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Zastupitelstvo
Zastupitelstvo se sešlo v tomto roce dosud celkem 4x a ještě jedno zasedání je plánováno v 12/2020. Zastupitelstvo
proběhlo v lednu, kdy se řešilo zejména podání žádostí o dotaci na dětské hřiště a projektové práce na realizaci
kanalizace. Na projektové práce jsme byli úspěšní a žádost na 500 tis.Kč byla schválena, u dětského hřiště žádost
schválena nebyla. Dále bylo rozhodnuto o ukončení pronájmů prostor školky, které budou dále využívány pro
potřeby MŠ a obce.
Další zastupitelstvo v dubnu proběhlo již vzhledem k zajištění hygienických požadavků v souvislosti s pandemií
COVID 19 v sále pohostinství POD LIPAMI. Zde jsme řešili již především problémy s nouzovým stavem a nařízeními
vlády, která se projevila na chodu obce, tj. především v běžném životě obce v provozu a pronájmu pohostinství,
chodu fotbalového oddílu a provozu MŠ. Schválila se každoroční dotace pro TJ Sokol Hrdlív a prominutí nájemci
hospody a bistra plateb nájmu po dobu nuceného uzavření pohostinství, byl schválen návrh směny pozemku obce
v části zahrady MŠ a pozemku povodí Vltavy v západní části obce. Třetí zasedání proběhlo v červnu. Na tomto
zasedání byl schválen výběr dodavatele výměny svítidel v obci za LED svítidla za předpokladu získání dotace a
podání žádosti o dotaci. Na čtvrtém zasedání v tomto roce, konaném v září bylo schváleno přijetí dotace na PD
kanalizace v částce 500 tis.Kč, zastupitelům a přítomným občanům byly podány informace o stavu přípravy
projektové dokumentace kanalizace. Byl schválen výběr dodavatele na rozšíření dětského hřiště o fitness prvky a
schváleny další drobné výdaje na úpravy hřiště a oplocení MŠ.
Na prosincovém zasedání proběhne schválení rozpočtu obce na rok 2021.
Dle zákona o obcích se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zastupitelstvo se i
nadále bude scházet dle potřeby obvykle koncem měsíce na veřejném zasedání na OU. Sledujte vývěsky a
internetové stránky, kde je vždy zveřejněna informace o konání ZO včetně programu. Povinné údaje jsou
zveřejňovány na stránkách obce. Každý občan obce má možnost o podrobnější informace požádat na OU.
Kanalizace
Od začátku roku probíhá realizace projektové dokumentace zpracovatelem (VRV a.s.) pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, potřebná pro podání žádosti o dotaci. Byly rozeslány požadavky zpracovatele na
zakreslení předpokládaných přípojek a poskytnutí plné moci obci k jednání se stavebním úřadem, aby mohlo být
zažádáno o celou stavbu kanalizace včetně přípojek obcí. Se zpracovatelem proběhlo několik schůzek k projednání
dosavadního průběhu zpracování PD. Dle potřeby se zpracovatel sešel i s jednotlivými občany samostatně.
V polovině roku byly výsledkem shromažďování souhlasů majitelů domů a pozemků téměř dořešené přípojky a
navržená vedení kanalizace uvnitř obce, ale nastal problém s nesouhlasnými stanovisky majitelů nemovitostí, přes
které bylo navrženo vedení výtlaku do ČOV ve Třebichovicích. I když tato trasa byla prakticky v minulé PD
odsouhlasena, tak nyní byl majitelem pozemků v Hrdlívě a majiteli pozemků v Třebichovicích vysloven nesouhlas.
Po dohodě se zpracovatelem jsme se proto rozhodli zkusit také možnost jednání s Krajskou správou a údržbou silnic
a vést kanalizaci v souběhu s komunikací. Po projednání s KUSK byl vysloven, za předpokladu dodržení určitých
parametrů vedení kanalizace, ústní souhlas a tedy by měla být vyřešena i část extravilánu.
Při jednání s KUSK a realizací v souběhu s komunikací je naším cílem rovněž vybudovat souběžnou cestu pro pěší
ke hřbitovu, což je rovněž jeden z plánů investic obce.
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Další investice obce
Obec disponuje dostatkem financí díky úsporám z minulých let, které by pokryly i plánované investice bez dotací.
(Dokončení opravy (zateplení) vnějšího pláště pohostinství, kompletní rekonstrukce obecního úřadu, výstavba
multifunkčního hřiště, rozšíření dětského hřiště v MŠ, atd.). Tyto investice jsme nyní tedy na úkor budování nové
kanalizace upozadili. I přes to se stále snažíme o získání dotací na akce, kde jsme již měli podklady, ale dotace nám
nebyly přiděleny.
ROZPOČET na rok 2021 - návrh
PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1361
1381
1511
4111
4112
4121
4216

