Dnem 1. ledna 2006 byl v přízemí budovy č.p. 155 (úřadovny obecního úřadu)
otevřen poštovní úřad přestěhovaný z protějšího domu č.p. 31. Poštovní úřad byl vytvořen ze
zasedací místnosti úřadu. Zasedací místnost je v 1. patře nad knihovnou.
Poplatky občanů obci na rok 2006 podle obecně závazné vyhlášky ze dne 29. 9. 2004
za odvoz domovního odpadu 350 Kč za každou fyzickou osobu v trvalém pobytu v obci.
Poplatek ze psů podle obecně závazné vyhlášky ze dne 1. 12. 2003 je poplatek ze psů starších
3 měsíců pro fyzického držitele psa za kalendářní rok 150 Kč, za druhého psa 200 Kč, za
každého dalšího psa 300 Kč. Pro právnickou osobu za kalendářní rok 150 Kč, za druhého psa
300 Kč, za každého dalšího psa 600 Kč. Sazba poplatku, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo
poživatel sirotčího důchodu je roční poplatek za psa 100 Kč.
Návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2006:
Daňové příjmy
daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyz. osob z kapitálové výnosnosti
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálních odpadků
poplatek ze psů
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
6 810 000 Kč
Nedaňové příjmy
Pošta nájem
předškolní zařízení
knihovna
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
komunální služby a územní rozvoj
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
ostatní příjmy a výdaje finančních operací
nedaněné příjmy celkem
Kapitálové příjmy

1 350 000 Kč
680 000 Kč
60 000 Kč
1 500 000 Kč
2 600 000 Kč
300 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
290 000 Kč

33 000 Kč
18 000 Kč
1 000 Kč
1 090 000 Kč
64 000 Kč
23 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
1 244 000 Kč

výstavba a udržování místních inženýrských sítí
komunální služby a územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
kapitálové příjmy celkem
Dotace
Příjmy celkem
Rozdíl 500 000 Kč bude pokryt z minulých let
Běžné výdaje
zvláštní veterinární péče
silnice
provoz veřejné silniční dopravy
záležitosti pošt
předškolní zařízení
základní školy
činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury – kronika
místní rozhlas
sdělovací prostředky – obecní noviny
ostatní záležitosti kultury
podpora sportovní a tělovýchovné činnosti
dětské hřiště – ostatní zájmová činnost
lékařská služba první pomoci
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
výstavba a údržba místních inženýrských sítí
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
požární ochrana – dobrovolná část
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
činnost místní samosprávy, příspěvky SMO, SESO
činnost místní správy – veřejnoprávní smlouvy
činnost místní samosprávy – mikroregion
příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky
běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje
bytové hospodářství
územní plánování
územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené II
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené III

2 814 000 Kč
1 500 000 Kč
1 860 000 Kč
6 174 000 Kč
0 Kč
14 228 000 Kč

5 000 Kč
1 050 000 Kč
200 000 Kč
20 000 Kč
520 000 Kč
800 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
90 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
1 154 000 Kč
330 000 Kč
1 700 000 Kč
325 000 Kč
20 000 KČ
490 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
125 000 Kč
860 000 Kč
1 998 000 Kč
8 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 058 000 Kč
2 400 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
700 000 Kč
600 000 Kč
100 000 Kč

ostatní bydlení – individuální výstavba RD
činnost místní správy
činnost místní správy II
kapitálové výdaje celkem
výdaje celkem
Rekapitulace:
příjmy
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace
výdaje
běžné výdaje
kapitálové výdaje
saldo
příjmy celkem
výdaje celkem
saldo (rozdíl) - převod z minulého roku

70 000 Kč
300 000 Kč
350 000 Kč
4 670 000 Kč
14 728 000 Kč
14 228 000 Kč
6 810 000 Kč
1 244 000 Kč
6 174 000 Kč
0 Kč
14 728 000 Kč
10 058 000 Kč
4 670 000 Kč
14 228 000 Kč
14 728 000 Kč
500 000 Kč

