
Vítání nových vesteckých 
občánků 19. 4. 2008

Foto: Ondřej Rybář





 květen 2008 Vestecké listy

3 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

ní
 m

ěs
íč

ní
k 

ob
ce

 V
es

te
c

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

• Ráda bych oznámila jednu pozitivní, jen zdánli-
vě banální skutečnost. Pracovnicím obecního 
úřadu se po roce a půl za pomoci dalších dvou 
pracovnic, které obec zaměstnala na dohodu 
o provedení práce, podařilo dát do pořádku 
obecní archiv. I s pomocí stavebního úřadu 
v Jesenici, Policie ČR, odboru životního prostředí 
a odboru dopravy MÚ Černošice, za obětavé 
pomoci občanů obce, kteří nám poskytli kopie 
svých smluv a vyjádření obce atp., jsme se snaži-
li dohledávat doklady a kompletovat dokumenty. 
Byla to práce mravenčí, ale potřebná a užitečná. 
Archiv je přehledný a uspořádaný dle evidence 
spisové služby. Zbývá jej dozařídit dalšími regály 
v částce cca 4 000,- Kč pro umístění archivních 
pořadačů. K tomuto nákupu chci přistoupit ihned 
poté, kdy zastupitelstvo obce odsouhlasí rozpo-
čet na rok 2008. 
• V souvislosti s archivací dokumentů je na místě 
zmínit, že se nám dosud nepodařilo dohledat 
smlouvy a znalecké posudky, týkající se prodeje 
obecních stavebních pozemků u Hrnčíř. Ani 
v usneseních zastupitelstva z té doby rovněž není 
jediná zmínka o jejich prodeji. Vzhledem k tomu, 
že sousední pozemek je ještě stále ve vlastnictví 
obce bych chtěla mít i tuto věc zmapovánu . Rov-
něž bych chtěla mít jistotu, že s majetkem obce 
bylo naloženo řádně a to i po stránce způsobu 
využití finančních prostředků získaných prodejem 
těchto obecních pozemků. 
• V návaznosti na předcházející informaci uvádím 
další skutečnosti týkající se obecních nemovitostí, 
které můj přístup k výše uvedené problematice 
též odůvodní. Dle zák. 128/2000 Sb. § 38 jsem 
byla nucena podat trestní oznámení ve věci 
směny obecních pozemků č. parc. 644/83 a části 
poz.č. 644/91 o celkové rozloze 2 932 m2 mezi 
obcí Vestec a Ing. Janem Plaňanským v lokalitě 
Na Suchých, uskutečněné v r. 2002. Obec tehdy 
dle směnné smlouvy směnila své stavební pozem-
ky v hodnotě 524 632,55 Kč za pozemky 
Ing. Plaňanského, jejichž hodnota činila pouhých 
73 886,40 Kč. Když se dnes ptáme bývalého sta-
rosty p. Doudy a bývalé místostarostky p. Zíkové, 
proč takové chybné smlouvy byly předloženy 
k odsouhlasení zastupitelům, uvádějí, že se 
domnívali, že je vše v pořádku. Když se jich 
zeptáme, proč nenajali právníky, kteří by pro ně 

vypracovali právní posudky o výhodnosti směny 
pozemků a tito právníci poté také zodpovídali za 
kvalitu smluv, dostáváme např. od p. Zíkové odpo-
věď: „chybami se člověk učí….“ Člověk do určité 
míry může toto lakonické konstatování přijmout, 
pokud se to však netýká správy obecního majetku. 
Vedení obce musí být natolik prozíravé, aby si 
uvědomilo důsledky takového jednání. Musím kon-
statovat, že kdyby se tehdejší vedení obce sezná-
milo alespoň se znaleckými posudky, nemohlo by 
podobnou směnu vůbec připustit. Znalecké posud-
ky jasně prokazovaly její nevýhodnost. Jaký para-
dox, v loňském roce byla obec nucena pozemek 
ve srovnatelné velikosti na výstavbu MŠ za více 
než 5 mil. Kč zakoupit. 
• Obyvatelům lokality Šátalka bych se ráda omluvi-
la za to, že se vydání stavebního povolení na reali-
zaci vodovodu a kanalizace protahuje. Museli jsme 
pro stavební řízení doložit více povolení a stanovi-
sek a uzavřít více smluv než jsme předpokládali. 
Zbývá doložit souhlas Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, neboť stavbou vodovodu 
a kanalizace bude dotčena malá část pozemku 
v jeho správě. O dalším postupu budou občané 
této lokality aktuálně informováni. Po vydání sta-
vebního povolení budou též právníkem obce 
vypracovány a následně včas s občany projedná-
ny smlouvy upravující způsob připojení jednotli-
vých nemovitostí na kanalizační a vodovodní řad. 
Předpokládáme, že bude v této věci svolána další 
informativní schůzka, aby občané měli o postupu 
prací dostatečné a včasné informace, a aby nedo-
cházelo ke zbytečným nedorozumění. Současně 
bude pověřen i pracovník obecního úřadu, který 
bude poskytovat občanům v této záležitosti potřeb-
né telefonické informace. 
• Ještě o další skutečnost, která obecnímu úřadu 
ztrpčuje práci, bych se s Vámi ráda podělila. Neu-
stále je některými zastupiteli, zejména p. Zíkovou 
a p. Jarolímkem zpochybňován právník obce. 
Hovoří o jeho nedostatečných kvalitách a o tom, 
jak je drahý. S kvalitou tohoto právníka však již 
měla možnost se seznámit osobně právě tato 
zastupitelka, která podala na naši obec žalobou. 
Právník obce tuto kauzu, o níž jsme vás informova-
li v minulých Vesteckých listech, vyhrál. Toto téma 
uzavírám odlehčením: žalobkyně bude sanovat 
obci náklady na jím poskytnuté právní služby.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pozornost 

 Alena Šedivá starostka
 starosta@vestec.cz
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Informace z obecního 
úřadu

Zápis z 11. zasedání zastupitel-
stva obce dne 10. 4. 2008

Přítomni: viz prezenční listina

Zahájení: starostkou obce v 18.05 hod jednání je 
zvukově zaznamenáno

Zapisovatel: starostkou obce je pověřena Markéta 
Janatová

Bod 1. Návrh na ověřovatele zápisu: 
Starostka navrhuje: p. Stupková a p. Šimeček

Hlasování: 
p. Stupková pro 8, proti 0, zdržel 1 - p. Stupková
p. Šimecek pro 8 proti 0, zdržel 1 - p. Šimeček

Návrh usnesení: Zastupitelé schválili jako ověřovate-
le zápisu p. Stupkovou a p. Šimečka

Program zasedání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2.  Kontrola usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

obce dne 28.1. 2008
3. Informace o bezpečnostní situaci v obci Vestec
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2008
5. Rozpočtové opatření č. 1-2008
6.  Návrh měsíčních odměn a příplatků poskytova-

ných členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb.

