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Ze zasedání rady
dne 15. 5. 2002:

informaèní listy

È e r n o  i c e

l Rada souhlasí se stavbou RD v lokalitì
Lada-sever, v ulici Sluneèná a v ulici Mánesova.
l Zástupci firmy T.L.S. Development, s. r. o.
seznámili radní s dalími podrobnostmi
v souvislosti s pùdní nástavbou bytového
domu nad potou.
l Rada souhlasí s pøidìlením materiálu 
zámkové dlaby na stavbu chodníku v ulicích Voskovcova a Arbesova. Ukládá investiènímu odboru, aby dohlédl na øádné
provedení prací.
l Rada souhlasí s pøístavbou RD a se zøízením provozovny kadeønictví v ulici Komenského.
l Rada bere na vìdomí seznam komunikací a seznam ostatních pozemkù ve vlastnictví mìsta.
l Rada souhlasí s výmìnou 4 oken v èp.
327, který je ve vlastnictví mìsta.
l Rada ukládá kolské komisi, aby vyhodnotila ádosti o fin. pøíspìvky na èinnost
s mládeí a pøedloila výsledek radì.
l Rada souhlasí s pøijetím syna vedoucí
poty do M Husova ul. a souèasnì vzala
na vìdomí sníení poètu míst pro odvolání
v M Topolská z dùvodu, e jetì jeden
ák bude mít odklad nástupu do Z.
l Rada ukládá paní starostce napsání dopisu øeditelce poty, obvod Beroun s ádostí o prodlouení sobotní provozní doby
v souvislosti se zlepením personální situace na èernoické potì.
l Rada doporuèuje zastupitelstvu odprodej pozemku u Topolské ul. o ploe 16 m2
za cenu 1 200 Kè za m2.
l Rada posoudila nabídky na provedení
rozvodù vody a odpadù vèetnì bojleru, vany atd. v bytì nad potou a pøijala nabídku firmy Vodoinstalatérství Nikolský za
33 860 Kè.
l Rada byla seznámena s dopisem firmy

ze zasedání rady
Sorea ve vìci odstoupení od darovacích
smluv na finanèní prostøedky urèené k výstavbì II. etapy komunikací vèetnì chodníkù
a veøejného osvìtlení v lokalitì Lada-støed.
Rada trvá na plnìní smlouvy a pøedání finanèních prostøedkù.
l Rada byla seznámena s dopisem námìstka
ministra vnitra Postráneckého ve vìci budoucího vyuívání budovy stávajícího okresního úøadu Praha-západ v Podskalské ulici.
Mìsto Èernoice poaduje dlouhodobé bezplatné uívání budovy ve stejném rozsahu,
v jakém jej v souèasné dobì uívá okresní
úøad.
l Rada byla seznámena s návtìvou starostky a pracovnic sociálního oddìlení v domech
s peèovatelskou slubou v Hoøovicích a v
Komárovì.
l Rada souhlasí s tím, aby pracovní skupina
pøedloila návrh na kritéria pro pøijetí adatelù do DPS.
l Rada doporuèuje pøehodnotit výbìr zhotovitele kanalizace Mìchury a vyhovìt námitce firmy stavitelství Øehoø vznesené proti
rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky,
a to zejména z dùvodu, e nabídka firmy Øehoø byla výhodnìjí ve dvou ze tøech hodnocených kritérií.

Ze zasedání rady
dne 22. 5. 2002
l Rada se zabývala jednotlivými body textu
územního plánu a ádá zapracování zmìn do
návrhu a toto doporuèuje zastupitelstvu ke
schválení.
l Rada se seznámila s dopisy pánù Petra
a Zdeòka Petelíkù ve vìci odstoupení od darovacích smluv na finanèní prostøedky urèené k výstavbì II. etapy komunikací vèetnì
chodníkù a veøejného osvìtlení v lokalitì Lada-støed. Rada trvá na plnìní smlouvy a pøedání finanèních prostøedkù.
l Rada souhlasí se zámìrem rekonstrukce
bývalého statku nad kostelem.
l Rada se seznámila s dopisem Mokropes-
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kých hasièù o stáøí a stavu technického vybavení, zejména autoparku a rozhodla o zaslání dopisu na Ministerstvo vnitra ÈR s ádostí o pomoc.

Ze zasedání rady
dne 29. 5. 2002
l Radní navtívili stavbu domu s peèovatelskou slubou na Vrái.
l Rada souhlasí se zøízením geotermálních
vrtù v ulici Na drahách a v ulici kolní.
l Rada souhlasí se stavbou RD v ulici Voskovcova.
l Rada souhlasí se stavbou RD v lokalitì
Lada-sever. Stavební povolení lze vak
vydat a po pøedání sítí a komunikací na
mìsto.
l Rada byla seznámena s informací, e mìstu byla Ministerstvem zemìdìlství ÈR odsouhlasena dotace na výstavbu Vodovodu
Mìchury. S pøijetím dotace souhlasí a toté
doporuèuje zastupitelstvu.
l Rada projednala ádost vlastníka RD v ulici Werichova, který je ochotný se finanènì
podílet na vybudování této komunikace.
Rada souhlasí se spoluúèastí mìsta formou
práce technických slueb.
l Rada se seznámila se ádostí o odtoku deových vod z Potovní ulice do varcavy
a ukládá vedoucímu technických slueb, aby
pøedloil návrh øeení.
l Rada se seznámila s cenovou nabídkou
pøedloenou ÈVUT prof. Pollertem na vypracování studie deové kanalizace Èernoic. Rada ádá o informaci, zda bude moné
poádat o územní rozhodnutí na základì této
studie a mìøení po doplnìní.
l Rada souhlasí s provedením úpravy povrchu v ulicích: Aleova, úsek HusovaHavlíèkova; Mánesova, úsek HusovaHavlíèkova; Boeny Nìmcové, úsek HavlíèkovaNerudova; Svatopluka Èecha, úsek HavlíèkovaNerudova; Bezruèova, úsek HusovaHavlíèkova; Arbesova, úsek HusovaSmetanova.