Do mateřské školy je v tomto roce zapsáno 28 dětí ve věku od dvou do šesti let. Je to
pro pracovníky ve školce dosti velké zatížení. Všechny děti jsou v jedné třídě a tak je někdy
problém s dělením se o hračky. Školka dostala nové vybavení kuchyně, dočkala se
bezdotykových baterií v umývárnách a výměny oken za plastová v zadní části budovy což
přispěje zlepšení vytápění v zimním období.
Okresní soud v Teplicích žádá zastupitelstvo o zvolení přísedícího za obec Háj Miluši
Mudrochovou, které končí volební období. Zastupitelstvo po projednání jmenované
k zastoupení obce pro další volební období s jejím souhlasem odešle toto rozhodnutí soudu.
Na přelomu měsíců března a dubna 2006 byla na domě č.p. 139 provedena výměna
dřevěných oken, výloh a dveří za plastová, a zazděna jedna výloha. V květnu pak byla
provedena výměna střešní krytiny a v červnu obkládána fasáda tepelnou izolací pro zateplení
domu, v červenci pak upravena fasáda domu.
V dubnu 2006 byl prováděn výbrus AB povrchu silnice třetí části Kubátovy silnice od
č.p. 35 ke křižovatce Kubátova, Zelenkova, Jarošova a položen nový AB koberec. Náklady na
položení AB koberce financuje Krajský úřad jako vlastník silnice a náklady na uložení
obrubníků po obou stranách této části silnice opět nese obec Háj.
V dubnu 2006 začal obecní úřad bourat kůlnu proti vjezdu na dvůr obecního úřadu
s úvahou postavit za tímto pozemkem plechovou halu pro potřebu údržby obce.
22. dubna 2006 v Háji proběhl 2. ročních soutěže mladých hasičů „O pohár starosty
obce“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů v Háji, za finančního přispění obecního úřadu a
sponzorů. Z našeho i okolních okresů se zúčastnilo 34 družstev. Na tuto soutěž k nám zavítali
i mladí hasiči z družebního města Kreischy. V dorostu zvítězili hájští, na druhém místě byly
Úpořiny a na třetím místě Hostomice.
24. dubna 2006 manželé Josef a Zdenka Krausovi oslavili diamantovou svatbu. Je to

60 let života, který spolu prožili.
Počasí na počátku roku je teplotně velmi střídavé. Koncem měsíce března dochází
k tání velkého množství napadaného sněhu a tím opět dochází k rozsáhlým záplavám v území
kolem řek i menších vodních toků. A to nejen volných pozemků, ale i komunikací, zahrad a
domů. Ohrožené obce staví ochranné valy z pytlů s pískem a dochází i k evakuacím některých
obyvatel ze zatopených domů. Naší obce se takováto pohroma zatím nedotýká.
3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Ze zapsaných 753
voličů obce se voleb zúčastnilo 438 voličů, kteří odevzdali 434 platných hlasů. Česká sociálně
demokratická strana získala 153 hlasů, Občanská demokratická strana získala 128 hlasů,
Komunistická strana Čech a Moravy 100 hlasů a strana zelených 27 hlasů.
4. června 2006 byl kulturní a sportovní komisí uspořádán na plochách u Sokolovny
Dětský den. Na vydařenou akci místní podnikatelé věnovali 51 000 Kč.
Podle nového územně správního členění spadá obec k těmto úřadům:
Duchcov – stavební, pověřený úřad
Teplice – finanční, katastrální, celní, okresní soud, pozemkový, pověřený úřad s rozšířenou
pravomocí
Osek – matriční
Ústí nad Labem – vojenská správa
V červnu 2006 byla zahájena přeložka střešní krytiny na budově obecního úřadu č.p.
155. Poslední přeložka střešní krytiny byla provedena přesně před dvaceti lety, tj. v červnu
roku 1986.
Z investiční dotace kraje obec získala 49 000 Kč na druhou změnu územního plánu.
Z Programu obnovy venkova obec získala neinvestiční dotaci 78 000 Kč na modernizaci a
vybavení mateřské školy.
V červnu 2006 obecní úřad spustil své nové internetové stránky www.ouhaj.cz. Na
této adrese lze najít stručný přehled o obci, o obecním úřadu vč. přehledu zápisů ze zasedání
obecního zastupitelstva, obecních vyhlášek a dalších informací.

