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Zastupitelstvo
Zastupitelstvo se sešlo v tomto roce dosud celkem 9x a ještě jedno zasedání je plánováno v 12/2019. Začátkem roku
byl schválen organizační řád obce, dotace pro Sokol Hrdlív, následně bylo schváleno vypracovat a podat žádosti o
dotace na rekonstrukci objektu č.p.19 a zahrady MŠ. Bohužel obě žádosti nebyly obci poskytovatelem přiděleny.
Rekonstrukce objektu č.p.19-pohostinství tak byla schválena pouze v rozsahu vnitřních úprav. V létě se začalo ZO
opět intenzivně zabývat realizací odkanalizování obce a vzalo na vědomí vytvoření pomocné pracovní skupiny. Dále
ZO schválilo návrh směny pozemku na zahradě MŠ v majetku Povodí Vltavy za jiný pozemek v majetku obce a
pronájem pozemku pod kaštany p. Nobilisovi. a Dále ZO schválilo vypsání VŘ na již zmíněnou modernizaci objektu
č.p.19. Následně pak byla vybrána nejnižší nabídka firmy Slánská stavební a byla uzavřena a podepsána smlouva.
Na podzim na 11. zasedání ZO byl schválen záměr dle podkladů zadané studie na realizaci kombinované tlakové a
gravitační kanalizace v obci a schváleno vypsání výběrového řízení na projekt kanalizace. Na posledním zasedání
ZO dne 25. 11. 2019 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace spol. VRV a.s. Na prosincovém zasedání
proběhne schválení rozpočtu obce na rok 2020 a nájemců nebytových prostor, po vyhlášení nových záměrů
pronájmu. Dále se připravuje také aktualizace obecních vyhlášek.
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.
ROZPOČET na rok 2020 - 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
120 000,00
230 000,00
30 000,00
125 000,00
65 000,00
1 000,00

Celkem nedaňové příjmy

571 500,00

PŘÍJMY CELKEM
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7 103 500,00

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
85 000,00
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
328 500,00
30 000,00
260 000,00
70 000,00
300 000,00
150 000,00
210 000,00
2 000,00
10 000,00
900 000,00
3 150 000,00
105 000,00
0,00