7.  Návrh vyhlášek obce:
-  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj
-  o místních poplatcích za povolení vjezdu s motoro-

vým vozidlem do vybraných míst a částí obce
-  o místních poplatcích za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu nebo 
kanalizaci

-  o místních poplatcích za poplatek za užívání veřej-
ného prostranství

-  o místních poplatcích za poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

8.  Zpráva o provedené periodické inventarizaci 
majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2007 
a návrh na vyřazení majetku

9.  Návrh na objednání forenzního auditu obce Vestec 
od r. 2005

10.  Návrh na úhradu neinvestičních nákladů žáků 
mateřských škol, kteří nepodléhají zákonu 
č. 561/2004 Sb.

11.  Zadání pro kontrolní výbor - kontrola postupu při 
prodeji obecního pozemku u Hrnčíř v k.ú. Vestec 
(ul. V Úhoru a V Březí)

12.  Zahájení lovné sezóny na Vesteckém rybníku dle 
vyhlášky obce č. 1/2007

13.  Informace o podání Ing. Stillera ze dne 
31.3. 2008, adresovaného starostce obce a na 
vědomí ZO Vestec, týkající se poplatku za psa

14.  Doplnění bodu - odsouhlasení regulačních plánů
15. Diskuze

Hlasování o programu: 
pro: 4 - p. starostka Alena Šedivá, Ing.arch. Buchar, 
Ing. Vopálenský, p. Šimeček
proti: 5 - p. Kowalewski, p. Jarolímek, p. Stupková, 
MUDr. Zíková, p. Dostál
zdržel: 0

Z důvodu neodsouhlasení programu a následný 
odchod zastupitelů p. Kowalewského, p. Jarolímka, 
p. Stupkové, MUDr. Zíkové a p. Dostála muselo být 
zasedání zastupitelstva ukončeno, neboť nebyl navr-
žen jiný program.

Jednání skončilo v 18.30 hod.

 Zapsala: Markéta Janatová

Usnesení z 11. zasedání 
zastupitelstva obce Vestec ze 
dne 10. 4. 2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto :

Bod 1. Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu 
p. Františka Šimečka a pí. Janu Stupkovou.

Bod 2. - Bod 15. Nebyly projednány z důvodu neod-
souhlasení programu.

 Ve Vestci dne 16. 4. 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření 

Obce Vestec, IČ 005076644 
za r. 2007 w
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KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE ODBOR 
KONTROLY 
Zborovská 11, PSČ 15021, Praha 5 
Čj.: 06543/2008/KÚSK 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22.–23.11.2007 
a 17.-18.4 .2008 na základě zákona č. 420/2004 Sb., 
v platném znění, o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí.
Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vestec 3, 25242 
Jesenice u Prahy 
 
Přezkoumání vykonali: 
-  kontrolor pověřený řízením přezkoumání, p. Anto-

nín Zapletal
- kontrolorka, pí Zdeňka Kindlová
-  kontrolorka, Ing. Zdenka Zavřelová 

(dne 18.4.2008)

Obec zastupovaly: 
pí Alena Šedivá, starostka obce 
pí Jana Žežulíková, hlavní účetní 
 
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 
zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí. 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým 
způsobem, přezkoumávané období r. 2007. 

A) Přezkoumané písemnosti: 
Výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2007 a k 31.12.2007 Rozva-
ha ÚSC k 31.10.2007 a k 31.12.2007 Příloha ÚSC 
k 31.12.2007 
Účetní doklad č. 500029 (zaúčt. majetku) Hlavní 
kniha účetnictví k 31.12.2007 Analytická rozvaha 
k 31.10.2007 a k 31.12.2007 
Návrh rozpočtu 2007 z 21.11.2006 
(vyvěšeno 21.11. - 6.12.2006) 
Rozpis rozpočtu 2007 
Rozpočtová opatření z 30.4.07, 31.5.07,11.6.07,
9.8.07,31.10.07 
 
Rozpočtová opatření k rozpočtu 2007 z 23.11.07 
a 31.12.07 
Závěrečný účet za rok 2006 
Usnesení zastupitelstva obce z 29.6.2007 (schválení 
závěrečného účtu 2006) 
Výpis z úvěrového účtu 024504 - 0036751439/0800 
z 20.6.2007 
Účtovací doklad č. 000001 z 20.6.2007 

Výpis z bankovního účtu 0388054389/0800 
z 20.6.2007 
Účtovací doklad č. 070095 z 20.6.2007 
Opis položek - úhrada došlých faktur 070060 
a 070098 - celkem 190.461,- Kč 
Průvodka a faktura Č. 0725130005 z 23.4.2007 (malý 
traktor) 
Průvodka a faktura Č. 0725130012 z 20.6.2007 (pří 
sl. k traktoru) 
Opis položek k dokladu Č. 070006 z 18.1.2007 
(splátky okálů) 
Smlouvy ev. Č. 2690/94, 1933/94, 1931/94, 1932/94, 
1929/94, 1930/94, 1935/94, 1934/94 
Směrnice k finanční kontrole ze dne 10.3.2005 
Soubor vnitřních směrnic ze dne 30.9.2005 
Směrnice o oběhu účetních dokladů ze dne 
5.6.2007 
Směrnice vedení pokladny ze dne 1.10.2007 
Účtový rozvrh platný pro rok 2007 
Směrnice pro účtování majetku obce (HM a NM) 
z 22.1.2007 
Vnitřní směrnice Č. 1/2007 o postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec 
s účinností od 5.1.2008 
Podpisové vzory zastupitelstva obce platné od 
7.11.2006 
Podpisové vzory ("seznam pracovníků a osob pově-
řených k tabulce Oběh dokůmentů na Obecním 
úřadě ve Vestci") ze dne 2.5.2007 + dodatek Č. 1 ze 
dne 3.9.2007 
Navržená opatření k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkumu hospodaření za rok 2006 - ze 
dne 15.8.2007 

Usnesení ZO ze dne: 
a) 15.2.2007 - prodeje pozemků; věcná břemena 
b) 12.4.2007 - výběrová komise (koupě malého trak-
toru); úkol pro FV - rozpočtový výhled 2007 - 2010 
c) 23.5.2007 - prodej pozemku 
d) 29.6.2007 - schválení změny rozpočtu 