ze zasedání rady
Odtìení a podkladní vrstvy pøipraví technické sluby, zaválcování a zpevnìní povrchu asfaltovým postøikem provede firma
Vialit.
l Rada byla seznámena s novou nabídkou
na provedení klempíøských prací v M
Topolská. Nabídka je cca o 18 tisíc levnìjísponzorský dar.
l Rada ukládá paní starostce jednat s nájemcem pozemku u Karltejnské ulice, na
kterém je zøízeno parkovitì nákladních
automobilù, o podmínkách pøípadného doèasného prodlouení nájemní smlouvy.
Mìsto pozemek získalo smìnou s SK Èernoice.
l Rada ukládá paní starostce zajitìní ivnostenského oprávnìní pro pøípravné práce
pro stavby, aby mohl být stroj Catterpillar
v budoucnu v pøípadì volné kapacity vyuit
i pro práci pro jiné subjekty.
l Rada byla seznámena s tím, e mìstská
policie v uplynulých týdnech pøistihla dvì
podezøelé osoby pøi vykládání aut a pøedala
je Policii ÈR.
l Rada odsouhlasila poskytnutí pøíspìvku
firmì Trans Hospital na provoz pohotovostní
sluby.
l Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku
25 000 Kè na poøádání Èernoické pouti.
l Rada souhlasí s uvádìním odkazù a loga
podnikatelských subjektù na internetových
stránkách mìsta (v plánku mìsta). Poplatek
èiní za první rok 300 Kè, za prodlouení doby zveøejnìní 200 Kè roènì, za zmìnu loga
100 Kè roènì.
l Rada jednala o tiskovinì, oznaèené jako
Informaèní listy  Dodatek. Konstatovala, e tato tiskovina zneuívá oficiálního názvu a vzhledu periodika vydávaného mìstem a obsahuje nepravdivé údaje. Vzhledem k tomu, e se na tom podílí i pan Ale
Rádl, který je èlenem redakèní rady Informaèních listù, rada ho z redakèní rady odvolává.

Ze zasedání rady
dne 5. 6. 2002
l Rada souhlasí s poskytnutím materiálu na
vybudování chodníku v Topolské ulici a v ulici Nerudova.
l Rada projednala nabídky na výmìnu oken
v základní kole v Mokropsích a vybrala firmu R Profil.
l Rada se seznámila s investièním zámìrem
vybudovat Centrum Vrá a doporuèuje dále jednat o uzavøení smlouvy, která by kromì
jiného obsahovala záruku, e místo stávajícího provizorního kulturního domu se investor
bude spolupodílet na vybudování nových
prostor pro èinnost kulturního støediska, které se budou skládat ze sálu, uèeben a sociálního zázemí.
l Rada souhlasí s èerpáním èástky 27 000 Kè
z fondu rezerv na nákup poèítaèové sestavy
pro kulturní støedisko.
l Rada souhlasí se zámìrem smìny pozemkù okolo bývalé prodejny plynu a øeí prodlouení ulice atecká mezi mìstem Èernoice na stranì jedné a Ivanem Dlouhým
a Martinou Novákovou na stranì druhé.
l Rada schválila pøedloená kritéria pro pøijetí do domu s peèovatelskou slubou a ukládá sociálnímu oddìlení hospodáøsko-správního odboru, aby jeho pracovnice obeslaly
vechny evidované zájemce s dotazem, zda
mají stále zájem na umístìní v DPS. Dále
tìmto pracovnicím ukládá, aby spoleènì
s èlenkami sociální komise provedly u adatelù sociální etøení a vyplnily dotazník dle
schválených kritérií.
l Rada se seznámila s navreným rozpoètovým opatøením (pøesun uvnitø jednotlivých
kapitol) a toto doporuèuje zastupitelstvu ke
schválení.
l Rada souhlasí s tím, aby bylo poádáno na
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR prostøednictvím krajského úøadu o pøíspìvek na
provoz domu s peèovatelskou slubou pro
ètvrté ètvrtletí roku 2002.
l Rada projednala text obecnì závazné vy-
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informace
hláky Øád veøejných pohøebi v Èernoi- mezil vtékání deové vody do garáe a dloucích a doporuèuje zastupitelstvu její schválení. hodobì sníil úroveò terénu.
l Rada ukládá paní Petelíkové z technických l Rada projednala ádost na odstranìní 4
slueb, aby pøipravila návrh nájemní smlou- akátù ohroujících nemovitost v Tøebotovské
vy na horní èást høbitova v Èernoicích.
ulici a souhlasí s tím, aby adatel stromy pol Rada projednala dopis bytového drustva razil na vlastní náklady za pøedpokladu, e
ve vìci nepøípustného zvýení úrovnì vozov- pøevezme odpovìdnost za pøípadné kody. Za
ky v ulici Karlická u garáí drustva a ukládá uvedených podmínek rada souhlasí, aby si
odboru technických slueb, aby urgentnì za- ponechal døevní hmotu.

