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14. února 2015 - Maškary ovládly Černý Vůl
Letošní masopustní průvod vyrazil v sobotu 14. února pro změnu od restaurace
Černý Vůl a vydal se obveselit především obyvatele této části Statenic. S sebou
maškary vezly pojízdné občerstvení s koblihami i vlastnoručně napečenými
dobrotami a samozřejmě i s něčím tekutým pro zahřátí. Únor, i když neobvykle
teplý, je pořád ještě únor. Postupně se k průvodu připojovali také muzikanti, až
asi v půlce cesty dosáhl jejich počet plného stavu. Obecné veselí a oblíbené
písničky lákaly do skoku i do zpěvu. Neobvyklý ruch dobře zvládli i dva čtyřnozí
účastníci průvodu, svátečně vystrojení bělouš Kadet II. a jeho hnědý kamarád
Monbeliard.
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Rozpustilé sobotní odpoledne zakončila masopustní zábava a vepřové hody
v restauraci Černý Vůl. Málokdo si ale uvědomí, kolik práce se za přípravou
takové vydařené masopustní veselice skrývá. Proto je třeba poděkovat všem,
kteří se o ni zasloužili nejen svou prací, ale také nebezpečně nakažlivou dobrou
náladou a neutuchajícím nadšením, především Čarodějnicím od Juliány a Janu
Nyklasovi. Ten přislíbil konání přinejmenším stejně veselého masopustního
průvodu i na příští rok, ovšem s tím, že plánuje delší trasu, ze Statenic do
Černého Vola a zpět. Tak za rok uvidíme.
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18. února 2015 – První veřejné zasedání
zastupitelstva obce v letošním roce
V budově obecního úřadu se uskutečnilo 18. února od 18 hodin první veřejné
zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Na programu mělo 16. bodů, po
doplnění o dva návrhy dokonce 18. bodů. Mj. se zabývalo návrhem na výši
vodného a stočného pro obec Statenice pro rok 2015 od provozovatele 1. VHS.
S návrhem vyslovilo nesouhlas a pověřilo starostku dále jednat s provozovatelem
o oprávněnosti nárůstu ceny vodného na rok 2015 oproti roku 2014.
Zastupitelstvo rovněž schválilo podání žádosti o dotaci na projekt 10. a 8. etapy
kanalizace a vodovodu ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství pro rok 2015 a zavázalo se svým usnesením spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektů. Diskuze
k jednotlivým bodům programu byla velice živá, a tak jednání skončilo až ve 22
hodin.

15. března 2015 – Vyšlo první číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola v letošním roce
Čtenáře, tedy především občany naší obce, v něm určitě zujme úvodní článek
Pavla Tomka, který se věnuje vývoji počtu obyvatel Statenic a s tím souvisejících
problémů. Upozorňuje na to, že obce v sousedství Prahy prošly za posledních
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dvacet let prudkým nárůstem, kdy počty místních obyvatel, které byly desítky let
víceméně neměnné, se skokově zvýšily. V našem případě, ve Statenicích, se po
léta držel téměř konstantní počet obyvatel kolem 550 osob. Od roku 1995 do
roku 2015 vzrostl jejich počet na dnešních zhruba 1300 (pozor - trvale
hlášených) osob, tj. na 240 % původního stavu. Za tu dobu přibylo téměř 400
bytových jednotek, v naprosté většině v rodinných domech. Řeknete si, více lidí
přestěhovalo do obcí okolo Prahy, logicky budou i větší obecní rozpočty, což je
samozřejmé. Jinak by rozvoj těchto obcí nemohl fungovat. Částečně je to pravda.
Státní správa na tento překotný rozvoj obcí reagovala a v rámci rozpočtového
určení daní malým obcím po roce 2013 přilepšila. Takže v našem případě, obec
dostává z rozpočtového určení daní od státu do místního rozpočtu 8621 Kč na
každého obyvatele, který je v obci trvale hlášen, tj. přes 11 milionů Kč ročně
celkem. Pro přesnější představu - skutečné celkové příjmy naší obce v roce 2014
dosáhly úrovně 22 milionů korun, takže příjmy od státu z rozpočtového určení
daní pro obec představují cca polovinu celkových skutečných příjmů. Problém je
v tom, že značná část obyvatel skutečně žijících v obci, zde není hlášena
k trvalému pobytu, a proto na ně obec od státu nic nedostává. Přičemž tyto
nehlášené osoby přirozeně využívají veškerých služeb, které obce svým občanům
poskytuje, např. péči o zeleň a okolí nebo čištění a údržbu komunikací, používají
společné plochy jako hřiště, sportoviště, apod., které obec musí udržovat, nebo do
nich investovat. Z rozpočtového určení daní však obec na tyto osoby žádný
příspěvek nedostává, protože tyto příspěvky plynou do místa trvalého bydliště
těchto osob, upozorňuje v článku Pavel Tomek. A dodává: „V návaznosti na
předchozí čísla se pokusme o kvalifikovaný odhad počtu těchto „černých duší“.