Zápisy zjednání finančního výboru ze dne: 2.4., 
19.4., 16.5., 7.6.,4.9.2007,26.11.2007 Zápisy ze 
schůze kontrolního výboru ze dne: 22.1., 14.3., 
11.4.,28.6.,25.9.2007 
Dohoda o hmotné odpovědnosti s pí Marcelou Ženo-
žičkovou ze dne 1.4.2007 
Dohody o provedení práce (namátkově): Vendula 
Květová z 1.2.07, Blanka Pašková z 26.2.07, Menen-
dez Sebastian z 25.7.07, Dunčko Matej z 26.7.2007 
Výpočet měsíční odměny uvolněné starostky obce 
s platností od 1.1.2007 - stanovený dne 29.10.2007 
Mzdový list uvolněné starostky obce za leden - říjen 
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2007 Výplatní lístky uvolněné starostky obce za říjen 
- prosinec 2007 
Dotazníky pro zpracování odměn neuvolněných 
zastupitelů ze dne 11.1.2007 - předseda finančního 
výboru; předseda kontrolního výboru 
Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO ze dne 
20.12.2007 - schválení návrhu odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva od příslušného data (revokace 
usnesení) 
Pokladní kniha za květen a červenec 2007; za listo-
pad a prosinec 2007 včetně příslušných vnitřních 
účetních dokladů 
Pokladní doklady příjmové od č. 413 - 441; 447 - 453; 
469 - 480 Pokladní doklady výdajové od č. 101 - 132; 
156 - 174; 247 - 298 
Účtovací doklady Č. 370008, 370010 
Kontrola pokladní hotovosti provedena dne 
22.11.2007 - pokladní hotovost ve výši 29.410,¬Kč 
souhlasí se zůstatkem v pokladní knize k 20.11.2007 
(poslední pohyb v pokladně) 
Kniha došlých faktur za určité období 
Výpisy ČS k Účtu Č. 0388054389/0800 číslo: 27 
z 1.6., 39 z 25.6., 44 z 30.6., 47 ze 4.7., 53 ze 16.7., 
56 z 19.7., 61 z 26.7.,67 z 2.8., 77 z 21.8.2007; 91 ze 
7.9., 103 z 27.9., 111 z 9.10., 119 z 20.10., 126 
z 31.10., 131 z8.11., 136z15.11., 141 z 23.11., 150 ze 
7.12., 162 z 31.12.2007 včetně příslušných vnitřních 
účtovacích dokladů 
Došlé faktury (interní čísla dle knihy DF): 177 - 188; 
204 - 215; 222 - 237; 251 - 264; 293304; 307 - 322; 
366 - 376 
Kupní smlouva ze dne 26.9.2007 uzavřená mezi obcí 
Vestec jakožto kupujícím a Milanem Havlíčkem, Miro-
slavem Havlíčkem a Jaroslavem Hrubým jakožto 
prodávajícími (p.p.č. 707/2 a 707/3) 
Kupní smlouva ze dne 17.12.2007 o prodeji pozemku 
z vlastnictví obce (p.p.č. 469/2) 
Dohoda o poskytnutí daru ze dne 6.12.2007 - Obec 
Vestec (obdarovaný) a White Uri, spol. S.LO. 
(dárce) 
Usnesení ze 4. mimořádného zasedání ZO dne 
10.8.2007 - nákup pozemku pro výstavbu mateřské 
školy (vyvěšeno 15.8. - 30.8.2007) 
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2007 
Tabulky k finančnímu vypořádání za rok 2007 
Zápis o provedení periodické inventarizace majetku 
obce k 31.12.2007 ze dne 30.1.2008 
Soubor inventarizačních zápisů a soupisů majetku 
obce dle míst a dle účtů rozvahy a podrozvaha (stavy 
k 31.12.2007) 
Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2007 (v pro-
gramu PC) Návrh škodní komise na vyřazení DDHM 
ze 17.1.2008 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Programu 
obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje - ev. 
Č. smlouvy: 3212/REG/2007 ze dne 7.9.2007 na 
realizaci investiční akce Osvětlení multifunkčního 
hřiště ve výši Kč 98.556,- (celkové náklady na akci 
197.112,- dle smlouvy) včetně příslušného spisu 
závěrečné vyhodnocení akce - ÚZ 802 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Programu 
obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje - ev. 
Č. smlouvy: 2423/REG/2007 ze dne 7.9.2007 na 
neinvestiční dotaci Úroků z Úvěru ve výši 193.200,- 
Kč včetně spisu a bankovních výpisů z příslušného 
bankovního účtu. 

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení sta-
rostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neruči-
la svým majetkem za závazky fyzických a právnic-
kých osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, 
neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu, smlouvu 
o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu 
o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu 
o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo 
ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závaz-
ku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala 
cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové 
vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého 
rozsahu (§ 12 odst.6 zák.č.137/2006 Sb.). 

B) Výsledek přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
 
C) Plnění opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných: 

a) při dílčím přezkoumání: 
Porušení ust. § 1 odst. 1,2 nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, 
nebot': 
Uvolněné starostce obce byla od ledna do září 2007 
chybně stanovena měsíční odměna (stanoveno 
v nižší částce, než náleží). 

NAPRAVENO - odměna vyplácena ve výši stano-
vené příslušným vládním nařízením (viz.výplatní 
pásky za měsíce říjen - prosinec 2007). 

Porušení ust. § 11 odst. 1 písmo b) a 1) 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v plat-
ném znění, neboť: 
Na některých kontrolovaných výdajových pokladních 
dokladech (např. č. 163, 164, 166 a další) jsou w
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nesprávně označeni skuteční příjemci peněz. Místo 
zaměstnance obce nebo zastupitele obce, kteří 
vyúčtovali obci jimi uhrazené výdaje, jsou uvedeny 
firmy nebo organizace, které poskytly služby nebo 
prodaly zboží. 
Na jiných VPD (např. č. 104, 105, 107, 111, 113 
a další) chybí podpisový záznam osoby odpovědné 
za účetní případ. 

NAPRAVENO - pokladní doklady obsahují veškeré 
náležitosti dle zákona o účetnictví (viz. pokladní 
doklady za prosinec 2007). 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky: 
Porušení ust. § 16, odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
nebot': 
Obec neprovedla některé změny rozpočtu u příjmo-
vých položek (např. 1111, 1112, 1211, 1337, 1361). 

NAPRAVENO - k 31.12.2007 dle Fin 2-12 M rozpo-
čet čerpán v souladu s přijatými rozpočtovými opat-
řeními schválenými zastupitelstvem obce. 