Háj u Duchcova
status:
NUTS 5

(obec):

obec
CZ0426 567523

kraj (NUTS 3):

Ústecký (CZ042)

okres (NUTS 4):

Teplice (CZ0426)

obec s rozšířenou
působností:

Teplice

pověřená obec:

Duchcov

historická země:

Čechy

katastrální výměra:

7,5 km²

počet obyvatel:

1008 (3. 7. 2006)

zeměpisná šířka:

50° 37’ 57’’

zeměpisná délka:

13° 42’ 46’’

nadmořská výška:

158 m

PSČ:

417 22

zákl. sídelní jednotky:

2

části obce:

2

katastrální území:

2

adresa obecního úřadu:

Kubátova 155
41722 Háj u
Duchcova

Sdružení Mikroregion Stropník odkoupil od Státního fondu životního prostředí dluh
obce Háj u Duchcova za půjčku na plynofikaci ve zbývající částce 3 140 767 Kč. Mikroregion
pak tento dluh odprodal zpět své členské obci za sjednaných 785 191 Kč. Obecní rozpočet se
touto transakcí zbavil dluhu SFŽP.
V letech 1997 – 2000 se obec ne vlastní vinnou dostala do finančních problémů a
nepravidelně splácela své závazky vůči SFŽP ČR, což mělo za následek finanční sankce dle
uzavřených smluv o státní podpoře a bezúročné půjčce a to v celkové částce 4.840.767,66 Kč.
V roce 2001 pak byl vyjednán nový platební kalendář a obci bylo přislíbeno, že splníli tento závazek v termínu, bude možné jednat o odpuštění penalizace, která měla správně
následovat po zaplacení jistiny půjčky. Tento závazek obec naplnila předčasně v roce 2003 a
ihned požádala o odpuštění penalizace. Vzhledem k tomu, že však došlo k výměně vedoucích
pracovníků u SFŽP ČR a hlavně ke změně zákonných norem, nebyl slib naplněn a obci byl
vystaven na dobu 4 let splátkový kalendář penalizačních a úrokových poplatků v celkové
výši 4.840.767,66 Kč, krytý zástavním právem majetkem obce (budova č.p. 155 obecní úřad,
budova č.p. 122 mateřská škola, obytná budova s prodejnou potravin č.p. 139, a obytná
budova č.p. 141, všechny v Kubátově ulici).
V letošním roce byla všechna dosavadní jednání ukončena dohodou, že SFŽP ČR
odprodá vhodnému subjektu zbytek pohledávky ve výši 3.140.767,66 Kč (Obec mezi tím již
dle splátkového kalendáře za rok 2005 uhradila částku 1.700.000,- Kč z penále) za
vyjednaných 25%, tj. 785 191,- Kč. Jako nejvhodnější postupník byl vybrán Mikroregion
STROPNÍK Duchcov, který pohledávku odkoupil. Mikroregion odprodá za stejnou částku
navýšenou o 1.000,- Kč za náklady spojené s administrativou, tj. za 786 191,- Kč své členské
Obci Háj u Duchcova. Obecní rozpočet touto transakcí ušetřil částku 2.354.576,- Kč.
Vypracování návrhu splátkového kalendáře finančních závazků Obce Háj u Duchcova
dodavatelské firmě JAPIS s.r.o., se sídlem V Aleji 480, Chabařovice za výstavbu
kanalizace, na základě uznání dluhu z roku 2002.
Starosta ještě jednou informoval o jednání, které proběhlo v rámci pracovního
zasedání ZO s firmou JAPIS s.r.o. Chabařovice o pohledávce ve výši cca 6,5 mil Kč. Firma
JAPIS požaduje uhradit celou částku do konce roku 2006. ZO s tímto nesouhlasí, odvolává se
na špatnou kvalitu díla a na to, že část díla nebyla obcí objednána a byla budována i přes
nesouhlas tehdejšího místostarosty pana Františka Nachtmanna, který zastupoval vážně
nemocného starostu pana Viktora Tomíčka.