7 103 500,00
ou@hrdliv.cz

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

Kanalizace
Jak již bylo uvedeno v informaci zastupitelstva, byla zahájena nová příprava pro kanalizaci v obci. Obec má
zpracovanou PD na kompletní tlakovou kanalizaci z r.2008 kdy se i přes několik snah nepodařilo dotaci získat a
realizace nebyla možná. Samotné řešení pouze tlakové kanalizace však s odstupem času přestalo být zcela jasným
názorem v zastupitelstvu a v roce 2015 zastupitelstvo obce schválilo pořízení studie odkanalizování obce, kde bylo
doporučeno realizovat kanalizaci jako kombinovanou tj. tlakovou a gravitační. Tato varianta však znamenala pořídit
novou PD. Po zvolení nového zastupitelstva a na základě požadavků občanů zejména z lokality nových zástaveb,
kde je již rozvod pro tlakovou kanalizaci připraven, se v tomto roce zastupitelstvo opět začalo kanalizací zabývat.
Zájem o řešení byl znát i na účasti při projednávání tohoto bodu na zasedání. Bylo rozhodnuto o zpracování další
aktuální variantní studie a dále byla provedena anketa v obci o názoru občanů.
Co je zarážející, je situace kdy při zpětném sběru dotazníků bylo zjištěno, že se určitá část anketních lístků (cca
polovina přípojných míst) objevila v poštovní schránce najednou se stejným rukopisem (mimo jiné majitel rukopisu si
neuvědomil, že jej již někde poskytl a může být porovnatelný) a všechny pro tlakovou kanalizaci a samozřejmě
anonymně. Nic méně i při vyřazení těchto falsifikátů měla anketa smysl a vypovídající hodnotu a potvrdila návrh
studie. Na základě těchto podkladů také rozhodlo zastupitelstvo o variantě kombinované kanalizace s výtlakem do
ČOV Třebichovice. Nyní proběhlo výběrové řízení na projektanta do něhož se přihlásilo 8 společností. Výběrová
komise posoudila všechny nabídky a doporučila na 12.zasedání ZO vybrat a uzavřít smlouvu dle nejvýhodnější
nabídky. Uzavření smlouvy proběhne v 12/2019 a předpokládané vyhotovení včetně stavebního povolení je
plánováno dle výběru nabídek v r.2021. Po dohodě na zastupitelstvu bude projektant požádán o co nejdřívější
možnost podání žádosti o dotaci již v průběhu realizace.
Rekonstrukce objektu č.p.19
Dle rozhodnutí ZO a v souladu s dalším volebním obdobím je realizována modernizace vnitřních prostor
pohostinství. Předpokládané náklady byly odhadnuty na 2 mil. Kč. Při modernizaci se po odkrytí viditelných
konstrukcí objevily skryté vady, které si vyžádaly další úpravy nad rámec plánu. Díky vysoutěžené ceně se
plánované náklady nezvýší a vnitřek pohostinství bude zcela nový. O dotaci na zateplení objektu (nová fasáda)
budeme dále usilovat.
Doprava
V létě proběhla rekonstrukce vozovky včetně chodníků dvou ulic od č.p.126 k č.p. 50. Pro realizaci byla vybrána
firma Silnice Slaný s.r.o.. V rámci této akce byla rovněž zpevněna příjezdová cesta do zahrádek pod kaštany.
Rok od roku je stále větší problém s parkováním na místních komunikacích. Není výjimkou, že v domácnosti má
vozidlo každý člen starší 18 let. To pak nese problémy s místem pro parkování, kdy zejména v částech se starší
zástavbou nejsou k tomu uzpůsobena parkovací stání na pozemcích majitelů nemovitostí ale i u novostaveb je často
vidět parkovat vozidla na silnici nebo na chodníku, přičemž zde by již každý měl mít dostatečný prostor na svém
pozemku.
Kromě zajištění průjezdnosti zatím obec parkování na místních komunikacích nijak nereguluje. Bohužel stále častěji
řeší problémy s parkováním před vjezdy majitelů nemovitostí a s tím spojené jejich stížnosti. Pokud si každý
neuvědomí že prostor na parkování je omezený a nelze jej využít všude, nezbude než řešit parkování na místních
komunikacích zákazy a nařízeními.
Na místních komunikacích rovněž žádáme občany o dodržování bezpečné jízdy zejména vůči chodcům. V rámci
většiny obce je rychlost omezena na 30 km/hod. Prosím dodržujte ji.
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Komunální odpad

Od nového roku bude možné zakoupit nové známky na popelnice. V tuto chvíli máme od svozové firmy informaci o
cca 5% navýšení ceny, o případném zvýšení ceny známek se rozhodneme na dalším ZO. V souvislostí
s odpadovým hospodářstvím také připravujeme aktualizaci vyhlášek, sledujte proto oficiální informace na vývěsce
OU.
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 jsou rovněž u obecního úřadu. Nádoby na
bioodpad si ponechte. Kdo nebude v příštím roce využívat, vrátí na OU.
Veřejná zeleň
Vlivem sucha a stáří stále více stromů usychá a je nutno je odstranit. V létě se povedlo zdarma vysadit několik
nových stromků a keřů v lokalitě pod kaštany a hodláme v tom i nadále pokračovat.
Sport – Sokol Hrdlív

V současné době jsou v hrdlívské organizaci TJ Sokol Hrdlív z.s. zaregistrovány 4
týmy, A-mužstvo a 3 mládežnické oddíly. Naše týmy hrají v těchto soutěžích:
Hrdlívské „A“ mužstvo – III.třída skupina B – z 14.družstev po podzimní části na 9.
místě
Starší žáci – okresní přebor ve spojení se Zlonicemi pod hlavičkou Hrdlíva z 13.družstev po podzimní části na 2. místě. V zimním období se žáci připravují
v tělocvičně ve švermově.
Mladší žáci – okresní soutěž – ve spojení se Zlonicemi pod hlavičkou Zlonic –
z 13.družstev po podzimní části na 6.místě.
Starší přípravka – okresní soutěž - hraje turnaje a nemají umístění. Jde především o
sportování dětí a v tomto případě zájem o fotbal v Sokole Hrdlív.
Veškeré informace o mládežnických oddílech lze nalézt na adrese
http://www.fotbal-hrdliv.cz/
Vedení klubu pracuje ve složení - předseda M.Mostek, sekretář J.Gaži, pokladník
J.Kerplová, správce areálu M.Mišík. Všichni členové pracují pro klub bezúplatně ve
svém volném čase.

