
Zastupitelé:
1. Souhlasí s doplněním programu 

o bod 1 – „Odvolání starostky“
 Pro: Walterová, Jirák, Brůžek, 

Malecký, Škardová
 Proti: Maršálek, Šťáhlavský, 

Zachoval
Omluvena: Fajrajzlová

2. Nesouhlasí s návrhem na odvolá-
ní starostky.

 Proti odvolání: Walterová, Jirák, 
Brůžek, Malecký

 Zdržela se: Škardová
 Pro odvolání: Maršálek, Šťáhlav-

ský, Zachoval

3. Berou na vědomí, že se starost-
ka vzdala mandátu zastupitele 
a rezignovala na funkci starostky 
k 30. 4. 2007. 

4. Schvalují odložení projednání pří-
spěvků organizacím dle pozván-
ky. Věc bude projednána cca za 
měsíc na veřejném zasedání zastu-
pitelstva, když předtím zastupitelé 
obdrží jednotlivé žádosti.

 Schváleno jednomyslně

5. Odkládají cca o měsíc jednání 
o návrhu na příspěvek na auto-
školu pro pí Klánovou. Tento byl 
navržen, aby pí Klánová mohla 
vozit městským autem jídlo ze 
školní jídelny do MŠ. Zároveň 
zastupitelé pověřují p. Zachovala 
projednáním dovozu obědů do

USNESENÍ Z VEŘEJNÉ SCHŮZE 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE 
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MŠ s fi rmou DIGITUS.
 Schváleno jednomyslně

6. Schvalují návrh rozpočtového 
opatření tak, aby bylo možné 
uhradit fakturu fi rmě Arborea za 
likvidaci a prořez nebezpečných 
stromů po uragánu Kiril ve výši 
29 750 Kč. Navyšuje se § 3745, pol. 
5171 (parky) o 30 000 Kč a ponižu-
je se § 6171, pol. 5362 (správa) 
o 30 000 Kč.

 Schváleno jednomyslně

7. Schvalují nákup vybavení pro 
hostomické hasiče dle návrhu 
hasičů ve výši 61 000 Kč.

 Schváleno jednomyslně

8. Schvalují poplatky za přípojky 
vodovodu a kanalizace. 

 Za vodu i kanalizaci se stanoví 
poplatek ve výši … 18 210 Kč

 Pouze za vodu … 13 412 Kč
 Pouze za kanalizaci … 12 740 Kč
• Jen vodovod lze připojit pouze 

v případě, je-li u objektu vlastní 
zkolaudovaná ČOV.

• Výše stanovené poplatky zahr-
nují práce a materiál od hlav-
ního řadu k hranici pozemku 
uživatele. Nezahrnují náklady 
spojené s vybudováním přípo-
jek na vlastním pozemku uživa-
tele.

 Schváleno jednomyslně

9. V bodě různé souhlasně projed-
nali dar nebo odměnu ve výši 
5 000 Kč pro pí Irenu Lisou u pří-
ležitosti jejího životního jubilea.

10. Byli p. Maršálkem informováni 
o kritické situaci v zásobování 
vodou, schválili akci na propoje-
ní vrtů k posílení vodního zdroje 
a pověřili p.Maršálka ke konání 
v této věci.

 Schváleno jednomyslně

11. Vzali na vědomí informaci 
o kolektivní žádosti obyvatel 
domu č.p. 451, 522, 523, 524 a 258 
na úpravu příjezdové komunika-
ce a rozšíření veřejného osvětle-
ní. Zastupitelé odložili projednání 
žádosti na příští jednání cca za 
měsíc a uložili starostce rozeslat 
žádost všem zastupitelům.

 Schváleno jednomyslně

12. Byli informováni Mgr. Walterovou 
o metodickém pokynu ke zlepše-
nému hospodářskému výsledku 
za rok 2006. Vzhledem k tomu, že 
nelze přebytek vrátit do rozpočtu 
zřizovatele, zastupitelé souhlasí 
s převodem do rezervního fondu 
školy.