Starosta navrhnul zaujmout následující stanovisko, ke kterému došlo ZO na svém
pracovním zasedání dne 30. 8. 2006: Neuhradit spornou větev kanalizačního řadu, která
nebyla obcí objednána (ZO pověřilo starostu jejím „oceněním“ – tzn. přeměřením její délky a
tuto přepočíst cenou dohledanou v podkladech k této stavbě – cca 3 400,00 Kč/bm) a dále
navrhnout na zbylou část splátkový kalendář na období 4 let.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Starostu stanovením hodnoty neobjednané větve kanalizace a
vypracováním 4letého splátkového kalendáře na zbylou část dluhu vůči firmě JAPIS s.r.o.
Chabařovice.
Obci však zbývá další dluh firmě JAPIS s.r.o. za neuhrazené některé faktury ve výši
6,5 miliónů Kč. Obec na této firmě žádá odečtení stoky, která nebyla v projektu ani v písemné
objednávce. Tato stoka v polích mezi domem č.p. 102 v Kubátově ul. a domem č.p. 236
v Zelenkově ulici (směr Osek) stavěná za starosty Tomíčka a je dle názoru všech neúčelná.
Spor obce a firmy JAPIS bude, pokud se nedosáhne dohody řešen soudně.
Registrace kapličky sv. Leonarda

Kaple sv. Leonarda
ID objektu: P-07-677
Registrátor:
Šmídová Kateřina [ID: 616]
Součástí projektu:
Fotogrammetrie – 2007
Registrováno:
14. 11. 2006, 11:50:00
Objekt:

Základní údaje:
Typ objektu:
Stavební sloh:
Dimenze:
Velikost:
Umístění objektu:
Stát:
Kraj:

kaple
novogotika* (poznámka redakce: nejedná se o novogotický sloh, ale o
sloh neoklasicistní)
3D
do 10 m
Exteriér
ČR
Ústecký

Okres:
Katastrální území:
Obec:
PSČ:

Teplice
Háj u Duchcova
Háj u Duchcova
417 22

Vlastník objektu:
Jméno/organizace:
Obec:
PSČ:
Ulice:

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova
417 22
Kubátova 155

Popis objektu:
Kaple sv. Leonarda se nachází na poli nedaleko obce Háj u Duchcova, blízko polní
cesty. Háj u Duchcova se nachází v severních Čechách mezi městy Duchcov a Osek. Objekt
má rozlohu 7 m2, kaple je postavena v *neoklasicistním slohu, má kruhový půdorys, což
znamená, že rovněž obsahuje prvky klasicistní a románské architektury (půdorys a tloušťku
zdi). V průčelí se nachází tympanon (trojúhelníkový štít, klasicistní architektura).
Historie objektu:
1. zmínka o objektu pochází z roku 1828 a je uvedena v zemských deskách. Kapličku postavil
sedlák Josef Beck. 2. 3. 1907 byla prodána důlní společnosti Brusner. Od roku 1940 se jejími
vlastníky stávají Němci. Roku 1947 ji koupila Mostecká uhelná společnost. Dnes ji vlastní
Obec Háj u Duchcova.

František Nachtmann
V červenci 2006 byla prováděna likvidace vyvýšeného chodníku mezi domy č.p. 139
a č.p. 31 včetně likvidace žlutého kovového zábradlí. Na tomto místě vznikne nový chodník
s ozeleněnou zídkou a parkovací plocha pro šikmé stání. Současně bylo pokračováno
v obrusu silnice od obecního úřadu ke křižovatce před č.p. 141 s pokládkou obrubníků po
obou stranách silnice v této části Kubátovy ulice.
V červenci 2006 nastaly v celé Evropě extrémní vysoké teploty kolem 30C. Nejvyšší
teplota v obci byla naměřena 19. 7. 2006 ve 14 hodin a to 35C ve stínu a 42C na slunci.
Do mateřské školy v Háji je k 1. září 2006 zapsáno 28 dětí. Do školy v Oseku chodí
61% hájských dětí.
Zastupitelstvo schválilo 6. září 2006 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o
závazných částech 2. změny Územního plánu obce. Současně zastupitelstvo schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 01/2006 – Požární řád obce Háj u Duchcova.
Dále zastupitelstvo
schválilo dodatek ke smlouvě ze dne 24. února 2003 uzavřené mezi obcí Háj u Duchcova a
městem Duchcov o zabezpečení výkonu přenesené působnosti podle § 63 zákona č. 128/2000
Sb. O obcích, v oblasti ochrany přírody a krajiny – prodloužení platnosti smluv.
Zastupitelstvo také 6. září 2006 schválilo vítěze tendru na výstavbu 25 rodinných
domků v lokalitě „Knížák“ firmy Instala ZT s.r.o. Osek.
15. září 2006 zastupitelstvo schválilo druhou změnu územního plánu obce, poskytující
možnost další výstavby rodinných domků.

