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• Slavnostní otevření dotačních projektů
• Ohlédnutí za rokem 2016
• Co nás čeká v roce 2017?

• Kalendář akcí
• 620 let Struhařova
• 200. výročí narození F. Ringhoffera



Provozní doba Kompostárny Struhařov
Letní od 1.5. do 30.11.

Po 8,00  12,00 12,30  16,30
Út -------- 12,30  16,30
St -------- --------
Čt 8,00  12,00 12,30  16,30
Pá -------- 12,30  17,30
So -------- --------
Ne -------- 14,00  18,00

Zimní od 1.12. do 30.4.

Út 8,00  12,00 13,00  18,00
Čt 8,00  12,00 --------
So 8,00  12,00 --------

Úřední hodiny:
Kancelář OÚ, stavební komise:
(Běžná agenda obce,ověřování)
Pondělí : 17,00 – 19,00
Středa: 17,00 – 18,00

Tel.: 323 641 874, obec@struharov.cz, www.struharov.cz

Pokladna, Czech Point
(Výběr poplatků, výpisy Czech Point):
Pondělí: 8,00 – 12,00 a 15,00 – 19,00
Úterý: 8,00 – 12,00
Středa: 8,00 – 12,00 a 14,00 – 18,00

Slovo starostky
Počátku nového roku sluší bilancovat, co se podařilo v tom uplynulém a co bychom si přáli
zvládnout v roce nadcházejícím. Koncem roku každý chvátal, aby to či ono dokončil
a nemusel se tím již v novém roce zabývat. Za sebe mám startem roku takový trochu očistný
pocit… něco skončilo a něco nového začíná. Trochu jako když se těšíte na novou knížku, co Vám
leží na nočním stolku. Nejprve jí prohlížíte zevrubně, je plná příběhů a ve Vás plno očekávání a tak
se do ní nechcete vrhnout po hlavě. Pak vás ale ta knížka chytí a už ji neodložíte, když je dobrá.
A já přeji Struhařovu, aby ta knížka příběhů roku 2017 byla opravdu dobrá a hezky se nám
s ní žilo.

s úctou Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka

Letní od 1.4 do 31.10.

Po 7,00  9,00
Út zavírací den
St 8,30 – 10,00
Čt 16,00 – 18,30
Pá 16,00 – 18,30
So 8,30 – 11,00
Ne 16,00 – 19,00

Zimní od 1.11. do 31.3.

Po 8,00  10,00
Út zavírací den
St 8,30  10,00
Čt 15,00  17,30
Pá 15,00  17,30
So 8,30  11,00
Ne 15,00  18,00

Provozní doba Sběrného dvora

Kompostárnu naleznete na adrese Ondřejovská 287, 25164 Struhařov; kontakt: 730 150 466, 778 007 742, ts@struharov.cz

KONTEJNEROVÝ SVOZ objednávejte na svoz@struharov.cz

Na Kompostárnu přijímáme:
• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí,

větve, kůra, piliny
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky
a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)

Na Kompostárnu nepatří:
• tekuté zbytky jídel
• oleje a tuky
• odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
• uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady
• zemina, pařezy, kořeny
• hnůj

Přijímané druhy odpadů:
Směsný komunální odpad;
Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky
Bioodpad
Elektroodpad: např. lednice, sekačky, pračky, PC, televize
Pneumatiky
Baterie včetně autobaterií
Kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy...)
Nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje
Nepřijímáme: bojlery



• Máme úplně novou a hlavně bezpečnou
Mnichovickou, vybavenou chodníky, osvětlenými
přechody a opravenou dešťovou kanalizací
– koordinačně velice náročný projekt, kdy počínajíc
úsilím o získání dotace přes spolupráci
s krajskou SÚS, několika realizačními firmami,
jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, mnohými
překvapeními při realizaci apod. a konče příchodem
zimy, bylo třeba neustále improvizovat, vymýšlet
a projektu všemožně pomáhat, aby vznikl. Navzdory
nezbytné opravě polorozpadlé dešťové kanalizace,
rozšíření parkoviště u OÚ a přidání chodníku pod
návsí se nakonec dílo prodražilo oproti původnímu
rozpočtu o pouhých cca 0,5 mil Kč, což je velmi dobrý
výsledek. Snad všichni oceňují, jak se nám teď dobře
chodí i jezdí napříč obcí, mamky s kočárama, senioři
a snad i ti chlapíci, když se vrací v noci
z hospůdky…

• Máme síť sběrných míst na tříděný
odpad, kultivovaný sběrný dvůr a u každého domu
biopopelnici – Služby odpadového hospodářství jsou
tímto již komplexní a každému umožňují (a snad
i trochu motivují) chovat se ekologicky v rámci třídění
a likvidace odpadu. Služby jsou lepší a cena zůstává
stejná… i toto je dobrý výsledek snažení.