 Schváleno jednomyslně

13. Berou na vědomí všechny body 
diskuse. Návrhová komise: 
Ing. Jirák, Ing. Zachoval

Číslo: 6/2007  Vyšlo: 1. 6. 2007 
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Na podstatnou část výstavby máme 
zajištěno fi nancování formou dota-
ce ze Státního fondu životního pro-
středí, ale bohužel to není všechno. 
Nemáme pokryto téměř 7 mil. Kč, 
které podle dotačních podmínek 
musí město uhradit z vlastních zdro-
jů a to vůbec nemluvíme o výstavbě 
vodovodu, jehož fi nancování bude 
možno zajistit s největší pravděpo-
dobností až z rozpočtu ministerstva 
zemědělství na rok 2008. 

Pro účely získání vlastních zdro-
jů na probíhající výstavbu kanaliza-
ce jsme učinili zatím marné pokusy 
o získání úvěru z banky a o získání 
dotace ze středočeského kraje. Zatím 
se to nepodařilo a i když v dílčích 
pokusech pokračujeme, nelze s těmi-
to penězi počítat. 

Přes opakované diskuze jak se 
zastupiteli, tak i s ostatními obča-
ny na veřejných jednáních zastupi-
telstva nezazněl jiný konstruktivní 

a problém řešící návrh než systém 
vodního zdroje, vodovodu, kanali-
zace a čistírny odpadních vod dlou-
hodobě pronajmout. Pronajmout tak, 
aby bylo možno inkasovat nájemné 
dopředu a touto cestou získat potřeb-
né zdroje na dostavbu. 

Jako budoucí nájemci schopní spl-
nit naše požadavky na úhradu nájem-
ného dopředu vystupují fi rmy Veolia 
Příbram a VaK Beroun. 

Pokud se pro pronájem rozhod-
neme, budeme muset s ohledem na 
podmínky zákona o koncesním řízení 
a rozsah výnosů pro nájemce absol-
vovat tzv. koncesní řízení. Jedná se 
o poměrně zdlouhavý a administra-
tivně náročný proces, s jehož absolvo-
váním obecně není moc zkušeností, 
neboť zákon je poměrně nový. Rizika 
spojená s nekvalitním provedením 
tohoto koncesního řízení jsou tak vel-
ká, že bude nezbytné najít v rozpočtu 
peníze a zadat tuto práci odborné fi r-

mě s dobrými referencemi.
V souvislosti s nutností pronájmu 

vzrůstají mezi občany obavy, že do-
jde k neúnosnému zdražení vodné-
ho a stočného. Je třeba říci otevřeně, 
že k jakémusi zdražení zřejmě bude 
muset dojít, avšak nepůjde v žád-
ném případě o zdražení neúnosné. 
Při průměrné spotřebě domácnosti 
kol. 130 m3/rok by nárůst o 10 Kč/m3 
znamenal zvýšení ročních výdajů 
domácnosti o 1 300 Kč. V této chvíli 
nejsou známa přesná čísla a návrhy 
případných účastníků koncesního 
řízení by asi nebylo správné sdě-
lovat, ale o výrazně vyšší nárůst 
by se asi jednat nemělo. K tomu je 
nezbytné si uvědomit, že toto navý-
šení vodného a stočného umožní 
připojení na vodovod a kanaliza-
ci i těm domácnostem, kde se za 
vyvážení jímek fekální cisternou 
platí ne 25 Kč, ale i 150 Kč/m3. Jed-
ná se tedy o uplatnění principu soli-
darity, který lze obhájit. Další ná-
růsty budou každopádně omezeny 
jak smlouvou, tak zákonem, který 
pro určení cen vodného a stočného 
stanoví věcnou regulaci. Podle ní 
nelze k nárůstu přistoupit bez pro-
kázání nárůstu nákladů na poskyto-
vané služby. 

Výše budoucího vodného 
a stočného je tajenka, kterou určí 
křížovka počtu připojených odbě-
ratelů, požadovaného nájemného 
„dopředu“, nákladů spojených s pro-
vozováním a údržbou celého systé-
mu a efektivitou nájemce. Věříme, že 
se nám podaří tuto křížovku vyluštit 
k maximální spokojenosti všech hos-
tomických občanů.