Porušení ust. § 16, odst. 1 vyhlášky č. 
505/2002 Sb., a ČÚS č. 521, bod 3.1.1., 
v platném znění, neboť: 
Ke 31.12.2006 nesouhlasí údaj ř. 1 rozvahy se stavem 
účtu 901 (po přičtení nesplaceného úvěru - 951). 

NAPRAVENO - k 31.10.2007, 31.12.2007 stavy ř. 1 
a účtu 901 rozvahy souhlasí 

Porušení ust. ČÚS č. 512, bod 7.4., v plat-
ném znění, nebot': 
Obec .nemá zatím zavedenu podrozvahovou eviden-
ci drobného dlouhodobého hmotného majetku 
a drobného dlouhodobého nehmotného majetku.
 
NAPRAVENO - obec podrozvaha nezavádí, vše 
účtuje na 018 a 028 (změna směrnice ¬rozhodnutí) 

Porušení ust. § 4, odst. 8 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, nebot': 
a) Ve výkazu Fin 2 - 12 M ke 31.12.2006 je na § 6171, 
položka 3112 ve výši 529.996,- Kč. Na úč. tř. O na str. 
Dal není o takové změně ve stavu majetku účtováno. 
NAPRAVENO - nebylo chybou, doloženo 
b) Položky 6121 a 5172 ne zcela souhlasí se změna-
mi na účtech 021 a O 18 (resp. není účtováno). 

NAPRAVENO - doloženo účetními doklady 

Porušení ust. § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, nebot': 
Obec nepředložila řádné inventurní soupisy majetku 
a závazků dle stavů ke 31.12.2006 (inventarizace 
dosud probíhá). 

NAPRAVENO - k 3] .12.2007 předloženy soupisy 
majetku, inventarizační zápisy, vyřazení majetku 

Porušení ust. § 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
nebot': 
Zastupitelstvo obce po volbách stanovilo správně 
výši odměn neuvolněným členům ZG, avšak nesta-
novilo datum od kdy se odměna bude poskytovat. 

NAPRAVENO - provedena revokace usnesení 

Porušení ust. § 119 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
nebot': 
Zápisy z kontrolního výboru ze dne 22.11. 
a 18.12.2006 nejsou nikým podepsané. 

NAPRAVENO 

D) Závěr 
Při přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 
2007 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
(§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) 
zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: 
Neuvádí se. 

Podíly dle ~ 10 odst.4 písm.b) zákona č. 
420/2004 Sb., v platném znění: 
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku:  
11,73% 
Podíl závazků na rozpočtu územního celku:  
5,08% 
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 
územního celku: 0,004% 
 
 Ve Vestci dne 18.4.2008 
 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání, p. Antonín 
Zapletal 
kontrolorka, pí Zdeňka Kindlová 
kontrolorka, pí. Zdeňka Zavřelová, ved. odd. pře-
zkoumávání hospodaření
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z Informace pro občany

Upozornění

V rámci úklidu obce po zimě a sohledem na vyso-
kou prašnost bude realizován ve druhé polovině 
května v naší obci tzv. mokrý uklid komunikací. To 
znamená, že nejdříve budou komunikace pokrope-
ny vodou a následně čištěny úklidovým strojem. 
Na den, kdy bude probíhat úklid vozovek, budete 
několik dní předem upozorněni na úřední desce 
obce, na webových stránkách obce a dopravním 
značením. Tímto žádáme všechny občany, aby 
dodržovali dopravní značení a nebránili tak svými 
zaparkovanými autz již zmiňovanému strojnímu 
čištění obce.

V podatelně OÚ je i nadále možné 
provádět ověřování listin a pod-
pisů.

Žádáme občany a firmy, kteří uhradili 
poplatek za komunální odpad v roce 2008 
bankovním převodem, aby si na obecním 
úřadě co nejdříve vyzvedli známku na 
popelnici. Známku je třeba nalepit na víko 
nádoby. Neoznačené nádoby se od 
1.4.2008 nevyváží. Známku je možné si 
vyzvednout v pondělí 8-12h a 13-17h, pří-
padně po telefonické domluvě v jiný den 
(tel. 241 931 732)

Státní okresní archiv Praha – západ bude 
znovu otevřen na nové adrese Veleslavínská 1/30, 
Praha 6., a to od pondělí 5. 5. 2008.
tel.: 266 312 667
Spojení: tramvají č. 20 a 26 ze zastávky Nádraží 
Veleslavín nebo č. 18 do zastávky Vojenská 
nemocnice.

Pokud potřebujete kontaktovat obecní policii, 
volejte na mobilní číslo +420 724 888 627. Jestli-
že jsou policisté v obci, je tento telefon aktivní, po 
skončení pracovní doby je vypnutý. Za takových 
okolností. prosím, volejte v případě nutnosti státní 
policii

Na uplatnění reklamace na nevyvezení popelnice 
u rodinných domů je nutné zavolat na Obecní úřad 
v den svozu, tj. ve středu do 17 hod.

Preventivní setkání pro maminky 
s dětmi

Dne 19.5.2008 od 10,00 hod do 12,00 hod se usku-
teční na obecním úřadě Vestec preventivní setkání, 
které je určené pro maminky s dětmi, které jsou na 
mateřské dovolené.
Preventisté z Okresního ředitelství Policie ČR Praha 
- venkov předají za pomoci dataprojekce maminkám 
několik rad a doporučení, jak bezpečně se chovat 
doma, na ulici a v prodejně. Pro děti bude připraven 
program plný her a zábavy. Maminky si odnesou ze 
společného setkání preventivní materiál k dané pro-
blematice a děti nějakou tu policejní maličkost. Těší-
me se na společné setkání.

Preventivně informační skupina Okresního ředitel-
ství Policie ČR Praha-venkov, Zborovská 13, 
Praha 5 - Smíchov - nprap. Žďárská Jana
tel.: 974 882 208, 602 121 274

Humanitární sbírka

Ve dnech 12. až 16. května 2008 proběhne na 
Obecním úřadu ve Vestci opět humanitární sbírka 
pořádaná Diakonií Broumov.
Diakonie prosí, jako každý rok, o ložní prádlo, oble-
čení, nádobí, skleničky, vařiče, ručníky, svrchní 
oděvy, hračky, školní potřeby, knihy, nepoškozenou 
obuv, kabelky, tašky, batohy, peněženky apod.
Věci, které vzít nemůžeme:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, 
nylon, dederon); ledničky, televize a počítače 
(nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže 
a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Telefonické spojení na případné další dotazy:
Diakonie –– 224 316 800, 224 317 203(fax)
Obecní úřad Vestec – 241 931 732
www.diakoniebroumov.org

