Rok 2006
Počet stran: 6 ... hlavní text

Správa - obecní úřad
Starosta

Štefan Dvorščík

Místostarosta

Jaroslava Kloudová

Zastupitelstvo

V. Bartoš, V. Benda, Š. Dvorščík, M. Hrobár, J.
Kalivoda,
J. Kloudová, A. Vyskočilová

Komise a výbory
Finanční výbor

předseda : Lenka Tylová
členové :Soňa Grünerová, Jaroslava Kloudová

Kontrolní výbor předseda Václav Benda
členové M. Hrobár. Zdena Sklenářová
Kulturní a sociální komise předseda: A. Vyskočilová
členové : Jitka Kalivodová, Lenka Tylová, Petr Gál
Přestupková komise

předseda: Judr. Šámal
členové : Václav Benda, J. Kalivoda

Veřejný pořádek, životní prostředí a úpravy v obci
1. Oprava budovy Obecního úřadu (fasáda, žlaby, podezdívka, oplocení)
Byly osloveny firmy Guttenberg, Doubrava, Brabec a Brabec.
Nabídky:
Guttenberg s.r.o.

fasáda

318 755 Kč

oplocení

176 980 Kč

celkem

495 739 Kč

Brabec a Brabec

fasáda

238 000 Kč

Dvorščík

oplocení

75 000 Kč

zateplení + oprava fasády kadeřnictví

38 000 Kč
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Oprava fasády byla svěřena firmě Brabec a Brabec, oplocení a oprava kadeřnictví firmě
Dvorščík.
2. Vybudování cesty k domu paní Kindlové. Byla přijata nabídka fy
Dopravní stavby Česká Lípa za 152 992 Kč vę. DPH.
3. Vybudování kořenové čistírny odpadních vod.
Pozemek pro kořenovou čističku: – Po delším hledání je reálný pozemek paní Kindlové
a pana Mencla pod sušičkou, parcelní Číslo 797/22. Cena dle odhadu ing. Dlaska je
77 860Kč. Za tuto, cenu jsou pan Mencl a paní Kindlová ochotni pozemek obci
odprodat. Náklady na sepsání smlouvy a zaměření pozemku uhradí obec.
4. Úprava cyklostezky ke Mšenu
Cyklostezka „po dole" je hotová až na hranice se Mšenem. Město Mšeno však zatím
v úpravách nepokračuje, údajně z finančních důvodů.
5. Provozovna firmy F.A.M. –Tent Wood, která si pronajala objekt bývalých dílen, zatěžuje okolí nadměrným hlukem dřevoobráběcích strojů. Mezi nejvíce postižené patří obě
rodiny Sasků bydlící v domě na opačné straně ulice, jejichž stížnost řešil Obecní úřad.
6. Svoz komunálního odpadu
Skládka komunálního odpadu ve Mšeně byla uzavřena, proto byly ve Stránce zrušeny
velké kontejnery. Existují však malé kontejnery na tříděny odpad – sklo, plasty a papír, a
to nejen ve Stránce, ale i v osadách Tajná a Ostrý. Dále je možnost zapůjčení plastové
nádoby (popelnice) o objemu 120 1 na komunální odpad. Náklady na svoz komunálního
odpadu v roce 2005 byly opět vyšší, než bylo vybráno od obyvatelstva.
Společenské akce
1. Tradiční „pálení čarodějnic" se uskutečnilo podobně, jako několik posledních roků na
hřišti, nikoliv jako kdysi na rozcestí k Tajné. Tam se již zakořenilo několik nově vysazených
vzrostlých lip, a někdejší odpudivé smetiště patří minulosti. Jen někdy se zde objeví pytel s
odpadky, patrně odhozený z nějakého přespolního auta, nikoliv od lidí ze
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Stránky. Je potěšitelné, že tento malý kousek země – součásti vizitky obce - se podařilo
soustavnou péčí Obecního úřadu udržet čisté. – Na novém stanovišti na hřišti byla předem
připravena, hranice zásluhou pracovní brigády vyhlášené na 29. dubna.
2. Před začátkem léta - 18.června se uskutečnil další pokus oživit tradici poutí ve Stránce s
posezením s Přívorankou. I když množství lidí a atrakcí byl menší než před několika
roky, kdy hlavní událostí bylo svěcení nového zvonu – umíráčku, lze doufat, že se tradice
oživí.
3.