3314
3613
3722
3723
3725
6171
6310

VÝDAJE
daň z příjmů FO ze záv.činn
daň z příjmů FO ze sam. výd.činn.
daň z příjmů FO z kap.výnosů
daň z příjmů PO
daň z příjmů PO za obce
daň z přidané hodnoty
odovdy za odněntí půdy ze ZPF
poplatek ze psů
poplatek za užív. veř. prostr.
správní poplatek
daň z hazardních her
daň z nemovitostí
NI pr. dot. ze všeob. pokl. sp. st.
NI
pr. dot. ze st.r. v rámci souhr. dot. vz.
rozpočtu
NI příjmy transf.od obcí
ost.pr.transfery ze st.rozpočtu

1 500 000,00
45 000,00
150 000,00
1 300 000,00
100 000,00
2 950 000,00
5 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
35 000,00
300 000,00
0,00
110 000,00
20 000,00
0,00

Celkem daňové příjmy

6 532 000,00

činnosti knihovnické
nebytové hospodářství
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodnění kom.odpadu
činnosti místní správy
Příjmy a výdaje z fin.operací

500,00
110 000,00
230 000,00
30 000,00
125 000,00
65 000,00
1 000,00

Celkem nedaňové příjmy

561 500,00

PŘÍJMY CELKEM

7 093 500,00

2212
2219
2221
2292
3111
3314
3319
3399
3419
3421
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3725
3726
3745
3900
5213
6112
6171
6399

silnice
ostaní záležitosti pozem.komunikací
provoz veř. siln. dopravy
dopr.obslužnost veř.služeb
předškolní zařízení
činnosti knihovnické
záležitosti kultury j.n.
záležitosti kultury - SPOZ
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
nákup pozemků
sběr a svoz nebezp. odpadu
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ost. odpadů - velkoobjem
využívání a zneškodňování KO
využívání a zneškodňování ost.odpadu BIO
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ost.činnost souvis.se službou pro občany
krizová opatření
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
ostatní finanční operace
úvěr

VÝDAJE CELKEM

50 000,00
200 000,00
10 000,00
100 000,00
500 000,00
8 000,00
15 000,00
100 000,00
50 000,00
100 000,00
250 000,00
20 000,00
200 000,00
500 000,00
30 000,00
280 000,00
80 000,00
330 000,00
165 000,00
195 000,00
2 000,00
10 000,00
900 000,00
2 893 500,00
105 000,00
0,00

7 093 500,00

Zimní údržba
Jako každým rokem, tak i letos, se musíme připravit na zimní období. Úklid sněhu bude v rámci možností prováděn
dle klimatických podmínek.
Opět se obracíme s prosbou na všechny občany o samostatný úklid chodníků před svými domy a parkování
vozidel tak, aby nebránila průjezdu traktoru s pluhem.
KONTAKT NA OU HRDLÍV 312 522 392

Doprava
Prakticky stále řešíme stížnosti občanů na parkování vozidel v obci. At už jde o zaparkovaná cizí vozidla před
vlastním domem, nemožnost vjezdu do domu nebo parkování zjevných vraků na silnici.
Nejvíce stížností je ale soustředěno na majitele automobilů z domu č.p. 51 proti koupališti. Zdejší majitelé si pletou
obecní komunikaci s místem pro podnikání a parkují zde vozy mnohdy i bez značek, kdy může z vozidel vytékat olej
a jiné nebezpečné látky volně na terén. OU již několikrát žádal majitele, aby nezabírali prostor komunikace těmito
vozidly ale bez výsledků. Následně informoval o podezření na únik nebezpečných látek a nedovolené podnikání
v rozporu s užíváním domu i městský úřad ve Slaném, odbor stavební a životního prostředí. Opět bez viditelné
nápravy.
V současnosti má téměř každý dospělý člen domácnosti osobní automobil, ale plochy pro parkování na veřejných
komunikacích a prostorech jsou stále stejné. Dle stavebního zákona má dnes již dokonce povinnost každý majitel
nové nemovitosti zbudovat na svém pozemku alespoň 2 parkovací místa. U starších budov to samozřejmě někdy
možné není ale primárně by si měl každý majitel nemovitosti parkovat na svém pozemku a místní komunikaci
využívat v nutných případech. Samostatnou kapitolou je pak parkování vozidel využívaných k podnikatelské činnosti.
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Vážení majitelé vozidel, tímto vás vyzýváme k vzájemné ohleduplnosti vůči druhým občanům při zabírání míst pro
možné parkování vozidel na místních komunikacích.
Bohužel pokud se bude situace stále zhoršovat pak to může dojít až k restriktivním krokům např. pří stanovení
místního dopravního značení a zákazů stání v komunikaci nebo vybírání poplatků za zábor veřejného prostranství,
které se ale budou dotýkat většiny občanů obce a složitá situace s parkováním vozidel se ještě zhorší.
Komunální odpad

