0/2018 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma

Vážení Pcheráci,

Je mi ctí vás takto oslovit v nultém, zkušebním čísle obecního čtvrtletníku. Dnes vám představíme novou strukturu vedení úřadu, informace o událostech, které proběhly v předchozích týdnech, a začneme představovat akce místních spolků.
Za nejožehavější problém dneška považuji dořešení financování realizovaných povrchů po
druhé etapě kanalizace. Až poté je možné začít naplňovat plány z volebních programů Pchery JINAK, Sdružení nezávislých kandidátů a zájmových svazů. Myslel jsem si, že jeden bude
možné realizovat hned – a to zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu – jak si mnozí vzpomínáte, výpadek jsme chtěli nahradit zvýšením „daně z nemovitosti“. Na FÚ Kladno
jsem však byl odkázán na bod v zákoně č. 338/1992 Sb., kde o změnu koeficientů mohou
obce požádat do 30.9. předchozího roku – proto ke změně dojde až v roce 2020.
Vážení Pcheráci, dovolte mi popřát vám jménem vedení obce a jménem svým krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku 2019.
S úctou Bc. Marcel Miška - starosta

Představujeme nové zastupitelstvo
Bc. Marcel Miška
starosta

606 623 066

Marek Beznoska
místostarosta
602 403 638

Mimo zastupování starosty ve
všech jeho kompetencích bych
se chtěl zejména
společně
s bezpečnostní komisí zabývat
veřejným pořádkem v obci, a to
i na úseku bezpečnosti v dopravě. Dále bych se chtěl zaměřit na
tzv. technický chod obce, což zahrnuje správu a údržbu obecního
majetku (budovy, byty, technika,
komunikace) a dále se společně
podílet na rozvoji naší obce.

Ing. Kateřina Mahovská

místostarostka
Ve své funkci místostarostky se
budu zabývat chodem a hospodařením obce. Mou náplní práce
bude také spolupráce a kontrola
nově vzniklých komisí, hodnocení jejich činnosti a náplně práce
a úzká spolupráce s kontrolním
a finančním výborem.

a zároveň se svou prací ve
spolku Pcherské maminky. Má
představa se týká více akcí pro
děti, dospívající a jejich rodiny v oblasti kulturní, sportovní.
A také získání prostor pro kvalitní, smysluplné trávení volného
času.

Bc. Michal Pulchart

předseda komise stavebně-bytové, bezpečnostní, dotační a pro životní prostředí

Petr Vohradský

předseda kontrolního výboru

Lucie Jíchová, DiS.
předsedkyně
osadního výboru

Děkuji občanům za důvěru, které si velmi vážím. Cítím odpovědnost za další rozvoj naší obce
a chci se spolupodílet na vzniku
prostor pro děti, mládež, rodiny,
seniory. Ráda bych se podílela na
pořádání kulturních akcí, udržování pořádku, na tvorbě nové infrastruktury a nových výstavbách
či úpravách, tak aby obec byla
bezpečná, čistá, měla fungující
sociální služby a celkově se změnila v moderní obec.

Mgr. Svatopluk Škuta

předseda finančního výboru
Ve funkci zastupitele se chci
snažit v rámci principu udržitelného rozvoje o zvýšení
atraktivity naší obce a o posun
komfortu pro bydlení a podnikání směrem k úrovni srovnatelné
s podobnými obcemi ve vyspělých oblastech Evropy. Při své
snaze chci koncepčně podporovat
tradiční hodnoty a sousedskou
pospolitost.
Pokračování na straně 2

PhDr. Daniela Krausová

předsedkyně školské
a sociální komise
Svoji pozici v zastupitelstvu bych
ráda spojila se svým působením ve školské a sociální komisi

Ustavující zasedáni
v sále Restaurace Dělnického domu

Představujeme nové zastupitelstvo
Bc. Martin Novák

předseda kulturní a volnočasové komise
V rámci funkce člena zastupitelstva se budu zúčastňovat jednání
zastupitelstva a budu hájit zájmy obce a jejich občanů, předkládat zastupitelstvu obce návrhy, připomínky, vznášet dotazy
a podněty.