Na začátku léta, dne 8. července byla uspořádána taneční zábava.

4.

Na závěr roku – dne 9. prosince uspořádal Obecní úřad posezení důchodců.

Narození a úmrtí a celkový počet obyvatel v roce 2006
Počet narozených

2

Zemřelo

3

Přistěhovalo se

10

Odstěhovalo se

6

Změna celkem

+3

K 31.12.2006
bylo v obcích Stránka, Tajná a Ostrý trvale hlášeno 213+3= 216 občanů.

Hospodaření obce (všechny údaje v Kč)
rok 2006
Příjmy celkem

z toho:

daň z nemovitostí
daň z příjmu
daň z přidané hodnoty
investiční dotace celkem

2262480
645 086

2 459 018
591 904

1 382 930

884 800

529328

532 526
90 000

dotace za odpady

64 000

neinvestiční dotace celkem
Výdaje celkem

z toho: pozemní komunikace

minulý rok 2005

96 769

176 000

1 909 337

1 992 552

165 721

39 285
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školství a kultura
zastupitelské orgány + správa

PŘÍJMY-VÝDAJE
Aktiva k 31.12.
Stav na účtu

141 566
953 004

191 189
544 709

353 143

466 466

3891 939

3 538 796

3892 826

3 590 700

Různé
1.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na umístění informačního panelu o činnosti obce
Stránka a ostatních obcí Kokořínska do parku naproti kulturnímu zařízení.

2.

Návrh na prapor obce
Obecní zastupitelstvo má v úmyslu vytvořit prapor a znak pro Obec Stránka. Od občanů
očekává návrhy na jejich vzhled.

3.

Mateřské škole Mšeno, byla poskytnuta finanční podpora 2000 Kč na pobyt dětí v přírodě.

4. VzhIedem k tomu, že paní Dvorščíková ukončila ze zdravotních důvodů prodej potravin a
drobného zboží, bylo potřeba zabezpečit tuto službu pro občany. Z toho důvodu byla
nabídnuta k pronájmu budova hasičské zbrojnice, aby se v ní tato služba dala provozovat.
Nabídka k pronájmu byla vyvěšena na obecní vývěsce. Zájem projevila paní Bad'urová.
Od 1. 1.2007 jí bude tato budova pronajata za účelem zřízení prodejny potravin a drobného
zboží za symbolickou 1,- Kč.
5. Mikrobusová doprava S.O.K. : místo pana Lampára převzal funkci p. Krejza.
6. V zájmu své záchrany požádala společnost S.O.K o půjčku. Každá ze 13ti obcí by měla
půjčit 35 000 Kč. Zastupitelstvo souhlasí.
7. Koupě pozemku od sourozenců Akrmanových, stavební parcela č.19 a lesní parcela č. 73:
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- Původní návrh:
Obě parcely budou rozděleny, část koupí obec a část Vegrichtovi. Část pozemku p.č. 64
(Obecní úřad, dříve škola), bude prodán Vegrichtům, kteří již mají tuto část oplocenou a
používají ji jako dvorek.
Konečný návrh:
Celé pozemky park i stráň a rovněž část p.č.64 – bývalý školní dvorek koupí Vegrichtovi.
Vzhledem k tomu, že na prodávaném pozemku uprostřed obce stojí pomník padlých ve II.
světové válce, je třeba tento přemístit.
8. Podané návrhy na dotace:
– Vybudování kořenové čistírny,
– nákup stroje na úklid listí a na úklid sněhu z ledové plochy rybníčku,
– vybudování posilovny.
9.