Vítání občánků
V tomto roce se v obci narodili tito noví občánci - V.Rubeš a V.Jaroš. Dětem přejeme mnoho štěstí a zdraví a jejich
rodičům mnoho radosti.
Opustili nás
Vzpomínka v srdcích navždy zůstane na – D.Kmoníčka, M.Mišíka, E.Stejskalovou, B.Arltovou, H.Šamjovou,
M.Šmídovou a D.Matějku .
Odstěhovalo se 14 občanů a přistěhovalo se 14 nových hrdlíváků. Celkem je nyní v obci registrováno 491 obyvatel.
Kulturní akce v obci
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
www.hrdliv.cz
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Všechny uvedené akce jsou plánovány také v příštím roce. Obecní úřad dále organizuje vítání občánků a návštěvy
jubilantů s předáním drobných darů.
Kdo přijde s nápadem na pořádání kulturní akce a zejména pro děti, je vítán. OU se finančně podílí na všech
takových akcích a v případě nové může opět přispět.
Stále je k dispozici obecní knihovna. Bohužel návštěvníků s věkem ubývá a nový čtenáři nejsou. Pokud by byl zájem,
pro čtenáře je možné zorganizovat i hromadnou návštěvu divadla nebo jiné společenské akce s finančním přispěním
obce.
Komunikace obce s občany
V rámci zkvalitnění komunikace obce s občany připravujeme nové webové stránky a nový informační kanál v podobě
volně dostupné aplikace v chytrých mobilních telefonech. Protože vše má i svá proti, bude následně pravděpodobně
ukončena informovanost prostřednictvím klasických sms. O změně budou současní uživatelé informováni.
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. I zde jsou úřadem vkládány různé aktuální
informace. Tato skupina však slouží rovněž pro informování, ale ne pro přímou komunikaci. Také pokud má
nespokojený občan problém s jeho nedostatečnou informovaností, která je již nyní obecním úřadem poskytována
nad rámec zákonné povinnosti, může se informovat osobně přímo na OU!
TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OÚ HRDLÍV – NEDĚLE 1.12.2019.
MINI PROGRAM ZAČÍNÁ V 17:00 HOD.
V sobotu 7.12.2019 proběhne 28.ročník soutěže O nejlepší Hrdlívské kysané zelí. Vzhledem k rekonstrukci
pohostinství a výběrovému řízení nájemce pohostinství od 1.1.2020 pokud nebude jinak, budou akce, které jsou
náročné na potřebu prostoru přesunuty na leden 2020. Pro bližší informace sledujte nástěnky v obci a webové
stránky.
O Silvestra proběhne fotbalové loučení s rokem turnajem v malé kopané na škváře u koupaliště. O Nový rok je
pořádán již po 18-té výšlap na Vinařickou horu, sraz v 9:00 hod pod lipami.

Vážení a milí Hrdlíváci,
Zdá se to jako malý okamžik, uteklo to jako voda a
opět téměř končí letošní rok. Věřím, že pro většinu
z Vás byl úspěšným a přeji Vám aby i nastávající rok
2020 byl pro všechny rokem klidným bez strastí a
nemocí, starostí a zármutku. Přeji Vám v novém roce
mnoho radosti a veselosti, životního optimismu a
všeobecné pohody.
Obecní úřad přeje všem občanům příjemné prožití radostných Vánoc a úspěšného nového
roku.
Radek Růžička-starosta.
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Mikulášskou nadílku zajišťuje i letos Klára Žabkovská.
Koňská nadílka - možnost objednání čerta, mikuláše a anděla na koních pro děti v rodinách, nebo i pro
organizace s dětmi. Dále nabízíme celoročně možnost objednání koní a poníka pro možnost svezení.
V případě zájmu kontaktujte M.Malečkovou na tel. 607523395
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