Výbory
FINANČNÍ VÝBOR
předseda: Mgr.Svatopluk
Škuta
členové: Radka Kroupová,
Jiří Zourek
Finanční výbor je jedním ze dvou
ze zákona povinně zřizovaných
výborů zastupitelstva obce. Náplní činnosti finančního výboru jsou zejména: inventarizace
peněžních prostředků, kontrola stavu financí na běžném účtu
a kontrola závěrečného účtu,
kontrola čerpání bankovních úvěrů na základě účetních dokladů,
kontrola účetních dokladů, kontrola čerpání dotací, kontrola poskytnutých příspěvků a dotací
zájmovým sdružením.

OSADNÍ VÝBOR

předsedkyně: Lucie
Jíchová, DiS.
členové: Jan Jerman, Jana
Wenzlová
Rádi bychom zapojili občany do
veřejného dění v naší obci a podíleli se na společném cíli - „Krásné, čisté a bezpečné místo, kde
žijeme“.   Oslovíme také některé
podnikatele, kteří zde mají svou
činnost, a nabídneme jim možnost se podílet na rozvoji obce.
Budeme pravidelně předkládat
zastupitelstvu a výborům návrhy
týkající se rozvoje osady Theodor
a budeme věřit, že naše návrhy
budou plně podporovány. Naše
osada byla 30 let zapomenuta
a to bychom chtěli změnit! Do
budoucna bychom chtěli vybudovat společenskou místnost pro
účely setkávání s občany či pro
jiné využití, které bude obecně
prospěšné. V současnosti je pro
komunikaci s námi možné využívat emailovou adresu
osadnivybortheodor@email.cz

Komise

KONTROLNÍ VÝBOR

ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ

předseda: Petr Vohradský
členové: Jindra Choutková,
Hana Pelikánová
Kontrolní výbor má ze zákona
povinnost kontrolovat, jak se plní
usneseni zastupitelstva. Z kontrol výbor vyhotoví zápisy, v nichž
se objeví, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny
a jaké jsou návrhy na opatření
směřující k jejich odstranění.

předsedkyně: PhDr. Daniela
Krausová
členové: Mgr. Kateřina Tatková, Bc. Lukáš Marek
Jsme připraveni podílet se na organizaci akcí pro děti či seniory
a řešit případné problémy ve
školské a sociální oblasti. Budeme spolupracovat se školou
a školkou a pomáhat v jejich rozvoji. S jakýmkoli problémem/po-

Po dlouhé době se v obci obnovilo vítání občánků. Starosta obce Bc. Marcel
Miška přivítal do života Miroslava Šulgána, Emílii Řebíkovou a Jiřího Tůmu.

žadavkem v těchto oblastech nás
můžete kontaktovat na e-mailu
skolskakomise@obecpchery.cz

KULTURNÍ
A VOLNOČASOVÁ KOMISE
předseda: Bc. Martin Novák
členové: Monika Lukášová,
Zuzana Veselá
Naším cílem je podporovat kulturní a volnočasové aktivity
v obci. Budeme se podílet na kulturních a společenských akcích
(např. Dětský den, vítání občánků), podporovat činnost a spolupracovat s místními organizacemi
a spolky.

KOMISE STAVEBNĚ-BYTOVÁ,BEZPEČNOSTNÍ,
DOTAČNÍ A PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
předseda: Bc. Michal Pulchart
členové: Ing. Tomáš Kraus,
Michal Holeš, Lukáš Tkáč,
Jan Wieland
Všichni společně bychom chtěli především naši obec posunout
dále tak, aby byla pro všechny
obyvatele krásná, čistá, bezpečná a abychom na ni byli patřičně
hrdí. V současné době řeší komise úkoly, které plynou z jejího názvu, a to především dokončení II.
etapy kanalizace a rekonstrukce
povrchů komunikací společně
s vyřešením financování, rekonstrukci krajské silnice č. 23642
(Pchery – Pchery Theodor –
Brandýsek) ve spolupráci s KSÚS
Středočeského kraje, upravení
křižovatky pro bezpečný výjezd
SDH Pchery. Kontaktovat předsedu komise můžete na e-mailu
pulchart@obecpchery.cz