Ing. Vladimír Zachoval, zastupitel

VODOVOD A KANALIZACE

JAK ZAPLATIT DOSTAVBU VODOVODU 
A KANALIZACE V HOSTOMICÍCH

Uběhlo zhruba půl roku od zahájení další etapy výstavby kanali-
zace v Hostomicích a je nejvyšší čas rozhodnout, jak dál s jejím 
fi nancováním.

čistička odpadních vod
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V Široké a Lštěňské ulici, po zpro-
voznění přečerpávací jímky (osa-
zení technologie-čerpadla), bude 
možné na vybudované přípojky 
přes revizní šachty napojit domov-

ní rozvody splaškové kanalizace 
a po podepsání smlouvy s provo-
zovatelem (Hostomická vodáren-
ská a kanalizační s.r.o. – jednatel 
p. Brůžek) tuto kanalizaci užívat. 
Zároveň je třeba si uvědomit, že 
se jedná pouze o kanalizaci splaš-
kovou, a tudíž do ní nelze svádět 
dešťové vody. Z toho vyplývá, že 
majitelé nemovitostí jsou povinni 
likvidovat dešťové vody v souladu 
se zákonem.

Připojení jednotlivých objektů na 
vodovod lze provést pouze po osa-
zení vodoměrné soupravy a vodu 
odebírat po podepsání smlouvy 
s HVaK s.r.o. Doporučení před 
podepsáním – smlouvu si důkladně 
přečíst, při nejasnostech tyto řešit 
osobně s p. Brůžkem, jednatelem 
HVaK s.r.o..

V současné době probíhá výstav-
ba v Malostranské ulici. Situace se 
mírně zkomplikovala v okamžiku, 
kdy původně uvažované protlaky 
pod vozovkou nejsou realizova-

telné, z důvodu nevhodného pod-
loží, a přípojky musí být provádě-
ny výkopem. Přesto však práce 
v Malostranské ul. postupují podle 
harmonogramu a měly by skončit 
v srpnu 2007.

V letošním roce by měla být rea-
lizována i výstavba v Zahradní 
ulici. Vzhledem k tomu, že zde je 
potřeba propojit nově budovanou 
splaškovou kanalizaci s již provede-
nou kanalizační sítí v lokalitě nové 
výstavby rodinných domků a záro-
veň dodatečně připojit zhruba 4-5 
objektů v Nádražní ulici, dojde zřej-
mě k přesunutí této výstavby až do 
roku 2008 z důvodu projektového 
přepracování. Místo Zahradní uli-
ce by bylo realizováno propojení 
z Malostranské do Dubinské a dále 
směrem k Porážce.

Takto rozsáhlá výstavba zcela urči-
tě přináší různá omezení, tu drobná 
tu větší, přesto věřím, že celou akci 
zvládneme nejen po stránce technic-
ké a fi nanční, ale i po stránce vlivu 
na život ve městě. Výsledkem nám 
bude velmi výrazné zlepšení prostře-
dí, ale i zajištění pitné vody a likvida-
ce splaškových vod.

Současně chci upozornit uživatele 
stávající kanalizace, v tomto případě 
podnikatele a živnostníky, o nutnosti 
likvidace splaškových vod dle zákona 
a hygienických požadavků. Při pro-
hlídce stávající kanalizace jsme zjistili 
její zanášení velkým množstvím tuků, 
a tím se snižuje průtok v potrubí. 
Takto zanesená kanalizace se bude 
muset vyčistit a tato „legrace“ bude 
stát zhruba 520 000 Kč, při délce čiš-
těného potrubí 5,20 km, peníze které 
by bylo možné použít na cokoliv jiné-
ho. Vina však není jen na uživatelích, 
tuto situaci musí provozovatel umět 
zachytit hned na počátku a s mini-
málními náklady řešit. I to je jeden 
z důvodů, proč kanalizaci a vodovod 
pronajmout renomovanému provozo-
vateli se zkušenostmi a zázemím.

 Petr Lachman - stavební komise

KDY NÁS PŘIPOJÍ?
Tak se určitě zeptá každý občan, v jehož ulici proběhla nebo právě 
probíhá výstavba splaškové kanalizace a vodovodu. Pokusím se 
poskytnout zatím dostupné informace.

