutečnil	již	čtvrtý	ročník	
Dětského	dne	pořádaný	SK.	Letos	nám	
počasí	nepřálo,	přesto	jsme	prožili	pří-
jemné	odpoledne	plné	her	a	nevšed-

ních	zážitků.	Dovolte,	abych	představil	
sponzory	 Dětského	 dne:	 fa	 Lorenz,	
Město	 Hostomice,	 K-Term,	 Albion,	
Alarm	 Absolon,	 pan	 Králík,	 manželé	
Mezkovi,	ZŠ	Hostomice,		pí	Leitnerová,	
manželé	Štylerovi,	restaurace	u	Bacul-
ky,	cukrárna	pí	Kubínová,	papírnictví	
pí	 Brůnové,	 hasiči	 Hostomice,	 hasiči	
Hořovice,	 pí	 Maršálková,	 všem	 ještě	
jednou	patří	velké	DĚKUJEME.

ŽELEZNá	NEDěLE
Dne	6.	5.	se	uskutečnil	v	Hostomicích	

a	Lštěni	sběr	železného	šrotu,	takzva-
ná	 Železná	 neděle.	 SK	 děkuje	 všem	
občanům,	kteří	přispěli	ke	zdárnému	
průběhu	celé	akce.	Výtěžek	byl	použit	
na	rozvoj	hostomické	kopané.	

Chtěli	 bychom	 se	 pozastavit	 nad	
jednou	 věcí.	 Tou	 je	 chování	 něk-
terých	 našich	 spoluobčanů,	 kteří	
v	 nočních	 hodinách	 objížděli	 Hos-
tomice	 a	 sbírali	 (kradli)	 připravený	
železný	 šrot	 a	 zisk	 použili	 ve	 svůj	
prospěch.	

Václav Rybák 

Mladší žáci mají nového sponzora
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společenská rUbrika

poděkování

Děkuji	touto	cestou	všem,	kteří	nám	
projevili	upřímnou	soustrast	k	úmrtí	
paní	Růženy	Zíkové.	

Dcera J. Svobodová

Děkuji	SZP,	ČSŽ	za	blahopřání	k	mým	
narozeninám,	 za	 krásné	 přáníčko	
paní	Menyové.	 	 R. Svobodová

 
pozvánka

výlet 
Svaz	tělesně	postižených	MO	Hořo-
vice	pořádá	rekondiční	pobyt.	
KDY:	11.	8.	–	19.	8.	2007
KDE:	Penzion	Solo	Pihlov	Šumava,	
Horní	Planá
ZA	KOLIK:	3	000	Kč
Klidné	prostředí,	plná	penze,	2	–	4lůž-
kové	pokoje,	bar,	tělocvična,	dvě	klu-
bovny,	 výborné	 podmínky	 pro	 pěší	
turistiku,	 masáže,	 kondiční	 tělocvik,	
rehabilitační	 bazén,	 naplánovány	
výlety	 po	 koutech	 Šumavy,	 zájezd	
do	 Rakouska,	 k	 dispozici	 celý	 týden	
autobus.
Uvítáme	jakoukoliv	finanční	pomoc	od	
organizací	 i	 jednotlivců	 na	 dopravu.	
Bankovní	spojení:		č.ú.	
107670450/0300
KONTAKT:	j.	Gruntová,		
předsedkyně	STP	v	Hořovicích,		
tel.:	311	514	705

zUbní pohotovost

•	 30.	6.	a	1.	7.	Dr.	Pišvejcová,	
Karlštejn,	zdr.	stř.,	311	681	533

•	 2.	a	3.	7.	Dr.	Růžičková,	Zdice,	
Pal.	nám.	895,	311	686	674

•	 4.	a	5.	7.	Dr.	Slivka,	Beroun,	
Okružní	650,	311	513	313

•	 6.	a	7.	7.	Dr.	Srpová,	Hořovice,	
ALBA,	311	512	119

•	 8.	7.	Dr.	Svobodová,	Komárov,	
Buzuluk,	311	572	389

•	 14.	a	15.	7.	Dr.	Tilschová,	Liteň,	
Nádražní	401,	311	684	138

•	 21.	a	22.	7.	Dr.	Tesařová,	
Loděnice,	311	672	253

•	 28.	a	29.	7.	Dr.	Švábová,	
Hořovice,	Pod	Nádr.	289,		
311	513	375

Pohotovost	je	od	8	do	12	hodin. 