• Oba projekty jsme stihli slavnostně otevřít
v rámci předvánočního jarmarku a profinancovat těsně
před koncem roku. Teď nás čekají jen drobná
dokončení, ať již technická či administrativní. Vás
občany na Mnichovické, kteří jste si u realizační firmy
přes obec objednávali zpevněné vjezdy,
či se vám v rámci stavby chodníků upravovala
zaústění dešťových vod do rekonstruované dešťové
kanalizace, pak čeká ještě vyúčtování s dodavatelem.

• Podali jsme žádost o dotaci na nové požární
auto (CAS) pro naše hasiče a uspěli s ní, takže bude!

• Podali jsme žádost o dotaci na malotraktůrek
pro naše Technické služby – ať již na sekání,
či prohrnování a uspěli s ní.

• V ulici V Zahradách jsme dokončili
zpomalovací retardéry a opravili asfaltovým
recyklátem zadní část ulice.

• Obec koupila pozemek pro rozšíření
hřbitova a další pozemek pro rozšíření kompostárny.

• Stávající provozy obce – ty technické
 vodovod, kanalizace, kompostárna, údržba apod.,
školské – MŠ Stonožka Struhařov, nám dobře fungují,
dík dobré péči pracovních týmů, kteří se o ně starají.

• Opět se nám dařilo naplňovat motto
„Struhařov žije“ – ve Struhařově se pořád něco děje,
spolky fungují, akce střídá akci, lidé se baví
a společně vytvářejí opravdu bezvadnou atmosféru.

• Daří se nám docela dobře zvládat stavební
progres v rozvojových lokalitách a s tím spojený příliv
nových spoluobčanů. Jsme rádi, že povětšině
do Struhařova přicházejí s vizí, že tu chtějí žít
a zapojovat se do veřejného dění, mnozí jsou
od počátku zvídaví, aktivní a pozitivní. Takové vítáme
s radostí.
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Co se Struhařovu podařilo v roce 2016?

Dagmar Zajíčková
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Co nás čeká v roce 2017?
Po stavebním rozruchu by měl přijít po této stránce trochu klid a další projekty se budou spíše

připravovat. Je třeba nechat obec trochu stavebně, lidsky a hlavně ekonomicky vydechnout.

• Mottem roku budou jistě oslavy 620 let od vzniku obce. Je to rok, který si máme všichni užít
a je jen na nás, jak to uchopíme. A tak každý nápad a spolupodílení na akcích budou vítány.

• Po výběrovém řízení a procesování dotace se naši hasiči budou moci pochlubit novým
požárním autem (CAS), kterou budou dalších mnoho desítek let pečovat o naši požární
bezpečnost a dále se radostně věnovat své spolkové činnosti.

• Budeme procesovat aktualizaci Územního plánu (rozvojové plochy se ale rozšiřovat
nebudou!!!) a tvorbu Územních studií pro stávající rozvojové lokality.

• Realizujeme II. výběrové řízení na službu Svozu a likvidace odpadů ve spolupráci
s 15 obcemi z okolí, když první výběrové řízení muselo být zrušeno

• Budeme pracovat na projektech a žádostech o dotace na: Chodníky Ondřejovská,
Rozšíření a rekonstrukci VO, Krásné vyhlídky II. etapa, Rozšíření a efektivizace
kompostárny, Optimalizace vodovodu – vrty, úpravna, Rekonstrukci fotbalových hřišť…

• Možná dojde i na projekty – workautové hřiště, řešení bývalé školy, rozšíření hřbitova,
zateplení hasičny…, ale to až v druhém sledu, nedá se stihnout a hlavně ufinancovat všechno
najednou.

• Budeme řešit spolupráci na projektech spádových základních škol – Mnichovic a Ondřejova.

• Opravíme boční uličky chatařské oblasti Zaječí a cestu ke hřbitovu asfaltovým recyklátem,
který se nám podařilo získat z rekonstrukce komunikace  Mnichovické.

Inu zdá se, že se nudit opravdu nebudeme. I nadále se budeme snažit o vylepšování života ve Struhařově
všemi možnými způsoby. Vytváříme si obec fungující a otevřenou, která se nedělí na „ty lidi na úřadě“ a ty ostatní.
Jsme tu dohromady, tvoříme, aby nám bylo ve Struhařově hezky. Nápady a spolupráce každého jsou vítané a brané
vážně. Jen realizovat je umíme postupně a někdy nejsou hned.