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Výstavba v naší obci se koncentruje převážně do rodinných domů. A teď si
představte, že ve Statenicích je v současné době 133 domů, kde není v obci trvale
hlášena ani jedna osoba. Samozřejmě, že tyto domy prázdné nejsou. Počítáme-li
v průměru 3 osoby na 1 dům, pak jenom touto úvahou, přes „prázdné domy“
dojdeme k počtu 399 osob, které v obci trvale žijí, ale nejsou zde trvale hlášeny.
Toto číslo představuje téměř jednu třetinu z počtu osob trvale zde přihlášených.
Přepočítáme-li tento odhad, tj. cca 400 nehlášených osob, na příjem, který by na
ně obec dostala od státu jenom z rozpočtového určení daní, dojdeme k částce
zhruba 3,5 milionu Kč, o které takto obec ročně přichází. To už je pěkná suma,
za kterou je možno všelicos prospěšného pořídit. Ať už by to byly opravy
místních komunikací, vybavení dětských hřišť, nebo, a to zejména, navýšení
investice na výstavbu školky.“
Zajímavé čtení. Ale i další informace ve Zpravodaji statenické občany určitě
zaujmou. Například problematika zvýšení vodného v roce 2015, poplatky za
odpady a psy, změny pravidel pro kácení stromů na vlastním pozemku, jak řešit
problémy s volně pobíhajícími psy v obci a další zajímavá témata.
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30. března 2015 – Konalo se další veřejné zasedání
zastupitelstva obce
I tentokrát mělo zasedání mimořádně nabitý program – celkem 18 bodů. A opět
tu bylo vodné a stočné pro obec v roce 2015. Plným počtem hlasů přítomných
zastupitelů bylo přijato usnesení č. 55/30.3/15, kterým zastupitelstvo schvaluje
vodné ve výši Kč 42,26,- vč. DPH a stočné ve výši Kč 43,71 vč. DPH na rok
2015.
A ještě jednou o penězích: zastupitelstvo schválilo poskytnutí peněžitého daru
za kulturní aktivity pro obec v letech 2014 a 2015 zastupiteli Janu Nyklasovi
ve výši 10 000 Kč a spolku Čarodějnic od Juliány ve výši 10 000 Kč.
Přítomní občané se rovněž dozvěděli, že obec má vydané platné stavební
povolení na přístavby a stavební úpravy stávajícího domu na obecní knihovnu
včetně zpevněných ploch, přípojek a vsakování dešťových vod. Existuje možnost
požádat o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – Program obnovy
venkova – Kulturní zařízení (min. 60 tis. Kč, max. 6 mil. Kč, předběžný
rozpočet 4 mil. Kč). V současnosti se zpracovává prováděcí dokumentace a
položkový rozpočet, termín do 7. 4. 2015. Termín pro podání žádosti o dataci je
15. 4. 2015. Zastupitelstvo obce podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní
domeček“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu
jednomyslně schválilo.
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Starostka Miroslava Šmardová ukončila veřejné zasedání ve 20.10 hodin a
poděkovala přítomným občanům za slušný průběh jednání.

15. dubna 2015 – Ano, požádali jsme o dotace!
Obec Statenice podala v dubnu 2015 dvě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje pro rok 2015:
První z nich je dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
na akci „Statenice - dostavba vodovodních řadů“. Jedná se o výměnu starých
litinových vodovodních řadů v ulicích Za Sokolovnou a Račanská.
Předpokládané investiční náklady činí 2 870 tis. Kč, obec požádala o dotaci ve
výši 2 440 tis. Kč. Kraj může rozhodnout, že dotaci neposkytne nebo poskytne
dotaci požadovanou nebo nižší než požadovanou. Minimální spoluúčast obce
dle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje je
stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. V souběhu
s vodovodním řadem bude obec pokládat kanalizaci, pokládku předpokládá
hradit z vlastních zdrojů.
Tou druhou je dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na akci
„Kulturní domeček“. Jedná se o přestavbu stávajícího chátrajícího domku na
dvoře Obecního úřadu na obecní knihovnu s čítárnou a dalším funkčním
využitím. Předpokládané investiční náklady činí 5 051 tis. Kč, obec požádala o
dotaci ve výši 4 545 tis. Kč. Kraj opět může rozhodnout, že dotaci neposkytne
nebo poskytne dotaci požadovanou nebo nižší než požadovanou. Program 2015
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pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje je stejný pro všechny
fondy.
O poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje rozhoduje Zastupitelstvo
Středočeského kraje na základě návrhu Rady Středočeského kraj. Pro jednání
Rady připravuje podklady Odbor regionálního rozvoje na základě výsledků
jednání hodnotících komisí. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanoven od 20. 7.
do 30. 10. 2015. Snad uspějeme.

