Listopad 2014
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V listopadovém slovu starosty bych Vás rád informoval o postupu prací na Vébrově restauraci. Kdo
se pohybujete okolo stavby, pozorujete, jak se z ní postupem času stává krásná a reprezentativní
budova, kterou nám chválí i přespolní. Ve čtvrtek 13. listopadu byla stavební firmou JOKAS předána
etapa zateplení, na niž jsme obdrželi dotaci z Operačního programu životní prostředí.
V současné době na „Vébrovce“ probíhají i další práce. Do konce roku by měly být hotové omítky a
stropy v sálu, jevišti a v budoucím lokálu, stejně tak i elektroinstalace, topení a vzduchotechnika. Ve
stejném termínu budeme mít hotové v přízemí přístavby kompletní zázemí sálu, takže o vánočním
zpívání nejen že uvidíte, jak se Vébrova restaurace upravuje i zevnitř, ale budete si moci i „odskočit“ .
Další aktivitou, která přidá našemu budoucímu Obecnímu domu, je zadláždění vjezdu a části dvora
kamennou dlažbou. I tyto práce, na které jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova
(administrovaného MAS Podlipansko), by měly být hotové do konce roku.
No, a od neděle je Vébrova restaurace bez brány… Na základě doporučení statika se zastupitelé
přiklonili k návrhu bránu postupně rozebrat, kamenný oblouk uložit a po zadláždění postavit bránu
novou – se starými kamennými oblouky. A právě stavba brány bude takovou malou výzvou pro nás,
obyvatele Polep, jestli se ještě umíme sejít a společně postavit něco hezkého.
Kdo šel poslední týden okolo, uviděl před Vébrovou restaurací velikou díru do země. Od čtvrtka je v
ní betonová jímka o objemu 8 m3, která bude do doby, než vybudujeme kanalizaci, sloužit pro sociální
zařízení v přístavbě.
Přijďte se podívat na rozsvěcení stromku a uvidíte, jak se nám rodí zázemí pro naše společné akce.
S přáním pevného dobrého zdraví Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu Polepy
Volba členů výborů a obsazení zřizovaných komisí
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen předseda finančního výboru Ing. Václav Civín a
předsedou kontrolního výboru pan Jaromír Syřínek. Na tomto zasedání také zastupitelé odsouhlasili,
že oba výbory budou pracovat ve tříčlenném obsazení.
Na zasedání zastupitelstva 19.11.2014 byli členy finančního výboru zvoleni Ing. Adéla Vokounová a
pan Michal Tafel, členy kontrolního výboru byli zvoleni Mgr. Evženie Mačková a pan Eduard Kotlář.
Dále byl zvolen předsedou komise rozvoje obce (dříve stavební komise) Ing. Jiří Novák, členy komise
byli zvoleni p. Karel Čech, Ing. Adéla Vokounová a p. Eduard Kotlář.
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@volny.cz

