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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
konaného dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový, kdy rozdíl bude hrazen z přebytků minulých
let s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění
rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle
rozpočtové skladby dle odvětvového třídění.
 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a paní
Monikou Štamberkovou na prodej pozemku
parc. č. 835/24 o výměře 50 m2 v obci a k.ú. Stará Hu. Záměr prodeje byl schválen na 5. jednání ZO dne 15. 6. 2015 a řádně zveřejněn.
 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na pozemek
parc. č. 215 v obci a k.ú. Stará Hu. Jedná se
o pozemek podél strouhy směrem na Krásný
život mezi komunikací II/114 a kolejemi.
 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod chodníky podél komunikace II/114
v obci Stará Hu od Krajské správy a údržby

Vážení spoluobčané,
začátkem nového roku se zpravidla ohlížíme za
tím uplynulým a hodnotíme své aktivity. Předkládáme vám stručný výčet hlavních investičních akcí v obci Stará Hu, hodnocení již necháme na vás.
V loňském roce se podařilo vyměnit střešní krytinu na budově bývalé družiny, dnes mateřské
školy, a vyměnit chátrající oplocení u mateřské
školy (celkové hodnota 329 tis. Kč). U bytové
jednotky čp. 331 se podařilo provést výměnu
poloviny střešní krytiny (197 tis. Kč). Byl nově
vybudovaný chodník od odbočky ke Krásnému
životu směrem na Dobříš. V obci byly provedeny dílčí opravy komunikací a plošně v obci
opravy popraskaných spár. Byla zrekonstruovaná autobusová zastávka Knínská u fotbalového
hřiště. Vše v celkové hodnotě 1 396 tis. Kč. Na
základě schválené dotace od Krajského úřadu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst 2015 ve výši 677 700 Kč
jsme realizovali výměnu povrchu víceúčelového
hřiště před školou včetně úpravy doskočiště.
Celkové náklady byly v hodnotě 800 tis. Kč. Díky
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 657 205,50 Kč, která pokrývá 90 %
celkových nákladů, mohl být zakoupen nákladní
vůz Iveco s nakládacím zařízením a 4 kontejnery
na svoz biologického odpadu v obci. Dále byl
pořízen štěpkovač na likvidaci větví. Od jarních
měsíců budou kontejnery rozmístěny v obci tak,
aby byly v dosahu pro všechny občany. O podrobnostech budete včas informování v dalším
vydání Nového směru.
Za spolupráci chci poděkovat zastupitelům
obce a občanům, kteří se aktivně podílejí na
dění v obci.
Nejen na poli výstavby a zvelebování obce se
uskutečňovaly různé akce. Podařila se připravit krásná představení dramatickému kroužku,

silnic Středočeského kraje, s. o. Praha, dle GP
č. 1240-151490/2015 a 1095-12/2012.
 Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo
č. 601806 mezi Obcí Stará Hu a společností
Dokas Dobříš s. r. o. na rok 2016.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo obce Stará Hu jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2, odst. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
rozhodlo, že se Obec Stará Hu stane členem
dobrovolného svazku obcí Region Dobříšsko
a Novoknínsko a přistupuje ke stanovám svazku a k zakladatelské smlouvě tohoto svazku,
nejdříve však po 1. 1. 2016, dále zastupitelstvo
pověřilo Radu obce zpracováním závěrečného
rozpočtového opatření k 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí infor-

spolku DEHHET i ochotníkům Místního kulturního střediska. Neméně aktivní je se svými pravidelnými schůzkami a výlety i Klub důchodců.
Dobrovolní hasiči v loňském roce zasahovali
naštěstí spíše při drobných požárech a nehodách. Vedle oblíbené pouové soutěže v požárním útoku zorganizovali nadšeně i Hawai party
u rybníka Strž. Sbor pro občanské záležitosti
připravil 11 obřadů a uskutečnil na 60 návštěv
u jubilantů.
Nesmíme zapomenout ani na naše sportovce,
kteří se více či méně úspěšně, ale stále stejně nadšeně, snaží reprezentovat naší obec při
všech utkáních. A už jde o fotbal nebo házenou. Ve škole se děti se stejnou energií věnují
florbalu.
Všichni, kdo se věnují jakékoli dobrovolné
činnosti, jí vykonávají, jak již z názvu vyplývá,
dobrovolně. Tedy nezištně a ve svém osobním
volnu. Už jen za to jim náleží velký dík. A pokud
jsou ještě úspěšní, odvádí neocenitelnou práci.
Pokud jsem zmínil aktivity Sboru pro občanské
záležitosti, pak musím doplnit, že duší tohoto
sboru je od počátku jeho existence PhDr. Marie
Dvorská. V loňském roce jsem ji za obec nominoval na ocenění „Dobrovolník Středočeského kraje roku 2015“. Krajský úřad nominaci
podpořil a paní Dvorská si 8. 12. 2015 převzala
v Kulturním domě v Benešově své ocenění za
dlouholetou angažovanost ve sboru a podporu
společenského a kulturního života v naší obci.
Není výjimkou, že nás osloví rodiče, kteří si přejí obřad vítání jejich narozeného dítěte právě
v naší obci, přestože sami žijí jinde, ale ke Staré
Huti mají určitý vztah. Paní Dvorská, děkuji Vám
za energii, nadšení a podporu, kterou vkládáte
nejen do činnosti Sboru pro občanské záležitosti.
Přeji vám všem do nového roku mnoho zdraví,
pohody a hodně vzájemného porozumění.
Petr Dragoun, starosta obce

