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PLES MĚSTA STOCHOV A KAMARÁDŮ

Město Stochov
Starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
si vás dovoluje pozvat na

12. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY 4. února 2012
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA TELEVIZE
Hraje skupina FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Host večera: Kamélie
Ples moderuje Kamila Barochová
Předprodej vstupenek: INFO středisko - přízemí
MÚ Stochov od 16.1. 2012.
Pro vytrvalce po ukončení plesu DISCO.
Vstupné 140,-Kč
Živý Betlém
Jako každý rok, tak i letos proběhla akce Živý Betlém.
Tentokrát v odlišném a netradičním pojetí. Za scénářem
stojí dvojice, která ztvárnila sv. Petra – Jan Biroš a Ježíše –
Jiří Ruml. Neodmyslitelnou součástí se stalo i účinkování
Základní umělecké školy Stochov. Žáci této školy nám
za doprovodu vyučujících zazpívali krásné koledy a tímto
jim děkujeme. Poděkování patří i zaměstnancům DK Stochov Tomáši Barochovi a Marii Benešové. Malý Ježíšek
alias Vašík Mlynařík se nenechal ze svého poklidného spánku vyrušit ani sněžením, které nám přispělo k vánoční atmosféře. Přestože nás postihly nemilé události v podobě
onemocnění jednoho ze tří králů a drobných technických
obtíží, doufáme, že se vám naše pojetí líbilo a budeme
se těšit opět příští rok.
S přáním všeho nejlepšího v novém roce o.s. Kamarádi.
Romana Slámová

PF 2012

Občanské sdružení
Kamarádi přeje všem
svým příznivcům úspěšný
rok 2012. Těšíme se na
shledání s vámi na všech akcích, které
na tento rok připravujeme.
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Pátek 27.1. 2012
KATAPULT
Premiérový koncert pro rok
2012. Tradiční místo, after party, podpisovka. Vstupenky již
v předprodeji!
Velký sál DK
od 19,30
vstupné 260,260,-

Pátek 20.1. 2012

KOKTEJL

Po krátké odmlce je tu pro vás opět zábavný, humorný a hudební občasník Koktejl !
Do tohoto pořadu přijal pozvání hudebník, malíř, politik, osobnost – F.R. Čech .
Foyer DK
od 19,00
vstupné 150,150,-

Schválený rozpočet - PŘÍJMY

2012

Schválený rozpočet - VÝDAJE

2012

Položka

Položka
Třída 1 - daňové příjmy
Daně - celkem
Daň z příjmu práv.osob - obce
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství.
Poplatky za výherní automaty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad

tis.
45330
36400
4000
260
220
250
500
1100
2600

Třída 2 - nedaňové příjmy
Kultura
Kino
Knihovna
Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou
Místní hospodářství
Nebytové prostory - nájem
Nebytové prostory - služby
Sportovní areály města Stochova
Správa bytů
Úhrada starých dluhů
Předplacené nájemné - byty
Příjmy z pronájmu majetku
Technické služby
Tepelné hospodářství
Příjem z pronájmu pozemků
Pronájem kabelové televize
Příjem z věcného břemene
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Pokuty
Příjmy z prodeje nekap.majetku
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady
Příjem za reklamu
Příjem za služby svoz odpadu
Třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků

95129
848
800
48
120
120
91600
2500
4900
3200
75750
3250
2000
1030
50
700
50
130
100
821
540
281
50
50
660
150
120
90
300
678
178
500

Třída 4 - přijaté dotace
Státní dotace školství
Neinvestiční dotace od obce
Státní dotace - na státní správu
Dotace na sociální služby
Dotace na politiku zaměstnanosti
Investiční dotace na ,, Revitalizaci návsi v
Honicích,,
Středočeský kraj - dotace na kapličku Honice
Třída 8 - financování
Převod z rezervního fondu

6910
800
170
3000

300
19324
19324

Město celkem

167371

1500
1140

Školství
Školství - příspěvková organizace
Investiční rezerva

tis.
7023
6323
700

Zdravotnictví
Protidrogová prevence
Kultura
Kino
Knihovna
Kulturní fond
Multifunkční centrum Čelechovice
Fond pro mládež a seniory
Kronika
Vnitřní správa
Zastupitelstvo
Správa MěÚ
Práce a sociální věci
Dům s pečovatelskou službou
Fond sociální - město
Výdaje na politiku zaměstnanosti
Místní hospodářství
Nebytové prostory
Sportovní areály města Stochova
Vratka za PV - neodbydlené nájemné
Byty
Správa bytů
Bezpečnost a čistota města( komun.služby)
Údržba města celkem
Odpadové hospodářství
Bezpečnost města
Všeobecná pokladní správa
Příspěvky na sport a kulturu
Příspěvky - fond starosty
Požární zbrojnice
Příspěvek na opravu varhan v kostele
DPPO-obce
Daně z převodu majetku, ostatní finanční výdaje
Příspěvek na novou bytovou jednotku
Mezinárodní výměna
Audit,příspěvek svazu měst a obcí
Nákup pozemků
Stavebnictví
Projekty
Komunikace
Obnova přírodních lokalit- okolí multifunkce
Čelechovice
Stavební údržba - město
Sportoviště
Dopravní značení
Zastávky ČSAD
Revitalizace návsi v Honicích
Kaplička Honice
Střecha stará škola Stochov
Ostatní výdaje ze ZBÚ
Splátky úvěrů
Úhrada úroků z úvěru