NOVÁ SILNICE DO BRANDÝSKA
O tom, že se podařilo vyjednat novou
silnici v úseku Pchery – Pchery Theodor – Brandýsek, jsme již informovali
a nyní přinášíme novinky od Ing. Tomáše Krause, jak jednání postupují
dále.
Dne 29.11.2018 proběhlo na Obecním úřadě Pchery jednání, jehož
předmětem bylo získání informace
o výsledku provedené diagnostiky
vozovky silnice III/23642 v úseku
Pchery – Pchery Theodor – Brandýsek a z toho plynoucí návrh řešení
nevyhovujícího stavu. Diagnostika byla provedena na žádost KSÚS
Stč. kraje firmou Viakontrol, spol.
s r. o. Jednání se zúčastnili starostové obcí Pchery a Brandýsek, pracovníci Krajské správy a údržby silnic,
střediska Kladno (KSÚS Stč. kraje),
předsedkyně osadního výboru Theodor a člen komise stavebně-bytové,
bezpečnostní, dotační a pro životní
prostředí obce Pchery.
Zástupce KSÚS Stč. kraje informoval

přítomné o předběžných výsledcích
diagnostiky, ze kterých vyplynulo,
že silnice není v takovém stavu, aby
bylo možno provést opravu s využitím asfaltového recyklátu. Doporučeným řešením je rekonstrukce tělesa
silnice. Z toho vyplývá nutnost zpracování projektové dokumentace na
tuto stavbu.
Bylo dohodnuto, že výběr zpracovatele projektové dokumentace bude v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
jen „zákon“) realizován formou společného zadání zadavatelů KSÚS Stč.
kraje, obec Pchery a obec Brandýsek.
Předpokládaný rozsah projektové
dokumentace bude řešit v intravilánu obcí i návaznost komunikace na
chodníky a odvedení dešťových vod.
Podrobnosti budou uplatněny u vybraného projektanta v rámci konání
výrobních výborů při vypracovávání
projektové dokumentace.

Jak všichni víte, máme ukončenou
již druhou etapu výstavby kanalizace
a čističky odpadních vod. Problémem
ovšem nejsou jen v některých místech špatně udělané povrchy cest,
které budeme reklamovat, ale také
financování celé výstavby samotné
kanalizace a následných oprav povrchů komunikací po této stavbě.
Původní smlouva s firmou Zepris na výstavbu kanalizace (jde
o vůdčí firmu sdružení, které vyhrálo
soutěž)
byla
podepsána
15. 11. 2016 a cena s daní činila 94 975 334 Kč. Pak následoval dodatek č. 1, kde se pouze změnil termín. Ovšem dodatek
č. 2 byl podepsán 26. 9. 2018
a v něm se obec zavázala, že akceptuje navýšení ceny o 1 113 997 Kč.
Pouze několik dní poté (30. 9. 2018)
byl bývalým starostou podepsán další dodatek (č. 3) a ten cenu navýšil o dalších 13 182 102 Kč. Pouze den před ustavujícím zasedáním
(tzn. 30. 10. 2018) bylo další navýšení o 3 418 070 Kč.
Když to sečteme, tak je to
17 714 150 Kč! Nahlédneme-li do
zápisů z letošních zasedání, ani jeden
z dodatků č. 2, 3, 4 zde nebyl projednán. To znamená, že bývalý starosta
Dufek vše podepisoval sám za sebe,
což by si ovšem neměl dovolit. Samozřejmě budeme postupovat tak, jak
se má. Pozvali jsme audit - přezkum
hospodaření z krajského úřadu a poradíme se s nimi, jak postupovat
dále.
Co se týká druhé části výstavby – povrchů cest, obec s firmou Swietelsky podepsala dvě
smlouvy. První byla 1. 8. 2018 na

10 516 242 Kč. Dodatek byl
podepsán 18. 10. 2018, což
bylo již
po volbách, a to na
2 721 932 Kč! V tomto dodatku je rozepsán mimo jiné dvojitý
živičný nátěr, uzavírací nátěr, obrubníky chodníkové 187 m, zámková dlažba 224 m2. Pokud bychom na tuto částku měli krytí
v pokladně, dalo by se to respektovat, ale my máme jen vyčerpaný
úvěr, vyčerpanou dotaci a chybí
milionové částky.
Budeme samozřejmě dělat, co se
dá. Máme podané různé žádosti
a budeme doufat, že nám s tím pomohou. Je to ovšem běh na dlouhou
trať a bylo velmi nezodpovědné podepisovat smlouvy, na něž nebylo
zajištěno financování.