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR v Èernoicích
Ve dnech 14. a 15. èervna probìhly v Èernoicích, tak jako v celé ÈR, volby do snìmovny.
Ze 3 742 zapsaných volièù volilo celkem 2 645 obèanù, to je 70,7 %. (V r. 1998 volilo ze
3 562 zapsaných volièù celkem 2 976 obèanù, tj. 83,6 %.)
Výsledky voleb v Èernoicích (uvádíme výsledky stran, které letos získaly pøes 1 % hlasù, pro
srovnání jsou uvedeny také výsledky voleb z roku 1998 a v celém okresu Praha-západ):
Strana
ODS
Koalice
ÈSSD
KSÈM
Strana zelených
Sdruení nezáv.
ÈSNS

2002
hlasù
982
673
508
193
76
38
35

% hlasù
37,3
25,6
19,3
7,3
2,9
1,4
1,3

P-záp.
% hlasù
34,7
15,7
25,4
13,7
2,5
2,0
0,7

1998
hlasù
1241
855 )*
549
144
20

% hlasù
41,9
29 )*
18,5
4,9
0,7

P-záp.
% hlasù
39,0
17,8 )*
25,9
9,4
0,9

18

0,6

0,4

)* souèet KDU-ÈSL, US a DEU

Mìsto Èernoice pøijme
Zámìr mìsta Èernoice prodat
vedoucí nebo vedoucího domu pozemky v katastrálním území
s peèovatelskou slubou
Èernoice
Pøedpokládaný nástup 1. 10. 2002.
Poadavky:
- støedokolské vzdìlání
- kladný vztah ke starím spoluobèanùm
- dobré komunikaèní schopnosti
- øídící a organizaèní schopnosti
- pøedchozí zkuenosti získané v oblasti sociální péèe vítány
Své nabídky doplnìné o strukturovaný ivotopis zalete do 31. 7. 2002 na adresu:
Mìstský úøad Èernoice, Riegrova 1209,
252 28 Èernoice, k rukám tajemníka.
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è. parc. 4713/2  o výmìøe 765 m2  zahrada
(na rohu ul. eøíková  Zd. Lhoty)
è. parc. 2995/39  o výmìøe 1 180 m2  zahrada (ul. Moravská)
è. parc. 2251  o výmìøe 2 138 m2  zahrada
(ul. Vráská)
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví mìsta
a jsou zapsány na listu vlastnictví è. 10001
u Katastrálního úøadu Praha-západ. Z územního
plánu mìsta plyne, e uvedené pozemky jsou
urèeny k zástavbì  oblast s èistým bydlením.
Nabídky na odkoupení jednotlivých uvede-

informace
ných pozemkù lze mìstu Èernoice doruèit
do podatelny Mìstského úøadu Èernoice,
Riegrova 1209 nebo zaslat potou na uvedenou adresu. Vechny nabídky musí být v zalepené obálce oznaèené slovy koupì pozemkù  neotvírat.
Rozhodujícím kriteriem pro posouzení nabídek bude výe kupní ceny, která musí být
uvedena jako cena za 1 m2.
Dalí podmínkou je, e vybraný zájemce do
10 dnù ode dne, kdy mu bude doruèeno
oznámení o pøijetí nabídky, sloí jistotu
v èástce 20 000 Kè (dvacet tisíc Kè) na úèet
mìsta u UNION Banky a.s. Dobøichovice
è. 96036605/3400, variab. symol 3111. Nesplnìní této podmínky má za následek dodateèné nepøijetí nabídky. Uvedená èástka bude
zapoètena do kupní ceny za pozemek. Nedojde-li ze strany zájemce k podpisu kupní
smlouvy podle pøijaté nabídky do 40 dnù od
doruèení oznámení o jejím pøijetí, sloená jistota propadá ve prospìch mìsta a pøijetí nabídky zaniká.
Posouzeny budou nabídky, které budou doruèeny do podatelny Mìstského úøadu Èernoice nejpozdìji do 31. 7. 2002 do 16.00 hod.
Vyrozumìní písemnou formou obdrí pouze
vybraný zájemce.
Mìsto Èernoice si vyhrazuje právo kdykoli
tento zámìr zruit nebo ádnou nabídku nepøijmout.
Helena Langádlová, starostka
informace na è. tel. 51641329  pí Muzikáøová

podpory bydlení MMR ÈR èiní dotace maximálnì 320 tis. Kè na bytovou jednotku, nejvýe vak 1/2 nákladù.
V pøipravované výstavbì se pøedpokládá tento sortiment bytù:
2 + kk velikost cca 40 m2

4 b.j.

m2

2 b.j.

2 + kk velikost cca 50

Cena 1 m2 bytu bude závislá na pøiznané dotaci a bude se pøedbìnì pohybovat v rozmezí 16 a 21 tis. Kè/m2 podlahové plochy bytu. Investorsky bude výstavbu zajiovat
Sdruení mìsta a bytového drustva nájemníkù tìchto nových bytových jednotek. Kritéria
pro úèast zájemcù v bytovém drustvu budou
stanovena mìstským zastupitelstvem. Obecní
úøad tímto provádí prùzkum zájmu o jednotlivé kategorie tìchto bytù jako podklad pro
pøípravu projektu.
Zájemci mohou vyplnit dotazník, který jim
bude vydán na mìstském úøadì v Èernoicích na investièním odboru starostky, a to
v úøední dny:
Pondìlí, støeda: od 8.00 do 17.00 hod. Polední pøestávka je od 11.30 do 12.30
Helena Langádlová, starostka mìsta

Doruèování balíkù
v Èernoicích
Na základì podnìtù nìkolika naich obèanù
k doruèování balíkù v naem mìstì jsem se
dotázala Èeské poty obvod Beroun a zde je
odpovìï:

Pota Èernoice má pøidìleno jedno osobní
vozidlo pro doruèování vekerých zásilek na
Výstavba støení nástavby na bytový dùm pøespolním doruèovacím obvodu v obcích
Mìsto Èernoice ádá v letoním roce Mi- Vonoklasy, Solopisky a Kala.
nisterstvo pro místní rozvoj (MMR ÈR) o do- Se zavedením nových produktù  obchodtaci na výstavbu støení nástavby s celkovou ních a profi balíkù, u kterých Èeská pota gakapacitou 6 bytù, která by se realizovala rantuje jejich doruèení na adresu pøíjemce ná(v pøípadì pøidìlení dotace) koncem letoní- sledující den po dni podání, jsou v den pøího roku a zaèátkem r. 2003. Pro výstavbu je chodu tyto zásilky pøednostnì doruèovány,
a to vèetnì adresátù ve mìstì Èernoice.
vybrán bytový dùm v ul. Riegrova.

