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Rok  2 0 0 8   

 
 

Počet stran:    6   …  hlavní text   

                       2   …  příloha   „O sportovní rodině Mráčkových ze Stránky“     

    (V případě, že se nestihne  teď dokončit, bude zařazena až do roku 2009.) 

Správa - obecní úřad 
 
Starosta :  Štefan Dvorščík 
Místostarosta :  Jaroslava Kloudová 
Zastupitelstvo  :  L. Tylová, V. Benda, M. Hrobár, J. Kalivoda, A. Vyskočilová    

    
Komise a výbory    :  
 Finanční výbor   :   předseda : Lenka Tylová  
   členové Soňa Grünerová, Jaroslava Kloudová     
 Kontrolní výbor : předseda Václav Benda 
   členové M. Hrobár, Zdena Sklenářová  
 Kulturní  a sociální komise :  předseda A. Vyskočilová 
   členové Jitka Kalivodová, Lenka Tylová, Petr Gál  

  
 Přestupková komise            :  předseda Judr. Šámal 
   členové Václav Benda, J. Kalivoda 

 

 
Veřejný pořádek,  životní prostředí a úpravy v obci 
 
1. Svoz komunálního odpadu 
 

Firma Rethman-Jeřala provádějící svoz odpadu prodala svůj podíl se všemi závazky 

firmě AVE. Proto byl uzavřen dodatek ke smlouvě s touto firmou.  

        rok 2008 rok 2007   
 

Vybráno na poplatcích     85 300 Kč 89 575 Kč 
Odměna za tříděný odpad 26 701 Kč 21 050 Kč    
Příjem celkem     112 001 Kč 110 625 Kč   
Náklady na odvoz  běžného odpadu 167 742 Kč 184 280 Kč   
Dtto    nebezpečného odpadu 11 226 Kč 12 806 Kč   
Náklady celkem         178 968 Kč 197 086 Kč           
Rozdíl  uhrazený z rozpočtu obce 66 967 Kč  86 461 Kč           
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2. Sběrný dvůr   

1) Kontejnery na směsný, velkoobjemový odpad  se nacházejí  v oploceném prostoru na-
proti vjezdu na hřiště.  Provozní doba v období duben až listopad  je dvakrát měsíčně vždy 
v sobotu  od 9:00 do 11:00. Obsluhu zajišťují paní Vlasta Gálová a Vlastimila Mráčková.   

2) Kontejnery na tříděný odpad  jsou umístěny  vně oploceného prostoru a jsou dva - na 
plasty a  na sklo.  

3) Každoročně je také vyhlášen svoz nebezpečného odpadu, kde se občané mohou zbavit 
starých televizorů, ledniček, praček, autobaterií, plechovek od barev a dalšího odpadu, kte-
rý nepatří do popelnice. 

 
 
3. Odpadní vody 

 

Hlavní akcí roku bylo zajištění a stavba kořenové čistírny, kam budou sváženy 

k dočištění odpadní vody z domácích čistíren. S tím bylo spojeno jednak získání dotace, jednak 

zajištění realizační  firmy.  Administrační prací nutnou pro získání dotace byla pověřena Ing. 

Olga Šašková za odměnu 40.000 Kč, která rovněž  vypracovala výzvu pro výběrové řízení 

realizační firmy. Pro výběr firmy byla ustavena výběrová komise s předsedou Ing. Zdeňkem 

Šnajdrem, který bude rovněž provádět na stavbě stavební dozor.  

Do výběrového řízení se přihlásily pouze dvě firmy – Petr Rynda a Pavel Dvorščík. 

Nižší cenu  (2.865.000.Kč) nabídla firma pana Pavla Dvorščíka, proto byla vybrána pro tuto 

stavbu.  

Stavební práce (bagrování) byly zahájeny v polovině roku. Vzhledem ke zpoždění 

dotace byla na konci roku podána žádost o prodloužení stavebního povolení. 

