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Správa - obecní úřad
Starosta
Místostarosta
Zastupitelstvo
Komise a výbory
Finanční výbor

Kontrolní výbor

: Štefan Dvorščík
: Jaroslava Kloudová
: L. Tylová, V. Benda, Š. Dvorščík, M. Hrobár, J. Kalivoda,
J. Kloudová, A. Vyskočilová
:
:
předseda : Lenka Tylová
členové Soňa Grünerová, Jaroslava Kloudová
:

Kulturní a sociální komise :

Přestupková komise

:

předseda Václav Benda
členové M. Hrobár, Zdena Sklenářová
předseda A. Vyskočilová
členové Jitka Kalivodová, Lenka Tylová, Petr Gál
předseda Judr. Šámal
členové Václav Benda, J. Kalivoda

Veřejný pořádek, životní prostředí a úpravy v obci
1. Svoz komunálního odpadu
rok 2007

rok 2006

Vybráno na poplatcích

89 575 Kč 87 350

Kč

Odměna za tříděný odpad

21 050 Kč 7533

Kč

Příjem celkem

110 625 Kč 94

Náklady na odvoz běžného odpadu

184 280 Kč 140 961

Kč

12 806 Kč 9 097

Kč

Dtto

nebezpečného odpadu

Náklady celkem

197 086 Kč

Rozdíl uhrazený z rozpočtu obce

86 461 Kč

883

150 058

Kč

Kč

55 175 Kč

Náklady na svoz komunálního odpadu v roce 2007 byly opět vyšší, než bylo vybráno od
obyvatelstva, takže z rozpočtu obce bylo doplaceno asi o 30 tisíc více než v předchozím roce.
Největší položkou je odvoz běžného odpadu (popelnic), jehož náklady se zvýšily asi o 31 %,
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přestože podle informace firmy Remondis ceny za odvoz komunálního odpadu pro r. 2007
zůstaly stejné jako v r. 2006. Z toho plyne, že počet vyvezených popelnic se meziročně zvýšil
o více než 30 %, přestože obyvatelé odpad více třídí, jak lze soudit z odměny za tříděný odpad,
která se meziročně ztrojnásobila. Vyšší počet vyvezených popelnic je způsoben tím, že na
základě stížností občanů z bytovek byly na rozdíl od předchozích roků vyváženy i málo
naplněné popelnice. Pouze někteří občané, kteří mají popelnici v oploceném areálu, ji
přistavují k vyvezení až když je zcela naplněná.
Firma Remondis účtuje poplatek za umístění kontejnerů na sklo, plasty a papír. Svůj slib tento
poplatek neúčtovat firma nedodržela.
Zastupitelstvo se rozhodlo opět uzavřít smlouvu s firmou Remondis, neboť tato firma je již
v obci zavedená a jsou s ní dobré zkušenosti.
Poplatek za odpady zůstane pro občany stejný jako v minulém roce, tj. 300,- Kč za 1 osobu
trvale žijící v obci a 400,- Kč za rekreační objekt.
2. Odpadní vody
Kořenová čistírna
Pro vybudování kořenové čistírny byla již zakoupena parcela č. 797/22. Prozatím je uzavřena
dohoda se Zemědělskou společností Stránka o pronájmu parcely za cenu cca 800,- Kč ročně.
Parcela bude pronajata do té doby než bude vybudována kořenová čistírna. Po dokončení
výstavby kořenové čistírny bude provedeno zaměření a zbylá výměra bude pronajata
Zemědělské společnosti Stránka. V průběhu roku byla vypracována projektová dokumentace
(vypracoval Ing. Spurný) a podána žádost o dotaci. Dotaci obec do konce roku neobdržela a
s výstavbou se proto nezačalo.
Domácí čistírny
Je možnost podat žádost na obecní úřad o zpracování dokumentace a zajištění povolení
k výstavbě domovních čistíren. Na základě těchto žádostí bude paní Ing. Konvalinková žádat o
stavební povolení. Tato služba je pro občany zdarma. Občan si zaplatí pouze poplatky s tímto
úkonem spojené.
Koncepce
Otázka zvolené koncepce domácích čistíren a společné kořenové čističky je mezi občany stále
předmětem diskusí. Stále se vrací návrh postavit raději jednu velkou čistírnu než velké
množství čistíren domácích. Podle starosty by však obec nedostala na velkou čistírnu dotaci a
finanční prostředky obce by na vybudování této stavby nestačily. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo přistoupit k řešení situace vybudováním domovních ČOV a vyplacením dotace ve výši
15.000,- Kč trvale žijícím obyvatelům obce, kteří předloží doklady o vybudování a kolaudaci
čistírny. Chalupářů se domácí čistírny prakticky netýkají, a to nejen kvůli dotaci obce týkající
se jen trvale žijících obyvatel, ale především proto, že zvolený typ čističky vyžaduje trvalý
provoz, což u rekreačních objektů nelze zaručit.
Na odbor životního prostředí Středočeského kraje byla poslána žádost o změnu koncepce o
nakládání s odpadními vodami na území Obce Stránka. Tuto změnu musí schválit
zastupitelstvo kraje a po jejím schválení lze získat dotaci na vybudování kořenové čistírny.
Původní koncepce byla taková, že menší obce budou s odpadními vodami nakládat tak, že
budou vyvážet jímky na čističky (např. Mšeno, Mělník,..). Změna spočívá v možnosti
provozovat v obci domovní ČOV pro ty občany, kteří o to mají zájem. Kdo nechce, může
nadále odpadní vody vyvážet na čističky. Koncepce byla schválena do konce r. 2007.
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3. Různé
Bylo vybudováno zastřešení před vchodem do kulturního zařízení.
4. Plánované akce
Oprava obecní komunikace – cesta k domu p. Majtána. Cestu je třeba rozšířit a zpevnit pro
lepší přístup pro vyvážení komunálního odpadu a v zimě pro odklízení sněhu.
(S opravou nebylo do konce roku započato.)
Oprava sochy Sv. Václava
Je třeba opravit ulomenou ruku a vyrobit nové kopí. Vzhledem k vysoké částce za opravu –
téměř 200 tisíc - se oprava zatím odkládá.
Přemístění pomníku padlých z pozemku odprodaného p. Vegrichtovi do nově vybudovaného
parku kolem rybníka, konkrétně za čekárnu mezi stříbrné smrky.
Rozpočet:
- pomník
132.000 Kč,
- chodník asi 110.000 Kč … se zámkovou dlažbou,
20.000 Kč … s kamenem.
- osvětlení
26.000 Kč
celkem
asi 270.000 Kč
(Byl přemístěn pomník do parku za čekárnu. Pomník byl pořízen nový, se zachováním nápisu.)
Osvětlení místního sportovního hřiště a vybudování laviček.
(Osvětlení bylo vybudováno, lavičky ne.)
Vodoteč a chodník z Pískové ulice za Křížovou zahradou.
Nový nátěr zvoničky.