inzerce

PRODeJ DRŮBeŽe
firma	 Drůbež	 –	 Sdružení,	 tele-
fon	 311	 672	 691	 (jan	 Veselý)	 nebo	
311	 672	 358	 (jiří	 Dvorský)	 nabízí	
k	 prodeji	 ve	 druhé	 polovině	 roku	
2007:
Slepičky	–	hnědá	TETRA,	věk	10	týd-
nů,	začnou	snášet	v	listopadu.	Bude-
me	 prodávat	 od	 7.	 9.	 2007	 v	 Malých	
Přílepech.	Cena	dne	7.	9.	bude	75	Kč	+	
1	Kč	za	každý	další	krmný	den.	Volný	
prodej	 bez	 objednávek	 do	 vyprodá-
ní.	 Kuřice	 máme	 veterinárně	 ošetře-
ny	vakcinací	proti	Markově	chorobě,	
kokcidioze,	pseudomoru	a	bronchiti-
dě	drůbeže.
Krůťata	 –	 k	 domácímu	 dokrmu	 ve	
věku	6	týdnů	od	1.	8.	2007	v	Malých	
Přílepech.	Cena	170	Kč	+	3	Kč	za	kaž-
dý	další	krmný	den.	Volný	prodej	bez	
objednávek	do	vyprodání.
Vykrmené	jatečné	krůty	–	budeme	
prodávat	od	poloviny	října	v	Malých	
Přílepech.	Živá	váha	krůt	na	počátku	
prodeje	8	až	9	kg	a	krocanů	12	až	13	kg,	
později	11	až	18	kg.	Volný	prodej	bez	

objednávek	do	vyprodání.	Závaznou	
objednávku	na	opracované	chlazené	
možno	dohodnout	telefonicky	na	čís-
le	311	672	358.
VELMI	 DŮLEŽITĚ	 	 upozornění	 na	
prodejní	dobu:	Prodáváme	každý	den	
včetně	 sobot	 a	 nedělí	 do	 vyprodání	
turnusu,	 ale	 pouze:	 !!!	 DOPOLEDNE	
od	8	do	9	hodin	a	ODPOLEDNE	od	
16	do	17	hodin	!!!

FiRma mODeRní 
DOmácnOst s.R.O. 
PřiJme:
-	svářeče
-	soustružníka
-	pomocného	dělníka
Na	HPP	(i	na	ŽL),	brigáda	s	nástupem	
od	 září	 2007.	 Pracoviště	 v	 Hostomi-
cích.
Kontakt:	p.	Meškan	602	205	734
	 pí	Meškanová	777	625	590

výPOmOc v DOmácnOsti
Hledám	 paní	 na	 výpomoc	 v	 domác-
nosti,	 cca	 10	 hodin	 týdně,	 nejlépe	
pondělí	a	pátek	od	9:00	do	14:00,	ale	
dohoda	možná.	Platím	55	Kč/hodinu.		
Denisa	Zábojová,	Radouš	56,		
tel.:	605	245	023
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maséRské sluŽBy
V	 květnu	 v	 Hostomicích	 zahájila	
masérské	 služby	 Markéta	 Lisá,	
Nádražní	33,	smluvní	partner	zdra-
votní	pojišťovny	Metal-Aliance.	
KONTAKT	 NA	 OBjEDNáVKy:	
723	455	330	nebo	mal@c-box.cz.	
(Pozor!	 V	 minulém	 čísle	 byl	 uve-
den	 chybný	 telefonický	 kontakt.	
Platí	telefon	uvedený	v	tomto	inze-
rátu.)