30
30
4158
2573
938
367
140
100
40
16400
800
15600
2994
894
100
2000
10900
5500
5000
400
79000
79000
15805
9035
3200
3570
6540
600
90
30
100
4000

Město celkem

167371

1000
120
300
200
100
16050
500
7000
2000
800
200
50
500
4000
500
500
8471
6715
1756

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
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PŘIPOMENUTÍ – STARTOVACÍ BYT
V současné době je vyhlášen další STARTOVACÍ BYT (dočasné bydlení je určeno pro mladé rodiny, totéž platí i pro matky a otce s dětmi, druha s družkou a dětmi).

byt 2 + 1, Stochov, 9. května 241/21 – 3. podlaží, ústřední vytápění
započtená velikost bytu (pro nájemné ) 46,86 m2.
Prohlídka bytu možná v následující dny:
18.01.2012
16.00 hod. – 16.15hod.
08.02.2012

10.00 hod. - 10.15 hod.

08.02 2012
16.00 hod. – 16.15 hod.
Podmínky, které musí žadatel o ,,Startovací byt“ splnit, jsou k dispozici spolu se žádostí v podatelně MÚ Stochov nebo ke
stažení na webových stránkách města www.stochov.cz
Uchazeči o výše uvedený byt podají vyplněný formulář v zalepené obálce s označením ,,Stratovací byt“ do 20. února 2012
do 12.00 hodin na MÚ Stochov č. dveří 2 – podatelna.
Výběr budoucích nájemců se provede veřejným losováním, kterého se mohou účastnit zástupci z řad zájemců. Veřejné losování se uskuteční na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.
Místostarostka , M. Becherová

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ZÁPI S
do 1. tříd Základní školy Stochov se koná v pátek 21. ledna 2011
od 14.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu 22. ledna 2011 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zápis se týká dětí narozených v době od 1.9.
do 31.12. 2005 a od 1.1. do 31.8. 2006.
Zápis se uskuteční v přízemí hlavní budovy školy.
Poděkování
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Komisi
pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Ludvík Darovec
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému
úřadu Stochov a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání
k mým narozeninám.
Miroslav Vodička
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za projevené
blahopřání k narozeninám.
Rudolf Zeman
Děkuji za blahopřání a balíček k životnímu jubileu.
Pavel Kosinka

Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, Komisi pro mládež
a seniory, organizaci STP, ČČK, ČKŽ, přátelům i známým,
kteří u příležitosti mých narozenin, mne potěšili milou návštěvou, přáním i dárky. Paní starostce Ing. Fišerové děkuji
za příjemný večer při písničkách paní Simonové. Přeji všem,
aby co budou prožívat v novém roce, bylo jen to dobré,
byli šťastní a zdraví.
Děkuji Jiřina Šindelářová

Děkujeme městu Stochov za předvánoční dárek vstupenky na koncert
Ivety Simonové a občerstvení. Bylo to
skvělé.
A ještě jeden dík - za naši krásnou
Zalaveckou ulici. Ať se vám všem
v novém roce daří.
Manželé Krobovi - Čelechovice
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ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA

Nejdůležitější body z 23. a 24. zasedání Rady
města ze dne 14. a 21. listopadu 2011
Rada města po projednání odsouhlasila:
* vyhlášení záměru na pronájem garáží a skladu, na parc.
č. 709/19, v k. ú. Stochov, (ul. U stadionu) s tím, že minimální nabízená cena je 850,- Kč/měsíc;
* vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 490,
v ul. U stadionu, Stochov, v které se nachází garáž, dílna, kancelář,
skladové prostory, šatny, sociální zařízení, chodby a travnatá fotbalová
plocha, s tím, že minimální nabízená cena je ve výši 20.000,- Kč, včetně kompletní údržby travnatého fotbalového hřiště bez nákladů na spotřebu vody na jeho údržbu;
* vyhlášení záměru na pronájem místnosti ve Sportovní hale Stochov,
využívanou ke spinningu s tím, že minimální nabízená cena je 5.000,Kč/měsíc;
* provedení zemních prací v prostorách sportovního areálu Města Stochov, v celkové částce 400.000,- bez DPH, společností Klika a Dvořák, s.r.o., Kladno;
* provedení výměny topných těles v čp. 490 - Baník Stochov, v částce
115.500,- Kč bez DPH, od firmy Instala – Milan Bubeník, U kapličky
130, Doksy;
* splácení jistiny ve výši 100 tis./měsíc z úvěru s Českou spořitelnou,
a.s., na akci „Odkanalizování obce Čelechovice, Honice“, v celkové
výši 23 mil. Kč;
* prodloužení chodníku v ul. J. Dundra, z důvodu připravované akce
„Revitalizace návsi Honice“, v částce 120.282,60 Kč bez DPH;
* provedení obrub v ul. Za Kampeličkou – k odklonění průtoku dešťové vody do stávající dešťové kanalizace společností Fisa, s.r.o., Kladno, v částce 27.421,- Kč bez DPH;
* provádění prací na zasíťování části ul. Zahradní s tím, že bude
s majiteli dotčených nemovitostí uzavřena smlouva o úhradě nákladů
spojených se zasíťováním;
* finanční příspěvek z fondu starostky města ve výši 1.000,- Kč,
na maturitní ples končících ročníků Střední školy služeb a Řemesel
Stochov, který se bude konat dne 13. 1. 2012, v Kulturním domě
v Kladně;
* provedení propojení RACK – Městského úřadu a Městská policie
Stochov, pomocí optického a sdělovacího kabelu společností Jirků A-Z,
s.r.o., Kladno, v celkové částce 42.921,10 Kč bez DPH;
* Občanskému sdružení Kamarádi Stochov, prominutí nájmu
z pronájmu foye DK Stochov, dne 18. 11. 2011 od 16,00 -18,00 hodin, za účelem Hollywoodského představení kroužku Starší kamarádi.
* instalaci dvou kusů odpadkových košů v ul. Osvobození
a Švermova, z důvodu zvýšeného výskytu znečištění veřejného prostranství;
Rada města po projednání vybrala:
* společnost Ing. Arch. Karel Albrecht, T. G. M. 539, Kladno, na zhotovení projektové dokumentace - „Rekonstrukce objektu čp. 486
Stochov – I. etapa“ (budova MÚ, pozn. red.), v částce 475.000,- Kč Kč
bez DPH;
* společnost Ing. Karel Albrecht, Žižkova 539, Kladno, na realizaci
„Revitalizace návsi Honice – I. etapa“ v částce 3.993.071,- Kč bez
DPH;
* nabídku pana Karla Řehoře, Svatopluka Čecha 1249, Kladno, na provedení „Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého Honice“
v částce 392.044,- Kč bez DPH; Rada města po projednání pověřuje:
* starostku města paní Ing. Stanislavu Fišerovou, MPA
a vedoucího odboru investic, p. Bc. Daniela Skrčeného, zajištěním podkladů k dotačnímu titulu na zateplení veřejných budov, které jsou
v majetku města;
Rada města po projednání doporučuje:
* Zastupitelstvu města schválit název nové ulice v bývalém zahradnictví „U studánky“.
* Zastupitelstvu města schválit úpravu Zásad pro přidělování příspěvku
na výstavbu nových bytových jednotek a výstavbu rodinných domků, které se uskuteční dne 30. 11. 2011.

Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva
města ve Stochově ze dne 19. prosince 2011
Zastupitelstvo města po projednání:
I. Bere na vědomí:
*
zprávy z jednání Rady města za období mezi 9. a 10. řádným
zasedáním Zastupitelstva města.
II. Konstatuje:
*
splnění, popřípadě naplňování usnesení z předešlého zasedání
Zastupitelstva města.
III. Schvaluje:
*
změnu programu jednání Zastupitelstva města rozšířením bodu
č. 7 – finanční vyrovnání nemovitých věcí TJ Baník a movitých
a nemovitých věcí TK Stochov;
*
prodej části nemovitosti p.p.č. 1051/3 k.ú. Čelechovice – dle
geometrického
plánu,
za
cenu
255,Kč/m2
panu
Ing. Rostislavu Káňovi, Praha. Geometrický plán zpracuje Město
Stochov a náklady na zpracování geometrického plánu hradí kupující;
*
prodej části nemovitosti p.p.č. 1178/1 k.ú. Čelechovice – dle
geometrického plánu, za cenu 125,- Kč/m2 paní Mileně Tůmové,
Stochov. Geometrický plán zpracuje Město Stochov a náklady na
zpracování geometrického plánu hradí kupující;
*
rozpočtové opatření č. II pro rok 2011 s navýšením na straně
příjmů i výdajů ve výši 346 tis. Kč, celková výše upraveného rozpočtu činí 214. 127 tis. Kč;
*
rozpočet pro rok 2012 na straně příjmů i výdajů ve výši 167.
371 tis. Kč;
* rozpočtový výhled hospodaření do roku 2014;
*
finanční vypořádání týkající se hmotného investičního majetku
mezi městem Stochov a TJ Baník Stochov ve výši 250.000,-Kč
s tím, že toto bude zapracováno do rozpočtového opatření č. II pro
rok 2011;
*
finanční vypořádání movitého majetku mezi městem Stochov
a TK Stochov ve výši 65.500,-Kč s tím, že toto bude zapracováno
do rozpočtového opatření č. II. pro rok 2011. Tímto se revokuje
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 30.11. 2011 čl. IV/1;
*
převedení projednání finančního vypořádání hmotného investičního majetku mezi městem Stochov a TK Stochov na příští zasedání
Zastupitelstva města;
/* Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.2/2011,
kterou se mění příloha č. 1, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010;
* pověření Mgr. Miloslavy Becherové, zástupkyně starostky města,
k podepisování v příloze uvedených úkonů, po předchozím schválení
příslušnými orgány města Stochova;
* příspěvek na pořádání Stochovské Thálie 2011 ve výši 50.000,-Kč
Kulturnímu zařízení města Stochova;
* vyhlášení startovacího bytu dle schválených pravidel do příštího
zasedání Zastupitelstva města.
IV. Neschvaluje:
* uzavření dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Veřejnoprávní
smlouvu mezi obcí Svinařov a městem Stochov o působení Městské
policie Stochov v katastru obce Svinařov.

Připravil HoJ.
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ITES spol. s r.o.