Společenské a kulturní akce
-

-

Tradiční vítání občánků narozených v r. 2006 (Matěj Vehle, Šimon Dvorščík) se
uskutečnilo dne 27.1.2007.
Dne 2.3.2007 byla uspořádána zábava s tombolou.
U příležitosti poutě byla dne 23.6.2007 sloužena mše u místní zvonice a slavnostně
odhalen nově vybudovaný pomník padlých. Poté byla v místní hospodě pouťová zábava, na
které hrála kapela Přívoranka. Zábava i odhalení pomníku se setkaly s poměrně velkým
zájmem z řad místních občanů i občanů ze sousedních obcí (Kadlín, Mšeno).
Dne 10. listopadu byla uspořádána taneční zábava.
Na konci roku dne 15. prosince se uskutečnilo tradiční posezení důchodců.
Otec Pavel a syn Pavel Mráčkovi ze Stránky byli přihlášeni do ankety o nejlepšího
sportovce r. 2006 ze školského obvodu ZŠ Mšeno, vyhlášené starostou Mšena. Pavel
Mráček ml. se umístil v této anketě na 3. místě.
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Narození a úmrtí a celkový počet obyvatel v roce 2007
Počet narozených
Zemřelo

2

--

Přistěhovalo se 6
Odstěhovalo se

11

Změna celkem

-3

K 31.12.2007 bylo v obcích Stránka, Tajná a Ostrý trvale hlášeno 226 občanů.

Hospodaření obce
Významné akce z rozpočtu
- přestěhování pomníku padlých ve 2. světové válce
- příspěvek na opravu kostela ve Mšeně
- projekt na kořenovou čistírnu + realizace
- příspěvek na individuální čistírny
- nákup strojů na úklid v obci
- oprava střechy na hasičské zbrojnici
rok 2007
Příjmy celkem
z toho:

2 563 663
daň z nemovitostí

669 872
daň z příjmu

529328
dotace za odpady

rok 2006
2 262 480
645 086
796 916
daň z přidané hodnoty

21 050

Výdaje celkem

1 883 366

1 909 337

680 297

353 143

Aktiva k 31.12.