VODOVOD A KANALIZACE

výkopové práce v Malostranské ulici připravený materíál
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Stávající vrt
V současné době jediným zdrojem 
vody zásobujícím městský vodovod 
je vrt HV1. Tento vrt byl vybudován 
v roce 1987, má průměr 219 mm a je 
hluboký 38 m. Průměrná vydatnost 
tohoto vrtu je 2,4 l/s.

Připojení nového vrtu
Vzhledem k tomu, že počátkem 
jara bylo značné sucho, začali jsme 
pociťovat slábnutí stávajícího vrtu 
HV1. Rozhodli jsme se proto pro při-
pojení nového vrtu HV3, který byl 
vybudován na jaře roku 2006. Vrt 
HV3 má průměr 160 mm a je hlubo-
ký 40 m. Průměrná vydatnost tohoto 
vrtu je 0,19 l/s.

Pro představu uvádím výčet něk-
terých prací, které bylo nutné pro-
vést (nebo ještě bude), aby se vrt 
mohl připojit: odlesnění okolí vrtu, 
vybagrování výkopu pro vodovod-
ní řad, odkanalizování šachty vrtu 
a pro šachtu, realizace vodovod-
ních a kanalizačních řadů, elektrické 
přípojky, osazení kontrolní šachty 
(zdarma poskytla fi rma ALBION), 
instalace čerpadla, stavba oplocení 
a vrat … 

V současné době probíhají dokon-
čovací práce na připojení vrtu HV3 

do stávajícího vodovodu, který při-
vádí vyčerpanou vodu do vodojemu 
a připravují se podklady ke kolauda-
ci tak, aby v co možná nejkratší době 
bylo možno začít vrt využívat.

Kapacita vodních zdrojů
Pro informaci uvádím některá čísla 
o kapacitě vodních zdrojů související 
s rozvojem vodovodní sítě a s rozvo-
jem Hostomicka. Jak je patrno z výše 
uvedených čísel, mají Hostomice v sou-
časné době (po připojení vrtu HV3) 
vydatnost vodních zdrojů 2,59 l/s, což 
stačí pro současný stav, kdy k vodo-
vodu je připojena necelá třetina oby-
vatel Hostomic. Avšak s plánovaným 
rozvojem vodovodu budeme potře-
bovat tyto kapacity vodních zdrojů:
• Vodovod ve všech ulicích Hosto-

mic: 2,7 l/s

• Vodovod v Hostomicích, Radouši, 
Bezdědicích a Lštěni: 3,3 l/s

• Vodovod při postavení všech 
objektů navrhovaných ÚP jako 
návrhové: 5,2 l/s

• Vodovod při postavení všech 
objektů navrhovaných ÚP jako 
výhledové: 6,2 l/s

Z výše uvedeného vyplývá, že při 
dostavbě již rozestavěného vodo-
vodu v celých Hostomicích nám 
za předpokladu, že všichni budou 
využívat vodu pouze z městského 
vodovodu, nebudou současné vodní 
zdroje stačit a budeme muset připojit 
další.

Jako o možných dalších zdrojích 
uvažujeme o připojení pramene 
Brdlavka (Ryba) (vydatnost 0,6 l/s) 
a Kříkavového pramene (vydatnost 
0,4 l/s). Tyto prameny by se s nej-
větší pravděpodobností připojily 

takovým způsobem, aby si přes den 
mohli občané nabrat vodu pro svoji 
potřebu a v noci tekla do vodojemu. 
Dalším možným zdrojem je ověření 
možnosti připojení stávajícího vrtu 
HV2, či dobudování nádrže Chuma-
va, která by dle projektové dokumen-
tace měla mít vydatnost cca 6 l/s. 
Této nádrži v postatě už „jen“ zbývá 
postavit hráz. Jinak všechny ostatní 
práce byly udělány již v minulosti. 
V neposlední řadě bude nejspíš také 
proveden hydrogeologický průzkum, 
který by případně určil místa k vybu-
dování dalších vrtů.

Městské studny
V Hostomicích máme celkem 11 
městských studní a v Radouši celkem 
2 studny. V ostatních částech města 
nemáme žádné městské studny 
evidovány.