Oslavy 620 let Struhařova
V letošním roce nás kormě spousty tradičních

kulturních akcí, čekají také Slavnosti 620 let
Struhařova. Oslavy nás budou provázet všemi akcemi
roku 2017, ale samotné Slavnosti budou probíhat
9.10.6.2017, proto si již nyní poznamenejte toto datum.
Snažili jsme se termín vymyslet tak, aby už byla šance
na hezké počasí, ve které doufáme, ale zároveň, aby
polovička z vás nebyla již na dovolené :)

Už teď víme, že v pátek 9.6.2017 v podvečer,
nás poctí svou návštěvou Divadelní spolek Svatopluk
Benešov, který začne komedií ,,Pokoje s tchyněmi“ a až
se setmí, bude následovat pohádka na dobrou noc nejen
pro děti ,,Rozum a Štěstí“. Příjemnou atmosféru divadlu
by mělo dodat to, že celé představení bude probíhat pod
širým nebem na podiu u Hliněného rybníka. Doufejme
tedy, že nás počasí nezklame.

V sobotu 10.6.2017 pak Slavnosti zahájíme
průvodem cca kolem 13hod. a budou probíhat v celé
obci. Do programu se zapojí i místní spolky, a tak bude
o zábavu postaráno i na Sokolském hřišti, u Požárního
domu i u rybníka. Pod kaštany u Hliněného rybníka
se můžete těšit na jarmark a na pódiu pak na bohatý
program, kde se během dne prostřídají kapely
pro všechny generace. O celém průběhu příprav Vás

samozřejmě budeme průběžně informovat. Pokud máte
jakýkoli nápad, jak program zpestřit, případně máte
zájem něco nabídnout ať už na jarmarku, nebo v oblasti
gastronomie či kultury, neváhejte nás kontaktovat
na obec@struharov.cz, budeme rádi za jakékoli podněty.

S oslavami jdou ruku v ruce ,,památeční
předměty“, a tak jich pro Vás pár chystáme. V tento
okamžik jsou k dispozici kvalitní propisky v široké
škále barev – 1ks/ 50, Kč a pohledy  1ks/5, Kč.
Předměty si můžete přijít koupit na OÚ v úředních
hodinách, nebo po předešlé domluvě jakýkoli den
v týdnu v dopoledních hodinách.

Markéta Hodrová



Letecké snímky obce Struhařov
Vážení občané, nabízíme Vám možnost pořídit si nejnovější letecké snímky obce, které byly pořízeny v létě 2015.

Můžete vybírat z několika druhů snímků, které budou označeny i znakem Obce a rokem pořízení. Náhledy snímků, ze kterých
můžete vybírat, najdete na www.struharov.cz a na OÚ v úředních hodinách, nebo po předešlé domluvě na tel. 323 641 874
od pondělí do pátku v dopoledních hodinách.

Kvalitně vytištěné snímky Vám nabízíme rovnou zarámované v jednoduchých dřevěných rámečcích, jejichž barvu
si můžete vybrat vždy dle aktuálně předložené nabídky.
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Nabízíme formáty: 20 x 30 cm / 200, Kč, A3 / 300, Kč

Objednávat můžete přes email obec@struharov.cz,
nebo osobně na OÚ.

Objednávky budou vyřizovány vždy,
když se jich sejde více jak 10ks

Vánoční akce  ohlédnutí
V neděli 4.12.2016 se v Hasičárně konal již

třetí Struhařovský jarmark. Stánky se zbožím byly
tentokrát uvnitř a i přes velmi mrazivé počasí také
venku. Výběr byl pestrý a tak si návštěvníci mohli
koupit šperky, různé vánoční ozdoby a dekorace,
nechat si namalovat karikaturu, keramiku, dárkové
balíčky, dětské čepičky, med, koření a čaje, polštářky
a deky a také výrobky dětí z naší MŠ Stonožka.
Atmosféra byla velmi příjemná a to nejen díky
vánočním koledám a vyzdobenému sálu,
ale především také díky skvělému občerstvení, které
zajistilo SDH Struhařov, za což jim patří velký dík.
Bylo to super!

Jarmark skončil v 16 hodin a po krátké pauze
se už do sálu začaly hrnout děti se svými rodiči

na vánoční divadelní představení od společnosti pana
Fatky s názvem "Vánoce víly Zlomyslíny". A účast
byla opravdu hojná, málem nám nestačily židličky.
A jak už to na začátku prosince bývá, po divadle
k nám zavítal i Mikuláš s čertem a andělem. Děti
nebojácně recitovaly a zpívaly a nechyběla ani sladká
odměna.