Sdìlení obèanùm

Dle smìrnice MMR ÈR je preferována vý- Z kapacitních dùvodù ji není moné ostatní
stavba malometráních bytù. Dle Programu balíkové zásilky doruèovat, a proto jsou ad-

5

informace
resátùm oznamovány. Adresát má monost,
napø. z dùvodù imobility, telefonicky potu
poádat, aby mu oznámenou zásilku druhý
den doruèila.
Èeská pota pøipravuje nový projekt celo-

ploného doruèování balíkových zásilek, ale
znamená to postupnou obmìnu vozového
parku a nárùst zamìstnancù. Tento projekt
pak bude zajiovat doruèování do vech obcí v Èeské republice.
HL

Telefonní èísla mìstského úøadu Èernoice
odbor a èinnost
ústøedna
podatelna
starostka
tajemník

zamìstnanec

tel. èíslo

Hana Jiránková
Helena Langádlová
Frantiek Dvoøák

51 08 15 21
51 08 15 33
51 08 15 24
51 08 15 23

Jaroslava Muzikáøová

51 08 15 25

Jaroslava Krèilová
Marcela Haspeklová
Hana Jiránková
Jindra Urbanová

51 08 15 29
51 08 15 29
51 08 15 33
51 08 15 21

Vìra Trlidová

51 08 15 26

árka Slabihoudková

51 08 15 22

Michaela Martinová

51 08 15 28

Ing. Milan Hájek

51 08 15 12

Jan Procházka

51 08 15 31

Daniela Kouová

51 08 15 13

Milena Franková
Milue Lohrová
Ing. Dagmar Dufková
Jitka Cafourková
Dr. Jiøí Drtina
Eva Jahelková

51 08 15 34
51 08 15 14
51 08 15 32
51 08 15 34
51 08 15 32
51 08 15 18

pøímá linka

51 64 03 28

Hospodáøsko-správní odbor
vedoucí, kolství, kultura,
byty, smlouvy
sociální odbor
sociální odbor, pøestupky
podatelna, inzerce
pozemky, pøidìlování èp., VHP
matrika, ovìøování, OP, pasy,
evidence obyvatel

51 64 13 29

Odbor ivotního prostøedí
vedoucí, odpad. hosp.,
odnìtí ze ZPF, vod. hosp.
doprava, komunikace, veøejné
prostr., vod. hosp.

Odbor investièní
vedoucí
stavební akce mìsta, stavby,
dìlení pozemkù
stavební akce mìsta, stavby,
dìlení pozemkù

Odbor finanèní
vedoucí
pokladna, poplatky
rozpoèet mìsta
fakturace a majetek
rozpoèet mìsta
poplatky za komunální odpad
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51 64 23 28

informace
Odbor správy vodovodù a kanalizací
vedoucí
správa vod. a kanalizací,
fakturace vod. a stoè.

Jitka Zímová

51 08 15 36

51 64 35 48

Libue Nekolná

51 08 15 36

Ing. Ivana Paøíková
Ing. Pavla Podholová
Ing.Vladimír Voldøich
Ivana Rosièová

51 08 15 15
51 08 15 35
51 08 15 35
51 08 15 16

51 64 33 26

Alena Broková

51 08 15 38

51 64 05 09

Marta Pospíilová

51 08 15 38

Renata Trelová

51 08 15 37

Jaroslav Sopr
Renata Petelíková

51 64 11 83
51 64 11 83

Stavební úøad
vedoucí
Èernoice
Èernoice
ostatní obce

ivnostenský úøad
vedoucí
vedení ivnost. agendy, ivn.
oprávnìní
vystavování ivnost. oprávnìní
vè. souvis. èinn.

Odbor technických slueb
vedoucí
správa høbitova

Po pøeèíslování Èeským telecomem, a. s. volte pøed kadým úèastnickým èíslem, èíslo 2

Samostatná a pøenesená
pùsobnost
Tak máme za sebou dalí volby. Druhé nás
èekají v listopadu, a proto by vùbec nebylo
od vìci zamyslet se nad hesly, která provázejí prakticky kadou volební kampaò, toti
hesly o sniování poètu úøedníkù, prùvanu
v byrokracii, sniování nákladù na veøejnou
správu a tak dále a poøád dokola.
Hned úvodem chci upozornit, e svým èlánkem neútoèím na ádnou konkrétní politickou stranu, a to ne ze strachu, aby se mi podobný èlánek nevymstil, ale prostì proto,
e k výe naznaèeným úvahám se, alespoò
obèas, uchyluje kadá z naich parlamentních stran.
Chtìl bych se také zcela upøímnì doznat
k jedné vìci: I já mìl ve svém ivotì bezpoètukrát tìstí na neochotné, nabubøelé,
moná i úplatné úøedníky, i mnì se mnohokrát rozklepala kolena po návtìvì kancelá-