Vážení občané,
máme před sebou druhou polovinu topné sezóny
2011 – 2012. V porovnání s předchozími roky nebyla první
část topné sezóny z hlediska počasí tak náročná, a tedy
i objem vyrobeného tepla není takový, jako býval v předcházejících letech. Tento stav je ovlivněn nejen počasím, ale i stavem zateplení objektů ve Stochově. Jelikož
tento trend bude i nadále pokračovat, otvírá se naší firmě možnost více využívat teplo vyrobené na kogenerační jednotce, kde teplo vzniká jako druhotný produkt výroby elektřiny, a rovněž více využívat propoj
soustav K1 a K353. V případě aktivace propoje můžeme velice jednoduše používat pro vytápění a ohřev
vody aktuálně výhodnější zdroj tepla.
Dále bych Vás chtěl informovat, že se nám, díky vstřícnosti vedení města a ve spolupráci s ekonomickým odborem, podařilo přesně určit lokalizaci a stav zastaralých prvků původní topné soustavy z období
vytápění systémem blokových kotelen. Aby bylo možno tyto nefunkční technologie z účetnictví města
vyřadit a zrušit, bylo třeba všechny položky dohledat a přesně pojmenovat (některé byly dokonce z let
1956 – 1958), což bylo dosti náročné. Nyní bude možno postupně začít technologie likvidovat a finanční
prostředky získané odevzdáním kovového šrotu vracet do městského rozpočtu. Vy, kteří znáte technologii
uhelných kotelen, jistě víte, že množství kovového odpadu bude nemalé.
Závěrem bych Vás chtěl informovat o opravě topného systému, kterou plánujeme na období
9.1.2012 – 18.1.2012. Půjde o opravu páteřního rozvodu na křižovatce ulice J.A. Komenského a ulice
Švermova. O přesných termínech odstávek budete informováni. Přestože se jedná o havarijní opravu, provedli jsme provizorní opatření, abychom neomezovali Vaši tepelnou pohodu během vánočních a novoročních svátků a finální opravu odsunuli na leden 2012.
Děkuji za pochopení a přeji Vám v roce 2012 mnoho úspěchů.
Za společnost ITES spol. s r.o.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

NAŠE

Kulturní zařízení
STOCH
města
OV
Stochov – DŮM KULTURY
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MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ
NA LEDEN 2012

Středa 4.1. Koncert pěveckého sboru
GAUDIUM Kladno
Absolventský koncert Kamily Barochové. Host: Dívčí cimbálová
muzika pod vedením Terezy Mlynaříkové.
Velký sál DK
od 19:30
vstupné dobrovolné

Pátek 20.1.

KOKTEJL

Po krátké odmlce je tu pro vás opět zábavný, humorný a hudební
občasník Koktejl ! Do tohoto pořadu přijal pozvání hudebník,
malíř, politik, osobnost – F.R. Čech, super taneční a veselý program taneční skupiny TORNÁDO, překvapení, Stolová úprava,
diskotéka – prostě skvělý večer! Pořadem provází Luboš Fleischmann.
Foyer DK
od 19,00
vstupné 150,-

Neděle 22.1. NOSTRA DIVADLO Nové Strašecí
Uvádí premiéru autorské hry Vojty Dvořáka HODINA MEZI
PSEM A VLKEM Režie Iva Dvořáková
Velký sál DK
od 19,00
vstupné 40,-

Úterý 24.1. Trampoty krejčíka Honzy a jeho kamarádů
Zábavný pořad pro děti. Zadáno pro ZŠ a MŠ. Pořad zajišťuje
agentura SECY Nymburk.
Velký sál DK
od 10,00
-

Pátek 27.1.

KATAPULT

Premiérový koncert pro rok 2012. Tradiční místo, after party, podpisovka. Vstupenky již v předprodeji!
Velký sál DK
od 19,30
vstupné 260,-

Připravujeme:

10.2. 2012 - SCREAMERS
V PROUDU ČASU – nový zábavný pořad travesti
skupiny Screamers
22.2. 2012 – VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND A.
PAVLÍKA - Koncert
Předprodej: Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576, Kladno, naproti obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300,
Vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové
nám. Stochov, tel. 736 759 885, nebo
v prodejně Papír – hračky, Komenského nám. N. Strašecí,
tel 603 313 480.
Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz;
www.hauser.cz; www.divadla.cz;
www.kamelot.cz; www.divadloluna.cz

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC LEDEN 2012

Vstupné: 75 Kč * 93 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 18.ledna *CIGÁN*

Středa 4.ledna *MOJE KRÁSNÁ UČITELKA*

Premiéra slovensko-českého psychologického filmu o
životě v romských osadách na východním Slovensku.
Vstupné: 68 Kč * 107 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Premiéra širokoúhlé komedie USA je příběhem zamilovaného studujícího a jeho krásné učitelky.
Vstupné: 72 Kč * 98 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pátek 6.ledna *SUPER 8*

Pondělí 23.ledna *VIDITELNÝ SVĚT*

Premiéra širokoúhlého hororu USA, kdy dětská parta natáčí zombie film a trochu se to zvrtne …
Vstupné: 70 Kč * 111 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Premiéra slovenského psychologického filmu o osamělosti člověka, která se může změnit v chorobnou posedlost.
Vstupné: 70 Kč * 104 minut * Mluveno česky a slovensky* Mládeži přístupno

Úterý 10.ledna *TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ*

Pondělí 30.ledna *OŠETŘOVATEL*

Premiéra širokoúhlé animované komedie USA. Slavná komiksová postava se konečně dostala po letech na filmová
plátna.
Vstupné: 80 Kč * 107 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Americká širokoúhlá komedie je příběhem laskavého
ošetřovatele v zoo parku a jeho souboje o krásnou
dívku.
Vstupné: 70 Kč * 104 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.