Celá neděle se báječně vydařila
a to především také díky Markétě Hodrové, která
celou akci se svým jarmarkovým kolektivem
připravovala. Doufáme, že i vy jste si jarmark
či divadelní představení užili a strávili krásný
a pohodový adventní čas.
Těšíme se na vás zase letos  3.prosince!

Za OS Struhadlo Markéta Kajuková

Velmi se vydařily i další předvánoční akce, jako je Zpívání u stromu a Setkání seniorů.
Tyto akce jsou již tradiční a pomáhají nám navodit příjemnou vánoční atmosféru.
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Kalendář akcí

25. února – XI. Obecní ples
18. března  Sportovní karneval (Sokol z.s.)
Duben – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)
Duben až Listopad  Vlastivědné vycházky (Baráčníci)
30. dubna  Čarodějnice  hudba (F. Sklář)
1. května  Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov, Sokol z.s.)
7. května  Den matek
3. června  Dětský den (OS Struhadlo)
910. června  Oslava 620let Struhařova
17. června – Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
24.června  Neckyáda  hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
1. (8.) července  Hasičský táborák
8. července  hudba (F. Sklář)
12. srpna  hudba (F. Sklář)
17. srpna  MEMORIÁL Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
2. září  Rozlučka s létem  hudba (F. Sklář)
9. září  Pohádkový les (OS Struhadlo)
30. září  Houbobraní (F. Sklář)
říjen  Pochod Krásné vyhlídky
říjen  Drakiáda (Obec Struhařov)
28. října  Podzimní táborák + Dýňování  hudba (F. Sklář)
říjen  Vítání občánků (Obec Struhařov)
17. listopadu – Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)
2. prosince  Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)
3. prosince  Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec
Struhařov + OS Struhadlo)
10. prosince  Vánoční setkání seniorů
16. prosince  Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21. prosince  Slunovrat (F. Sklář)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.
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Bílá místa

Tak Zima je v plném proudu... a píši úmyslně
velké Z, protože po pár hubených rocích konečně Paní
Zima přijela se vší parádou. Je jasné, že každý
to nadšení nesdílí :o) Odklízení hromad bílých sra... (jak
vtipně poznamenal kamarád), je úmorné jak na soukromé,
tak i na veřejné úrovni. A to vše s pocitem, že jde vlastně
jen o Sisyfoskou práci, protože po prosněžené noci může
každý začít s úklidem ráno nanovo. Věřím, že mráz, sníh
a náledí neocení ani starší lidé, pro které je vycházka ven
rovna boji o přežití...

Ale v očích těch nejmenších najdete odpověď,
která je zřejmá na první pohled. Ladovská zima, a v tomto
kraji to platí asi dvojnásob, neodmyslitelně patří do neustále
střídajících se ročních období. A sám Josef Lada si téma
rozzářených, mrazem do červena zbarvených dětských
tváří, dovádějících na bílých kopcích, nevybral náhodou.
Miloval kraj, ve kterém žil a děti v jejich bezprostřednosti,
miloval život a v zasněžené krajině spatřoval inspiraci
nevídaných rozměrů. Jak jinak by mohl člověk bez
akademického vzdělání svou prací uvést v úžas tolik
generací, i po šedesáti letech od svého skonu.

A proč bílá místa? Neznamená to nic špatného,
jako třeba nejasné části map nebo snad území pro „čistou
rasu“... Myslel jsem tím hlavně prosvětlené chvíle v našich
životech. Kdy všechny starosti tak nějak ztratí na důležitosti
a my se díváme na svět dětskýma očima :o)

Roman Frisch

Loučení
Anna F.

Anotace: Hodokvas slov často znamená hladomor
moudrosti... Proto:
Shrbený stářím muž sedí tiše,
na ruce svraštělé hledí,
kolikátý rok už mu osud píše,
to možná sám ani neví.
Skličující ticho teď vládne jeho hlavě,
jak když oběť zírá do ocelové hlavně.

Klidná hladina, klidné nebe,
tolik nicoty, až v zátylku zebe.
V tom stařec zaslechne úder němý,
bez dozvuku, bez ozvěny.
To dunění slýchá už spousty let,
i bez nápovědy sám poznal by hned,
že z hrudi mu vychází a zas se tam vrací,
však na intenzitě pomalu ztrácí.

Sklopí víčka a zbrzdí svůj dech,
mráz už mu běhá po zádech.
Zaposlouchá se do rytmu srdce,
pomalu, ztěžka zdvihne své ruce.
Prsty lehce na klávesy složí
z nástroje ozve se jako hlas Boží
tón, jež hladí ho po bledých spáncích..

k němu napadne ho melodie hned,
jakoby mu jiskru života vdech'.
Prsty se klaviaturou roztančí
je to prožitek, co k životu mu postačí.
Před očima celé mládí mu běží
a u jeho nohou zas ten náš svět leží.
Cítí svou vášeň žilami proudit,
když skladba mu v uších zní,
zdá se, že slzy radosti chystá se ronit,
v tom ale andělský koncert ztich'.