Od nového roku bude možné zakoupit nové známky na popelnice. O případném zvýšení ceny známek se
rozhodneme na dalším ZO, v tuto chvíli ještě nemáme od svozové firmy ceny na r. 2021.
Místa pro separovaný odpad se nemění – u kabin Sokola Hrdlív, pod lipami u pohostinství Pod lipami, u Šrámků
v nové zástavbě.
V souvislosti s ukládáním separovaného odpadu žádáme o dodržování čistoty okolo kontejnerů (popelnic).
Do konce listopadu probíhá sběr bioodpadu . Nádoby na bioodpad si ponechte. Kdo nebude v příštím roce využívat,
vrátí na OU.
Sportovní, kulturní a společenské akce v obci
Od března se celá společnost potýká s bojem infekční pandemie Covid 19. Na základě opatření vlády, vyhlášek a
nařízení a vyhlášení nouzového stavu jsme byli nuceni v zájmu zdraví občanů všechny akce pořádané obcí zrušit.
V létě proběhlo uvolnění nařízení a zákazů a mohly se alespoň částečně uskutečnit tréninky a zápasy fotbalistů.
Proběhla rovněž venkovní hudební zábava. Od října jsme ale opět v nouzovém stavu a všechny akce do konce
tohoto roku nebudeme organizovat. Pokud se situace jakkoliv zlepší, budeme o akcích informovat prostřednictvím
vývěsek, internetu, aplikace v mobilu a fb.
Občané obce
Opustili nás
Vzpomínka v srdcích navždy zůstane na – F.Kmoníčka, A.Veselou, M.Svobodovou a M.Remešovou.
Narodili se
Na svět přišli – Terezka D., Markétka K., Štěpánek K., Natálka M., Šimůnek a Simonka P., Matyášek S., Stelinka R.,
Tobiášek M., Tobiášek.F
Celkem je nyní v obci registrováno 495 obyvatel.
Předpokládané kulturní akce v obci v příštím roce
Leden - Novoroční výšlap na Vinařickou horku,
- Turnaj žen v stolním tenise
Duben - Pálení čarodejnic
Květen - Májová zábava s porážením krále
- Hrdlívský duatlon
Červen - Pouťová zábava.
- Dětský Den úsměvů
Září
- Posvícenská zábava
Říjen - Dýňákový pochod
Listopad - Uspávání broučků (MŠ Hrdlív)
Prosinec - Nejlepší kysané zelí
- Hrdlívská lóra
- Turnaj mužů v stolním tenise
- Silvestrovský turnaj ve fotbale
Obecní úřad dále organizuje vítání občánků a návštěvy jubilantů s předáním drobných darů. K dispozici je obecní
knihovna. V případě zájmu je možné pro čtenáře zorganizovat i hromadnou návštěvu divadla nebo jiné společenské
akce s finančním přispěním obce.
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Při nápadu na kulturní nebo sportovní akci kontaktujte přímo předsedu výboru pro sport a kulturu pí.Simonu
Sedmíkovou.
Komunikace obce s občany
V rámci zkvalitnění komunikace obce s občany jsme připravili nové webové stránky a nový informační kanál
v podobě volně dostupné aplikace v chytrých mobilních telefonech.
Veškeré povinné informace jsou vyvěšeny na úřední desce na vývěsce před OU a na webových stránkách.
Obec rovněž zřídila oficiální facebookovou skupinu s názvem OU Hrdlív.
Od října je mimo nouzový stav obecní úřad uzavřen rovněž vzhledem k náhlé dlouhotrvající nemoci zaměstnance
OU a úřední hodiny jsou pouze v době starosty a místostarosty tj. po a st 17-19 hod. Běžnou účetní agendu obce se
podařilo zabezpečit zejména díky Mgr. Kočinské, za což ji touto cestou OU vyslovuje poděkování.

Vážení a milí Hrdlíváci,
Asi nikdo z nás si nedokázal představit, co nás letošní rok

může
čekat a co se skutečně děje. Všechny nás zasáhla pandemie virové
nemoci. Na jaře jsme se báli něčeho nového neznámého a okolní
svět za přispění medií nám stále naháněl hrůzy a tak většina z
nás přistupovala k vládním nařízením s respektem a pokorou.
V létě obavy vyprchaly a my jsme se postupně vraceli do starých
kolejí, ale infekce v celém světě stále přetrvávala a my jsme si
nepřipustili, že by se mohla vrátit i k nám. To se na podzim stalo. Sice jsme si užili pěkné
léto, ale následky si neseme nyní. Vypadá to, že to nejhorší jsme snad již překonali ale stále
všem našim blízkým nebezpečí hrozí. Bohužel tato infekce je nevyzpytatelná a nikdo neví,
jaké by konkrétní nakažený měl zdravotní obtíže. Víme jen, že logicky někteří obyvatelé
jsou zranitelnější, ať staří tak lidé se zdravotními obtížemi a právě tyto naše spoluobčany
musíme chránit dodržováním pravidel a nařízení. Jedině tak si budeme moci říci, že tento
rok nebyl promarněný a že i když jsme zcela určitě nestihly uskutečnit vše co jsme chtěli
tak něco se nám podařilo a to záchrana blízkého člověka, někoho na kom nám záleží, koho
máme rádi.
Vážení spoluobčané,
dnes více jak jindy Vám všem přeji pevné zdraví v nastávajícím roce a abychom se vrátili
do běžného života bez omezení a strachu z nemoci. Přeji Vám aby se vyplnila všechna
přání a touhy, které jste si letos nemohli splnit.

Obecní úřad přeje všem občanům příjemné prožití radostných Vánoc a úspěšného nového
roku.
Ing. Radek Růžička
starosta.
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