øe, kde mi bylo zcela jednoznaènì dáno najevo, e se svým poadavkem obtìuji. Takové
úøedníky nechci a nebudu obhajovat. Na
mysli mám kolegy snaící se plnit své poslání v mnohdy nezávidìníhodných podmínkách, ale na vysoké profesionální úrovni.
A teï u konkrétnì. Mìstský úøad Èernoice, tak jako kadý obecní nebo mìstský úøad
v této zemi, plní dvì skupiny úkolù, tedy, pro
lepí pøedstavivost, kadý den rozebírá dvì
hromady podání, ádostí, stíností, podnìtù,
oznámení, atd.
Na první hromádce leí úkoly, které úøadu
uloila rada, pøípadnì zastupitelstvo mìsta,
tedy vámi obèany zvolené sbory, a dále
vechny vae písemnosti týkající se rozbitých vozovek, nevyvezených popelnic, páchnoucí kanalizace, pøevodù a prodejù pozemkù mìsta, høbitovù, prostì veho, co se
v Èernoicích mùe a musí vyøídit samostatnì, bez zásahu jiných subjektù vèetnì státu.
Jedná se o výkon veøejné správy v tak zvané
samostatné pùsobnosti. Moná by bylo lépe,
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kdyby úkoly z této hromádky øeili pøímo vai zastupitelé a ne zprostøedkovanì mnohdy
neznámí úøedníci, uznávám. Je tøeba si ale uvìdomit, e kadý èlen rady nebo zastupitelstva má své zamìstnání, svou rodinu, své mimopracovní aktivity, a proto by nebylo prakticky proveditelné, aby dennì trávil jetì osm
a více hodin na úøadì. Snad kadý z nich je
navíc odborníkem ve svém oboru, jene
uznejte sami: Je lépe, aby stavbu kanalizace
zajioval zastupitel s doktorátem z filosofie,
èi veterináø, nebo úøedník s pøísluným vzdìláním? Rovnì nelze pøehlédnout, e úøedníkù vykonávajících samostatnou pùsobnost je
v porovnání s celkovým poètem pracovníkù
úøadu menina.
Na druhé hromádce leí úkoly, které mìstský úøad øeí za stát a jménem státu, tedy
úkoly vyplývající z tak zvané pøenesené
pùsobnosti. A tady pozor! Za výkon pøenesené pùsobnosti odpovídá tajemník, a to
paní starostce, proto mùe paní starostka
jmenovat nebo odvolat tajemníka jen s pøedchozím souhlasem pøednosty okresního
úøadu (od 1. ledna roku 2003 øeditele krajského úøadu). Rada nebo zastupitelstvo do
výkonu pøenesené pùsobnosti nesmí, a na
nìkolik málo výjimek, zasahovat! Tím to
vak zdaleka nekonèí. Úøedníci vykonávající pøenesenou pùsobnost musí splòovat
státem daná kvalifikaèní kriteria, musí mít
tak zvanou zkouku odborné zpùsobilosti.
Mohou rozhodovat jenom tam, kde stát
svìøil úøadu nìjakou pravomoc, tedy jenom
v pøípadech pøesnì vymezených zákony.
A kde, v jakých oblastech Mìstský úøad
Èernoice státní správu vykonává? Pøedevím v oblasti ivnostenských oprávnìní
(ivnostenský úøad), státního stavebního
dohledu (stavební úøad), sociální péèe, ale
tøeba i ochrany pøírody, ochrany zemìdìlského pùdního fondu a pod. Navíc vykonává pøenesenou pùsobnost i pro mení obce
v okolí, tedy pomáhá jim rozebírat jejich
hromádky pøenesené pùsobnosti v oblastech kladoucích vysoké nároky na odbornou zdatnost úøedníkù. Výèet tìchto obcí
není zrovna malý: Tøebotov, Vonoklasy,
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Roblín, Choteè, Kosoø, Venory, Dobøichovice, Lety, Øevnice, Karlík. Stát mìstu na
výkon pøenesené pùsobnosti pøispívá. V této souvislosti musím pøipomenout, e nám
druhá hromádka od roku 2003 poøádnì naroste. Po skonèení èinnosti okresních úøadù
se toti jejich kompetence rozdìlí na krajské úøady a úøady s rozíøenou pùsobností,
mezi které patøí i Èernoice. Tedy pøesnìji,
na okrese Praha-západ budou úøadem s rozíøenou pùsobností jenom Èernoice. To
znamená, e ná úøad bude zajiovat výkon státní správy v pøenesené pùsobnosti
pro území celého souèasného okresu (mimo obce Dolany).
No, a proè nelze poèet úøedníkù jen tak, ze
dne na den, sníit? Protoe velikost té druhé
hromádky, tedy kompetence úøadu v pøenesené pùsobnosti, urèuje stát. Mìstský úøad státem delegované èinnosti prostì vykonávat
musí! Já vím, namítnete mi, e stát do ivota
obèanù zasahuje pøíli, e pøíli mnoho oblastí reguluje, e jsou schvalovány nekvalitní
zákony. Jene to nezmìní úøedníci za pøepákou, to mohou zmìnit jenom nai zástupci
v Parlamentu. Proto se prosím snate na toho
tak èasto zavrhovaného úøedníka pousmát
(pokud nezaène døíve on). Uvidíte, e vám
bude úsmìv opìtovat a e se spolu rychle doberete k cíli. Pokud ne, zastavte se v mé kanceláøi, protoe pak se s nejvìtí pravdìpodobností jedná o ten druhý typ, o kterém jsem
dnes pøeci nechtìl psát.
Frantiek Dvoøák  tajemník

Z èinnosti Mìstské policie
Èernoice
Od 1. 4. 2002 zaregistrovala mìstská policie
na základì stíností obèanù a na základì své
vlastní hlídkové èinnosti nárùst pøestupkù
proti veøejným vyhlákám mìsta Èernoice.
Proto se èinnost této sloky zamìøila hlavnì
na tuto oblast nezákonného jednání. Jednalo
se zejména o vypoutìní nebo prosakování
odpadních jímek, pálení domovního odpadu,
a to hlavnì na stavbách nových rodinných
domù na Vrái, ale také o volné pobíhání psù.