Poslední úder nekonečně zní,
tak zaniklo mistrovo dílo  poslední.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 11/2016 konaného dne 7.12.2016
1. Smlouvu o dílo na opravu kanalizace u obecního úřadu v ceně 177 394, Kč vč. DPH s firmou HES stavební s.r.o.
2. Smlouvu o dílo s firmou Dipos s.r.o. v ceně 90 477, Kč vč. DPH na zpevnění krajnice ulice Mnichovická v úseku, kde by bylo nutné

zúžit chodník
3. Dohodu o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region Jih včetně přepočtu podílů

dle obcemi požadovaných rezervovaných kapacit dodávek vody a finančního vypořádání mezi obcemi
4. Účast Struhařova ve výběrovém řízení na Sběr, svoz a likvidaci odpadů spolu s dalšími cca 15 obcemi regionu, Smlouvu o společném

zadávání a Smlouvu o poskytování služeb za účelem optimalizace smluvního vztahu
5. Zrušení usnesení č.9 ze zasedání č.6/2016 ze dne 22.6.2016, kdy bylo odsouhlaseno:

„Revokovat usnesení o hospodářském výsledku Technických služeb za rok 2014 (zasedání č. 5/2015), kdy kladný hospodářský výsledek
TS byl po opravě o 117.491,7 Kč vyšší. Z toho převést 90 tis. Kč do rezervního fondu TS Struhařov a 27.491,7 Kč do Fondu odměn
TS Struhařov.“
Deklarovaný neexistující přebytek hospodaření 2014 ve výši 117 tis. převést zpět z rezervního fondu a fondu odměn na b.ú. TS Struhařov
a uložit účetní provést opravu předchozích účetních období v roce 2016 na základě doporučení auditorky BT audit s.r.o.

6. Navržený rozpočet Technických služeb pro rok 2017 a příspěvek obce Technickým službám pro rok 2017 ve výši 2 727 490, Kč
7. Příspěvek obce pro JSDH Struhařov na rok 2017 ve výši 139.800 Kč
8. Příspěvek obce pro MŠ Stonožka Struhařov na rok 2017 ve výši 600.000 Kč
9. Dotaci pro Obec Baráčníků Struhařov ve výši 9500, Kč na kroje
10. Dotaci pro SDH Struhařov ve výši 17.685, Kč na uniformy
11. Dotaci pro Sokol Struhařov z.s. ve výši 152.000, Kč na provoz sportovní činnosti, provoz sportovního areálu, nové vybavení pro žáky,

projekty na malé a velké hřiště
12. Zachování výše poplatků za odpady a ostatních poplatků pro r. 2017 ve stejné výši jako v r. 2016.
13. Smlouvu na likvidaci směsného komunálního odpadu se skládkou v Radimi
14. Akceptování zákonného navýšení odměny uvolněné starostky, navýšení odměny místostarostce dle předloženého návrhu, ostatním

zastupitelům ponechání odměny v původní výši
15. Odpuštění poplatků za stočné a odpady u objektu pana P. V Zahradách 07 dle žádosti, z důvodu celoročního neužívání objektu

– prodej nemovitosti
16. Vypořádání dlužných poplatků s pí K. následovně (dle zápisu z jednání ze dne 8.11.2016): odpuštění stočného, jelikož kanalizace

je prokazatelně nepoužívána, a to i zpětně za roky 2014,2015,2016. Stočné bude dále účtováno dle případné změny stavu na vodoměru,
objekt není připojen na studnu. Vlastník pro toto řešení musí uzavřít novou smlouvu o užívání odpadních vod a přípojku kanalizace
smluvně převzít od obce. Vodovodní přípojka zůstane uzavřena a paní K. v případě jejího neužívání uhradí každoročně kalkulovanou
pevnou složku vodného, pohyblivá složka vodného bude účtována dle změny stavu na vodoměru. Z hlediska odpadu trvat na úhradě
dlužných poplatků za odpady.

