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Dolanský hlasatel
zpravodaj obecního zastupitelstva

• Plány zastupitelstva obce na příští rok
• Důležité události v roce 2022
• Ohlédnutí za rokem 2021

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako každý rok i letos Vám chci popřát
hodně zdraví a štěstí v Novém roce
2022, ať je šťastnější a veselejší než rok
minulý.
Dovolte mi, abych se ohlédl za rokem
2021, který byl zvláštní, a ne zrovna
úplně šťastný, bohužel nám diktoval
cestu Covid-19. Všichni jsme doufali, že
v minulém roce už budeme žít v
normálním životě, tak jak jsme byli
zvyklí z let předloňských. Ač jsme
všichni společně dodržovali nařízení
vlády, bohužel se situace až tak
nezlepšila. Nicméně jsem se snažil jako
zástupce obce nepodlehnout stresu, dál
pracovat a být pozitivní a těšit se
z běžných věcí. Podařilo se nám
odkoupit dům v centru obce č.p. 71
bývalá Bagetárna, vysadili jsme zeleň
v obci, začali realizovat chodník do
Velkého Přítočna, koupili novou
techniku pro údržbu a dále pracovat na
projektových
dokumentacích
pro
rozšíření a opravy chodníků. Pořádali
jsme akce jako Den dětí, Den obce a
ostatní tvoření pro nejmenší naše
spoluobčany, děti. Koncem roku jsme
začali pracovat na změně územního
plánu, pro budoucí rozvoj v obci.
Co nás čeká v roce 2022?
Provádíme
výběrové
řízení
na
dokončení multifunkčního hřiště, které
bychom chtěli dokončit a zprovoznit,
doděláváme projekt na objekt svozu
bioodpadu a nákup kontejnerů, děláme
na projektových dokumentací na novou
provozovnu obchodu a obecního úřadu.
Plánujeme rozšíření ČOV a výsadbu

zeleně. Dále upozorňuji některé občany,
čeká je výměna kotlů na tuhá paliva. Od
září letošního roku budou v naší zemi
kotle první a druhé emisní třídy
zakázané. Nebude povoleno je používat,
topit v nich. A často je taková výměna
spojena i s úpravami komína. Kotlíkové
dotace pro nízkopříjmové domácnosti
přitom poběží (jednotlivé kraje již
otevřely) na výměnu kotle z programu
Nová zelená úsporám. Prostě se již od 1.
9. 2022 nesmí stát, že z vašeho kotle
(resp. komína) bude do ovzduší unikat
tmavý a zapáchající dým, který
zamořuje okolí. Tím by se mělo zlepšit
ovzduší v naší obci. Obec na to
samozřejmě bude dohlížet. Dále nás
čekají v letošním roce volby do
obecního
zastupitelstva,
jsem
přesvědčen, že nové vedení zvolené ve
volbách naváže na naší práci.
Z finančního hlediska, Vás chci všechny
ujistit, že obec je zdravá, výše půjček
jsme schopni vyrovnat okamžitě
z vkladu na našem účtu. Uvidíme
v nejbližší době, co s námi provede
nárůst cen energií, nebudeme ještě
panikařit, ale šetření na všech místech
nás nemine.
Závěrem se chci nabídnout, pokud bude
kdokoli chtít s něčím v obci poradit,
nebo pomoci, nestyďte se ozvat, napsat
nebo se osobně zastavit, rád Vás
vyslechnu a pomůžu, poradím. Pokud se
někdo dostane do složité situace,
pomůžeme Vám rádi.
Takže se těším na rok 2022 a přeji všem
hodně zdraví a štěstí!
Luděk Bartoš, starosta obce

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
po delší odmlce Vám přinášíme nové
číslo Dolanského hlasatele. V tomto
vydání se dozvíte nejen přehled událostí,
ale především důležité informace
vzhledem k novým povinnostem od
roku 2022 a plány zastupitelstva obce na
rok 2022.