V Ústavu sociální péče v Háji se 19. září 2006 konal již třetí nesoutěžní ročník
přehlídky tvořivosti „Hájský kohout“. Klienti ústavů sociální péče v Ústeckém kraji se
představili na podiu v areálu ÚSP Háj ve dvou velkých stanech. Starosta Háje nabídl po
nultém ročníku konaném v r. 2003 ústavu finanční dar, díky kterému se zvýšila úroveň tohoto
konání. Podívat se přišli také, na osobní pozvání, náměstek ústeckého hejtmana Ing. Petr
Fiala, krajský radní Vladimír Záhorský, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing.
Petr Severa, teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera, starosta Oseka Ing. Jiří Hlinka a
místostarosta Bíliny Ing. Ivan Škoda. Akce se rozrostla do celorepublikového rozměru, když
pozvání přijal ÚSP v Milířích u Tachova a ÚSP Leontýn hlavního města Prahy. Jako hosté
vystoupily děti ze Základní školy a Mateřské školy v Košťanech. Ocenění klienti měli radost
z keramických kohoutů vyrobených v chráněných dílnách Arkádie v Krupce, z dortů
zdobených sladkým kohoutem od cukrářů v Proboštově a z dalších dárků od sponzorů. Celou
akci také docenil výborný oběd s moučníkem od kuchařek z hájského ústavu a pitím od
sponzorů. Akci pak ukončili svým vystoupením Hájští kohouti a hostující kapela Leontýnka.

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly volby do zastupitelstva obce. Devět členů
zastupitelstva se volilo ze čtyř kandidátních listin, SNK * SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ - zmocněnec Lenka Beerová, ČSSD * Česká strana sociálně demokratická zmocněnec Jana Drexlerová, Snk * Sdružení nezávislých kandidátů - zmocněnec Miroslav
Smutný a NZ * Nezávislí - zmocněnec Karel Singer ml. Zvoleni do devítičlenného
zastupitelstva obce byli dne 1. 11. 2006:
Karel Drašner
Irena Pipišková
Ladislav Karásek
Roman Kubrycht
Václav Kříž
Anna Přibylová
Štefan Sedlár
Karel Singer
Zdeněk Valenta

starosta
místostarosta
člen kontrolního výboru
člen bytové komise
předseda finančního výboru
předseda kulturní a sportovní komise
předseda finančního výboru
předseda bytové komise
člen bytové komise

za SNK
za SNK
za SNK
za Snk
za NZ
za ČSSD
za Snk
za SNK
za Snk

261 hlasů
168 hlasů
106 hlasů
109 hlasů
144 hlasů
103 hlasů
180 hlasů
212 hlasů
163 hlasů