17. Opravu rozvaděče u rybníka dle nabídky v celkové ceně 16 676, Kč s tím, že náklady z poloviny uhradí František Sklář a polovinu Obec
Struhařov. Následně bude elektroměrné místo převedeno nájemci pozemku a stánku

18. Příspěvek pro Klub seniorů Mnichovice a okolí ve výši 5000, Kč vzhledem k tomu, že jsou jeho členy i struhařovští senioři
19. Dohodu o narovnání s firmou Energreen formou dodatku č.1 Kupní smlouvy
Zasedání č. 12/2016 konaného dne 14.12.2016
1. Revokování usnesení o Rozpočtu TS a odsouhlasení upraveného rozpočtu TS s navýšením o stravenky zaměstnancům. Příspěvek Obce

pro TS ve výši 2 752 490,Kč
2. Vymezení částky 50tis. Kč z Rozpočtu Obce pro motivační odměny zaměstnanců TS
3. Doplnění částky 217tis. Kč do Rozpočtu Obce, vázanou Kupní smlouvou na pozemek u hřbitova
4. Rozpočet 2017 jako schodkový s tím, že schodek bude kryt úsporami na bankovních účtech či úvěrem. Závaznými ukazateli rozpočtu

zastupitelstvo stanovuje jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. O rozpočtových opatřeních závazných ukazatelů rozpočtu rozhoduje
zastupitelstvo s výjimkou rozpočtového opatření ke konci kalendářního roku, při haváriích a předem schválených dotacích a akcích.
Pověřit statutární zástupce obce (starostu a místostarostu) schvalováním změn závazných ukazatelů rozpočtu (paragrafů) po posledním
zasedání zastupitelstva ke konci roku, při haváriích, dotacích a akcích předem schválených. Pověřit statutární zástupce obce (starostu
a místostarostu) schvalováním změn – rozpočtových opatření na úrovni položek rozpočtu

5. Koupi zánovní Multikary a Kupní smlouvu na Multicaru v hodnotě 278.300 Kč včetně DPH
6. Navrhovanou cenu pro vodné a stočné pro r.2017. Pevná složka vodného se snižuje na 227, Kč/vodoměr/rok, pohyblivá složka vodného

se zvyšuje o 0,19,Kč na 36,35, Kč/m3. Stočné se snižuje na 1400Kč/os/rok, pro chaty pak na 2100 Kč/rekreační objekt/rok
7. Pro všechny zaměstnance TS a OÚ zajištění stejných sociálních výhod – zejména stravenek v celkové výši 50 Kč/den, kdy obec přispívá

30 Kč a 20 Kč zaměstnanec. U částečných úvazků pak bude nárok na stravné procentuálně krácen.
8. Dohodu o úhradě nákladů na zbudování šoupěte na kanalizaci pro přípojku na parcele st. 776 v ul. Na Výsluní
9. Odložení bodu – úpravu smlouvy na zpevnění vjezdů a parkovacích stání na obecních pozemcích do dalšího zasedání s tím,

že si zastupitelé prověří další možnosti

Předběžné termíny veřejných Zasedání zastupitelstva v r.2017 jsou : 25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 28.6., 6.9., 11.10., 15.11., 13.12.
vždy středy od 19,00  změny termínů vyhrazeny
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 11/2016 konaného dne 7.12.2016
1. Smlouvu o dílo na opravu kanalizace u obecního úřadu v ceně 177 394, Kč vč. DPH s firmou HES stavební s.r.o.
2. Smlouvu o dílo s firmou Dipos s.r.o. v ceně 90 477, Kč vč. DPH na zpevnění krajnice ulice Mnichovická v úseku, kde by bylo nutné

zúžit chodník
3. Dohodu o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region Jih včetně přepočtu podílů

dle obcemi požadovaných rezervovaných kapacit dodávek vody a finančního vypořádání mezi obcemi
4. Účast Struhařova ve výběrovém řízení na Sběr, svoz a likvidaci odpadů spolu s dalšími cca 15 obcemi regionu, Smlouvu o společném

zadávání a Smlouvu o poskytování služeb za účelem optimalizace smluvního vztahu
5. Zrušení usnesení č.9 ze zasedání č.6/2016 ze dne 22.6.2016, kdy bylo odsouhlaseno:

„Revokovat usnesení o hospodářském výsledku Technických služeb za rok 2014 (zasedání č. 5/2015), kdy kladný hospodářský výsledek
TS byl po opravě o 117.491,7 Kč vyšší. Z toho převést 90 tis. Kč do rezervního fondu TS Struhařov a 27.491,7 Kč do Fondu odměn
TS Struhařov.“
Deklarovaný neexistující přebytek hospodaření 2014 ve výši 117 tis. převést zpět z rezervního fondu a fondu odměn na b.ú. TS Struhařov
a uložit účetní provést opravu předchozích účetních období v roce 2016 na základě doporučení auditorky BT audit s.r.o.