25. dubna 2015 – Parádnice přivítala jaro
V sobotu 25. dubna se v Parádnici na jarní brigádě opět sešla početná skupina
nadšenců. Potěšili se nejen tím, jak vyrašily (nejen) vloni na podzim vysazené
stromy, ale především se hned pustili do práce. Kromě běžné jarní „údržby“ parku
v Parádnici umístili nový nalakovaný krmelec, který zakoupila Edita Prokešová
z prostředků spolku. A protože loni jsme se na jaře i na podzim věnovali zdejší
zeleni opravdu důkladně, nebylo letos tolik práce a mohlo se skončit už v půl
dvanácté. Po práci se účastníci akce sešli v Kavárničce Café, kde ke společnému
posezení a k diskuzi přispěla Barbora Škopková sladkou odměnou. Na podzim se
lze těšit na výsadby dalších stromů, dva zájemci o dárcovství se už přihlásili a
jeden ze stromů je již plně rezervován (zaplacen). „Na programu letošního léta je
oprava centrálního schodiště za finančního přispění Letiště Praha, a.s. Její
realizace by otevřela možnost konečně opravit terasy vč. osazení laviček a
dalšího potřebného mobiliáře a finálně upravit alespoň pravou část parku. Na
obnovu parku bude věnován také výtěžek z koncertu skupiny Yo Yo Band, který
se bude konat na náměstíčku ve Statenickém mlýně 21. června. Zpřístupnění
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parku pro širokou veřejnost, tedy pro všechny, kteří rádi relaxují a odpočívají
v zeleni a na trávníku, tady navíc s výhledem z teras, tak už máme prakticky na
dosah,“ uvedla k tomu Edita Prokešová, místopředsedkyně o.s. pro obnovu parku
Parádnice a veřejné zeleně

30. dubna 2015 – Čarodějnice slavily
Ani letos Čarodějnice od Juliány nezapomněly (ve spolupráci s Obecním úřadem
Statenice) na oslavu svého svátku, k níž pozvaly malé i velké. Vyhlášené akce se
zúčastnili jak místní, tak i přespolní.
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25. května 2015 – Veřejné zasedání zastupitelstva
obce znamenalo pěkný zápřah
Jednání zahájila starostka Miroslava Šmardová v 18 hodin. Hned na úvod
přítomné seznámila s tím, že MUDr. František Picek se vzdal mandátu
zastupitele. Proto byl osloven Jakub Cechel jako náhradník z kandidátní listiny
PRO STATENICE A ČERNÝ VŮL. Poté Jakub Cechel složil slib zastupitele a
bylo mu vydáno osvědčení zastupitele.
A čím se tentokrát zastupitelstvo na svém veřejném zasedání zabývalo? Z více
než dvaceti bodů programu připomínám jen některé: kontrola plnění usnesení
z minulého zasedání, schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2014,
řešení vodárenského dispečinku Statenic, pořízení nové multikáry, výběrové
řízení na firmu, jež bude rekonstruovat schody v Parádnici, či třeba stav
vodárny na Chotole a řešení co s ní. Když pominu to, že zastupitelstvo muselo
svým usnesením souhlasit, aby funkci přísedící okresního soudu Praha-západ
vykonávala občanka Statenic Barbora Kročková, tak toto veřejné zasedání
zastupitelstva naší obce byl opět pěkný zápřah…
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31. května 2015 – Tradiční dětský den se vydařil
Tradičnímu dětskému dni v neděli 31. května tentokrát počasí vysloveně přálo a
plnění až nečekaného množství různých disciplín představovalo pro malé
soutěžící nejen náročný úkol, ale také krásnou a hodnotnou zábavu.
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6. června 2015 – Za pohádkovými bytostmi
Za spoustou pohádkových bytostí na hrad a zámek Staré Hrady vyrazili 6.
června účastnící zájezdu zorganizovaného TJ Sokol Statenice. Velitelkou
čarodějnic v cíli cesty stejně jako celého zájezdu byla Jana Špičáková.
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10. června 2015 – Zahájena oprava schodiště
v Parádnici
V těchto dnech začala dlouho plánovaná obnova schodiště v obecním parku
Parádnice. Společné úsilí obce, Občanského sdružení pro obnovu parku
Parádnice a veřejné zeleně, z. s. (OSPAZ), mnoha místních občanů i nadšenců
z bližšího i vzdálenějšího okolí nyní vyústilo v rekonstrukci schodiště, které se
nacházelo v havarijním stavu. Náklady na opravu ve výši 300 000 Kč jsou
hrazeny z daru z programu „Dobré sousedství“ Letiště Praha, a. s. Schodiště
bude opraveno do konce července, vstup do parku však zůstane prozatím omezen
i nadále vzhledem ke kritickému stavu teras. Postupně dojde i na jejich opravu a
park začne sloužit široké veřejnosti i k pořádání různých kulturních akcí.
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15. června 2015 – Vyšlo letní číslo Zpravodaje
Statenic a Černého Vola
Co přináší tentokrát? Na úvod rozhovor s obyvatelkou Statenic fotografkou
Evou Norgren, která v obci žije již třetím rokem a má zde i svůj ateliér. Do naší
obce se manželem přistěhovala ze Švédska. Jak k tomu došlo? „Po maturitě jsem
odjela jako au-pair do Německa. Byla to nádherná zkušenost. Pak jsem v Praze
nastoupila na studium, na které jsem se ale v té době nedokázala plně soustředit,
a tak jsem se ho vzdala a odešla pracovat na rekonstrukci jednoho krásného
mlýna u Pardubic. Když už mě manuální práce začala unavovat, odletěla jsem
jako au-pair do USA. Tam se mi naskytla příležitost studovat na jedné
univerzitě, a to mě moc bavilo. Konečně jsem si myslela, že jsem na studium
připravená, ale tenkrát mi nedopadla víza. Po návratu do Čech jsem pracovala v
Chrášťanech ve firmě, která vyrábí reklamu. Byla to zajímavá práce, ale chybělo
mi uplatnění jazyků. Poklidný tok života jsem přerušila odchodem do Švédska
za prací letušky. Tam jsem taky potkala manžela, kterého to zase táhlo do Čech.
