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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

Slovo starostky
R

áda bych informovala vedení
i členy všech místních spolků, že
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
odsouhlasila rozsáhlou novelu zákona č. 250/2000 Sb., která mimo jiné
upravuje pravidla vyplácení příspěvků na činnost místním spolkům. Dle
názorů metodiků a školitelů zůstává
otázkou účinnost zákona: 1. 1. 2015 či
1. 7. 2015? Abychom neporušili zákon,
musíme vyplacení vašich příspěvků odložit do doby, kdy budeme znát přesná
pravidla. Dle předběžných zjištění s vyplacením příspěvku bude muset zastupitelstvo přesně stanovit účel příspěvku.
Příspěvek bude spolkem vyúčtován
a prokázáno jeho řádné využití. Ujišťujeme všechny místní spolky i Osadní
výbor Nové Vsi II, že výše ročních pří-

spěvků zůstává beze změny, jen budou
upraveny pravidla jejich přidělení.

Z

astupitelstvo obce zahájilo přípravu
podkladů pro opravu a výstavbu
chodníků a místních komunikací v obou
částech naší obce. Je zpracován grafický
návrh, který konkrétně řeší opravy a dostavby chodníků a místních komunikací.
Rozsah prací bude obrovský, o financích
to platí dvojnásob. Není v možnostech
naší obce, aby byly veškeré práce provedeny najednou. Pokusíme se využít
dotačních titulů. Zastupitelé se shodli,
že v měsíci dubnu se uskuteční v kulturním domě veřejná schůze, kde společně projednáme návrh, vyhodnotíme
Vaše připomínky a stanovíme priority.
S grafickým návrhem se budete moci

seznámit v klidu domova před konáním
schůze. Do každé nemovitosti Vám
grafický návrh doručíme. Před samotným zahájením prací nás čeká časově
náročná příprava: zpracování projektové
dokumentace vč. podrobného výkazu
výměr, vydání stavebního povolení, kterému předchází získání souhlasu všech
dotčených institucí a v neposlední řadě
výběrové řízení.
Osadní výbor Nové Vsi II připravuje
návrh investic a požadavků do této části
obce. S plánem se seznámí nejprve zastupitelé, ale vyjádřit se k němu budou moci
i občané na dubnové veřejné schůzi.

Radka Nováková

1

Sběr železného šrotu v obci
Ministr životního prostředí Richard Brabec
podepsal znění vyhlášky „o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů“. Všechny
obce v republice jsou povinny od letošního
roku separovat nově BIO odpad a kovy.
Sběr železného šrotu dle nové vyhlášky je
velmi diskutován. Sběr šrotu dle vyhlášky
č. 321/2014 Sb je v naší obci zajištěn díky
místním spolkům. Tento systém bude i nadále
zachován. Nově bude pořízena nádoba, která
bude umístěna v chodbě OÚ hned vedle nádoby
na elektro odpad. Do této nádoby budete moci
odložit pouze plechovky, konzervy a drobný
kovový odpad.

Životní jubilea
Ján Domitrek, Zdeňka Libichová,
Eva Křečková, Venuše Hegedüsová
z Rostoklat
Vlasta Šmídová z Nové Vsi II
Kulaté výročí: Věra Brožková z Rostoklat
Zemřel pan Jaroslav Nekolný z Rostoklat

Stav účtu
ke dni 31. 1. 2015: 434 684,05 Kč
Přispěli:
Eva Křečková 200 Kč, Věra Brožková 200 Kč,
Vladimír Javůrek 1 000 Kč,
Emílie Hamtáková 500 Kč z Rostoklat

Statistika Obce Rostoklaty
ke konci roku 2014
Rozdělení dle věku
Věk
Muži
0-9
39
10-19
15
20-29
35
30-39
50
40-49
30
50-59
33
60-69
34
70-79
11
80-89
2
90 a více
1

Ženy
36
18
30
50
27
28
35
16
10
1

Křestní jména
Jana
Josef
Jiří
Petr
Jaroslav
Jan
Tomáš
Marie

16
14
14
13
12
12
11
11

Počet narozených dětí v roce 2014:
10 (4 chlapci , 6 děvčat)

Pozvánka na veřejnou schůzi
Srdečně vás zveme na veřejnou schůzi
Kdy: středa 15. dubna 2015 od 18 hod
Kde: KD Rostoklaty č.p. 27
Program:
1. Zahájení
2. Představení členů zastupitelstva
3. Projednání návrhu opravy a výstavby místních komunikací a chodníků
4. Projednání návrhu Osadního výboru
5. Diskuze
6. Závěr

Statistika 2014 – Policisté objasňují stále více trestných činů

V

roce 2014 bylo v České republice
oznámeno 288 660 trestných činů,
což znamená meziroční pokles o 11,3 %.
Nezanedbatelně stoupl i počet skutků,
které policisté objasnili. V roce 2013
bylo objasněno 43,7 % trestných činů,
v roce 2014 se toto číslo zvýšilo na 49 %,
tedy o více než pět procent a objasněno
bylo 141 336 trestných činů.
Mezi kriminalitou dlouhodobě nejzatíženější místa patří Hlavní město
Praha, Středočeský a Moravskoslezský
kraj. Tento stav vedení policie vnímá a intenzivně pracuje na vytvoření
podmínek pro snižování kriminality
i v těchto regionech. Nejedná se jen
o upravení stavu počtu policistů, ale
také opatření, která vychází ze spolupráce různých státních orgánů a samospráv.
Pokles trestné činnosti je zaznamenán téměř u všech druhů trestných činů.
Z hlediska četnosti policisté vyšetřují

nejvíce majetkové trestné činy, těch za
minulý rok bylo 173 611, z toho 49 304
vloupání. Hospodářských trestných činů
bylo v roce 2014 vyšetřováno 30 731
a 16 949 je pak číslo, prezentující množství násilných trestných činů.
Tyto pozitivní výsledky lze přičíst
zejména ekonomické a personální stabilizaci policie, která umožnila efektivnější potírání kriminality. „Postupné
navyšování početních stavů policistů,
s důrazem na jejich nasazení v přímém
výkonu služby, je jednou z důležitých
podmínek, které pomohou nastavený
trend udržet,“ uvedl na tiskové konferenci policejní prezident brig. gen.
Tomáš Tuhý s důrazným upozorněním,
že „trestná činnost je sofistikovanější
a kriminální prostředí je modernější
a lépe organizované.“
Mezi úspěchy loňského roku bezesporu patří i téměř osm miliard korun v zajištěném majetku a finančních hodnotách,

tedy výnosy z trestné činnosti. Největší
podíl na zajištění majetku a finančních
hodnot mají specializované celorepublikové útvary, které nejčastěji používají
tento institut. Z krajských ředitelství se
nejvíce dařilo pražským, olomouckým
a moravskoslezským policistům.
V roce 2015 se bude policie dále modernizovat a reagovat na nové hrozby,
které aktuálně představuje zejména vysoký nárůst trestné činnosti na internetu.
V reakci na tento nárůst policie vybuduje
a certifikuje dohledové pracoviště v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. I nadále se bude věnovat trestné
činnosti páchané na seniorech, drogové
problematice a také zajišťování výnosů
z trestné činnosti.
kpt. David Schön, tiskový mluvčí
Policejní prezidium ČR
zdroj: Prevence do každé rodiny,
Ministerstvo vnitra ČR

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský Zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 230 výtisků. Redakce: OÚ
Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka k poslednímu dni v měsíci. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně. Vytisklo Úvalské copycentrum.
Příspěvky dopisovatelů nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány

2