Středa 11.ledna *JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ*
Premiéra špionážní komedie Velké Británie, USA a Francie
s komickou postavou britského tajného agenta. V hlavní
roli Rowan Atkinson.
Vstupné: 72 Kč * 102 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 16.ledna *MECHANIK ZABIJÁK*
Premiéra širokoúhlého akčního krimi thrilleru USA. Elitní
zabiják a jedna obyčejná mise, která se nečekaně komplikuje …

Připravujeme na únor 2012 :
*PARANORMAL ACTIVITY 3*
*D L U H*

REKLAMY - INZERÁTY

Stránka 7

Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

NABÍZÍM DOCHÁZKOVOU SLUŽBU
MANIKŮRY, MODELÁŽE NEHTŮ
A PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA.
www. nehtyrasy.cz
Tel.: 775 685 357
mail: info@nehtyrasy.cz

Tel.: 775 217 400
Co nemáme, objednáme.
Pro mazlíčka a zahradu, přijďte si k nám pro radu.

ZUMBA S JANOU
TJ SOKOL STOCHOV
KAŽDOU SOBOTU 19-20 HOD
není nutná rezervace
info : zumbasjanou.blog.cz
www.bozibazarek.cz

!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské a tesařské
práce, montáž střešních oken a světlovodů.

Tel.:603 109 219, 605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme





Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
 Regulace
ekvitermní,
prostorové domácí telefony a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

NÁJEMNÍ BYDLENÍ
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? Znáte svá práva a povinnosti ?
§§§

Není žádným tajemstvím, že pronajímání bytů obyvatelům, kteří se svobodně rozhodli, že nebudou investovat do vlastního bydlení,
s sebou přináší různá úskalí. Ve výhodě bývá převážně pronájemce, který má k dispozici nejen odborné zázemí svých zaměstnanců, kteří mnohdy v oboru pracují již několik desetiletí, ale i erudované právníky.
Abychom tento handicap nájemcům alespoň trochu vyrovnali, uveřejníme v našem časopise seriál, který se bude touto problematikou
zabývat. Informace jsme čerpali z bulletinu Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) Jihomoravského kraje, který vztahy mezi nájemci a pronajímateli
řešil na odborné úrovni. A to nejenom u bytů v majetku města. Také majitelé soukromých nemovitostí pronajímají byty a jejich vztahy s nájemci
je nutno právně ošetřit.
Garantem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj, autor textu Jakub Ježek. Právní stav k 1. 10. 2011.
Při přípravě tohoto seriálu jsme využili vstřícností starostky města Ing. Stanislavy Fišerové, MPA a místostarostky Mgr. Miloslavy
Becherové, od kterých máme i nadále přislíbenou maximální podporu.

Základní práva a povinnosti z nájmu bytu
Některá práva a povinnosti nájemce bytu a pronajímatele
bytu upravuje podpůrně přímo zákon, jiná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele zákon přímo neupravuje, a tak jsou ponechána na
vzájemné smluvní dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce bytu a pronajímatel si jako jiní účastníci občanskoprávních vztahů
dokonce mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezaka-zuje a jestliže
z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.
Odchýlit se mimo jiné nelze právě od mnohých ustanovení na ochranu
nájemce bytu.
Zákon přímo říká, že pronajímatel je povinen předat nájemci
byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný
a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. V nájemní smlouvě
však lze dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s pronajímatelem
dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. Současně se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv a povinností.
Dále je třeba poznamenat, že podle zákona, nájemce bytu
a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle
práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu
a požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.
POZOR! Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to do 15
dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce
uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto
osob. Nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce se považuje za hrubé porušení povinností pro účely výpovědi z nájmu bytu!
Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo
vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich
práv!
Nájemce je dále povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci
a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody
i odpočet naměřených hodnot.
Stejně je povinen umožnit přístup
k dalším technickým zařízením,
pokud jsou součástí bytu a patří
pronajímateli. Pronajímatel je
rovněž oprávněn požadovat přístup do bytu za účelem kontroly,
zda nájemce užívá byt řádným
způsobem.