ze ivota obce
Letní sezóna jetì nezaèala a v naem mìstì
jsou ji obèané, které napadl volnì pobíhající pes, aè jeho majitel vdy tvrdil, e pes nikdy nikoho nepokousal.
Od 1. 7. 2002 vstupuje v platnost nový zákon, který upravuje pálení ohòù, za jeho poruení budou mnohem tvrdí postihy ne dosud.
Dne 30. 4. 2002 bylo mìstské policii v ranních hodinách oznámeno majitelem jednoho
z rodinných domù v Èernoicích podezøení
z umístìní výbuniny. Z toho dùvodu mìstská policie uzavøela prùjezd èástí ulice Dobøichovická. Na místo byl povolán pyrotechnik. Uloení výbuniny se nepotvrdilo a provoz na uvedené komunikaci byl plnì obnoven asi po dvou hodinách.
V prùbìhu mìsíce kvìtna 2002 se mìstské
policii Èernoice podaøilo zadret dva pachatele trestného èinu krádee vloupáním do
osobního motorového vozidla a to pøímo pøi
páchání tohoto èinu. Tohoto jednání se mui
dopustili týden po sobì. Oba pachatelé byli
pøedáni vyetøovateli.
Dne 14. 6. 2002 v odpoledních hodinách
oznámila naí hlídce skupinka cyklistù, e
na cyklistické stezce mezi Èernoicemi
a Radotínem je asi 30 metrù vysoký strom
v polovinì kmenu zlomený a pøímo ohrouje chodce a cyklisty. Hlídka mìstské policie
se dostavila na místo a po ovìøení oznámení, které se zakládalo na pravdì, strom po
dohodì s vedoucím TS Èernoice a vedoucí
odboru P MÚ Èernoice nechala odstranit.
Odstranìní zlomené èásti stromu provádìl
horolezec.
Mìsto Èernoice od poèátku roku 2002 poskytuje svým obèanùm a obèanùm, kteøí mají na území mìsta nemovitost, novou slubu,  støeení objektù. Tuto èinnost provádí
mìsto Èernoice jako slubu placenou, ale
neziskovou. To znamená, e èím více objektù bude na tento systém napojeno, tím levnìjí pro vechny tato sluba bude. Vzhledem k poètu stráníkù je zatím kapacita napojených objektù omezena.
Na závìr bych chtìl uvést, e parlament ÈR

schválil s platností od 1. 1. 2003 novelu zákona O obecní policii, která dává stráníkùm
nová oprávnìní nebo je roziøuje. Jako pøíklad bych uvedl oprávnìní zastavovat vozidla, odtahovat z místních komunikací vozidla,
která tvoøí pøekáku silnièního provozu, poadovat vechny potøebné údaje pro èinnost
obecní policie a to ne jen obèanský prùkaz,
ale i napø. osvìdèení o technickém prùkazu,
øidièský prùkaz, atd. Tato novela by mìla pomoci zvýit efektivnost a úèinnost práce
obecních a mìstských policií v jejich rozsáhlé èinnosti.
Gregor Duièka

Dùm s peèovatelskou slubou na Vrái
Dovolte mi, abych vás seznámila s nìkterými základními údaji týkajícími se Domu
s peèovatelskou slubou, který bude otevøen
na podzim letoního roku. V souèasné dobì má mìsto zaevidováno cca 90 ádostí
o umístìní v tomto objektu. Byty jsou urèeny zejména pro osoby, které mohou ít samostatnì ve svém bytì, ale potøebují pomoc
peèovatelky. Z 39 bytù je 6 pøizpùsobeno pro
vozíèkáøe (tento poadavek vyplývá z podmínek Ministerstva pro místní rozvoj), celková plocha bytù je cca 30 m2 a vybavení
bytu bude zahrnovat kuchyòskou linku s vaøièem a lednièkou, ostatní zaøízení bude mít
kadý uivatel bytu vlastní.
V budovì bude nainstalován výtah pro osoby se sníenou mobilitou, v pøízemí se bude
nacházet jídelna  spoleèenská místnost
a ordinace lékaøe. Pøi posuzování ádostí
bude hodnoceno zejména to, zda je adatel
obèanem naeho mìsta, dalími kritérii pro
pøijetí jsou kvalita souèasného bydlení,
zdravotní stav, rodinné zázemí, vyuívání
peèovatelské sluby a pøípadné pøenechání
bytu mìstu Èernoice. ádosti o pøijetí do
DPS lze podat jetì do 15. 7. 2002. V prùbìhu léta provedou pracovnice sociálního
oddìlení spoleènì se zástupci sociální komise sociální etøení u adatelù. Nezbytné
pro pøidìlení bytu v DPS je i doporuèení
oetøujícího lékaøe o tom, e by adatel mìl
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být vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
umístìn právì v tomto typu zaøízení. Nájemní smlouvy k bytùm (nebude moný pozdìjí pøevod uívacího práva k bytùm na
rodinné pøísluníky ani jiné osoby, kromì
manel  manelka) budou uzavírány v mìsíci øíjnu. S nastìhováním prvních obyvatel
se poèítá v listopadu letoního roku a ti, kteøí budou mít zájem letoní Vánoce strávit
jetì ve svých souèasných domovech, by se
mìli nastìhovat nejpozdìji do února roku
2003. Pøedpokládanými slubami, které by
mìli mít monost budoucí obyvatelé vyuívat, jsou  mytí, bìné úkony osobní hygieny, pomoc pøi oblékání, pøesun na vozík,
jednoduché oetøovatelské úkony, donáka
obìda, donáka nákupu, pochùzky, úklid domácnosti, doprovod k lékaøi, doprovod 
procházky, praní prádla, mimoøádné úkony,
napøíklad velký úklid bytu. Vìøím, e se naim seniorùm bude v tomto novém domovì
líbit.
Helena Langádlová