Z redakční pošty

Vážení spoluobčané,

článek „slovo starostky“ otištěný v minulém čísle 
VL je pověstnou poslední kapkou, pro kterou pohár 
trpělivosti přetekl. Většina informací je v něm totiž 
účelově zkreslená. 



 květen 2008 Vestecké listy

9 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

ní
 m

ěs
íč

ní
k 

ob
ce

 V
es

te
c

Začátkem roku jsme díky sestavování rozpočtu 
dostali možnost nahlédnout do hospodaření obce.
Hned při kontrole výdajů v lednu 2008 jsme narazi-
li na neopodstatněné navýšení odměn 
zastupitelů, které nám nebyla paní starostka na 
poradě zastupitelů schopna vysvětlit. Požádali 
jsme předsedu kontrolního výboru o prověření 
těchto navýšených výdajů. Bylo zjištěno, že paní 
starostce byla vyplacena za měsíc prosinec odmě-
na ve dvojnásobné výši, než v jiných měsících. Je 
velmi podivné, že by si nepamatovala převzetí více 
peněz než obvykle, jak nám uvedla. Navíc, když 
ona, ze své funkce, musí vše schválit.
Po několika dnech od zjištění tohoto navýšení bylo 
ze strany starostky sděleno, že se jedná o propla-
cení její nevyčerpané dovolené za rok 2007. Což 
lze pokládat za účelové tvrzení, protože o toto 
proplacení paní starostka nepožádala na veřejné 
schůzi a ani výpočet částky pro případnou náhra-
du nesouhlasí. Navíc ze zákona neměla v pro-
sinci na toto proplacení nárok.
Po těchto zjištěních požádal finanční i kontrolní 
výbor o předložení detailních podkladů k výdajům 
a v současné době se těmito podklady zabývají 
předsedové uvedených výborů i policie.

Na základě těchto skutečností jsme požádali o předlo-
žení výkazů za rok 2007. Prozkoumání těchto podkladů 
bylo pro mnohé zastupitele šokující. Nejen, že v průbě-
hu roku došlo k navýšení na výplatách zaměstnanců 
řádově o 40 %, ačkoli se počet zaměstnanců v průběhu 
roku neměnil, dostali navíc zaměstnanci Obecního 
úřadu za měsíc prosinec na výplatách o cca 200.000 Kč 
více než v jiných měsících (na výplatách standardně 
cca 145.000 Kč, za prosinec cca 343.000 Kč). 
Zarážející pro všechny byly i celkové náklady za kultu-
ru, pohoštění, Vestecké listy, právní služby, cestovné, 
telefonní poplatky a bylo by určitě možné jmenovat 
i mnoho dalších položek. Například na Vestecké listy 
bylo z rozpočtu čerpáno 144 tisíc ( v minulých letech se 
VL zaplatily v plné výši z inzerce ), ovšem doklady byly 
pouze na částku cca 117 tisíc. Dodnes nevíme, kde je 
zbývajících 27 tisíc.
Na právní služby vyčerpáno za rok 2007 celkem 666 
tisíc, což činí v průměru cca 55 tisíc měsíčně. Z prověr-
ky je přitom patrné, že pouze 143 tisíc je jasně specifi-
kováno, zbylá částka 523 tisíc = konzultační hodiny ( 
jaké???)
Vyplynulo také, že Obecní úřad zaměstnává různou 
formou i většinu členů rodiny paní starostky. Ačkoli to 
není nezákonné, je nutné klást si otázku: “Je to morál-
ní?“ A další otázkou je, zda tyto práce měly vůbec svá 
opodstatnění..

V průběhu roku bylo paní starostce několikráte 
vytýkáno překračování rozpočtu bez předem 
schváleného rozpočtového opatření. Přestože je to 
nezákonný postup, paní starostka toto nerespekto-
vala. Stejně tak nerespektovala naše požadavky 
a ani požadavky výborů na předložení jakýchkoli 
dokladů vysvětlujících nejasnosti v hospodaření.

V minulém čísle VL je i házena špína na firmu HAR-
DEST, a.s., je neustále předesíláno, že firma se 
nehlásí ke svému finančnímu závazku. Není to prav-
da. Ale je to i obec, která nedodržuje pod-
mínky smlouvy, na základě které chce po uvede-
né firmě peníze. Firma několikráte vyzvala paní 
starostku k jednání. Na výzvy paní starostka neodpo-
vídala a ani nám, zastupitelům, o těchto výzvách 
neřekla.. Svou jasnou snahou o nedohodu s firmou 
Hardest a.s. zřejmě připraví paní starostka obec 
o oněch 1 200 000,-Kč. 
 Jsou asi developerské firmy, které nejsou v obci 
vítány. Budeme s napětím očekávat, které nastoupí 
místo nich.

„Tlak na zastupitele“ od paní Stupkové probíhal tak, 
že se pouze na jedné z našich porad zeptala zastu-
pitelů, kdo z nich ví o připomínkách obce (tj. zastupi-
telů) k jejich stavebnímu řízení, zaslaných stavební-
mu úřadu. (Mimochodem kromě pana Buchara 
a paní Šedivé o nich nikdo ze zastupitelů nevěděl.)
Jedinou „chybu“, kterou paní Stupková udělala je to, 
že se jako první nahlas zeptala, kde je těch 40tisíc, 
které byly vyplaceny v odměnách zastupitelů navíc.

Od počátku se k nám jako k opozičním zastupitelům 
chová paní starostka jako k obtížnému hmyzu, který 
je bohužel nucena dle zákona snášet , ale nejraději 
by použila repelent. 
Je snad snahou o spolupráci neustálé házení špíny 
ve Vesteckých listech, na schůzích a poradách a to 
především na pana Jarolímka a paní Zikovou, záměr-
né překrucování faktů, zatajování materiálů, nere-
spektování jakýchkoli našich připomínek. 

Není pravdou, že je starostka kritizována pouze opo-
zicí. Již delší dobu jsou s činností paní starostky 
značně nespokojeni i její bývalí „koaliční zastupitelé“. 
Proto se také přijímají různá opatření za účelem ome-
zení pravomocí starostky a větší kontroly nad cho-
dem Obecního úřadu a hospodařením.

Je spíše otázkou, proč oba místostarostové (mimo-
chodem, oba z kandidátky současné starostky) 
nahlas zvažují odchod ze zastupitelstva, proč 



Vestecké listy květen 2008

10w
w

w
.v

es
te

c.
cz

 e
-m

ai
l:
 r

ed
ak

ce
@

ve
st

ec
.c

z předsedové finančního a kontrolního výboru tráví 
hodiny času nad výdaji z minulého roku, či proč se 
již před čtvrtrokem rozpadla koalice?