 
4. Úklid v obci 

  
K zajištění úklidových prací v obci včetně sekání trávy během roku byly zaměstnány 

dvě  pracovnice, které jsou vedeny na úřadu práce, a to   paní Mráčková a paní. Gálová. Pro 

případ potřeby byla v záloze  paní Vegrichtová.  

 
5. Plánované akce 
 

Terénní dispozice obce Stránka  vyžaduje neustálou péči o vodoteče.  Některé jsou 

zanášeny  sesuvem zeminy, a proto je třeba vystavět opěrné zdi, aby zde   sesuvy nevznikaly. 

Na tuto stavbu bude požadována dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje pro 

rok 2008. 
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Společenské  a kulturní akce  
 

1. Svatojánská pouť 
 

Dnes již tradiční  Svatojánská pouť se uskutečnila dne 28. června.   

- Ve 14 hod. byla sloužena katolická mše pod širým nebem u místní zvonice.  
- V 16 hod. bylo možné vidět ukázky šermířského umění Pánů z Michalovic 

zahrnující osobní souboje, dále bylo slyšet výstřel z děla  a bylo možné si 
prohlédnout staré zbraně.  

- V 18 hod  začala v místní hospodě taneční zábava  s kapelou Přívoranka. 
- V 21 hod. taneční zábava pokračovala s reprodukovanou hudbou pana Vaněčka.  

 
2. Restaurace „U Jesetera“ 
 

Restaurace  „U Jesetera“ je nový název restaurace v objektu, kterému se dosud  říkalo 

„kulturní zařízení“. Tato restaurace dostala nového nájemce pana Pavla Karase.   V zimním 

období je restaurace otevřena  od středy do soboty v odpoledních a večerních hodinách.  

 

3. Posezení s důchodci  

Tradiční předvánoční posezení se uskutečnilo v sobotu dne 13. prosince v Restauraci u 

Jesetera, kde Kulturní komise zajistila občerstvení a  vystoupení dětí ze ZŠ Mšeno. Pro dobrou 

náladu zahrála  kapela Přívoranka. Zazněla také  Stránecká hymna v podání pana Vlastimila 

Čápa. 

 

4. Rybářský spolek 

Předsedou rybářského spolku je pan  Zdeněk Olša, místopředsedou pan  Ladislav Prchlý 

Ceny povolenek: 

Povolenka pro dospělé pro odchyt 10 ks ryb - 400,- Kč 

Povolenka pro dospělé pro odchyt 5 ks ryb - 200,- Kč 

Hostovací lístek na 14 dní - 200,- Kč 

Povolenka pro děti do 18 let - 100,- Kč 

 
Narození a úmrtí a celkový počet obyvatel v roce 2008 
Počet narozených   1     

Zemřelo   2                        

Přistěhovalo se    4       

Odstěhovalo se            5 



 

Stránka - kronika 2008                                                                                                                                       
 strana  4/6 

Změna celkem            

K 31.12.2008  bylo v obcích Stránka, Tajná a Ostrý trvale hlášeno 224 občanů. 

 
Hospodaření obce  
 

Hospodaření obce Stránka za rok 2008 skončilo s přebytkem 790 967 Kč. 

Plnění daňových a nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a dotací bylo na 101,15 %. 
V běžných výdajích bylo plnění na 76,66 %. Nebyly dočerpány výdaje na opravu a údržbu míst-
ních komunikací a na opravu veřejného osvětlení. U kapitálových výdajů bylo plnění na 66,56 
%, práce na kořenové čistírně odpadních vod nebyly provedeny v takovém rozsahu, jak bylo 
rozpočtováno.  