Nájemní smlouva
Nejste-li vlastníkem bytu,
ve kterém bydlíte nebo budete
bydlet, a tedy jednáli se
o byt ve vlastnictví obce, města,
organizace, družstva, fyzické
nebo jiné osoby, je vždy vhodné
mít k užívání daného bytu
písemnou nájemní smlouvu. V bytě sice můžete bydlet i bez
písemné nájemní smlouvy, v takovém případě se ale může jednat, v případě, že za užívání bytu neplatíte, o pouhou výpůjčku
bytu, nebo v případě, že za užívání bytu platíte, se může jednat
o jinou formu právního vztahu sloužící k bydlení, která Vám
ale jako obyvateli daného bytu neposkytuje zdaleka taková práva
a jistoty, jako nájemní smlouva k bytu! A to, ani když za užívání
bytu platíte! Pozor! I když máte k nájmu bytu písemnou nájemní
smlouvu, musí v ní být dohodnuto, že jako nájemce bytu platíte
za jeho užívání nájemné (nestačí jen jiné platby, například
za energie)! Jinak se nejedná o platnou nájemní smlouvu na byt,
se všemi z toho plynoucími důsledky, jako je nepřítomnost práv
a jistot Vás jako nájemce!
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, která podle
českého právního řádu musí být písemná, jinak je neplatná!
V nedávné historii, konkrétně v letech 1992 - 1994, sice bylo podle českého právního řádu možné uzavřít nájemní smlouvu
k bytu i jinak než písemně, ale to v žádném případě nelze doporučit. V uvedeném období uzavřené nájemní smlouvy k bytu sice
zůstávají v platnosti, ale nejen nájemní smlouvy k bytu je vhodnější mít uzavřené písemně. Jestliže písemnou nájemní smlouvu
z jakéhokoliv důvodu uzavřenou nemáte, ve vlastním zájmu to po
dohodě s majitelem bytu napravte! Nájemní smlouvou pronajímatel (majitel bytu) přenechává nájemci za nájemné byt do užívání,
a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání (na dobu
neurčitou). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to,
že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou! Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu práce nájemce pro
pronajímatele, vše však musí být v nájemní smlouvě výslovně
uvedeno!
V případě družstevního bytu lze nájemní smlouvu
mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva uzavřít
pouze za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva! Pokud jste členem bytového družstva, určitě si stanovy,
například od vedení družstva, opatřete a pečlivě uschovejte,
nejen pro potřeby nájemní smlouvy!
Pokračování v příštím čísle

STOCHOV PŘED 10 LETY

Stránka 9

Již se stává tradicí, že si v lednovém čísle NMS připomínáme důležité okamžiky, které byly v našem městě v popředí
událostí. Nejinak tomu bylo i v roce 2002, a tak mi dovolte ohlédnout se o deset let zpátky.

* 18. ledna se uskutečnil I. Ples města. K tanci i poslechu
zahrála
slánská
skupina
ROTACE.
Předtančení
a půlnoční Kankán zajistila taneční skupina Sokola Kladno.
* Při návštěvě tehdejšího ministra životního prostředí
Miloše Kužvarta, padla snad první vážnější zmínka o možnosti
kanalizace v Čelechovicích a dotaci na ni. Dnešní stav –
HOTOVO!
* Mezi špatné zprávy patří úmrtí bývalého starosty Stochova pana Jiřího Slavíka. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali.
* Zastupitelé města schválili jeden z nejvyšších rozpočtů
města s příjmy 212.472 milionů korun a výdaji rovněž ve výši
212.472 milionů korun. Na jeho výši měla zásadní vliv stavba
Sportovní haly.
* 1. června zve vedení města obyvatele města na slavnostní otevření Sportovní haly, kde již vystupují mladší žákyně Sokola
Stochov-Honice. Je zde také cíl Běhu Terryho Foxe. Celkové náklady na výstavbu činily 66 milionů korun, z toho dotace 27 milionů korun.
* Schválena rekonstrukce čistírny odpadních vod Stochov
-Slovanka s kapacitou 7 500 obyvatel.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 13.1. 2012. Povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923.
Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního
či sportovního spolku nebo jiné organizace? Využijte prostoru v časopisu
NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme.
Redakční rada:
Daniela Lišková tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115 e-mail: jahou@seznam.cz,
Jana Suprunová tel.: 312 651 277 e-mail: sekretariat@stochov.cz,
Tomáš Baroch tel.: 312 651 355 e-mail: kultura@stochov.cz.
Odpovědná redaktorka Daniela Lišková.
Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese
kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme,
aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu
(e-mail, nebo tel. číslo).
Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze
dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce,
do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

* Díky projektu INDOŠ se další školou připojenou do webové sítě stala Speciální škola StochovČelechovice. Učitelé ji využili při výuce, ale žákům
sloužila i mimo vyučování v zájmovém kroužku.
* Ze středy na čtvrtek 8. srpna celou noc pršelo
a Berounka začala vybírat svoji daň. Ničivé záplavy
postihly rekreační zařízení ve Višňové a smetly téměř
vše, co jim přišlo do cesty. Díky obětavosti kolektivu
vedoucích, v čele s Františkem Kvasničkou, se vše obešlo bez škod na zdraví a lidských životech. Při skromném zařízení tábora ani materiální škody nebyly příliš
veliké.
* Na Mírovém náměstí je budována fontána.
Čas ukázal, že rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva města bylo správné. Kromě architektonického významu,
který náměstí nedělá ostudu, je zřejmý zejména význam
životního prostředí. Znatelné zvlhčování ovzduší ocenili
již mnohokrát nájemníci bydlící na náměstí i obyvatelé
nakupující v přilehlých obchodech, zejména v letních
vedrech.
* 11. září otevřen po třinácti měsících zásadní
rekonstrukce Dům s pečovatelskou službou. V podkroví
vybudováno 12 nových bytů, přistaven výtah a zázemí
pro personál, v přízemí je zimní zahrada s klubovnou.
* Komunální volby potvrdily více hlasů pro
ODS a KDU-ČSL. Celkově městská rada mírně omladila. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni tito členové
RM: Ing. Jindřich Sybera – starosta města, Stanislava
Fišerová – zástupce starosty, Mgr. Věra Scheirichová,
Martin Vašina, Alena Čížková, Mgr. Miloslava
Becherová a Pavel Picka.
* Závěr roku proběhl netradičně v politických
přestřelkách mezi některými politickými stranami. Přesto to byl rok velice plodný a mimořádně úspěšný.
Z archivních materiálů zpracoval
Jan Houžvic