I když nám již někteří přiznali, že jejich volba starostky 
nebyla šťastná, tak než aby připustili veřejně chybu, 
raději tráví dlouhé hodiny nad rozklíčováním nejas-
ných údajů v hospodaření, nad vytvářením směrnic, 
nad přípravou podkladů, psaním zápisů a v podstatě 
prací za úřad. Nebude trvat dlouho a budou možná 
muset i sedět v podatelně....jen aby to fungovalo.
Již rok a půl přešlapujeme na místě (vlastně pardon, 
úspěšně se ještě za obecní peníze hrabeme v minu-
losti, protože je jistě jednodušší kritizovat druhé, než 
sám něco vytvořit a také se tím odvádí pozornost od 
vlastních chyb. A nebo je snad hledáním dalších 
a dalších kauz uměle vytvářena práce pro právníka?). 
Kromě toho, že jsme si zaplatili úžasné studie, kterými 
se akorát chlubíme (ale to umí kdekdo - rozdat druhé-
mu práci a zaplatit ji z obecní kasy). Věcí, kterými 
bychom se mohli skutečně pochlubit, se mnoho neu-
dělalo. 
Za to jsme utratili 6milionů za činnost místní správy. 
A také jsme celkem slušně živili jednoho právníka.

Proč se obec nestará o Vestecký přivaděč, po 
kterém budou denně jezdit stovky aut ? Proč se až 
teprve po našem upozornění na výstavbu byto-
vých domů ve Zdiměřicích, na hranici našeho kata-
stru, rozhýbali k nějaké činnosti? Jak je možné, že 
jedna z největších staveb na bývalém obecním 
pozemku v komerční zóně obce, probíhá bez plat-
ného stavebního povolení i přes opakované 
upozorňování zastupitelů? Jak je možné, že obec 
vydala souhlasné stanovisko k výstavbě dalšího 
obrovského autobazaru pro 600 automobilů 
bez předchozího projednání v zastupitelstvu obce?. 
Tento záměr značně koliduje s představami o dalším 
rozvoji obce.

 Jana Stupková , Eleni Ziková

Hospodařila obec ve prospěch 
soukromé firmy?

Jak obec hospodařila, že přišla o majetek v tržní 
ceně 3 078 600 Kč a co bylo důvodem nevýhodné 
bezplatné směny pozemků v r.2003 se zeptejme 
minulých zastupitelů. 

V případě investorů je běžnou praxí, že nakoupí 
všechny pozemky za tržní hodnotu. 

K nemovitostem vybudují komunikace i sítě a bez-
platně je předávají obci proto, že o ně musí obec 
následně pečovat.

Co se však stalo ve Vestci? Obec vlastnila pozemek 
č.644/83 o kterém bylo rozhodnuto, že bude stavební 
a tento pozemek vyměnila za pozemek č.644/82, který 
byl majetkem firmy T.L.S. a o kterém bylo předem 
z parcelačního plánu jasné, že bude komunikací. 
Při tržní ceně sousedního prodávaného pozemku 
v té době 1050 Kč/m2 a výměře 2932 m2 by obec 
získala 3 078 600 Kč. 

Vedení obce by se o obecní pozemek mělo starat 
tak, jako by bylo jejich vlastní. Soukromý vlastník by 
bezplatně stavební pozemek za silnici asi nikdy 
nevyměnil. To, že výměna pozemku není pro obec 
výhodná a naopak výrazně zvýhodňuje investor-
skou firmu T.L.S. muselo být tehdejšímu starostovi 
Doudovi, ale i místostarostce Zikové známo 
a z dokumentace je to jasně vidět.
 
Na žádost zastupitelstva jsme prošetřili dostupné 
dokumenty a zjistili řadu nesrovnalostí. Zejména 
schází znalecké posudky s údajně shodným oceně-
ním pozemků. Zápis ze schůze zastupitelstva se 
neshoduje s usnesením. Rozhodnutí o výměně 
pozemků mělo schválit zastupitelstvo obce před 
podpisem smlouvy, to se však nestalo.

Z výše uvedených důvodů jsme na schůzi KV 
31.3.2008 doporučili, aby v této věci bylo obcí Ves-
tec podáno trestní oznámení.
 
 ing.Miloš Koc a Otakar Janata
 členové kontrolního výboru

V březnových Vesteckých listech jsem seznámil obča-
ny Vestce se sportovním využitím multifunkčního hřiš-
tě,vytkl hrubé chyby a na závěr položil současným 
zastupitelům pí. Zikové a p.Jarolímkovi čtyři jedno-
značné otázky s žádostí o odpověď. Zvykem slušných 
lidí je na otázky odpovědět, přiznat se k chybám 
a snažit se je napravit. Zřejmě jen zcela naivní člověk 
se může domnívat , že by se to mohlo týkat výše jme-
novaných. Obyčejný občan Vestce je pro oba bezvý-
znamná nula, s kterou se zabývat minutu, je ztráta 
času.

Jejich jediným cílem je pomocí intrik se co nejdříve 
dostat tam, kde již byli, tedy do vedení obce 
a zahladit stopy po škodách, které obci svým 
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nezodpovědným jednáním způsobili (např.výstavba 
dešťové kanalizace v ul.K Jahodárně, multifunkční 
hřiště).Současnou jejich snahou je obecní úřad 
paralyzovat. Proto s pomocí dalších zastupitelů 
blokují schválení rozpočtu, ačkoliv Finanční výbor 
již 11.3.08 doporučil zastupitelům v nejbližší době 
rozpočet schválit. Vzhledem k neschválení rozpočtu 
nemůže obec investovat prostředky na důležité 
věci, především na zahájení projektových prací na 
mateřskou školku. Tím maří práci, kterou pro obec 
odvádějí zejména manželé Bucharovi. Této situace 
jistě později využijí a budou říkat:: "Oni slibovali 
mateřskou školku, podívejte, jak jsou neschopní, 
proto volte nás".

Funkce zastupitelů je pro oba ponižující. Jeden bod 
z Programového prohlášení zastupitelstva, který 
oba podepsali:
- budeme důslední v plnění uložených úkolů vyplý-
vajících z funkce, a to pod veřejnou kontrolou,při-
čemž budeme vyvozovat osobní odpovědnost v pří-
padě jejich řádného neplnění.

K tomu sděluji: p.Jarolímek byl 10 měsíců předse-
dou komise pro dopravu a bezpečnost. Za celou 
dobu nesvolal ani jednu schůzi, proto byl paní sta-
rostkou odvolán. Pí. Ziková je stále v komisi pro 
využívání dotačních titulů. Zeptat se jí, co udělala, 
by byl aprílový žert. Žádat je, aby se vyjádřili ke 
svému nicnedělání a jakou z toho vyvodí osobní 
odpovědnost je zbytečné. Nejspíš by to u nich 
vyloudilo pouze úsměv, stejný jako při odchodu jimi 
zmařeného veřejného zasedání zastupitelstva 
10.4.2008.