A tak jsme tady. Nikdy jsem nevěděla, co přijde dál. Naučila jsem se být
spontánní, někdy až moc. Nerada plánuji, alespoň co se týče života mimo práci.
Neplánuju, a navíc - zapomínám. Ale už jsem si pořídila diář, tak je to lepší. V
profesi fotografky se cítím ve své kůži. Právě teď. I když, ve všem, co jsem kdy
zkusila, jsem se cítila dobře. Kdoví, co mi život ještě připraví. Manželovi se moc
líbí Praha. Když jsme se rozhodli, že se finálně usadíme v Čechách, chtěli jsme
být Praze co nejblíže. Statenice byl tip od jedné skvělé makléřky, kterou oslovil
kamarád s tím, že hledáme bydlení na Praze-západ. Nemyslím si, že to byla
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náhoda. Moc se nám tu líbí, máme tu skvělou občanskou vybavenost a já si tu
našla báječné kamarádky. I těm vděčím za jejich podporu ve focení. A vůbec,
člověk se tu má na koho obrátit, i s kým se zasmát. Mně tady opravdu nic
nechybí. Jsem prostě spokojená. K tomu určitě přispívá i skutečnost, že máme
skvělé sousedy, jací snad existují běžně jen v pohádkách.“ Tolik paní Eva
Norgren. Závidíte?
I další informace v tomto čísle Zpravodaje jsou zajímavé počtení. Třeba obsáhlá
informace o komunálním odpadu a o tom, jak s ním nakládat, co je patchwork,
jemuž se věnuje obyvatelka Statenic Věra Vyšínová, či upřímný dopis naší
spoluobčanky Heleny Novotné , které další obyvatelka Statenic Verča Froňková
dala šanci věnovat se paradrezuře, kdy právě za její pomoci se Helena dvakrát
zúčastnila mistrovství ČR v této disciplíně.
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21. června 2015 – Yo Yo Band roztančil Statenice
Velmi zdařilá kulturní akce se uskutečnila 21. června na náměstíčku ve
Statenické mlýně. Organizoval ji Obchod Parádnice Park, Spolek pro obnovu
parku Parádnice a veřejné zeleně, Hana Petřinová, Kavárnička Café a obec
Statenice. Zpívalo se, tančilo, nálada byla bezvadná. Aby ne, když k nám přijel
starý dobrý Yo Yo Band v čele s Richardem Tesaříkem. I počasí vyšlo na
jedničku.
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8. července 2015 – Letiště pozvalo zástupce obcí
na exkurzi do své čističky v Kněževsi
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11. července – Hráli jsme s Angličany
Zpestřením letní přestávky pro naše fotbalisty byl 11. červenec vítězný přátelský
zápas s mužstvem britské právnické firmy Norton Rose Fulbright z Londýna.

24. srpna 2015 – Veřejné zasedání zastupitelstva
obce řešilo praktické věci
Jednání na obecním úřadu zahájila starostka Miroslava Šmardová v 18 hodin.
Přítomno sice bylo jen šest zastupitelů, nicméně zastupitelstvo bylo usnášení
schopné. Dopředu řekněme, že řešilo převážně praktické věci související s chodem
obce. ˇ
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Šlo například o koupi, financování a pojištění nového komunálního strojem, kdy
výběrové řízení proběhlo 24. června 2015. Jak to dopadlo? Zde je usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězem poptávkového řízení
na koupi komunálního stroje Multicar M27C 4 x 4 s radlicí se společností
Unikont Group s.r.o. za cenu Kč 2,288.110,- včetně DPH. Schvaluje
financování formou leasingu se spol. Komerční banka a.s. a pověřuje starostku
podepsat smlouvu s touto společností. Pojištění vozidla zastupitelstvo
doporučuje uzavřít se společností Generali.
Poté zastupitelstvo projednalo dodatek smlouvy se spol. Mondia, dále souhlasilo
s vítězem poptávkového řízení společností Stavokomplet s.r.o. na výstavbu
„Kanalizační stoka BC/2-2. úsek“ za cenu Kč 319.470,5 včetně DPH.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo koupi pozemků č. 177/34 o výměře 62 m2,
179/8 o výměře 1337 m2, 183/2 o výměře 184 m2, 183/3 o výměře 209 m2, 185/1
o výměře 186 m2 a 190/1 o výměře 255 m2 vše na katastrálním území Statenice
za cenu Kč 78.000,- a pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy s paní
Pospíšilovou a paní Porubkovou, které jsou vlastníci těchto pozemků.
Zastupitelstvo také souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy s paní Rakovou na
oddělenou část jejího pozemku nové parcelní číslo 214/33 v k.ú. Statenice o
výměře 72 m2 za celkovou cenu Kč 1000,- a pověřilo starostku podpisem
smlouvy.