Seznam zastupitelů

za

pref. hlasů

Karel Drašner

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

261

Karel Singer

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

212

Štefan Sedlár

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

180

Irena Pipišková

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

168

Zdeněk Valenta

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

163

Václav Kříž

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

144

Roman Kubrycht

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

109

Ladislav Karásek

Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem

106

Anna Přibylová

ČSSD

103

Současně se konaly volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod
Teplice. V obci Háj u Duchcova obdržel nejvíce hlasů 140 Jaroslav Kubera, primátor Teplic a
současný senátor.
V rámci sociologického průzkumu mikroregionu „Stropník“ za účelem zjištění vztahu
občanů na obec, v níž bydlí, zjištění úrovně spokojenosti či nespokojenosti v různých
oblastech života v místě bydliště a dalších souvislostí s životem v obci formou ankety se
zjišťuje: 95 % je v obci spokojeno, mají pozitivní vztah k obci, kterou dobře znají. Více jak
polovina se zajímá o problémy obce, ale jen desetina se aktivně společensky zapojuje. Nejvíce
občanů se projevuje ve spokojenosti s celkovým vzhledem a rozvojem obce, s klidným
prostředím a okolím, a je spojena s úpravou a údržbou obce. Nespokojenost projevuje 73 %
občanů s nedostatečným kulturním vyžitím a 70 % občanů s nedostatkem pracovních
příležitostí. Většina dotázaných kritizuje špatný stav komunikací. 72 % občanů je ekonomicky
aktivních. Z toho 33 % je zaměstnáno v místě bydliště. 61 % dětí dochází do školy v Oseku,
ostatní do škol v okolí obce. Kriticky se také vyjádřili na nedostatečný počet restauračních
zařízení.

Starostovi obce se po dvouletém vyjednávání se Státním fondem životního prostředí
v Praze podařil snížit finanční závazek obce Háj u Duchcova o částku 2 354 576 Kč. V letech
1197 – 2000 se obec ne vlastní vinou dostala do finančních potíží a z tohoto důvodu
nepravidelně splácela finanční závazek vůči tomuto SFŽP a následkem toho se dle
uzavřených smluv o státní podpoře a bezúročné půjčce na plynofikaci a odkanalizování obce
Háj a Domaslavice vyšplhala vč. sankce na částku 4 840 767 Kč. V r. 2001 se podařilo
starostovi obce vyjednat nový splátkový kalendář a tak bylo SFŽP obci přislíbeno odpuštění
penalizace, pokud bude tento splátkový kalendář naplněn. Obec v roce 2003 tento splátkový
kalendář předčasně splnila a požádala o odpuštění penalizace. Změnou pracovníků na SFŽP a
také změnou zákonných norem nebyl slib SFŽP naplněn a vystaven obci nový splátkový
kalendář na penalizaci vč. úroků na 4 840 767,66 Kč s krytím zástavního práva na obecní
domy č.p. 155, 122. 139 a 141. Se státním fondem ŽP byla v tomto roce ukončena všechna
jednání dohodou, že SFŽP odprodá vhodnému subjektu zbytek pohledávky ve výši
3 140 767,66 Kč. Obec mezi tím již v r. 2005 uhradila částku 1 700 000 Kč. Jako
nejvhodnější pro odkoupení zbývajícího penále byl vybrán Mikroregion Stropník ve výši
785 191 Kč. Ten pak obci tuto částku odprodal s navýšením o 1 000 Kč za administrativní
náklady. Obec touto transakcí tak ušetřila 2 354 576 Kč. Tím byl de facto dluh vůči SFŽP
vyrovnán.
Po tomto vyrovnání se SFŽP obec vypracovala splátkový kalendář na finanční
závazky obce vůči dodavatelské firmě JAPIS s.r.o. Chabařovice za výstavbu kanalizace na
základě uznání dluhu z r. 2002 ve výši 6,5 mil. Kč. Firma JAPIS ve výstavbě kanalizace na
začátku roku 1997 pokračovala i přes výzvu zastavení prací podané místostarostou obce, který
tak rozhodl v zastoupení těžce nemocného starosty Viktora Tomíčka. Nově zvolený starosta
František Nachtmann (předchozí místostarosta) po úmrtí V. Tomíčka navrhnul z dlužné