Oni tady přece nejsou od toho, aby pracovali pro 
obec a odpovídali občanům na jejich otázky.

 Ve Vestci 13.4.2008 Otakar Janata 

Již dvakrát jsem chtěla na veřejném zasedání polo-
žit našim zastupitelům otázky, ale dvakrát bylo 
zasedání v úvodu zrušeno. Proto musím využít Ves-
teckých listů a zeptat se:

1) pana Kowalewského:
Ve volebním programu Strany zelených pod názvem 
"Kvalitnější život ve Vestci" jste v akci "100 stromů 
ročně pro Vestec" slibovali vysázení zeleně. Žádám 
Vás, aby jste občanům Vestce ve VL 
sdělil, kolik stromů a kde Strana zelených vysadila 
v r.2007 a kolik jich plánuje vysadit v letošním roce.

2) Bývalého starosty pana Jarolímka 
a bývalé místostarostky paní Zikové
Na jaře roku 2006 jste bez povolení dopravní policie 
ČR a odboru dopravy MÚ Černošice zřídili na hrázi 
rybníka parkoviště přímo mezi lipami. Již desetileté 
děti dnes vědí, že kapající olej z aut ničí kořenové 
systémy stromů. Moje otázka je jednoduchá . "Už 
jste to někdy slyšeli?"

 Hana Janatová

Jak vidím práci (ne)konstruktiv-
ní opozice v podání vesteckých 
zastupitelů.

Jakožto občan Vestce zajímající se o dění v obci se 
účastním, pokud mohu, veřejných zasedání zastupi-
telů. Ti jsou dle výsledku komunálních voleb rozdě-
leni do dvou táborů a to: Vestec Náš Domov a míst-
ní organizace ODS tvořící koalici, tj. jeden tábor 
mající pět hlasů a druhý tábor sestavený z kandidá-
tů SNK (sdružení nezávislých kandidátů) a zástup-
ce za stranu Zelených, tvořící opozici a mající cel-
kem čtyři hlasy v místním zastupitelstvu.

V posledních týdnech se měla konat již dvě zasedá-
ní obecního zastupitelstva, z obou sešlo. První 
zasedání 28. 3. 2008 se nekonalo vůbec. Já, který 
jsem přišel o trochu dříve a čekaje před obecním 
úřadem, jsem byl překvapen. Z OÚ vyšel ven pan 
zastupitel Jarolímek a „pádloval“ směrem pryč. 
Ostatní zastupitelé z opozice odešli již dříve. Po 
vejití do zasedací místnosti OÚ bylo občanům mís-
tostarostou ing.Vopálenským oznámeno, že se 
zasedání nekoná, neboť zastupitelstvo se nesešlo 
v dostatečném počtu členů. Beze slova omluvy ze 
strany opozice a bez udání důvodů. Podle kuloáro-
vých informací přemluvili členové opozice jednoho 
z pěti zastupitelů k odvolání starostky a když se na 
zasedání nakonec nedostavil, také odešli. Několik 
pozvaných příznivců tak bylo zklamáno.

Druhé zasedání konané 11. 4. 2008 skončilo cca po 
5 minutách. po přečtení programu zasedání starost-
kou obce a jeho neodsouhlasení. Proti hlasoval 
i jeden ze zástupců koalice. Na můj dotaz, proč 
hlasují proti, se ozval předseda kontrolního výboru, 
že není podloženo 2,5 mil. korun v rozpočtovém 
opatření. Opět překvapení – každý zastupitel má na 
OÚ připraveny týden před zasedáním podklady 
a má tak dostatek času se k danému programu 
vyjádřit, pokud s ním nesouhlasí. 
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čet, takže hospodaří podle rozpočtového provizoria. 
Je jistě chvályhodné, že se zastupitelé snaží o co 
největší průhlednost obecních financí, což je oficiál-
ní důvod podrobného zkoumání a dlouhých úprav 
rozpočtu. Zdá se ale, že tzv. konstruktivní opozici 
jde spíše o neodsouhlasení rozpočtu jako takového 
(ač dostali již dvakrát doporučení rozpočet schválit 
od poradního orgánu - finančního výboru, např. 11. 
3. 2008, viz. zápis na webu obce) a tím samozřejmě 
o nemožnost realizovat plánované akce, jako jsou 
kanalizace a vodovod na Šátalce, realizace projektu 
mateřské školky, dotace a další. Neustálými výpady 
a požadavky vůči starostce ji plánovitě stresovat 
a nakonec zpochybnit její schopnost vykonávat 
tento úřad. 

Rád bych v této souvislosti zástupcům SNK Vestec 
v nynějším zastupitelstvu obce reprodukoval z jejich 
programového prohlášení, cituji: „Chceme kon-
struktivně přistupovat k jednání zastupi-
telstva jako celku a snažit se o spolupráci 
se všemi zvolenými zastupiteli. Pouze 
taková spolupráce zajistí efektivní přínos 
pro obec a pomůže jejímu rozvoji.“ konec 
citátu – viz. VL speciál 2006.

Velice rád bych slyšel od opozičních partnerů, jaké 
jsou, kromě neustálého kontrolování, přínosy jejich 
konstruktivního přístupu pro obec. Vidím pouze 
neschválený rozpočet, zmařená zasedání, přetaho-
vání zástupců protějšího tábora do svých řad, apod.

Jako úsměvné mi připadá, když zastupitelka podá-
vá na obec žalobu pro zpochybnění svého dobrého 
jména. Jaksi zapomíná, že je představitelkou obce 
a podává tím vlastně žalobu také sama na sebe.
Vůbec vyřizování si vzájemných účtů zastupitelů na 
veřejných zasedáních mi připadá víc než trapné. 
Sejděte se v soukromí, vyříkejte si to nebo i vykřičte, 
ale, proboha, ušetřete nás podobných představení! 
Nevypadáte potom, že chcete problémy obce 
vůbec řešit.

 Jiří Sedmík

Psi

Na základě stížností občanů této obce týkajících se 
čistoty veřejného prostranství, které je znečišťováno 
psími výkaly, přistupuje Městská policie Černošice 
k razantnímu řešení tohoto problému. 