Jetì jednou nad rozpoètem
Pùvodnì jsem na tomto místì chtìla reagovat na èlánek pana Rádla v plagiátsky vydaných Informaèních listech k rozpoètu.
Nikterak se nebráním diskusi na téma, zda
výe kapitol výdajové èásti rozpoètu byla
sestavena optimálnì èi zda jsou v maximální míøe vyuívány volné zdroje na investièní výstavbu, ale pøedpokladem pro jakoukoliv polemiku na toto téma je, e oponent bude uvádìt pravdivé informace. Ke svému
politování musím konstatovat, e pan Rádl
toto pravidlo ve zmínìném èlánku nedodrel, nevím, zda z neznalosti èi úmyslnì. Pro
pøíklad uvedu jednu ze zmiòovaných èástek,
a to kapitolu nazvanou Místní správa. Pan
Rádl uvádí, e u této kapitoly dolo k navýení rozpoètu o 340 tis. Kè. V roce 2001 byl
pro tuto kapitolu schválen rozpoèet ve výi
12 325 tis. Kè, který byl rozpoètovým opatøením upraven na 12 536 tis.; plnìní této kapitoly ke konci roku bylo na 98,3 %, tj. èerpáno bylo do výe 12 326 tis. a pro rok 2002
je tato kapitola sníena na 11 856 tis. Kè
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a takto bych mohla pokraèovat v dalím komentáøi nad zdánlivì kompetentnì uvedenými údaji (kdokoliv by mìl zájem, mùe se
s tìmito èísly seznámit. Plnìní loòského roku je souèástí správy auditora uloené na
mìstském úøadì a letoní rozpoèet je té
k dispozici). el ani dalí informace týkající
se napø. penìz na plynofikaci se nezakládají
na pravdì. Na pøelomu rokù 1998 a 1999,
kdy zaèalo pracovat toto zastupitelstvo, bylo na úètu mìsta 24 600 Kè volných zdrojù,
co by za pùvodního pøedpokladu, e mìsto bude výhradním investorem plynofikace,
její náklady se v té dobì odhadovaly na
cca 90 mil. Kè, bylo opravdu mením podílem budoucí investice (dovolím si pøipomenout, e v pùvodním zámìru bylo poèítáno
s ukonèením plynofikace v letech 20062008,
kdy byla Praská plynárenská ochotna odkoupit rozvody za èástku 2040 % investièních nákladù). Za to, e Dùm s peèovatelskou slubou stavíme za dotace od ministerstva pro místní rozvoj, se nikterak nestydím,
stejnì tak mám radost i s ostatních dotací,
které se nám v uplynulých letech podaøilo
získat. Naposledy v letoním roce na dostavbu vodovodu a kanalizace v lokalitì na
Mìchurách. Jednu skuteènost vak pan Rádl
ve svém èlánku opomnìl zmínit, a sice, e
nae mìsto ztratilo pøijetím Zákona o rozpoètovém urèení daní 16 miliónù ze svých
roèních daòových pøíjmù a pøestoe se snaím tohoto argumentu vyuívat právì pøi
podávání ádostí o nejrùznìjí dotace, jedná
se o ztrátu citelnou.
Závìrem snad ji jenom nìkolik slov ke
komunikacím. Vím, e to, co nyní zmíním,
je asi nepopulární, ale já se i nadále domnívám, e bylo správné nejdøíve dobudovat sítì. Po dokonèení letoních investic
budou dobudovány vodovod, kanalizace
i plyn ve více jak dvou tøetinách mìsta.
Souèasnì ji v letoním roce je poèítáno
s provedením asfaltové úpravy povrchù na
nìkolika komunikací, kde se ji nepøedpokládá s rozsáhlou výstavbou na okolních
pozemcích.
Helena Langádlová

ze ivota obce

O rozpoètu koly
Nedávno se mi dostala do ruky broura s názvem Informaèní listy  dodatek. V èlánku
pod názvem Zamylení nad mìstským rozpoètem pro rok 2002 jsem se doèetla, e
v roce 2002 dolo k zvýení rozpoètu koly:
Základní kola + 3 740 (vyí dotace, vlastní navýení je + 1 603). Èísla jsou uvádìna
v tisících.
Jsem ekonomka koly a nevím, jak k takovým èíslùm autor èlánku doel. Pro srovnání
uvádím, e rozpoèet koly dotovaný obcí
(uhlí, elektøina a jiný provoz) èinil v roce 2001
5 280 tisíc Kè. kola poadovala rozpoèet na
rok 2002 ve stejné výi. Ten byl schválen
a v souvislosti s opravou oken koly byl navýen o 500 tisíc. O nutnosti nových oken jistì není pochyb. Budou-li nová okna, sníí
se jistì i rozpoèet koly, sníí se jistì náklady na vytápìní, apod. Z úvahy autora èlánku
mi není jasné, jak pøiel na uvádìnou èástku.
Bylo by jistì dobré, aby bylo výe uvedené
tvrzení objasnìno. (Tato èísla mi nesedí ani
v pøípadì, e srovnávám nárùst dotace od
vzniku právní subjektivity.)
kola je financována ze dvou zdrojù. Na platy uèitelù, odvody a uèebnice je dána èástka,
která je zasílána pøes úèet MÚ od referátu
kolství. Tyto peníze nejdou z rozpoètu obce
a obec je vùbec neovlivòuje. Døíve tato èástka chodila pøímo na úèet koly, od zøízení
krajù tato èástka putuje pøes rùzné útvary a
do koly. Druhý zdroj je pøíspìvek obce na
provoz koly. Zde se jedná o uvedených
5 280 tisíc + 500 tisíc  èerpání této poloky
je øádnì kontrolováno obcí a je souèástí výroèní zprávy. Ceny koksu, elektøiny a vody
jsou podstatnou èástí èerpání dotace.
J. Rábová, ekonomka Z Èernoice

WWW stránky Sboru
dobrovolných hasièù
Mokropsy
Ji od loòského roku provozuje mokropeský
Sbor dobrovolných hasièù vlastní www
stránky. Zde se mohou vichni zájemci infor-

movat o naí èinnosti, prohlédnut si námi
pouívanou techniku, prostudovat poární
øád Èernoic, seznámit se s naimi zásahy,
a to i formou fotogalerie a najít mnoho uiteèného.
Adresa: www.volny.cz/sdh.mokropsy
Za SDH Mokropsy Jan Mudr