Po volbě nového zastupitelstva proběhla na zahajovací schůzi dne 1. 11.2006 volba
starosty. Zvolen byl opět pan Štefan Dvorščík.
Současně byly schváleny odměny zastupitelů, předsedu přestupkové komise a kronikáře
pro rok 2007 takto:
Starosta

7 960 + 3 411 Kč

= 11 380 Kč / měsíc

Místostarosta

6 540 + 3 411 Kč

= 9 960 Kč / měsíc

Člen

380 Kč/ měsíc

Předseda kulturní komise

770 Kč

/ měsíc

Předseda přestupkové komise

3 000 Kč

/ rok

Kronikář

2 000 Kč

/ rok

10. Internet
Do konce roku 2006 proběhla první fáze tzv. internetizace obce, jejímž cílem bylo zajistit
internetovou konektivitu (internetový signál) s kapacitou postačující pro celou obec, tj. včetně
napojených domácností, a provozuschopný internet na Obecním úřadě a na veřejném
internetovém pracovišti zřízeném v hostinci. Proti původně předpokládanému napojení přes
retranslační stanici na Vrátenské hoře bylo radiové spojení realizováno firmou Damovo pomocí
retranslační stanice na vodojemu v Mělnickém Vtelnu. Oficiálním důvodem této změny bylo
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zamítavé stanovisko Českého telekomunikačního úřadu pro vysílání v pásmu. 3,5 GHz z
rozhledny na Vrátenské hoře, která již slouží jako retranslační bod pro operátory mobilních
telefonů. Ti nebyli využitím rozhledny pro přenos internetového signálu nadšeni.
Na konci roku 2006 byla dokončována první fáze projektu internetizace obce. Byl
připraven nový stolní počítač, a umístěn v kulturním zařízení tak, aby sloužil veřejnosti pro
připojení k internetu. V roce 2007 proběhne druhá fáze internetizace obce a bude možně
připojení jednotlivých domácností. Toto bude realizovat firma CLNET z České Lípy. Je
potěšitelně, že měsíční poplatek pro domácnosti za připojení k internetu byl proti původnímu
předpokladu 706 Kč/měsíc značně snížen, a to téměř na částku uvedenou. v Příloze A kroniky
za rok 2005, konkrétně na 417 Kč/měsíc, avšak při dvojnásobné rychlosti 512 Kb/sec. Je to
výsledek úspěšného obchodního jednání mezi zástupci Sdružení obcí Kokořínska a firmou
CLNET. Možná k tomu trochu pomohl i zmíněný záznam v kronice za minulý rok.
Aktuální poznámka v době psaní záznamu za rok 2006 (léto 2007):
Dosavadní zkušenost s připojením k internetu je dobrá, pokud se jedná jen o samotný
internet, nikoliv o internetovou telefonii. Zde je zatím citelným nedostatkem nestálá kvalita
přenášeného hlasu, kolísající od dobrého přenosu až po takové zkreslení a nesrozumitelnost, že
hovor je nutno ukončit, přičemž někdy se spojení vůbec nepodaří navázat. Pracovníci CLNET
uvedli při několika reklamacích dosti protichůdné důvody, z nichž nejpravděpodobnější se zdá
ten, že na trase od přípojného bodu na štítu stodoly statku k dornácnostem. (tzv. „poslední
míle") je použita nevyhovující, levná technologie, která je příčinou vkládání pauz do
telefonního signálu. Ty dovedou rozsekat řeč tak, že tato se stává nesrozumitelnou. CLNET
odůvodňuje použití této technologie tím, že o internetovou telefonii je ve Stránce malý zájem,
takže vhodnější a dražší technologie by se jim nevyplatila. Jedná se tedy o problém slepice a
vejce: na současnou kvalitu lze další zájemce sotva nalákat, takže daný stav nelze tímto
způsobem změnit. Ti, kteří se nalákat již dali, doplácejí na matoucí reklamu a nabídku.
Řešením by bylo, aby zadavatel— S.O.K. přiměl CLNET použít napřed správnou technologii
vyhovující i kvalitní internetové telefonii, což by umožnilo získávat další zájemce s čistým
svědomím.
Zapsal: Ing. Jiří Skládal

Za OÚ Stránka souhlasí : Štefan Dvorščík
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