 
                                                        rok 2008 rok 2007    rok 2006      

 
Příjmy  celkem  3 012 133 2 563 663 2 262 480 
z toho: 
daň z nemovitostí      662 330 669 872 645 086  
daň z příjmu  1 015 587 796 916 1 382 930 
daň z přidané hodnoty  737 073 548 637 529328  
dotace za odpady                                   26 701   21 050 
dotace z Úřadu práce  129 344 
(veřejně prospěšné práce) 
dotace do rozpočtu obce 281 236 
ostatní dotace 151 892 
prodej pozemků 20 000 
prodej akcií  7 327     

 
Výdaje celkem   2 221 166 1 883 366 1 909 337 
PŘÍJMY-VÝDAJE 790 967  680 297 353 143  
Aktiva  k 31.12.      5 363 203 4 572 236 3 891 939  
Stav na účtu 4 364 090 4 573 123 3 892 826 
 

Vzhledem k poměrně vysokému zůstatku na běžném účtu byla  částka 1.000.000,- Kč převede-
na  z běžného účtu na termínovaný vklad. 

 
Různé    
 
 
1. Internet 
 

Od  20. října 2008  byly uvedeny do provozu nové webové stránky obce Stránka 

http://www.oustranka.cz/, nahrazující  dosavadní www.obecstranka.cz.  Stránky budou sloužit 

jednak pro lepší informování občanů Stránky, jednak pro širokou propagaci  obce Stránka.  
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Na návrh starosty byla propagace zadána panu ing. Štefanu Dvorščíkovi,  který má 

s touto službou již zkušenosti ve škole ve Mšeně. Odměna za tuto práci bude 100 Kč/hod.   

 
Přístup k internetu je stále možný jednak v Restauraci u Jesetera (středa a čtvrtek 15.00 

až 22.00, pátek a sobota 15.00 až 23.00), jednak  v kanceláři obecního úřadu v úředních 

hodinách, tj. ve středu od 17.00 do 19.00, nebo po dohodě za přítomnosti starosty  či 

místostarostky.  

 
2. Prodej autobusů S.O.K 
 

Sdružení obcí Kokořínska, prodá autobusy SOK s.r.o., který je má v pronájmu a 

zajišťuje dopravní obslužnost obcí Kokořínska za zbytek nesplaceného úvěru, což činí 585 

000,- Kč. 

 
3. Prodej Místní dráhy Mladá Boleslav – Mělník, s.r.o 
 

Na  valné hromadě Místní dráhy Mladá Boleslav – Mělník, s.r.o bylo rozhodnuto o 

prodeji společnosti, neboť  došlo ke změně legislativy a rušení tratí již nehrozí.  Zastupitelstvo 

Obce Stránka souhlasí s tímto prodejem. 

 
4. Dobročinné příspěvky 
 

Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na školu v přírodě pro MŠ Mšeno ve výši 

3.000,- Kč a pro  Sportovní klub Mšeno  rovněž částku 3.000,- Kč.  

 

 
5. Odměny zastupitelů aj. 
 

− Starosta  :     12.550 Kč  / měsíc  
− Místostarosta :  10.990  Kč / měsíc 
− Člen : 430 Kč / měsíc    
− Předseda  kulturní komise  820 Kč  / měsíc   
− Předseda přestupkové komise  2.000 Kč  / rok  
− Kronikář   2.000 Kč / rok 
− Ing. Konvalinková zajišťující povolení občanů  

na vybudování domácích ČOV  2.500 Kč  /1 povolení 
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6. Služby poskytované občanským sdružením Farma GG: 
 
Výuka základní jízdy na koni na jízdárně s trenérem ... 220 Kč/hod, 
Jízda do terénu s doprovodem ... 180 Kč/hod 
Hipodrom (jízda na koni s vodičem) ... 250 Kč/hod 
Hipoterapie 20 minut ... 50 Kč 
Naučné pobyty pro děti:  
Jarní prázdniny ... 1800 Kč/týden 
Víkendy ... 600 Kč 
Letní prázdniny ... 2700 Kč/týden 
V ceně pobytu je jízda na koni 2 hodiny denně (podle počasí), strava, hygienické zařízení (spr-
cha, WC), ubytování v domě, chatce a vlastních stanech. 

 
* * * *          Konec záznamu za rok 2008          * * * *  

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří  Skládal 
 
 
 
Za OÚ Stránka souhlasí : Štefan Dvorščík – starosta obce 
 
 
 
 

 