maci o předvolání k Okresnímu soudu v Příbrami ve věci žalobce pana Petra Mináře proti
žalované Obci Stará Hu.
V diskusi starosta obce předal zastupitelům
inventurní příkazy pro provedení inventury
obecního majetku, v krátkosti zhodnotil realizované akce v roce 2015 a informoval o možnosti grantu z programu Oranžová hřiště na
výměnu povrchu na víceúčelovém (házenkářském) hřišti.
 Pan Klika poděkoval za úpravu prostoru za
obecními bytovkami a odstranění náletových
dřevin. Dále upozornil na opětovně se rozmáhající zvyk volného pohybu psů bez vodítka,
náhubku a především dozoru majitele kdekoli
v okolí obce i v obci.
 Starosta poděkoval všem zastupitelům
i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za
spolupráci. Popřál pokojné vánoční svátky, vše
dobré do nového roku a pozval přítomné dne
24. 12. 2015 od 22.00 hod. do místní kapličky
na bohoslužbu Slova.

Bez soustavné dobrovolné práce dětí i dospělých by se
nemohla uskutečnit řada akcí, které přinášejí radost
nejen občanům naší obce.
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Rozpočet Obce Stará Hu na rok 2016:
Příjmy

v tis. Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výd. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Odvod výtěžků z provozování loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr.
dotačních vztahů
Výdaje

Ost. zál. pozemních
komunikací
Provoz veřejné
silniční dopravy

795
25
3
65
100
45
359
10
878
25
234

celkem
Činnosti knihovnické
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytovaných služeb

25

komunikace, zimní údržba

200

celkem

225

nákup pozemků

500

celkem

500

výdaje na dopravní územní
obslužnost

40

celkem

40

120
13975
5
215
8

celkem
Činnost místní správy
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikováno
Pronájem pozemků
Příjmy z ostatních nemovitostí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje pozemků

228
12
3
30
96
70
50

celkem
Příjmy z úroků
Převody z rozpočtových účtů

261
18
234

celkem

252

celkové příjmy

14716

osobní výdaje, pojištění

322

nákup materiálu, služeb, opravy
a udržování

260

Důchodci

pečovatelská služba, příspěvek
na činnost

58

Ochrana
obyvatelstva

nespecifikovatelné rezervy

Hasiči

nákup materiálu, služeb, opravy,
pojištění

Zastupitelé

odměny členů zastupitelstev obcí,
pojistné

1043

celkem

1824

tis. Kč
nákup ostatních služeb

Komunikace

2632
60
299
2859
5466

Ostatní neinvestiční přijaté trasfery ze státního
rozpočtu

Péče o vzhled obcí

1
140

Odvádění a čištění
odp. vod

opravy šachet

100

celkem

100

Škola, školka,
družina

neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

1600

osobní výdaje, pojistné, pojištění

541

celkem

1600

Knihovna

mzdové náklady, nákup materiálů

200,5

drobný majetek, drobný materiál,
knihy

170

MKS

příspěvek MKS, recitační soutěž

30

184

Kaplička

el. energie, udržování

40

voda, plyn, elektřina, pohonné
hmoty

Nový směr

ostatní osobní výdaje, náklady na
tisk

26

pošta, telekomunikace, banky,
konzultační a právní služby, školení

162

ošacení, věcné dary, dary
obyvatelstvu

ostatní služby, opravy a udržování

420

SPOZ

53

65,5

TJ Sokol

nákup materiálu, vodné, elektřina,
dotace

cestovné, pohoštění, věcné dary,
příspěvek na obchod
příspěvek nezisk. org., Sdružení –
nebezpečný odpad

16

platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu a krajům, obcím a st.
fondu

6,5

celkem
studená voda – záloha
(ke zpětnému vyúčtování)
Bytové jednotky

elektřina – záloha společný elektroměr (ke zpětnému vyúčtování)

172
521,5
35
9

nákup služeb, rekonstrukce

200

opravy, udržování

200

celkem

444

Veřejné osvětlení

elektřina, opravy

436

Územní plán

změna územního plánu

Odpad. hosp.

svoz kom. odpadu, velkokap. kont.
kontejnery

1150

celkem

1611

25

Místní správa

Zákl. škola – přístavba
poč. technika
nákup pozemků
úroky z úvěru
převody vlastním fondům
úvěr
celkem
celkové výdaje

5000
50
2000
18
234
1242
10109
16974,5
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Pozvánka

Poděkování

na 10. zasedání zastupitelstva obce, které
se koná 1. února 2016 od 18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu.