Inu, i o prázdninách je stále co řešit…
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7. září 2015 – Dobrovolný svazek obcí vytvořen
Dne 7. září 2015 byla obcemi Velké Přílepy, Statenice a Úholičky podepsána
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov dobrovolného
svazku obcí. Smlouva je uzavřena z důvodu společného postupu při přípravě,
realizaci a zajištění provozování projektu „Vodovodní přivaděč Velké Přílepy,
Statenice, Úholičky“ a zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury,
která je vložena do hospodaření Svazku. Na projekt posílení vodovodního
přivaděče z Roztok je vydáno územní rozhodnutí a je zahájeno vodoprávní
řízení ve věci stavebního povolení pro toto vodní dílo. Zmíněný Dobrovolný
svazek obcí s názvem „Přivaděč VPSÚ“ bude žadatelem o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí v říjnu 2015.
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19. září 2015 – Sousedské posezení
Jako již tradičně, tak i letos se konalo Sousedské posezení. Tentokrát na hřišti
TJ Sokola Statenice a vydařilo se nejen díky pěknému počasí, ale i hudbě a již
obvyklému zabijačkovému pohoštění.
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7. října 2015 – Veřejné zasedání zastupitelstva obce
přineslo diskuzi s občany
Dne 7. října se uskutečnilo další veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na
programu jako první z projednávaných bodů byla kontrola plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva. Výsledek?
Byla podepsána kupní smlouva na koupi komunálního stroje se spol. Unikont
Group s.r.o. za cenu Kč 2,288.110,- vč. DPH? Odpověď starostky: Ano, byla
podepsána dne 27. 8. 2015.
Byla podepsána směnná smlouva se společností Systém of Finance? Odpověď
starostky: Ano, byla podepsána dne 1. 9. 2015.
Byla podepsán Dodatek č.1 k Plánovací smlouvě č. Sml-2012/01 a Smlouvě o
spolupráci č. Sml-2012/02 se spol. Mondia? Odpověď starostky: Ano, byl
podepsán dne 1. 9. 2015.
Byla podepsána smlouva se spol. Stavokomplet s.r.o. na výstavbu „Kanalizační
stoka BC/2-2. úsek? Odpověď starostky: Ano, byla podepsána dne 6. 10. 2015
Byla podepsána kupní smlouva s paní Pospíšilovou a s paní Porubkovou?
Odpověď starostky: Ano, byla podepsána dne 31. 8. 2015.
Byla podepsána kupní smlouva s paní Rakovou? Odpověď starostky: Doposud
nebyla, na smlouvě pracujeme.
Tentokrát na jednání proběhla i živá diskuze s občany. Hovořilo se na téma
územní plán, vodovodní přivaděč, vodojem, lávka pro pěší Brčkoli, ČOV
Roztoky, obecní knihovna, VAK Pod Višňovkou a další.
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9. října 2015 - Stroj Multicar M27 nahradil svého
předchůdce
V pátek 9. října 2015 naše obec převzala nový komunální stroj Multicar M27
s radlicí financovaný formou finančního leasingu. Starý stroj Multicar M25
z roku 1988 sloužil dlouho a dobře, ale náklady na jeho údržbu a opravy
v posledních letech neúnosně rostly. Nakonec dosloužil a byl prodán za
zůstatkovou hodnotu 45 tis. Kč.

20. října 2015 – Vyšlo třetí číslo Zpravodaje Statenic
a Černého Vola
Jeho obsah tvoří především nadmíru zajímavý článek, představující Strategický
plán rozvoje obce Statenice na období let 2015 – 2025. Starostka obce Ing.
Miroslava Šmardová jej uvádí těmito slovy: „Počátkem listopadu to bude rok od
zvolení nového vedení obce. Je proto čas pohlédnout do budoucnosti a říci si, co
chceme ve zbývajících třech letech v obci udělat a co plánujeme do budoucna. A
to s ohledem na volební programy tří volebních uskupení, které tvoří většinu
v zastupitelstvu. Mezi členy uskupení vznikla iniciativa na definování
strategických záměrů obce. Jde o záměry jak investiční, tak o záměry v oblasti
ochrany přírody, obnovy zeleně a vzhledu obce. Tento dokument poslouží k
stanovení důležitosti jednotlivých záměrů, určení představy o finanční
náročnosti programu, o potřebě obecních a cizích zdrojů v jednotlivých letech,
jako jsou dotace, podpora ze strany investorů, apod. Předložený dokument bude
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mít svůj vlastní život, bude se vyvíjet a upravovat podle měnících se potřeb obce,
dostupnosti financí, obtíží při projednávání a povolovacích řízeních, prostě
podle aktuální situace. Závěrem bych chtěla konstatovat, že realizace
strategických záměrů je z pohledu obce financovatelná pouze za předpokladu, že
se nám bude dařit získávat dotace a podporu, včetně finanční od největších
investorů v obci.“
Z dalších článků upozorňuji na rozhovor s novou statenickou knihovnicí Květou
Englerovou o jejích představách, jak by knihovna měla fungovat a s čím
zajímavým se zde občané kromě knih setkají. Starostka Ing. Miroslava
Šmardová zde podává, ač pod titulkem „Krátce z obce“, velice obsáhlou
informaci o tom, co za uplynulé měsíce ve Statenicích a Černém Vole stalo.
Vybírám alespoň dvě krátké zprávy: „Během letních měsíců neznámý pachatel
zdevastoval osvětlení v podchodu v Černém, Vole takovým způsobem, že není
opravitelné. Vzhledem k tomu, že osvětlení bylo dlouhodobě ničeno a jeho
zprovoznění by si vyžádalo nemalé náklady, obec neuvažuje o jeho obnově.