V následujících měsících proběhnou kontroly psů, které 
se budou týkat zejména toho, zda je konkrétní pes při-
hlášen k místnímu poplatku ze psů. Bude-li zjištěno, že 
majitel psa nemá zvíře přihlášeno k tomuto poplatku, 
bude celá věc oznámena příslušnému odboru Obecní-
ho úřadu Vestec. V případě, že majitel psa nebude mít 
trvalé bydliště ve Vestci, bude dotázán místně příslušný 
správce poplatku ze psů v trvalém bydlišti majitele 
nebo chovatele. Kontroly se pak dále zaměří na řádné 
označení psa o tom, že byl k poplatkové povinnosti 
přihlášen (známka, případně čip). Dále pak bude kont-
rolován soulad s obecně závaznými právními předpisy 
obce, zejména s obecně závaznou vyhláškou upravují-
cí pohyb psů na veřejném prostranství. 
V případě, že strážník zjistí psa s majitelem, který 
neprovede odklizení psích výkalů po svém miláčkovi, 
bude toto řešit pokutou dle ustanovení § 47, odst. 1, pís. 
d) zákona 200/1990 Sb. o přestupcích až do výše 
1.000,- Kč. V případě, že osoba, která psa venčí nebu-
de ochotna pokutu uhradit, bude věc postoupena 
k projednání správnímu orgánu, kde tato osoba bude 
nucena uhradit vedle sankce i náklady řízení s tím 
spojené v částce 1.000,- Kč. Tudíž takovou osobu 
může přijít psí exkrement až na 2.000,- Kč. 
      
 Gregor Dušička

Výsadba stromů ve Vestci

Během dubna proběhla v naší obci další etapa 
výsadby mladých stromů.
Deset stromků (habrů) vysázela paní Mirka Suchá 
na Vestecké ulici směrem k Hrnčířům. 

 redakce
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Kultura a sport

Vítání občánků a akce KK

V sobotu 19. dubna jsme na obecním úřadě přivítali 
dalších 24 nových vesteckých občánků, kteří se naro-
dili v období od 31. 7. 2007 do 31. 1. 2008. Celým 
odpolednem nás provedla paní starostka, která všem 
dětem a jejich rodičům popřála vše nejlepší do nové-
ho života a předala jim pamětní plaketky.

30. dubna jsme na fotbalovém hřišti opět pálili čaro-
dějnice. Odpoledne jsme opékali buřty a sledovali rej 
čarodějnic a po setmění zapálili oheň. Na místě bylo 
mnoho malých čarodějnic a čarodějů. 

Na 31. května odpoledne plánujeme Dětský den – 
opět s balonshow, balonkovou dílnou a kouzelníkem.

 Ondřej Rybář, předseda KK

Životní jubilea

K významnému životnímu jubileu, které v dubnu oslaví
pan Otmar D r a s t i ch
pan Jiří T á b o r s k ý
paní Marie B a ť h o v á

Ze srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně osobní pohody.

 kulturní komise

Kulturní akce, které bude pořá-
dat Úřad MČ Šeberov v letoším 
prvním pololetí.

Koncert vážné hudby - v rámci turné Duo Brikci-
us. Koncert je pořádán v neděli dne 18.května 
2008 v kostele církve bratrské v ulici V Ladech 
v Šeberově. Vstupné je 100,-Kč. Omezená kapa-
cita, předprodej na Úřadu MČ a v Baráčnické 
rychtě.

Dne 29.5. probíhá oslava dne dětí. Zahájení 
v 15hodin na fotbalovém hřišti v Šeberově. Vystou-
pí děti ze ZŠ i MŠ, zazpívá nám Pepa Vojtek, jsou 
připraveny soutěže pro všechny věkové skupiny 
našich dětí. Trasa úkolů povede přes hrnčířské 
louky a končí na multifunkčním hřišti v Hrnčířích, 
kde je pro děti připraven kolotoč a vláček, odmě-
na za splněné úkoly, opékaní vuřtů, losování o 5 
velkých cen, které provede Daniel Landa. Ukon-
čení atrakcí bude v 18,30. I letos je pro děti 
i dospělé připraveno občerstvení od místního 
pekařství Prus spolu s doplněním tekutin od pivo-
varu Klášter (točená limo a pivo).

3. Vystoupení Královen noci dne 6.6.08 od 
20hodin v kulturním domě v Hrnčířích v ulici 
Osvětová - travesti show - vstupné 160,-Kč. Ome-
zená kapacita, předprodej na Úřadu MČ 
a v Baráčnické rychtě.

  Petra Venturová, starostka

Viktoria 
Vestec

Viktoria Vestec sehrála na jaře 2008 zatím dvě utkání. 
V prvním  kole  dne  30. 3. 2008  vyhrála  doma 
s Vraným B v poměru 2 : 1 a v neděli dne 6. 4. 2008 
vyhrála v Libři s místním mužstvem B  6 : 1 a je zatím 
na druhém místě tabulky.  

 Ladislav Ustohal
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OFS Praha západ

  A3A - IV. třída - skupina A

Tabulka po 14.kole
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DANCO PLUS a.s.
Obchodní centrum Kamenice 

přijme zaměstnance do pozice

POKLADNÍ
PRODAVAČKA

POŽADUJEME:
• bezúhonnost
• spolehlivost

NABÍZÍME:
• zajímavé mzdové podmínky 

s možností proplácení přesčasů
• nástup možný ihned

Kontaktní telefon: 

323 672 736
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CYKLO  EMAP  PÍSNICE    

AKCE KVĚTEN-ČERVEN !!!
KE KOUPENÉMU KOLU NAD 10 TIS.                                                

MOŽNOST PŘIKOUPENÍ PŘILBY 
S 30% SLEVOU

www.emap-praha.cz
 Písnice – K Vrtilce  317 - Praha 4, tel: 261 911 452 
 Mobil: 721 414 810,  e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá 10-18, So 9-14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

Pranostiky na květen

•   Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - 

z kamen fuk.

•   Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - 

polezem na kraj.

•   Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - 

vyženem kozy v háj.

•  Sníh v máji - hodně trávy.

•  Studený máj - v stodole ráj.

•  Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

•  Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

•  V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
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•  Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.

•  Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.

•  Mokrý máj - v stodole ráj.

•  Mokrý máj - chleba hoj.

•  V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

•  Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

•  Májová kapka platí dukát.

•  Na mokrý květen přichází suchý červen.

•  Deštivý květen - žíznivý říjen.

•  V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.

•  Májová voda vypije víno.

•  Večerní rosy v máji hodně sena dají.

•  Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

•  Suchý květen - mokrý červen.

•  Když máj vláhy nedá, červen se předá.

•  Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

•  V máji hřímoty nedělají trampoty.

•  Když se v máji blýská, sedlák si výská.

•  V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

•  Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

•  Bujný květ - plný úl.

•   Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně 

ani za vodu džbáně.