Tyto studny se v nejbližších dnech 
chystá komise ŽP společně s dobro-
volnými hasiči vyčistit, vydezinfi ko-
vat a nechat udělat rozbory.

Rád bych vyzval spoluobčany, 
aby se chovali ukázněně u Kříka-
vového pramene – neodhazovali 
zde odpadky, nezajížděli autem až 
k prameni, …

V minulých dnech jsme byli svěd-
ky téměř nepochopitelného chování, 
kdy si jeden nejmenovaný občan 
přijel k prameni s cisternou a čer-
padlem, které spustil do jímací stud-
ny pramenu, tu pak po vyčerpání 
nechal otevřenou. Komise ŽP poté 
tuto studnu musela vyčerpat a při té 
příležitosti vybrala i všechny nečisto-
ty ze dna. KŽP se též chystá „zkultur-
nit“ toto místa.

 Vít Maršálek

VODOVOD A KANALIZACE

HOSTOMICE A VODOVOD (VODA)

stávající vrt HV1
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CO SE U NÁS DĚJE

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• V sobotu 2. června má MěÚ úřední hodiny od 8 do 11 hodin.

• Ve středu 6. června v 18.00 hodin se koná veřejné zasedání zatupitelstva v Radouši.

• MěÚ obdržel petici obyvatel domů č.p. 451, 522, 523, 524, 258 s žádostí o úpravu příjezdové komunikace 
a instalaci veřejného osvětlení k bytovkám u vjezdu na fotbalové hřiště. MěÚ mj. odpověděl, že úprava 
náměstí včetně přilehlých prostor je prioritou radnice, v současné době je však fi nanční rozpočet města zcela 
vytížen dostavbou vodovodu a kanalizace, získání fi nančních prostředků závisí na tom, zda se podaří prona-
jmout systém vodovodu a kanalizace, aby mohly být podobné záměry realizovány.

• MěÚ obdržel petici rodičů dětí z MŠ s žádostí o odvolání současné ředitelky pí Piskáčkové. MěÚ provede 
kontrolu v MŠ, na jejímž základě provede další kroky, o kterých bude dotyčné rodiče informovat.

• V průběhu měsíce dubna se neznámý zloděj vloupal do prostoru vrtu zásobujícího město pitnou vodou, 
odkud odcizil 4 ks litinových poklopů a víceúčelový hliníkový žebřík. Svým jednáním se tento pachatel dopus-
til trestného činu vloupání, krádeže (škoda ve výši 16 000 Kč) a obecného ohrožení.

• MěÚ děkuje fi rmě Albion, že zdarma poskytla kontrolní šachtu k vrtu HV3.

• 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.

VÝLET NA ROZHLEDNU
V sobotu 19. 5. se vydalo několik hostomických občanů (dospělých, 
dětí a psů) na turistickou vycházku na rozhlednu na Studeném.

Sluníčko krásně hřálo, ptáci si 
prozpěvovali v korunách stromů 
a nálada výletníků byla výborná. 
Po zdolání výstupu k rozhledně 
už následovaly jen samé příjemné 
věci : odpočinek uprostřed jarní pří-
rody, opékání špekáčků, sladkosti 
pro děti a pohled do okolní krajiny 
s velice dobrou viditelností.

Všichni, kteří dali přednost pro-
cházce svěží jarní přírodou před 
úklidem, vařením a nakupováním, 
se vraceli odpoledne spokojeně 
domů.

Děkujeme panu Ježdíkovi z Malé-
ho Chlumce za otevření rozhledny 
a čas, který zde s námi strávil.

Eva Nádvorníková
členka Komise kulturní, školské 

a pro mládež při MěÚjídlo jsme si připravili sami po dlouhé cestě všem chutnalo
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NARODIL SE

* Jakub Černý
Našim novým občánkům přejeme do 
života mnoho štěstí, zdraví a lásky.

OPUSTLI NÁS

+ Ladislav Kůta
+ Anna Sýkorová
+ Růžena Zíková
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou 
soustrast.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji MěÚ Hostomice, ČSŽ, 
ČSCH, ČČK a všem známým za 
blahopřání k mým narozeninám.