6. Navržený rozpočet Technických služeb pro rok 2017 a příspěvek obce Technickým službám pro rok 2017 ve výši 2 727 490, Kč
7. Příspěvek obce pro JSDH Struhařov na rok 2017 ve výši 139.800 Kč
8. Příspěvek obce pro MŠ Stonožka Struhařov na rok 2017 ve výši 600.000 Kč
9. Dotaci pro Obec Baráčníků Struhařov ve výši 9500, Kč na kroje
10. Dotaci pro SDH Struhařov ve výši 17.685, Kč na uniformy
11. Dotaci pro Sokol Struhařov z.s. ve výši 152.000, Kč na provoz sportovní činnosti, provoz sportovního areálu, nové vybavení pro žáky,

projekty na malé a velké hřiště
12. Zachování výše poplatků za odpady a ostatních poplatků pro r. 2017 ve stejné výši jako v r. 2016.
13. Smlouvu na likvidaci směsného komunálního odpadu se skládkou v Radimi
14. Akceptování zákonného navýšení odměny uvolněné starostky, navýšení odměny místostarostce dle předloženého návrhu, ostatním

zastupitelům ponechání odměny v původní výši
15. Odpuštění poplatků za stočné a odpady u objektu pana P. V Zahradách 07 dle žádosti, z důvodu celoročního neužívání objektu

– prodej nemovitosti
16. Vypořádání dlužných poplatků s pí K. následovně (dle zápisu z jednání ze dne 8.11.2016): odpuštění stočného, jelikož kanalizace

je prokazatelně nepoužívána, a to i zpětně za roky 2014,2015,2016. Stočné bude dále účtováno dle případné změny stavu na vodoměru,
objekt není připojen na studnu. Vlastník pro toto řešení musí uzavřít novou smlouvu o užívání odpadních vod a přípojku kanalizace
smluvně převzít od obce. Vodovodní přípojka zůstane uzavřena a paní K. v případě jejího neužívání uhradí každoročně kalkulovanou
pevnou složku vodného, pohyblivá složka vodného bude účtována dle změny stavu na vodoměru. Z hlediska odpadu trvat na úhradě
dlužných poplatků za odpady.

17. Opravu rozvaděče u rybníka dle nabídky v celkové ceně 16 676, Kč s tím, že náklady z poloviny uhradí František Sklář a polovinu Obec
Struhařov. Následně bude elektroměrné místo převedeno nájemci pozemku a stánku

18. Příspěvek pro Klub seniorů Mnichovice a okolí ve výši 5000, Kč vzhledem k tomu, že jsou jeho členy i struhařovští senioři
19. Dohodu o narovnání s firmou Energreen formou dodatku č.1 Kupní smlouvy
Zasedání č. 12/2016 konaného dne 14.12.2016
1. Revokování usnesení o Rozpočtu TS a odsouhlasení upraveného rozpočtu TS s navýšením o stravenky zaměstnancům. Příspěvek Obce

pro TS ve výši 2 752 490,Kč
2. Vymezení částky 50tis. Kč z Rozpočtu Obce pro motivační odměny zaměstnanců TS
3. Doplnění částky 217tis. Kč do Rozpočtu Obce, vázanou Kupní smlouvou na pozemek u hřbitova
4. Rozpočet 2017 jako schodkový s tím, že schodek bude kryt úsporami na bankovních účtech či úvěrem. Závaznými ukazateli rozpočtu

zastupitelstvo stanovuje jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. O rozpočtových opatřeních závazných ukazatelů rozpočtu rozhoduje
zastupitelstvo s výjimkou rozpočtového opatření ke konci kalendářního roku, při haváriích a předem schválených dotacích a akcích.
Pověřit statutární zástupce obce (starostu a místostarostu) schvalováním změn závazných ukazatelů rozpočtu (paragrafů) po posledním
zasedání zastupitelstva ke konci roku, při haváriích, dotacích a akcích předem schválených. Pověřit statutární zástupce obce (starostu
a místostarostu) schvalováním změn – rozpočtových opatření na úrovni položek rozpočtu

5. Koupi zánovní Multikary a Kupní smlouvu na Multicaru v hodnotě 278.300 Kč včetně DPH
6. Navrhovanou cenu pro vodné a stočné pro r.2017. Pevná složka vodného se snižuje na 227, Kč/vodoměr/rok, pohyblivá složka vodného

se zvyšuje o 0,19,Kč na 36,35, Kč/m3. Stočné se snižuje na 1400Kč/os/rok, pro chaty pak na 2100 Kč/rekreační objekt/rok
7. Pro všechny zaměstnance TS a OÚ zajištění stejných sociálních výhod – zejména stravenek v celkové výši 50 Kč/den, kdy obec přispívá

30 Kč a 20 Kč zaměstnanec. U částečných úvazků pak bude nárok na stravné procentuálně krácen.
8. Dohodu o úhradě nákladů na zbudování šoupěte na kanalizaci pro přípojku na parcele st. 776 v ul. Na Výsluní
9. Odložení bodu – úpravu smlouvy na zpevnění vjezdů a parkovacích stání na obecních pozemcích do dalšího zasedání s tím,