SPORT

STOLNÍ TENIS
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Podzim Stochovských stolních tenistů.
V mistrovských soutěžích si velmi dobře vedou muži našeho prvního družstva, kteří v krajské soutěži 2.tř. jsou stále v první
čtveřici a stále jsou ve hře na postup. Naše druhé družstvo v regionálním přeboru 2 tř. je po podzimu v polovině tabulky a jaro
ukáže, při reorganizaci této soutěže, zda setrvá i nadále v této soutěži při šesti sestupujících.
19.11.2011 proběhl na Kladně přebor regionu dospělých, v kterém poprvé v historii zvítězil člen našeho oddílu Jaroslav
Jedlička. Z dalších se na 4. místě umístil Petr Fencl a 9. -16. Zdeněk Janoušek. Ve čtyřhře J. Jedlička a P. Fencl skončili
bronzoví.
Podzim byl také ve znamení regionálních přeborů mládeže:
8.10. 2011 Stochov
ml. žáci 1.Velc Miloš, 17. Kožušník Radan
st. žáci 3.Truhlářová Adéla
12.11. 2011 Lány
ml. žáci 3.Velc Miloš, 17. Kožušník Radan čtyřhra: 2.místo Velc M. – Kožušník R.
17.12.2011 Dříň
ml. žáci 5.Velc Miloš
čtyřhra: 1. místo Velc M. – Assar A. /Sport Kladno/
26.11. 2011 byl také uspořádán podzimní turnaj pro neregistrované hráče. Účast patnácti hráčů
přineslo toto pořadí: Ženy 1. Svatošová T., 2. Machková H., 3. Krejčová S., 4. Jedličková D.,
5. Novotná P.
Muži 1. Bujdák P., 2. Muller J., 3. Zaspal Z., 4. Olišar D., 5. Moravec Pav., 6. Krejčí A., 7. Kalista R., 8. Majerčík J.
Senioři nad 70 let: 1. Královič L., 2. Čížek V.

MOTORISTICKÁ RUBRIKA
Jaké změny si připravil rok 2011 pro motoristy?
Motoristův rok, to nikdy není klidné období. Tu zákonodárci nebo ministerští
úředníci změní to, jindy zase ono. Čert aby se v tom vyznal. Nejinak tomu bylo i v roce
letošním, kdy po pěti letech došlo k nejvýraznějším změnám původního zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2001.
Vzhledem k tomu, že se právě nacházíme v zimním období, může sem patřit povinné
používání zimních pneumatik. Určitě sem bude patřit zavedení nových parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Celá řada změn nastala v bodovém systému,
například od 1. srpna kompletně nová tabulka bodově hodnocených jednání. Nová je také
úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Změn, které zákon zavedl, bylo samozřejmě podstatně víc a nejinak tomu bude v roce
2012. Hned 1. ledna nabyla účinnost část zákona č. 297/2011 Sb. a zejména jeho doplnění nového ustanovení § 89a,
podle kterého bude povinností jakéhokoliv lékaře oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou pravomocí případné podezření na to, že určitá osoba je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových
vozidel. Jinými slovy půjde o kvalifikovaný podnět k zahájení řízení o přezkoumání zdravotní způsobilosti
a případně k následnému odebrání řidičského oprávnění. Samotné předpisy upravující způsobilost řidiče
se prakticky nemění.
Mezi změny, které jsou účinné už od 1. ledna 2012, patří zejména také opatření proti takzvané „řidičákové
turistice“ související s právem Evropské unie. Souvisí to se snahami některých řidičů obcházet především německý
bodový systém tím, že si udělají řidičský průkaz v České republice.
Osoba blízká až příští rok
Převážná část zákona však začne platit až 19. ledna roku 2013. Mimo jiné se to týká i paragrafu, který by měl
omezit uvádění osoby blízké při řešení přestupků. Provozovatel automobilu bude muset podle novely zajistit,
aby řidič, jenž automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl
dostat až desetitisícovou pokutu. Její výše má být závislá na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro
provozovatele ale bude bez trestných bodů.
Za přestupek naopak nebude zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl vůz před spácháním přestupku například odcizen.
Tolik alespoň v kostce platné změny, které na řidiče čekají již tento rok 2012. Očekává se však také velká diskuse
o nových registračních značkách a další změny.
(Připravil HoJ)
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Hodnocení podzimní sezóny 2011 – 2012 očima vedení klubu a trenérů
V listopadovém vydání jsme krátce hodnotili podzimní část, která se bohužel nehodnotí moc dobře, realita je úplně jiná
od našich představ. Postup do kraje jsme všichni moc chtěli a nakonec nám spadl nečekaně do klína. Po nepřihlášení kladenské
rezervy SK Kladno do divize, se celé soutěže musely reorganizovat, a tak přišla nabídka ze SKFS hrát I.B třídu. Byli jsme osloveni první, protože v předešlém ročníku jsme skončili na druhém místě Okresního přeboru za vedoucím Novo Kladnem, se kterým jsme dlouho bojovali o první místo.
Vraťme se k té realitě první utkání ukázala, že by jsme mohli v krajské soutěži hrát klidný střed tabulky a po třech odehraných
kolech jsme dokonce byli na čtvrtém místě přesto, že nás v Kladenské deníku odepisovali, jak se na konec ukázalo, měli pravdu.
Ač nechtě, začala nás provázet zranění, na co se nemůžeme vůbec vymlouvat, a tím i propadání tabulkou do spodních pater.
Kádr je šestnácti členný, a na některá utkání nám bohužel chybělo i pět hráčů základní sestavy, a také jsme se potýkali
z nedisciplínou některých hráčů. A tak v posledních pěti utkáních jsme nezískali ani bod, i když nás nikdo vyloženě nepřehrál.
Po posledním utkání všichni hráči vytýčili jasný cíl, tvrdá zimní příprava, pokusit se rozšířit kádr a záchranu této soutěže, ve které bohužel přezimujeme na předposledním místě.
Na fotu bojují T. Hampel a J. Honz s domácím útočníkem. Jeneč jsme v jejím
domácím prostředí dokázali porazit 3:0.
Naše rezerva se nehodnotí vůbec dobře. Po vleklých sporech nového trenéra
nechodili hráči na tréninky, tedy až na výjimky, abych se někoho nedotknul.
Vedení muselo udělat radikální řez, trenéra odvolat, a místo něj povolat staronového, protože, nejenže pánové nechodí trénovat, neodjeli ani na mistrovské utkání, a tím přišel velký postih z OFS – Kladno. Vyřizování tohoto průšvihu stálo
některé funkcionáře hodně úsilí, ale hlavně času, což si někteří hráči neumí ani
představit. Bohužel tady nic podobného, jako v A týmu nezaznělo, a tak na jaře se
budeme zabývat, co s mužstvem v příští sezóně. Béčko skončilo na dvanáctém
místě III. třídy kladenského okresu.