Předseda kulturní komise nebyl zvolen, Mgr. Evženie Mačková nabízenou pozici nepřijala a jiný
nástupce zatím nebyl navržen s tím, že rozhodnutí o složení kulturní komise bylo odsunuto na
prosincové zasedání zastupitelstva. Aktivity kulturní komise prozatím budou zajišťovat starosta,
místostarostka a ochotní dobrovolníci z řad občanů.
Je mezi vámi někdo, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu? Kontaktujete nás, budeme rádi.
Odměňování zastupitelů
Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva byly odsouhlaseny odměny za výkon jednotlivých
funkcí zastupitelstva ve stejné výši jako v minulém volebním období následovně (před zdaněním):
Za výkon funkce neuvolněného starosty
15 510,- měsíčně
Za výkon funkce neuvolněné místostarostky
14 040,- měsíčně
Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
1 070,- měsíčně
Za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru nebo komise
1 360,- měsíčně
Oprava škod vzniklých při povodni
Společnost Povodí Labe na základě požadavku obce v současné době zpracovává projekt
k odstranění povodňových škod na Polepce z roku 2013, a to v úseku od silničního mostu až k dolnímu
splavu – budou se opravovat poničené břehy a odstraňovat nánosy. Samotné práce by měly začít
přibližně v květnu 2015. O podrobnostech budou majitelé dotčených nemovitostí informováni členy
komise rozvoje obce.
Obec požádala o dotaci na opravu horního splavu po povodni. Připravený projekt na opravu ve výši
cca 715 tis. Kč vč. DPH, který zahrnuje celkovou rekonstrukci a optimalizaci hladiny Polepky pro náhon
na rybník, byl na Státním fondu životního prostředí hodnocen pozitivně. Pokud si obec zažádá, je
pravděpodobné, že dotaci získá. Spoluúčast obce na tomto projektu se odhaduje ve výši cca 155 tis.
Kč. Zastupitelé zatím v této věci nerozhodli, jednak pověřili komisi rozvoje obce poptat konkurenční
cenové nabídky na opravu splavu, jednak se změnil majitel rybníku. Ten nabídl obci nadále možnost
využívat rybník pro potřeby obce, v otázce případné spoluúčasti na opravě splavu se ale názory stran
liší a budou projednávány i s majitelem rybníku, až budou známy konkurenční nabídky na opravu
splavu.
Informování občanů – Polepské listy, obecní web, zasílání zpráv e-mailem, hlášení obecního rozhlasu
Zastupitelé, ani hosté, neprojevili na zasedání zastupitelstva o zřízení redakční rady pro vydávání
Polepských listů zájem. Obsah Polepských listů nebude zásadně měněn, sestavovat je bude paní
Kučerová, články od jiných autorů budou zveřejněny bez jakýchkoliv zásahů a podepsány jejich
jménem, nebude chybět slovo starosty nebo fotbalové zprávy (ty jsme do tohoto čísla neobdrželi).
Polepské listy budou vydávány do týdne po uskutečnění řádného zasedání zastupitelstva ve vlastní
režii obecního úřadu. Již od příštího vydání bude zavedena možnost zasílání listů v PDF formátu 2 dny
před roznáškou, čímž si zájemci zajistí informace o 2 dny dříve před papírovým vydáním – viz přiložený
anketní lístek.
Zveřejňování aktualit a dalších informací na webových stránkách obce zajišťuje v současné době
pan Svoboda. Ten nás upozornil na zastaralý systém stávajících webových stránek a doporučil
převedení nynějších stránek na systém nový. Při této příležitosti mohou být obecní stránky doplněny či
jinak uspořádány. Rádi uvítáme vaše postřehy a názory na webové stránky, posílejte je, prosím, emailem na oupolepy@volny.cz do 4.12.2014. I vaše připomínky budou předány panu Svobodovi na
pracovním setkání ohledně nové podoby webových stránek obce. Děkujeme za případné rady a
postřehy
Dále Vám na přiloženém anketním lístku nabízíme možnost zasílání krátkých aktualit na Vaše emailové adresy formou skryté kopie. Pro informování občanů bude samozřejmě využíván také obecní
rozhlas. Hlášení budou jako doposud podle potřeby.

Jednou větou ...











Ve stadiu vyjednávání je Smlouva o předání odpadních vod s Městem Kolín. Cílem zastupitelů
je, aby smlouva (s ohledem na technické řešení připravované kanalizace odpadních vod, kde se
s jinou variantou než je napojení na kanalizační síť v Kolíně, nepočítá) byla nevypověditelná.
V souvislosti s novu nájemní smlouvou na plynofikační řad mezi RWE a Obcí Polepy zastupitelé
potvrdili, že nadále mají zájem o odprodej plynovodu RWE, zmiňovaná společnost však
v současné době výkupy tohoto majetku neprovádí.
Zastupitelé pověřili starostu obce, aby podepsal smlouvu s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s překopáním vozovky při
výstavbě splaškové kanalizace.
V lokalitě Havrdovy zahrady na katastru Kolína bude vybudována místní komunikace –
zastupitelé mají zaslat připomínky komisi rozvoje obce. Projekt je k nahlédnutí na Obecním
úřadu v Polepech.
Do majetku obce Polepy bude převeden biokoridor u obchvatu u přemostění údolí Polepky
směrem na Hluboký Důl vytvořený Státním pozemkovým úřadem.
Obec Polepy zvažuje možnost požádat o dotaci na nové podlahy ve Vébrově restauraci v sále a
v lokálu z grantu TPCA tak, aby mohla být hospoda využívána pro obecní akce.
Od 24. listopadu probíhá svoz TDO opět každou středu. Bioodpad bude svážen až na jaře, o
přesném termínu svozu budete včas informováni.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.
papír – každý pátek – 28.11., 5.12., 12.12., 19.12., 26.12.
sklo – v pátek poslední týden v měsíci – 28.11., 26.12.
nápojové kartony – sudé úterý – 25.11., 9.12., 23.12.
Třídit můžete i hliník. Sběrná nádoba je umístěna na dvoře u OÚ. Drobné vysloužilé
elektrospotřebiče, baterie a zářivky lze také ekologicky likvidovat. Nádoby pro tento druh
odpadu najdete za vchodovými dveřmi na OÚ. Kontejner na větší elektrické spotřebiče (např.
počítač) naleznete u hasičské zbrojnice.