Také bychom Vám rádi připomněli
možnost pro občany, publikovat svůj
příspěvek.
Ty je možné zaslat na e-mailovou adresu
obecního úřadu, obecni.urad@dolanykladno.cz, nebo jej v písemné formě
odevzdat na obecním úřadě v době
úředních hodin.

Infokénko
Vytápění domácností kotli na tuhá paliva
Od 1. září 2022 bude zakázáno topit
v kotlích horší než 3. třídy (včetně
spalovacích zařízení vlastní výroby). Co
to znamená? Jak se dozvím, jakou
emisní třídu má můj kotel? Emisní třída
kotle je vždy uvedena v manuálu
výrobce a také na výrobním štítku, který
by měl být připevněn na vašem kotli.
Emisní třídu vašeho kotle vám také
řekne revizní technik, kterého byste
měli minimálně každé tři roky pozvat na
revizi vašeho kotle (tato povinnost platí

již od roku 2016). Pokud v manuálu
výrobce údaj o emisní třídě kotle
nenajdete, s největší pravděpodobnosí
váš kotel plní takzanou emisní třídu 0 –
tedy bude potřeba jeho výměna. Co pro
mě znamená když nebudu provádět
revize kotle a budu provozovat kotel
horší než 3. emisní třídy? Ministerstvo
životního prostředí České republiky vám
v obou případech může udělit pokutu za
neplnění povinnosti.

Dotace na pořízení nového kotle
Ministerstvo životního prostředí v současné době vypisuje dva druhy dotací pro pořízení
a výměnu kotlů:
1. Kotlíkové dotace
2. Nová zelená úsporám.
Popis obou dotačních programů naleznete na další stránce.
Revize kotlů
Již od roku 2016 platí povinnost pro
majitele nemovitostí, kteří pro vytápění
používají kotel na tuhá paliva, provádět
každé 3 roky kontrolu technického stavu
a provozu kotle (revizi kotle). Revizi by

vám měl provést technik proškolený
výrobcem vašeho zařízení. Seznam
techniků lze najít na webových
stránkách
ministerstva
životního
prostředí.

Kotlíkové dotace
Kdo může žádat:
-

-

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč
na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se
žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné
příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3.
stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu,
bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
Na co můžete získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace
realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
Výše podpory:
Záleží na druhu nového kotle.
-

Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
130 000 korun.
Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení
Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun.
plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU)
č. 813/2013) 100 000 korun.

Kde žádat:
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné
poradenství.
Co je potřeba doložit pro žádost:
•
•
•
•

formulář žádosti o podporu
doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že
původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:
•
•
•
•
•
•

fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie
vystavený oprávněnou osobou
protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro
instalace plynových kotlů
potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Nová zelená úsporám
Kdo může žádat:
Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky
nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
Na co může získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová
kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým
pohonem.
Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 %
ze způsobilých výdajů.
Druh vytápění
Plynový kondenzační kotel
Kotel na biomasu vč. Akumulační nádrže/se samočinnou
dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a
celosezónním zásobníkem pelet
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou
teplé vody
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez
přípravy teplé vody
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Napojení na soustavu zásobování teplem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a
teplovodním výměníkem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Rodinný
dům (Kč)
35 000

Bytový dům
(Kč/b.j.)
12 000

80 000

25 000

100 000

25 000

100 000

---

80 000

30 000

50 000
40 000

18 000
10 000

45 000

35 000

30 000
---

--30 000

Kde žádat:
Žádosti je možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz
Co je potřeba doložit pro žádost:
•
•
•
•

formulář žádosti o podporu
doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že
původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně:
•
•
•
•

účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie
vystavený oprávněnou osobou
protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

•
•
•

protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro
instalace plynových kotlů
potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

