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Z činnosti pořádkové komise
Na jednání zastupitelstva dne 18.7.2007 padl zajímavý návrh : průběžně občany na
stránkách občasníku seznamovat s činností jednotlivých komisí a první vlaštovkou se
stává pořádková komise – předseda Mgr. Václav Geissler :
Komise projednala 5 stížností občanů, 7 přestupků postoupila Magistrátu města
Kladna, pro potřeby trestního řízení bylo podáno 6 informací nebo stanovisek, ale
hlavním a nejdůležitějším momentem bylo zpracování nabídek a realizace
výběrového řízení na dodavatele informačních panelů měřících rychlost společně
s podklady pro čerpání dotace krajského úřadu.
Ze zákona o policii ČR č. 283/1991 Sb., §2, odst. E – policie ČR spolupůsobí při
zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení.
Pořádková komise nemůže nahrazovat činnost policie, může pouze pomáhat
v informovanosti občanů. Při řešení některých stížností komise úzce spolupracuje i
s odborem životního prostředí MMK nebo s Okresní hygienickou stanicí v Kladně.
Pro vaše potřeby upozorňuje komise na některá telefonní čísla :
150 – Hasiči
155 – Zdravotní záchranná služba
158 – Policie ČR
112 – Integrovaný záchranný systém
Udržování pořádku je věcí každého občana a věcí trocha osobní statečnosti je
vedení k udržování i těch ostatních. Co si společně ochráníme, to nám bude sloužit.
V současné době vede komise jednání s obcí Koleč o možnostech využití tamní
obecní policie.

Z jednání zastupitelstva
Uplynula již více jak polovina z letošního roku a to byl důvod průběžného bilancování
zastupitelstva. Podle skutečnosti ledna-června mohlo zastupitelstvo konstatovat
celkově uspokojivé výsledky v čerpání rozpočtu. Kdo chce, určitě si povšiml proměny
naší návsi, ale i navazujících komunikací. Mírný nárůst nákladů je způsoben zejména
využitím rekonstrukce chodníků k rekonstrukci kanalizační sítě jako příprava na
dokončení odkanalizování obce. Tento nárůst bude plně pokryt úsporou nákladů na
činnost samosprávy a rozpočtovou rezervou.
Obecní úřad rovněž spěje k dohodě se stávajícími nájemníky domu č. 125 o
odkoupení bytových jednotek s nezanedbatelným dopadem do obecního rozpočtu.
Předpokládáme dořešení do konce září a nerealizované zdroje převedeme do roku
2008. Schválenou úpravu rozpočtu najdete v nejbližších dnech na internetových
stránkách a úředních deskách OÚ.
Před dokončením je výměna vodoměrů, kde bohužel, musíme konstatovat
v některých případech nedobrý stav vodoměrů i přípojek. Každý by si měl uvědomit,

že přípojka a vodoměr je sice majetkem obce, ale jejich fungování základním
předpokladem dodávek vody.

Nová obecně závazná vyhláška
Na zastupitelstvu byla rovněž schválena nová OZV o místních poplatcích, kterou
doporučujeme vaší pozornosti. Je vyvěšena na úředních deskách a na internetových
stránkách. Tyto poplatky obec může a v některých případech i musí vybírat a jsou
další součástí obecního rozpočtu. Z nich můžeme realizovat další akce – kontejnery,
terenní úpravy, úpravy dětského hřiště, atd.

Spolufinancování vydlážděných vjezdů u nemovitostí
Společně s budováním nových chodníků bylo vlastníkům nemovitostí, před kterými
se práce dělaly, nabídnuto vydláždění vjezdů u své nemovitosti za cenu 700,-/m2.
Měření a současné vyúčtování ke každé nemovitosti probíhá v současné době a
občané, kterých se to týká, budou v nejbližší době srozuměny s částkou, kterou
zaplatí za vydlážděný vjezd.

Průzkum veřejného stravování v „dolejším“ hostinci
Provozovatel „dolního“ hostince nabídl OÚ ve Třebusicích, aby udělal průzkum o
poptávce veřejného stravování, které by na základě našeho průzkumu mohlo být
zajišťováno pro místní občany.
Jak by to fungovalo: V denním menu by byl výběr ze 3 jídel + polévka, byla by také
možnost objednání vegetariánské stravy či různých druhů salátů. Každý zájemce o
zmíněné stravování by musel mít svůj podepsaný jídlonosič, který by dal do hostince
a každý den si ho ve stanovenou dobu vyzvedl. Každé pondělí by zájemce dostal
jídelní lístek na daný týden, z kterého by si vybíral podle svého uvážení. Předběžná
cena celého menu by se pohybovala cca 55 - 60,- Kč .
Případní zájemci by se měly co nejdříve přihlásit na OÚ, který by tímto předběžně
zjistil kolik by bylo potencionálních strávníků.
…z třebusického futsalu

PK Třebusice do nové sezóny s www.pktrebusice.cz
Futsalový tým PK Třebusice, vítěz krajského přeboru a nově tedy i účastník divize A,
oznamuje změnu svých futsalových stránek. 12.srpna původní internetové stránky
www.webpark.cz/pktrebusice nahradí nově vzniklé www.pktrebusice.cz . Na nových
stránkách najdete více informací o mužstvu, i rozsáhlé fotogalerie z futsalových
turnajů, sezóny, ale i z Dětských dnů, které PK Třebusice pořádají.
Nebude chybět ani čerstvý úspěch, který zaznamenala naše rezerva PK Třebusice
„B“, která obsadila v červenci na chomutovském turnaji DUHA CUP skvělé 2.místo!!!
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