Děkuji za návštěvu a přání k mým narozeninám
paní Lence Kubátové a Aničce Pechanové.
Helena Vodenková

Další termíny zasedání veřejného
zastupitelstva v r. 2016:

Vzpomínka

21. 3., 20. 6., 5. 9., 31. 10., 12. 12.
Srdečně Vás zveme na všechna zasedání.
Od ledna 2016 bude na Obecním úřadu Stará Hu poskytovaná služba vidimace dokladů
a legalizace podpisů, tedy ověřování kopií
a podpisů.

Významného životního jubilea
se v měsíci lednu 2016 dožívají:
Paní Jarmila Pecková, Anna Kubínová,
Marta Fiřtová a pánové Karel Mencl,
Josef Láska a Václav Rys.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

A lesy šumí, které jsi měl
tolik rád, tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal.
Dne 9. 1. 2016 uplynul rok,
co nás náhle opustil pan
Karel Buňát. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie s rodinou
a příbuzní

Tříkrálová sbírka
Připomínáme opět Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou Česká republika, která začátkem ledna
proběhne i v naší obci. Pokud nebudou mít koledníci možnost navštívit vaše obydlí a přesto se
budete chtít na sbírce podílet, bude kasička během dvou prvních lednových týdnů k dispozici
také v kanceláři obecního úřadu. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá.

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,
i v novém roce vás vítáme u zpráviček z naší školičky. První prosincový den
jsme společně uspořádali Vánoční jarmark, na kterém vystoupily se svým představením děti ze
Základní a mateřské školy třídy Pastelek Stará Hu. Návštěvnost byla veliká. Proto bychom rády
poděkovaly všem zúčastněným za nákup předmětů na tomto jarmarku.
V pátek 4. 12. děti v MŠ překvapila návštěva Mikuláše s jeho družinou. Děti obdaroval malým překvapením a dárku se od nich dočkal i on v podobě písniček a říkanek. Mikuláš si své pomocníky
dokázal hravě ohlídat, a proto měl tento den sváteční nádech bez strachu a nervozity.
O týden později jsme u nás měli opět návštěvu. Přivítali jsme maňáskové divadlo, které je u dětí
velice oblíbené pro svou originalitu.
Ani letošní rok jsme nemohli vynechat vánoční besídky s posezením a tvořením. Děti se chtěly
pochlubit svým vystoupením při vánoční besídce nejen maminkám a tatínkům, a proto jsme uvítali
mezi diváky i babičky, dědečky a sourozence. Každá třída měla pro svůj den vlastní termín. Srdíčka
9. 12. a Sluníčka 10. 12. 2015. Účast nás opět velice mile překvapila. Všem mockrát děkujeme za
příjemně strávený společný čas.
Do třetice nás v prosinci potěšila návštěva dokonce samotného Ježíška. Radost v dětských očích
při odhalení dárečků byla nepopsatelná.
A to ještě ten nejkrásnější den, kdy rozbalovaly dárečky se svými nejbližšími, měly teprve před
sebou.
Vánoční atmosféra u nás panovala až do konce týdne, kdy jsem si popřáli krásné Vánoce plné
radosti a splněných přání a těšili se na setkání v novém roce.
Tímto bychom Vám všem chtěli popřát šastný a úspěšný rok 2016!
A předškolákům úspěšný lednový zápis do základních škol.
S přáním pozitivního vstupu do nového roku se loučí kolektiv MŠ Stará Hu.
Zdravíme všechny, kteří nás čtou v novém kalendářním roce. O vánočních prázdninách jsme si odpočinuli, načerpali síly a plni elánu se pustili do další práce.
Vzpomínáme na vánoční jarmark.Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům školy, rodičům a žákům za jeho přípravu. Velké poděkování patří i panu
Petrovi Hofmanovi za každoroční zapůjčení kulturního domu ve Staré Huti.
Rodiče pozor! Blíží se pololetní vysvědčení. Nezapomeňte se podívat dětem do žákovských knížek
a ještě lepší bude, když si s dětmi učivo zopakujete.
Nejdůležitější akcí tohoto měsíce je Zápis dětí do prvních tříd, který se koná 21. a 22. ledna 2016
od 14 hodin. Pokud se rozhodnete pro naši školu, přineste s sebou rodný list dítěte.
Nakonec přejeme vše nejlepší do nového roku a doufejme, že nás navštíví paní Zima a naše děti si
užijí zimních radovánek na sněhu a ledu.
Dana Kunrtová
Foto: Děti ze ZŠ se svými učitelkami připravily krásnou výstavu,
kterou si můžete v obecní knihovně prohlédnout ještě do 15 ledna 2016.

Plesová sezona v lednu
9. ledna
16. ledna
30. ledna
6. února

Myslivecký ples
Hasičský ples
Country bál
Obecní ples