Vchod do podchodu zatím alespoň částečně osvětlují světla veřejného osvětlení.
Již podruhé během tohoto roku zatím neznámí vandalové nejprve vyměnili a
poté přestříkali barvou dopravní značení v obci - označení začátku a konce obce
Statenice a u zastávky autobusu Statenice, Černý Vůl, hospoda. Krajská správa
a údržba silnic (KSÚS) tedy musí podruhé tyto dopravní značky v obou směrech
nahradit novými, což je nemalý finanční výdaj. Pro obec to znamená jediné KSÚS nebude financovat jiné požadavky obce, protože peníze vyčerpá na
výměnu zničených značek. Celá záležitost byla předána Policii ČR k prošetření.
Viníka či viníky pravděpodobně nenajdeme, ale buďme upřímní - dělá tohle
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normálně uvažující a soudný člověk? Ráda bych toho vandala osobně poznala a
pohovořila si s ním o mravních hodnotách a vztahu k majetku.“

11. listopadu 2015 – Setkání seniorů
Také letos se naši senioři sešli na tradičním listopadovém setkání, opět v hojném
počtu. Odpoledne v neděli 11. listopadu se sál v restauraci Ve Mlejně v Černém
Vole rozezněl po přivítání starostkou obce Miroslavou Šmardovou nejen tóny
harmoniky, ale hlavně spoustou povídání jenom chvílemi přerušovaného
konzumací občerstvení, nejprve guláše a poté zákusků s kávou. Kus dobré
nálady si naši senioři odnesli jistě i s sebou domů a přejeme si, aby jim vydržela
co nejdéle.
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12. listopadu 2015 – Jeli jsme do Polska a do Drážďan
Občané naší obce měli možnost přihlásit se na dva jednodenní zahraniční
zájezdy pořádané TJ Sokol Statenice. Na nákupy do tržnice v polské obci
Kudowa Zdroj vyrazili ve čtvrtek 12. listopadu. Ti, kteří tam jezdí častěji, již
věděli, že určitě se vyplatí koupit máslo, těstoviny a sýry, případně další
potraviny, které u nás doma nejsou běžně k sehnání, např. ryby a výrobky z nich.
Nezklamala ani nabídka oděvů, sladkostí a vánočních dekorací. Další zájezd
s tímto cílem se bude konat zjara, kdy jsou v tržnici výhodně k dostání různé
sazenice, především květin.
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Nabídka zájezdu na adventní trhy do Drážďan v sobotu 28. listopadu vzbudila
takový zájem, že se zcela naplnily dva autobusy, velký zájezdový pro 50
cestujících a mikrobus pro 30 cestujících. Ti, co jeli velkým autobusem, měli tu
smůlu, že jej ještě před odjezdem stihla neočekávaná porucha plynového pedálu,
takže museli hodinu a půl čekat na přistavení náhradního autobusu. Nestalo by
se tak bez dobré vůle a ochoty jeho řidiče Jana Jirkovského z Rudy. Počasí
v Drážďanech vysloveně nepřálo, hned po příjezdu začalo pršet. Radost
z úspěšných nákupů v obchodním domě Primark i z adventních trhů samotných
to však účastníkům zájezdu nesebralo.
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14. listopadu 2015 – Vítání občánků
V sobotu 14. listopadu starostka obce Miroslava Šmardová přivítala na obecním
úřadě nové občánky Statenic, kteří se narodili během uplynulého roku. Jsou to:
Lukáš David, Ema Frantová, Lucie Francírková, Adéla Hadačová, Daniel
Jedlička, Vanesa Loskotová, Tereza Plotěná, Albert Říha, Elizabeth Špáňová a
Elena Štěpničková. Ať se jim v naší obci líbí a krásně vyrůstá.

36

37

15. listopadu 2015 – Od Okoře k Vltavě
Shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí (DSO) Od Okoře k Vltavě se
15. listopadu uskutečnilo v restauraci Statenický Mlýn. Svazek vznikl v roce
2001 a dnes sdružuje celkem osm obcí (Holubice, Libčice nad Vltavou, Okoř,
Statenice, Svrkyně, Tursko, Velké Přílepy, Úholičky). Starostové obcí se zástupci
Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) jednali o
možném prodloužení autobusové linky č. 316 do Kralup nad Vltavou a dále o
obnově polních cest v okolí obcí tohoto mikroregionu.
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29. listopadu 2015 – Nadešel čas adventu
Nečekané množství lidí se oproti očekávání a navzdory špatnému počasí vydalo
na náměstíčko u Žabky ve Statenickém mlýně o první adventní neděli, tj. 29.
listopadu, na rozsvícení vánočního stromu.
Od 16 hodin se tam na pódiu vystřídala hned celá řada účinkujících - nejprve
skupina Maniac v čele s Jiřím Barešem ml., potom duo Klára a Klára a Pan
Dufek. Starostka obce Miroslava Šmardová vyzdvihla nadcházející adventní
období a blížící se Vánoce jako dobu zklidnění a setkávání se s bližšími i
vzdálenějšími příbuznými, na která bychom si určitě měli najít čas.