Ze koly do Petrklíèe
Nestává se kadý rok, aby ze koly souèasnì
odcházely dvì mimoøádnì oblíbené uèitelky
prvních tøíd, v tomto pøípadì Simona Baráková a Vladimíra Ottomanská. Na vem
patném je nìco dobré  s dìtmi budou pracovat dál a jinak. A tak mì zajímalo, jestli
z toho my, èernoiètí rodièe, mùeme mít nìjaký uitek. Na poslední chvíli jsem Simonu
Barákovou pøepadl ve kolním kabinetu.
Odcházíte po esti letech, cítíte únavu?
Unavená rozhodnì nejsem, nechci dìlat nic
jiného, ne pracovat s dìtmi tého vìku, se
kterými pracuji teï.
Máte na mysli prvòáèky?
Øeknìme plus minus dva roky, ètyøleté a
osmileté dìti by mìly být tìitìm, i kdy
nae èinnost bude irí a zasáhne i rodièe.
Proè právì pøechod kolka  kola?
Máme dost zkueností s prvòáèky a tak víme, e to je velmi dùleité pøechodové období. A pøitom se mu nikdo soustavnì nevìnuje. Pøipadá nám to jako promarnìná ance,
dìti jsou v té dobì otevøené a ochotné nauèit
se spoustu vìcí a nemìl by být problém, aby
získaly pozitivní vztah ke kole. Tím, e víme, jaké problémy je v prvních tøídách trápí,
mùeme se pokusit jim pøedcházet. Vìtina
problémù, které dìti v první tøídì mají, by
nemusela vùbec nastat...
To nedìlají kolky?
Nìkteré ano, nìkteré ne, tak bych to øekla.
Jistì by to lo dìlat tvoøivìji. Navíc u nejsou povinné vechny ty výchovy a uèitelky øíkají  my je nemùeme do nièeho nutit, chceme, aby si hrály. Jene ty dìti jsou
ve ètyøech letech tak nabité, chtivé se spous-
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ze ivota obce
tu vìcí dozvìdìt a nauèit, e je koda tento
vìk nevyuít.
Øíkáte my. Kdo to je a pod jakými køídly to vechno chcete provozovat?
Kromì nás s paní uèitelkou Ottomanskou
jsou to dalí kolegynì z Radotína, vìtinou
zkuené uèitelky z mateøské koly. Daly jsme
se dohromady a chceme to zkusit jako soukromý subjekt. Uvidíme, jak to zvládneme.
Proè v Radotínì a ne v Èernoicích?
Hledaly jsme objekt i tady, ale naly jsme ho
v Radotínì. Je mení, ne jsme chtìly, bývalé jesle, ale máme od mìsta velmi vlídný nájem. Smlouvu máme na rok a pak se uvidí.
Take, kdyby byl vhodný objekt v Èernoicích, není vylouèeno, e se vrátíte.
Ano, proè ne. V Radotínì jsme na námìstí
Osvoboditelù, je to asi deset minut od nádraí, take nejsme nedostupní pro Èernoice
ani teï.
Jaké sluby nabízíte?
Pro dìti od dvou let hlídání, hlavnì krátkodobé  kdy si maminka potøebuje zajet tøeba do Prahy. Objednává se den dopøedu. Pak
máme onu kolku pro pøedkoláky a na ni
navazuje aktivní druina.
Èím se to prakticky odliuje od bìných
zaøízení?
Tøeba tím, e kadý den je program zamìøený na nìco jiného. V pondìlí na sporty, vèetnì netradièních, sportování v lese a podobnì,
v úterý výtvarné techniky, ve støedu hudba
a tanec, kdy chceme i navtìvovat praskou
kulturu, ve ètvrtek divadlo, v pátek duhový
den, kdy si dìti mohou samy urèit, èemu se
chtìjí vìnovat. Na nìco z toho máme rùzné
kurzy, na nìco najímáme lektory.
Je to samozøejmì placená sluba.
Ano, ale poèítáme s vícezdrojovým financováním vèetnì grantù. Za to nabízíme kvalitu
a cílené vedení. Pomoc nabízíme i dìtem,
které mají specifické problémy, u na mokropeské kole jsme se vìnovaly zejména ákùm s poruchami uèení. Tam kde nebudeme
staèit, zajistíme konzultace specialistù.
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Mluvila jste i o rodièích.
Je dobré udrovat kontakt s celou rodinou,
lépe se pak spolupracuje. Zatím nabídneme
maminkám cvièení pro tìhotné, pro eny na
mateøské, klasický aerobic, máme lektorku
na bøiní tance, kondièní posilování, budeme
jim moci pøedepsat tréninkový program tøeba na redukci váhy.
Díky za infomace a pøeji, abyste pøechod
ze státního do soukromého sektoru pøeily
stejnì dobøe, jako ty dìti ze kolky do první tøídy.
Ptal se Radek Bajgar

Pou
Tradièní èernoická Mariánská pou se v letoním roce bude konat ve dnech 17. a 18.
srpna 2002. I letos se mùete tìit na bohatý
program: bude hudba váná, rozverná i moderní, budou tance, loutkové divadlo, kabaret, ermíøi a vude budou stánky s výtvory
lidových øemesel.

ivotní jubilea:
Okenfusová Ludmila
Broková Alena
Vincencová Helena
Martínková Vlasta
Bártová Vlasta
Bednáøová Feride
Nedbal Oto

Narodili se:
Petr Hugo Hares
Pavel Besser
Matyá Hulík
Marie Macíková
Nela Marxbauerová
Sofie Bednáøová
Ale Doèekal
Jakub Renner

75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let