částky firmy Japis odečíst sporný úsek kanalizace, ke kterému není žádná dokumentace ani
povolení provádění jeho výstavby a který obec písemně neobjednala, byla provedena dle
firmy. Japis na ústní domluvu nemocného, tehdy již hospitalizovaného starosty. Firma JAPIS
však trvá na úhradě celé jimi předkládané dlužné částce a tak probíhají další smírčí jednání
k ukončení sporu. Na jednání zastupitelstva s firmou Japis 30. srpna zastupitelstvo rozhodlo,
neuhradit provádějící firmě část neobjednané kanalizace, přeměřit její délku a vynásobit ji
dohledanou cenou 3 400 Kč za 1 bm, která se pak odečte od dlužné částky firmě Japis a na
zbývající částku vyhotovit splátkový kalendář.
FC Sokol Háj – kopaná: Z mistrovských utkání Háj – Krupka B výsledek 5:2, branky
vstřelili 2x Mutl, 2x Homolka M a 1x M. Folkert. Proboštov – Háj výsledek 1:1, branku vstřelil
Homolka M. Háj – Suché výsledek 1:0, branku dal Mutl. Ledvice B – Háj výsledek 0:4, branky
dali 2x Mutl, 1x Zvonař a 1x Homolka M. Háj – Duchcov B 3:3, branky dali 2x Mutl, 1x
Folkert. Háj – Hrobčice branky dali 2x Mutl, M. Homolka, Sokol a J. Homolka. Unčín – Háj 1:0.
Háj – Sobědruhy 1:0, branku vstřelil Mutl. Košťany – Háj 0:2, branky vstřelili Folkert a M.
Homolka. Háj – Bílina B1:1, branku vstřelil Folkert.
Fotbalový oddíl FC Sokol Háj jako nováček okresního přeboru II. třídy se umístil na
třetím místě (na 1. místě jsou Košťany a na 2. místě jsou Sobědruhy, na 3. místě je Háj, 4.
Hrob, 5. Unčín, 6. Bílina, 7. Proboštov, 8. Krupka, 9. Duchcov, 10. Hrobčice, 11. Suché a 12.
Ledvice).
Zastupitelstvo pro nezájem obchodních prodejců masa schválilo 22. 11. 2006
pronájem bývalé prodejny řeznictví v č.p. 139 firmě METALL – Partner s.r.o. jako prodejní
zázemí firmy.
Zastupitelstvo obce v tomto roce schválilo pro výstavbu nových rodinných domů
v Háji názvy nově vzniklých ulic. Od vodojemu na Lesní stezce k nově vystavěným domkům
s názvem Zelená, pro výstavbu rodinného domu za obecním úřadem ulice Ke kapličce a ulice
mezi nově postavenými domy z Kubátovy ul. do ulice Jarošovy s názvem Krátká.)
20. prosince zastupitelstvo schválilo uložit peníze ze získaného vynuceného odprodeje
akcií SČE a RWE ve výši 4,2 miliónů Kč na municipální (obecní) účet, který je nejvýhodnější
u České obchodní banky.
Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2006 (údaje jsou v Kč)
Hospodaření obce v roce 2006 skončilo přebytkem ve výši 6,5 mil. Kč. Na tomto výsledku
se významně podílela skutečnost růstu kapitálových příjmů, který byl ovlivněn povinným
odkupem akcií Severočeské plynárenské a.s. a Severočeské energetiky a.s. majoritními
akcionáři, ze kterého obec získala prostředky ve výši 4,2 mil. Kč. V příjmové části rozpočtu
obce jsou nejvýznamnější položkou daňové příjmy. U daňových příjmů nebyl naplněn
celkový rozpočet o 2,2%, což bylo způsobeno hlavně nižším výnosem ze sdílené daně
z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z nemovitosti a místních
poplatků, především poplatku ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Naopak u nedaňových
příjmů došlo oproti očekávání ke zvýšení příjmů a to o 3,94 %, jedná se hlavně o vyšší
příjmy na úrocích z finančních prostředků na bankovních účtech a zvýšení příjmů za služby
s nájmem spojené a samotném nájemném u obecních bytů. Kapitálové příjmy obce byly
v roce 2006 tvořeny prodejem nemovitého majetku obce a hlavně již zmiňovaným prodejem
akcií. Dotační příjmy v roce 2006 tvořily dotace ze státního rozpočtu a dotace od Ústeckého