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Vystoupení statenického smíšeného pěveckého sboru těsně před samotným
rozsvícením vánočního stromu sklidilo obrovský úspěch a více než zasloužený
potlesk. Večer zakončila zpěvačka Victoria! Obecní úřad jako obvykle přispěl
svařeným vínem a klobásami zdarma, ve stáncích okolo náměstíčka byla ke koupi
bižuterie,
pletené a punčochové zboží, koláče z Hukvaldské pekárny a vánoční dekorace.
Otevřeno měl také obchůdek Parádnice doslova přetékající záplavou adventních
věnců, ozdob, stuh i mašlí.
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3. prosince 2015 – Mladí čtenáři si předčítají
Pravidelně každou středu se ve statenické knihovně schází skupinka mladých
čtenářů. Ve středu 3. prosince si navzájem předčítali Jaroslav Albert, Stanislav
Kašpar a Jan Nyklas.
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10. prosince 2015 – Vyšlo letošní poslední číslo
Zpravodaje Statenic a Černého Vola
„Přijďte s k nám podívat!“ Takový titulek má třístránkový rozhovor
s místostarostou obce Statenice Bohuslavem Mrázkem. O čem je? Jen zběžně:
odkanalizování části starší zástavby, co přinesla nová výstavba v obci, zda jsou
lidé v obci hrozní, zlí a závistiví díky tzv. „náplavám“, jak se bude řešit situace
kolem strašidelného zámku uprostřed Statenic, stav přijímání nového územního
plánu a problémy s tím spojené, zlepšení dopravní a bezpečnostní situace v obci a
další. Samostatnou otázkou rozhovoru byla činnost obecního úřadu, o němž se
prý říká, že je tam „lidí jako psů“. Co na toho Bohuslav Mrázek? „Řekl bych, že
občané, kteří s obecním úřadem musí vyřídit svoje osobní záležitosti, zejména ve
stavební agendě, ale i jiné, toto neříkají. Obecní úřad v naší obci zaměstnává na
plný úvazek celkem pět osob. Jsou to starostka, místostarosta, vedoucí kanceláře
starostky a dva techničtí pracovníci, kteří především pečují o čistotu v obci.
Vedoucí kanceláře je paní Špičáková a má na starost spisovou agendu obce
(podatelna, evidence obyvatel a volebních registrů), organizaci kulturních a
společenských akcí, spolupráci se spolky obce, Czechpoint, ověřování podpisů a
listin, agendu stížnost a podnětů občanů, koordinaci a kontrola technických
pracovníků, web obce a úřední desku. Úřad dále zaměstnává dvě pracovnice na
poloviční úvazek. Stavební agendě se věnuje ing. Šarbortová a paní Whitehead
má na starost poplatky občanů, spolupráci s katastrálním úřadem, archivaci,
agendu spojená s herními automaty a běžná administrativu. V létě příležitostně
úřad krátkodobě zaměstnává brigádníky na výpomoc u technických pracovníků.
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Vedle práce „pro obec“ obecní úřad pracuje také „pro stát“ v takzvané přenesené
působnosti. Jsme správní silniční úřad pro místní komunikace, tedy povolujeme
překopy místních komunikací, povolujeme napojení výjezdu z parcely na místní
komunikaci. Vyřizujeme agendu výherních hracích automatů. Ověřujeme podpisy
a kopie dokumentů, vydáváme ověřené výpisy z katastru nemovitostí, registru
řidičů, výpisy z trestního rejstříku. Vyřizujeme přestupkovou agendu.
Vyřizujeme agendu připojování na kanalizaci a vodovod. Obecní úřad, nikoliv
obec či zastupitelstvo, pořizuje územní plán či jeho změny. Pečujeme o majetek
obce zejména po vydání nového občanského zákony, který nově upravuje vztahy
majitel pozemku a majitel infrastruktury. Jenom pro příklad. Dříve stačil
k postavení kanalizace či vodovodu na soukromém pozemku písemný souhlas
majitele. Dnes občanský zákon říká, že majitel pozemku je majitelem i
infrastruktury, která je v pozemku na pozemku zbudovaná. Znamená to, že je-li
asfalt na místní komunikaci na soukromém pozemku, pak je asfalt jeho. To samé
platí o kanalizaci a vodovodu. Protože se situace novým zákonem změnila,
jednáme až s 50 majiteli pozemků, ve kterých je uložena obecní infrastruktura, o
uzavření právně závazné smlouvy, která vztah majitel pozemku a majitel
infrastruktury narovná. Stejný postup nás čeká u místních komunikací. To se
pochopitelně týká i nových staveb. Takže já osobně jsem projednával služebnosti
-věcná břemena s majiteli pozemků, kterých se dotýká 12. etapa výstavby
kanalizace a vodovodů. Jsme u kolaudací staveb, při vyjadřování obce ke
stavbám musíme ověřovat souhlas s pravidly územního plánu, aby nedošlo k
„černým“ stavbám na zeleném, tedy na pozemcích, které jsou územním plánem
vyloučené ze zástavby. I takové případy jsme tady v minulosti měli.
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Připravujeme obecní stavby, vybíráme dodavatele, kterým stavbu předáváme,
zajišťujeme odborný dozor nad kvalitou stavby, přebíráme hotovou stavbu.