že si zastupitelé prověří další možnosti

Předběžné termíny veřejných Zasedání zastupitelstva v r.2017 jsou : 25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 28.6., 6.9., 11.10., 15.11., 13.12.
vždy středy od 19,00  změny termínů vyhrazeny
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K U Ž E L K Y

Družstvo  šest sportovců (družstvo) TJ sokola Struhařov (Grečný K., Horák E., Kuchař J., Kurel M., Imramovský
J., Tůma P.) sehrálo na kuželně v Tehovci přátelské utkání na 6x 6O HS (polovina hodů se hraje do všech kuželek,
druhá polovina hodů do dorážky) proti hráčům Tehovce"B", účastníkem KP (krajský přebor) s výsledkem
1425 : 95O poražených kuželek pro TJ Tehovec.
Nejlepší hráči ze Struhařova  Tůma 191, Imramovský 171 poražených kuželek.Za Tehovec  Chaloupka 254 p.k.
Odvetné utkání sehrají hráči Struhařova až po několika trénincích.
pozn. Dráha je dlouhá 20m.Kuželek je devět. Koule nemá díry pro prsty a váží 3.kg. Disciplinu hraje každý hráč
najednou (6O.100, nebo 120 hodů podle úrovně soutěže) proti soupeři na druhé dráze. Utkání hraje šest dvojic.
Výsledek hodů se sčítá. Každý přešlap i zához se počítá za nula(O) a hod se započítává.
Věta ze šatny Struhařovských : tak bowling to není a lehké již vůbec ne!

Mgr. Miroslav Hlaváček

Klub seniorů Mnichovice a okolí
zve struhařovské seniory mezi sebe

Struhařovští senioři, přidejte se k nám, a sdílejte s námi naše aktivity v roce 2017.

• Každou první středu v měsíci  plavání v bazénu hotelu Sen v Senohrabech
• Další středy budeme pořádat různé malé výlety po našem okolí, např. procházka průhonickým parkem,
nebo schůzky v klubovně našeho Klubu v Mnichovicích, kde plánujeme naše další aktivity.

• V dubnu pořádáme jednodenní autobusový zájezd:
Zruč nad Sázavou – Zelená Hora – Třebíč – komentované prohlídky s obědem

• V květnu pořádáme jednodenní autobusový zájezd:
Český Krumlov – komentovaná prohlídka města s obědem, návštěva zámku a exkurze v pivovaru Egenberg

• V červnu plánujeme zájezd do Rakouska – Zillertal – 4 dny
• V záříříjnu pořádáme dvoudenní zájezd do mutěnického vinného sklípku. Možnost nákupu vína s sebou.
• V prosinci pořádáme adventní zájezd do polské Wroclavi.
• Další aktivity v průběhu roku budou ještě naplánovány.

Struhařovští senioři, zveme Vás srdečně mezi nás, další informace Vám ráda
sdělí Jana Povýšilová, Struhařov , U Rybníčka 101, tel.: 773 293 402

Vzhledem k probíhající probírce Struhařovského lesa, nabízíme dřevo za zvýhodněnou cenu:
měkké dřevo 700, Kč/prostorový metr, bříza 800,/pm, tvrdé dřevo 900,/pm.

K odběru po dohodě s TS Struhařov na tel.: 778 007 742, 730 150 466 na Kompostárně Struhařov.
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Jsme mladá rodina a rádi bychom ve Struhařově našli místo k životu.

Chtěli bychom zde koupit dům, pozemek, či chatu k přestavbě. Za jakékoliv nabídky

předem děkujeme, Zdeňka a David. Kontakt na tel: 602138570 nebo dsmid@hwg.cz.

Svoz nebez. odpadů proběhne v sobotu 22. 4. 2017

nakládka 25min.  u fotbalového hřiště, čas příjezdu 9,40hod,

Chtěl bych Vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.
Telefon na dispečera – 283061346

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

Nebude se odebírat: železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).

Vykysal Petr  obchodní zástupce FCC
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INZERUJTE VE STRUHAŘOVSKÝCH INFORMACÍCH
1 strana  600, Kč, 1/2 strana  300, Kč, 1/4 strana  150, Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

objednávejte na emailu: obec@struharov.cz

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov

OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Mnichovice, IČO 00240 800, Evidenční číslo MK ČR E 14523
Grafická úprava: Markéta Hodrová, Redakce: Mgr. Dagmar Zajíčková, Markéta Hodrová
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte do 19. března 2017 na email: obec@struharov.cz