4 572 236

3 891 939

Stav na účtu

4 573 123

3 892 826

PŘÍJMY-VÝDAJE
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1 382 930
548 637

Různé
Internet
- V roce 2007 proběhla druhá fáze internetizace obce umožňující připojení jednotlivých
domácností.
- Byla vytvořena pravidla pro provoz veřejného internetu a sledování vytíženosti obou
veřejných míst (kulturní místnost, obecní úřad). Vytíženost internetu v kulturním zařízení je
vysoká, internet je využíván denně; na obecním úřadě je vytíženost menší – zpravidla je
využíván pouze v úřední době.
- Náklady na provoz internetu hrazené z prostředků SOK … 163 880 Kč/ročně
hrazené obcí Stránka
…
1 225 Kč/měsíčně
(včetně fondu oprav)
- V lednu se uskutečnila schůzka s ing. Hlaváčkem z firmy CL-NET Česka Lípa o připojení
domácností.
- Do konce roku 2007 bylo připojeno asi 20 domácností, z toho dvě včetně telefonu.
Zkušenost pouze s internetem je vcelku dobrá. Kvalita telefonování je však proměnlivá
údajně proto, že použitá technologie 2,4 GHz svojí rychlostí nestačí. V jednom případě se
podařilo kvalitu zlepšit, ve druhém případě nikoliv, a problémy vedly až k ukončením
smlouvy s firmou CL-NET.
Dobročinné příspěvky
- Na ozdravný pobyt dětí ve škole v přírodě bylo věnováno 2.000 Kč.
- Na Fond ohrožených dětí bylo věnováno 1.000 Kč
- Na obnovu kostela sv. Martina ve Mšeně byl na základě prosby pátera Bohuslava Bártka
poskytnut příspěvek 80.000 Kč, neboť Stránka patří pod farnost Mšeno.
Finanční účast obce Stránka v S.O.K.
Činnost S.O.K. byla rozdělena na autobusovou dopravu (Kokořínský SOK, s.r.o.) a správu
rozhledny (Sdružení obcí Kokořínska). Na dokončení stavby rozhledny na Vrátenské hoře,
které je Obec Stránka podílovým spoluvlastníkem, případá na Obec Stránka částka 35.295 Kč.
Od této pohledávky je odečtena půjčka obce Stránka společnosti Kokořínský SOK s.r.o.
z roku 2006 ve výši 35.000 Kč, takže k doplacení zůstal rozdíl 295 Kč.

Odměny zastupitelů aj.
Odměny zastupitelů byly upraveny s platností od 1.2.2007 podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
− Starosta
:
11 950 Kč / měsíc
− Místostarosta :
10 460 Kč
/ měsíc
− Člen
:
400 Kč / měsíc
790 Kč / měsíc
− Předseda kulturní komise
− Předseda přestupkové komise
3 000 Kč / rok
− Kronikář
2 000 Kč / rok
− Ing. Konvalinková zajišťující povolení občanů
na vybudování domácích ČOV
2 500 Kč /1 povolení
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Prodej obecních pozemků
-

Za odhadní cenu 27.440 Kč byla prodána panu Milanu Vegrichtovi stavební parcela se
skalním sklepem č. 64/2 na návsi poblíž rybníčku.
Manželům Buriánovým byl prodán pozemek č. 966/11, který přiléhá k domu čp. 72. Přes
tento pozemek vede vjezd do stodoly, která jim slouží k zaparkování auta.

Nákup techniky
Byl zakoupen vysavač spadaného listí a současně fréza na úklid sněhu za celkovou cenu 45.144
Kč, z čehož dotace činila 14.022 Kč.
Provoz a nájem kulturního zařízení
Obecní úřad oznámil nájemci Kulturního zařízení slečně Baďurové, že vzhledem ke zvyšujícím
se nákladům na jeho provoz a údržbu (nákup kamen, oprava střechy a komína) bude nájemné
zvýšeno na 2000 Kč měsíčně. Pan Hrobár, člen představenstva a otec slečny Baďurové
upozornil, že vzhledem k nízké návštěvnosti a nerentabilitě tohoto provozu, nebudou zvýšení
nájmu akceptovat a dají výpověď. Aby byl zajištěn provoz veřejného internetu, musí být
kulturní zařízení otevřeno. Proto bude na pronájem vypsáno nové výběrové řízení. Na konci
roku 2007 byla ještě stávající nájemkyní slečnou Baďurovou uspořádána silvestrovská zábava.
Poté byla po vzájemné dohodě její činnost v kulturním zařízení ukončena.
****

Konec záznamu za rok 2007

Zapsal: Ing. Jiří Skládal

Za OÚ Stránka souhlasí : Štefan Dvorščík – starosta obce
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****