FOTBAL

MLÁDEŽ

A jak hodnotí podzimní část sezóny jejich vedoucí ? U dorostu a starších
žáků p. Červený a u mladších žáků p. Suchan ?
Dorost je po odchodu hráčů ročníku 92 jedním z nejmladších týmů
účastnících se dorosteneckého Okresního přeboru. Jelikož se hraje v okrese
pouze jedna kategorie dorostu, je zde velké věkové rozpětí (roč.93-96).
V našem mužstvu působí pouze jeden hráč roč.93 a roč.94 úplně chybí.
Proto hodnotím podzimní část sezóny, 9.místo, pozitivně. Kádr, který není
příliš početný se stabilizoval. Kluci tvoří partu, která drží při sobě a jejich
čas přijde vzhledem k věku později, třeba už na jaře. V žádném zápase
jsme vyloženě nepropadli a až do posledního kola drželi 100% domácí
úspěšnost. Tu nám přerušili až hráči Pozdně, vedoucí tým soutěže, kterému
jsme podlehli těsně 1:2. Opakem jsou však zápasy na hřištích soupeřů,
odkud jsme nepřivezli na podzim ani bod ! Všichni věříme, že na jaře
to bude lepší. Nejlepšími střelci byli M. Zeman s 10, A. Křtěn se 6
a V. Hemr s 5 góly.
U starších žáků došlo po zisku 3.místa v Lidickém poháru (foto) v loňském roce, k odchodu některých hráčů do dorostu a
někteří na fotbal úplně zanevřeli a mají zřejmě jiné aktivity, a to je škoda. Z toho důvodu jsou výsledky jako na houpačce. Uvítal
bych příchod nových nebo staronových hráčů do našeho týmu. Naše umístění na 9.místě soutěže je asi tak na úrovni našich možností. Velmi dobře se ukázali mladší hráči, kteří pomáhali našemu mužstvu v průběhu sezóny. Pokud se nepovede mužstvo do
následující sezóny doplnit, bude tato sezóna zřejmě pro starší žáky poslední.
U mladších žáků se po krátké letní přípravě a doplnění mužstva o nové hráče projevila v prvním utkání nesehranost, jejímž
výsledkem byla remíza na hřišti Zlonic- jednoho z nejhorších mužstev soutěže. V dalších zápasech byly naše výkony lepší a lepší
a kromě těsné porážky s vedoucí Spartou Kladno 1:2, jsme ostatní utkání vyhráli, to nám zajistilo 2.místo v průběžné tabulce
s tříbodovým odstupem na vedoucí Spartu Kladno. Nemůžeme mít tedy jiné ambice, než zaútočit na jaře na 1.místo. Poděkování
patří všem rodičům za pomoc při přípravě hřiště na zápasy. Hrajeme na půl hřiště, takže je potřeba přinést branky, nasadit sítě.
Rád bych poděkoval všem trenérům za úsilí, které odvedli v tomto roce.

Baník Stochov přeje všem svým příznivcům ale i občanům města
vše nejlepší v novém roce 2012.
Předseda klubu