kraje. Ze státního rozpočtu obec obdržela dotace z programu aktivní politiky zaměstnanosti
(veřejně prospěšné práce), dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, voleb do Senátu ČR a Zastupitelstva obce, dotace na výkon státní správy a školství. Od
Ústeckého kraje obdržela obec dotaci z programu „Obnova venkova“ na modernizaci
mateřské školy, dotaci z programu rozvoje obcí na 2. změnu územního plánu obce a dotaci na
proškolení členů zásahové jednotky dobrovolných hasičů.
Výdajovou část hospodaření obce tvoří běžné a kapitálové výdaje. Běžné výdaje byly
nedočerpány o 42,41%, jde především skutečnost, že zastupitelstvo obce rozhodlo o
vytvoření rezervy z inkasovaných kapitálových příjmů (z prodeje akcií ve výši 4,2 mil. Kč) a
dále o maximální snahu ušetřit ve všech oblastech běžných (provozních) výdajů v obci.
Kapitálové výdaje byly oproti předpokladu v rozpočtu nedočerpány o 32,58%. Nevyčerpání
těchto prostředků bylo způsobeno především nedokončením plánovaných investic k 31. 12.
2006 a v důsledku toho posunem termínu jejich dokončení do roku 2007, kam také byly
přesunuty vyčleněné finanční prostředky. Jedná se o akce – „výstavba garáže a sociálního
zázemí pro údržbu obce“, „plynofikace – páteřní rozvod v Kubátově č.p. 164“ ,
„rekonstrukce bytu č.1 v Kubátově č.p. 164“, „plynofikace – páteřní rozvod v Kubátově č.p.
31“. Nepodařilo se naplnit také všechny záměry na odkoupení pozemků, jedná se hlavně o
pozemky jiných vlastníků, na nichž jsou umístěny chodníky a některá veřejná prostranství.
V naplňování těchto záměrů bude obec pokračovat v roce 2007.
Další významnou částí hospodaření obce tvoří financování. Obec v roce 2006 nečerpala
žádné prostředky z úvěrů, fondů nebo půjček. K zajištění financování využila obec pouze
vlastních rozpočtových prostředků z běžného roku a prostředků na bankovních účtech ze
zůstatků hospodaření z minulých období.
Nejteplejší měsíc v roce
Nejteplejší den v roce Ø
Nejchladnější měsíc v roce
Nejchladnější den v roce Ø
Ø roční teplota

červenec
11. červenec
leden
23. leden

23,32 °C
26,75 °C
- 4,44 °C
- 12,75 °C
9,13 °C

Bourání kůlny za obecním úřadem

Kubátova silnice s novým AB (asfaltobetonovým) povrchem
poslední úsek

Restaurace „Na vodárně“ vystavěná z vyřazeného vodojemu pro Duchcov
před úpravou příjezdu

Výstavba tří podkrovních bytovek v hasičské zbrojnici

Výměna oken a výloh v č.p. 139 v Kubátově ulici za plastová

Poslední výloha vpravo bude zazděna

Úprava chodníku před poštou

Sběr nebezpečného odpadu formou Krušnohorské komunální služby Teplice

Úprava vjezdu k mateřské škole

Tady stával pomník obětem I. světové války, později přeznačen na oběti 2. světové války
tudy zanedlouho povede silnice k výstavbě rodinných domků

Slavnost v Ústavu sociální péče

Návštěva představitelů okolních měst a obcí v ÚSP

Po zahájení oslav, uprostřed ředitel ÚSP Mgr. Matonoha

Vystoupení hostů z Košťan

Pěvci Hájští kohouti

Kohouti to berou s úspěchem hezky od podlahy

Areál ÚSP

Areál ÚSP

Chovancům se tady velice líbí

Poslední úsek nové pokládky asfaltu

,
Volební komise pro volby do zastupitelstva obce 2006

Nový traktůrek údržby obce

Likvidace pařezů pro stavbu silnice a inženýrských sítí nové zástavby rodinných domků

Tady stával pomník obětem 1. světové války
indicie z pomníku jsou uloženy v muzeu v Teplicích

Železniční zastávka Horní Háj na trati Most – Moldava
potřebuje nutnou opravu