Shrnutí druhé etapy kanalizace

Řemeslníci a všichni, co můžete
nabídnout své služby
spoluobčanům, máte možnost
v prvním čísle Pcheráka, které vyjde v březnu 2019, inzerovat za zaváděcí cenu 50 Kč,
a
to
i
ve
facebookové
a webové verzi.
Velikost
inzerátu je: šíře 1 sloupec
a výška 5 cm. Rukopis nebo obrázek inzerátu zasílejte na e-mail
pcherak@obecpchery.cz.
V dalších
tištěných, facebookových a webových číslech pak můžete inzerovat za
symbolickou částku 100 Kč
(základní velikost). Kdyby si
někdo přál inzerát větších rozměrů nebo ho graficky upravit,
pak se cena úměrně zvyšuje.

N

a nového starostu se obrací hodně občanů, kteří si stěžují na rozbité či chybějící chodníky. Co se týká
budování nových chodníků, záleží na

Opravy chodníků
tom, jak vybředneme z finančních
problémů, které nám zanechalo minulé vedení obce. Opravy havarijních
stavů budeme řešit vlastními silami.
Od ledna budeme mít dva nové pracovníky, kteří jsou i zedníky a měli
by v části své pracovní doby podobné
věci opravovat svépomocí - vymění
dlaždice, podsypou je atd. Mějte prosím pochopení, že se to nedá stihnout všechno najednou. Vše se bude
dělat postupně, budeme procházet
obec, někde začít a skončit musíme.
Prosíme proto o trpělivost.

Autobusy do Prahy

Špatné spojení mezi Pcherami a Prahou komplikuje život mnoha občanům, a proto jsme rádi, že jednání
s PID o zlepšení dopravy se pohnulo
trochu dopředu.
Petici, ve které jsme vyzývali Integrovanou dopravu Středočeského
kraje, aby měly Pchery přímé a častější spojení s Prahou, podepsalo 550
občanů. V říjnu se sešli zástupci obce
Marcel Miška, Tomáš Kraus a Jaroslav Tatek s ředitelem IDOS Pavlem
Procházkou a projektantem autobusových linek Janem Beránkem. Na
setkání byla předaná naše petice,
kterou jsme doplnili o podrobnosti
problému. Pánové nás informovali, že integrace oblasti Slánska do
Pražské integrované dopravy se protahuje, protože naráží na problémy
technického rázu. První informace
o nových trasách jsme měli dostat
v polovině listopadu, což se nestalo, a proto jsme pana Beránka opět
kontaktovali. On nám ovšem sdělil,
že čekali, až budou po volbách v dotčených obcích ustanovena nová zastupitelstva, s nimi pak teprve budou jednat o trase. Termín jednání
je plánován na polovinu ledna 2019.
Orientační termín spuštění PID na
Slánsku je od září 2019.
Za důležité považujeme, že pánové
z PID se kladně postavili k našemu
návrhu a neviděli žádný důvod, proč
by nemohlo dojít ke změně a autobusy neměly jezdit přes Pchery. Doufáme tedy, že naše úsilí skončí kladně
a lidé dojíždějící do Prahy budou mít
o něco jednodušší život.
PCHERÁK, MK ČR E 23474,
obecní zpravodaj, vychází 4x
ročně, vydavatel obec Pchery, Humny 333, 27308 Pchery,
IČO 02234788, šéfredaktorka
Mgr. Kateřina Tatková, redakční
rada: Ing. Kateřina Mahovská,
Mgr. Kateřina Tatková, Bc. Marcel Miška, Marek Beznoska, Jaroslav Tatek. E-mailová adresa:
pcherak@obecpchery.cz

Lampionový průvod, pořadatel Pcherské maminky

Dýňobraní,
pořadatel Pcherské maminky

3. Pcherské čertovské rejdění,
pořadatel Pcherské tečky

Rozsvícení vánočního stromu,
pořadatel Pcherské maminky

Adventní tvoření,
pořadatel Pcherské maminky