Hospodaření obce
Návrh rozpočtu na rok 2015
Příjmy
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu
na rok 2015.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Celkem
Na úřední desce je také zveřejněn
Výdaje
rozpočtový výhled obce na léta 20152018.

Daňové
Nedaňové

614 560

Vlastní činnost

282 273

6 133 833
Údržba obce /zeleň, komunikace/

675 000

Osvětlení

160 000

Odpady

650 000

Provoz obecního úřadu

936 833

Odměny zastupitelů

470 000

Příspěvek autobus

180 000

Knihovna

23 000

Rozhlas

10 000

Kultura

174 000

Fotbal

127 000

Rozvoj obce /Vebrova restaurace/

Celkem

5 237 000

2 728 000

6 133 833

Knihovna
Obecní knihovna Polepy zve polepské ženy na "Adventní posezení“. Udělejte si chvilku a přijďte si ve
čtvrtek 4.12.2014 v 17.00 hodin společně poklábosit při kafíčku a malém občerstvení do polepské
restaurace, než nás zcela pohltí předvánoční úklid a pečení cukroví.
Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Rozsvěcení vánočního stromu v Polepech
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu se uskuteční v neděli 30. listopadu od 16 hodin před
Vébrovou restaurací. Těšit se můžete na tradiční program – prodejní výstavku paní Abrahámové,
výrobky kluků ze Zvonečku, paní Brhlíková nabídne vánoční dekorace z papírových ruliček, paní
Svobodová z Miskovic svíčky a vánoční dekorace. Pro potěšení duše vám nabídneme koledy a vánoční
melodie, k potěšení chuťových buněk vám nabídneme svařené víno, trochu cukroví, možná něco
slaného, pro děti pečený čaj s ovocem.
A pojďme šetřit naši přírodu i obecní kasu, přineste si tentokrát svůj hrníček na horký nápoj,
alespoň vás letos nebudou pálit prsty.
Balónky s vánočním přáníčkem
Na třetí adventní neděli 14. prosince 2014 jsme připravili od 15 hodin na polepském hřišti
netradiční akci vypouštění balónku s přáníčkem pro Jéžiška. Přijďte si zpříjemnit vánoční čas,
zavzpomínat na dětství a napsat si tajné přání, které se prý o vánocích splní. Program bude zpestřen
vystoupením pěveckého sboru Privatissima z Kolína, prodejem
čerstvých adventních svícnů z dílny „Kluků ze Zvonečku.“ Pro děti
budou připraveny jejich oblíbené párky v rohlíku, fotbalisté vyudí
předvánoční klobásky, náladu si zlepšíme speciálním vánočním
svařákem a balónkové setkání bude zakončeno krásným adventním
ohňostrojem za doprovodu vánočních koled. Pro každého bude
připraven nafouknutý balónek s cedulkou na napsání či namalování
přání. Pokud nám napadne sníh, vyhlásíme soutěž ve stavbě
sněhuláků. Na akci Vás srdečně zvou za obec Polepy E. Mačková a
členky bývalé kulturní komise.
E. Mačková

Společenská kronika
V listopadu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Zdeňková Emílie 87 let
paní Pilná Anna
86 let
paní Koubská Helena 82 let
pan Holoubek Lubomír 82 let
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