Covid – 19 a kde hledat informace
Nemoc Covid – 19 je s námi již třetím
rokem. Neustále se měnící situace není
pro nikoho z nás příjemná a časté změny
vládních opatření často způsobují
zmatek. Tyto situace také způsobují
časté dotazy obyvatel obce na aktuální
situaci, počet nakažených osob v obci,
aktuálně platná nařízení a na spoustu
dalších vecí týkající se covidu. Pro tyto
případy Vám doporučujeme sledovat
speciální web Ministerstva zdravotnictví

České republiky zabývající se přímo
covidem. Najdete na něm přehledně
vysvětlená aktuálně platná opatření,
odpovědi na nejčastější dotazy,
formuláře, tiskopisy a informační tabule
pro různé druhy podniků ke stažení
zdarma a také spoustu dalších
užitečných rad.
https://koronavirus.mzcr.cz/

Známky na svoz odpadu v roce 2022
Prodej známek na svoz domovního
odpadu na rok 2022 je již zahájen.
Známky je možné, stejně jako v
loňském roce, zaplatit dvěma způsoby:
•

•
Převodem
na
účet
25520141/0100 (Komerční banka, a.s.,
do variabilního symbolu uveďte číslo
popisné).

Osobně na obecním úřadě

Cena:
ŽLUTÁ
ČERVENÁ
HNĚDÁ

1 x za 14 dnů
1 x týdně
JEDNORÁZOVÁ
BIO ODPAD

1 560 Kč
3 120 Kč
60 Kč
1 300 Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Nově se poplatek za svoz odpadu týká i
těch občanů, kteří doposud svoz odpadu
nehradili (např. využívali svůj RD jako
chatu, nebo zde neměli trvalý pobyt).
Poplatníkem poplatku je
a)
fyzická osoba, která
nemovité věci bydliště, nebo

má

v

b)
vlastník nemovité věci, ve které
nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Minimální základ dílčího poplatku na
poplatníka činí 60 litrů/měsíc a cena
svozu jednoho litru byla stanovena na
0,50 haléřů.

Splatnost poplatku je vždy do 15. 3.
kalendářního roku. V případě, že
poplatník neuhradí poplatek za svoz do
15.3, může se tento poplatek zvýšit až na
trojnásobek.
Příklad:
1.V RD bydlí 2 osoby 60l x 2 = 120litrů
měsíčně 120l x 0,50 Kč= 60 Kč měsíčně
za rok… 720 Kč.
2.V RD bydlí 1 osoba 60l měsíčně 60 x
0,50= 30 Kč za rok …360 Kč
3.V RD nikdo nebydlí, používáme ho
jako chatu….plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti a výpočet poplatku
se provede podle příkladu 2.

Poplatek za psa
Poplatek za psa je splatný do konce
března 2021. Uhradit jej lze na obecním
úřadě nebo převodem na účet
25520141/0100 (Komerční banka, a.s.)

do variabilního symbolu uveďte číslo
popisné a do poznámky poplatek pes.
Cena: Jeden pes 100 Kč, každý další
150 Kč

Na slovíčko
Následující příspěvek zaslal pan Tomáš Libjak
Dovolím si využít této možnosti oslovit
maximum dolanských, předpokládám,
že Hlasatele všichni poctivě čtou.
Spousta lidí, když jim řeknu že bydlím v
Dolanech reagují stylem: „ Jo to je
taková malá pěkná vesnička, dolíček“ .
Vždy mne to moc potěší, ale pak
zároveň
rozesmutní,
protože
si
uvědomím, že my sami dolaňáci si to
sobě neříkáme anebo moc málo.
Uvědomíme si to, až když nám to řekne
někdo cizí.
Sám to hodně vnímám tím, že neustále
slyším jen to, co je špatně, co se má
udělat jinak, a že by se toto a tamto...
Ve výjimečných případech, povede-li se
něco, je možné i slyšet: Že tedy dobrý,
ale kdyby se toto a tamto, bylo by to
ještě lepší!