Hledáme projektanty na projekty budoucích staveb a pracujeme s nimi, aby
projekt byl zpracován v souladu se zadáním či potřebami obce. A takto bych
mohl pokračovat dále. Funkci místostarosty jsem zastával již dříve, poprvé jsem
ji začal vykonávat v roce 2002. Dnes, o třináct let později, je pracovní náplň
obecního úřadu daleko širší, než tehdy. A z mé minulé zkušenosti vím, že obecní
úřad složený jen ze starosty a jedné pracovnice není v dnešní době myslitelný.
Kromě toho se domnívám, že díky personálnímu posílení agend jsme jako plně
funkční obecní úřad schopni přinést obci více peněz než obecní úřad s velmi
omezeným počtem pracovníků, který řadu agend časově nezvládá, a proto se jim
nevěnuje. To, že je všude úředníků „jako psů“, je kolorit dnešních dnů, a to nejen
u nás v obci. Bude-li vás to zajímat, přijďte, my vás s naší prací rádi
seznámíme.“

17. prosince 2015 – Veřejné zasedání zastupitelstva
obce schválilo rozpočet obce na rok 2016
Dne 17. prosince 2015 se uskutečnilo poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce v letošním roce. Na programu bylo především schválení rozpočtu obce na
rok 2016. Jak bude vypadat? Usnesením č. 129/17.12/15 zastupitelstvo
schválilo rozpočet obce Statenice na rok 2016 s příjmy Kč 17,664.000,- a výdaji
Kč 20,712.000,- se schodkem Kč 3,048.000,-, financovaným úsporou z minulých
let.
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Občany jistě nejvíce zajímají výdaje, tedy za co obec utrácí. Zde dodám, že
rozpočet obce byl řádně vyvěšen od 1. 2. 2015 do 17. 12. 2015.
Z něj se každý mohl dozvědět, případně cokoli připomínkovat, že například na
údržbu a provoz místních komunikací, chodníků, přechodů a projektů s tím
spojených bude obec stát 2 miliony 750 tisící Kč, za odvádění a čištění
odpadních vod zaplatí 1 milion 100 tisíci Kč a na využití volného času dětí a
mládeže 605 000 Kč. Ale jde i od další věci. Třeba obec bude přispívat na
spolupráci se psím útulkem částkou 28 000 Kč, za veřejné osvětlení utratí 550
tisíc korun, za pořízení nového územního plánu dokonce 300 tisíc Kč, sběr a
svoz komunálních odpadů ji bude stát celý milion korun. Stačí. Rozpočet je
přístupný na webových stránkách obce. Doporučuji se ho přečíst.
Přítomní občané se dále dozvěděli řadu konkrétních věcí týkajících se života
obce.
Například dne 4. 11. 2015 byla podepsána smlouva se spol. SG Equipment
Finance ČR s.r.o. ohledně financování komunálního stroje Multicar M27C 4 x 4.
Zastupitelstvo na tomto zasedání rovněž schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění
s výší poplatku Kč 600,- na rok 2016.
V souvislosti s ukončením projektu Kopanský mlýn a vybudováním příslušné
technické infrastruktury obec Statenice na základě kupní smlouvy č. Sml2013/01 mezi spol. Mondia s.r.o. a obcí Statenice převezme pozemky pod
veřejnou místní komunikací, stavbu veřejné místní komunikace, kanalizační
stoku vč. veřejných částí přípojek, tlakovou kanalizaci V1 s čerpací stanicí,
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vodovodní řad vč. veřejných částí přípojek a veřejné osvětlení za kupní cenu
celkem Kč 300 000,-. Společnost Mondia zároveň poskytuje finanční dar obci na
rozvoj infrastruktury ve výši Kč 300 000,-. Kromě toho Mondia převádí na obec
práva na odstranění záručních vad od zhotovitele se záruční dobou na
technickou infrastrukturu v délce trvání 60 měsíců od 1. 10. 2015 a zajišťuje pro
obec uplatnění bankovní záruky od zhotovitele. Nedílnou součástí kupní
smlouvy je Smlouva o postoupení záruky mezi spol. Mondia a obcí Statenice.
Obec Statenice na základě darovací smlouvy získává od spol. Letiště Praha a.s.
z Programu dobré sousedství. peněžitý dar ve výši Kč 500.000,- na realizaci
projektu Obnova povrchu dětského sportoviště (dětského hřiště) ve Statenicích
s termínem vyúčtování do 31. 8. 2016.
A ještě něco zajímavého na závěr. Ministerstvo obrany ČR totiž poskytuje státní
dotace na obnovu válečných hrobů, které jsou vedeny v Ústřední evidenci
válečných hrobů. Obec Statenice má na svém území válečný hrob, konkrétně
„Pomník obětem I. a II. světové války Statenice“. Za účelem získání maximální
možné dotace je žádáno při maximální horní hranici, tj. dotace je žádána ve výši
až 72 % z celkových vyčíslených nákladů. Zastupitelstvo rozhodlo, že žádost o
dotaci bude podána v termínu do 31. 1. 2016. V průběhu roku 2016 proběhne ze
strany Ministerstva obrany posouzení předložených žádostí o dotace a následná
realizace proběhne v roce 2017.