M. Pokorná
 

POZVÁNKA

DĚTSKÝ DEN 
SK Hostomice za podpory MěÚ pořá-
dá DĚTSKÝ DEN v neděli 3. 6. od 13 
hodin v areálu SK Hostomice.

POSEZENÍ U OHÝNKU 
Výbor SZP Hostomice zve všechny 
své členy i příznivce k odpolednímu 
posezení u ohýnku na Zubríně. Sraz 
v pátek 15. 6. ve 14.00 hodin přímo 
na Zubríně. Připraveny jsou různé 
soutěže s drobnými odměnami. Kávu 
i jiné nápoje lze zakoupit na místě, uze-
ninu k opékání si přineste s sebou.

CELODENNÍ VÝLET 
Výbor SZP Hostomice připravil 
na úterý 10. 7. 2007 pro své členy 
i ostatní občany celodenní výlet 
s tímto programem:
• V 8.30 hodin odjezd autobusem 

od papírnictví u školy
• Návštěva malé rodinné sklárny 

v Nenačovicích (nenároční tři-
cetiminutová prohlídka, možnost 

nákupu v podnikové prodejně)
• Zastávka u lomu Velká Ameri-

ka (výhled na lom)
• Tetín – historická obec (kostely, 

hradiště, muzeum, pro zdatnější 
možnost procházky – asi 1,5 km 
dlouhé naučné stezky)

• Možnost jednotného oběda 
v tetínské hospodě – nutno 
nahlásit současně s přihláškou 
na výlet

• Předpokládaný návrat do 16 
hodin

Přihlásit se a zaplatit 100 Kč 
můžete nejpozději do 15. června 
v papírnictví u školy. V ceně není 
zahrnut oběd. Nejste-li členy SZP, 
nutno počítat se vstupným na Tetí-
ně (max. 20 Kč). V případě velkého 
zájmu upřednostníme členy SZP

TURNAJ VETERÁNŮ 
V KOPANÉ 
FC VETERÁNI Hostomice pořádá 
dne 23. června 2007 „Turnaj vete-
ránů v kopané – Hostomice 2007“. 
Turnaj je pořádán jako vzpomínkový 
k uctění památky dlouholetého člena 
a funkcionáře SK Hostomice p. Ladi-
slava Kůty, který v minulém měsíci 
zemřel.
Program turnaje: 
1. utkání 10.30 hod.

Sokol Rosovice – FC VETERÁNI 
Hostomice

2. utkání 12.00 hod.
MERCEDES Praha – Dolní 
Počernice

3. utkání 14.00 hod. 
poražení o 3. místo

4. utkání 15.30 hod. 
fi nále

Zveme k účasti všechny příznivce 
kopané.

VÝSTAVA 
V galerii Holandského domu 
v Berouně, Holandská 118 se ve 

dnech 28. května až 11. června koná 
výstava kreseb dr. Lenky Korberové. 
Otevřeno: po - pá, ne 12 – 16 hodin, 
so 9 – 13 hodin.

POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY 

STOMATOLOGŮ

• 2. a 3. 6. Dr. Neužil Miloslav, 
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559

• 9. a 10. 6. Dr. Neužilová Jarmila, 
Komárov 140, tel.: 311 572 135

• 16. a 17. 6. Dr. Pilbauerová 
Lenka, Beroun, Pod Kapl. 
tel.: 508, 311 746 185

• 23. a 24. 6. Dr. Pillmannová 
Irena, Beroun, Talichova 825, 
tel.: 311 600 220

• 30. 6. Dr. Pišvejcová Naděžda, 
Karlštejn, zdrav. středisko, 
tel.: 311 681 533

 
OZNÁMENÍ - INZERCE

V květnu v Hostomicích zahájila 
masérské služby Markéta Lisá, 
Nádražní 33. Smluvní partner Metal 
Aliance. Objednat lze na telefonu 
732 455 330.

Paní s dočasně omezenou hybností 
hledá pomocnici na běžný úklid 1 až 
2krát týdně. Písemné nabídky se Zn. 
Úklid předejte pí Merunové na MěÚ.
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