At je doba jaká je – máme možnost si
zvelebit naši obec, jak jen budeme chtít.
Budeme tu žít my, po nás naše děti.
Vzpomínky na širé rodné lány a hojnosti
lesů jsou sice super, ale my se musíme
dívat na léta před námi. Všude se bude
stavět, jezdit , a jezdit hodně a vůbec to
nebude hezké a vůbec nikdo s tím nic
neudělá. Stále ale máme možnost si

určit, kde a jak budeme chtít trávit volný
čas, kde se budeme chtít procházet,
sportovat, posadit na lavičku, dát si
pivo. Není přece nutné hrát tenis na
rušné silnici vedoucí obcí, nikdo si také
nepřeje, aby na něj spadl starý topol.
Řekl bych, že bude lepší posadit se pod
kvetoucí Sakuru, zahrát si fotbal na
hřišti… Vždy se buduje snáze něco, z
čehož mají potěšení a užitek všichni.

Prosím nebojte se přijít s Vašimi návrhy,
nápady, je to jen na nás, jaké si to tu
uděláme. Vždy je co zlepšovat a každá
aktivita je velmi ceněna.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří
se podílí na tom, aby se nám tu všem
lépe žilo a doufám, že počet těchto
nadšenců bude neustále narůstat.

Přeji Vám všem jen to nejlepší v roce
2022 a ať se Vám všechny trampoty z
dáli vyhýbají.

Tomáš a Aneta Libjakovi

DEGUSTACE VÍNA S CIMBÁLOVKOU

Obec Dolany u Kladna opět přivítá naše kamarády a přátele vinaře,
Lídu a Karla Šmudlovi, včetně Cimbálové muziky Kyčera.
Tak jako v minulých letech provedou řízenou degustaci vín v Dolanské restauraci

dne 12. 2. 2022 od 17:30
Ochutnávat budeme z 10 druhů vín a samozřejmostí je i občerstvení. K dobré
atmosféře nám zahraje Cimbálová muzika Kyčera, která u Vás při poslední
degustaci měla velký ohlas.
Vstupné na akci je:
- 350,-Kč pro obyvatele Dolan
- 650 Kč ostatní hosté
Při závazné objednávce je nutné složení zálohy ve výši 200,-Kč
v hotovosti, nebo na účet 991624163/0800 do poznámky
uvést příjmení a počet vstupenek příklad:
kovarikova2 (pro Kovaříkovou, 2x vstupenku).
Kontaktní osoba Jana Kováříková tel.731 755 634.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušení akce z hygienických či ostatních důvodů
nejpozději do 10.2.2021.
Účast na akci se řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a Vlády
České republiky.
Malé rodinné vinařství vzniklo na základě tradice v rodině po roce 1990 (rodina Karla Šmudly pochází ze
Slovácka a jeho manželka, rozená Pavlíková má vinařství také v rodině). Ve společném sklepě s Pavlíkovými
také Šmudlovi hospodařili až do roku 2011. Rodinné vinařství sklízí hrozny z malého vinohradu na Kraví hoře o
rozloze 0,2 ha, další suroviny pocházejí od vinohradníků z okolí hlavně z viničních tratí Dívčí hora, Slunný vrch a
Růžová hora. Manželé Šmudlovi vyrábějí jakostní a přívlastková vína tradičními metodami s použitím některých
moderních prvků, jako je například zakvášení ušlechtilými kvasinkami. Mošty zrají delší dobu na kvasnicích, bílá
zrají v plastových nádobách, červená v klasických sudech.
Manželé Šmudlovi působí od roku 2011 v Novém Šaldorfu ve sklepě Pod zlatou horou, kde mohou na
degustacích přivítat skupiny až do 35 návštěvníků. Odbyt zajišťuje především soukromá klientela.

Dolanský hlasatel vydává
Obec Dolany u Kladna
Hlavní redaktor: Jaroslav Šíma ml.

