OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
červenec 2015
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Uzavírka komunikace
Dne 25. 7. 2015 od 11:00 hod. do 17:00 hod. bude
uzavřena komunikace od pískovny Vliněves (výjezd od
Posadovic) přes Brozánky do obce Mělník. Důvodem

uzavírky bude konání sportovní akce Českého poháru
v triatlonu. Dále bude uzavřena na Mělníku ulice
Plavební, Legionářů, náměstí Míru, Svatováclavská,
Zámecká, Česká, Vinohrady, Karla IV, K mostu.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport

 Kultura

18. – 19. července (sobota- neděla)
Na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice od 8:30 hod.,
proběhne již 16. ročník TSUNAMI CUPu. Turnaje v malé
kopané se zúčastní 18 mužstev z celého středočeského
kraje, která v sobotu mezi sebou odehrají základní část
turnaje ve skupinách a v neděli proběhnou vyřazovací
boje KO systémem. Za místní Sokol Dolní Beřkovice se
zúčastní tradičně družstvo dorostu a možná i družstvo
starší hráčů, „Torpédo“. Všichni jste zváni na fotbalový
víkend. Občerstvení zajištěno.

11. července (sobota)
V sobotu od 20:00 hod. proběhne na zahradě restaurace
U Tajčů ve Vliněvsi první letní country zábava. K tanci a
poslechu bude hrát skupina Mošňáci z Horních Počapel.
Všichni jste zváni. Přijďte se pobavit a posedět s přáteli.
18. července (sobota)
Sobotní fotbalová utkání TSUNAMI CUPu budou
zakončena společenskou zábavou na hřišti místního
Sokola. Začátek zábavy je plánován na osmou hodinu
večerní. K tanci a poslechu bude hrát skupina Largo.

   OBECNÉ INFORMACE   
Obec získala dotaci z MMR na výstavbu dětského hřiště
(DH) ve výši 273 868, což je 70% z požadované částky.
Obec se podílí 30% spoluúčastí, tedy částkou 117 337Kč.
Rada obce odsouhlasila Výzvu k podání cenové nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §12
odst. 3, §18 odst. 5 a § 6 zák. 137/2006 Sb. v platném
znění. Bylo osloveno osm firem., které měly 15 dní na
podání cenové nabídky včetně všech potřebných
dokumentů. Rozhodujícím kritériem pro vítězného
kandidáta nebyla výše ceny DH, tedy nejnižší cena, ale
ekonomická výhodnost nabídky, která se skládala z ceny,
ta měla hodnotu 50%, z délky záruky, 20%, ze servisních
podmínek, 10%, počtu realizovaných DH, 10% a
rychlosti výstavby DH ohodnocena 10%.
Rada obce jmenovala tříčlennou komisi pro vyhodnocení
nabídek. Z osmi oslovených firem přišly do stanovené
doby tři nabídky. Všechny splňovaly zadavatelem (obcí
D. Beřkovice) stanovené podmínky a byly zařazeny do
hodnocení. Po přepočtu všech hodnotících kritérií, vzešla
jako vítězná firma na výstavbu DH společnost TR Antoš,
Na Perchtě 1234, Turnov. Výstavba DH by měla začít na
konci srpna.
Dne 24. června proběhla ve všech třech obcích zkouška
obecního rozhlasu. Cílem této zkoušky bylo zjistit
funkčnost jednotlivých reproduktorů, jejich směrování,
slyšitelnost a kapacitu zesilovačů. Po schválení
projektové dokumentace by měla proběhnou ve všech
třech obcích rekonstrukce obecního rozhlasu, který bude
ovládán centrálně z jednoho místa pro všechny tři obce
současně. Rozhlas bude splňovat podmínky jednotného
systému varování a výstrahy (JSVV), to znamená mimo
jiného, že rozhlas bude napojen na Hasičský záchranný
sbor, na srážkoměry a hladinoměry na řece Labi a Vltavě,
bude obnovena siréna v obci a rozhlas bude při výpadku
elektrické energie soběstačný na 72 hodin.
Budou posíleny reproduktory v nové výstavbě Horního
Hájku a dále v místech, kde podle zkoušky vykazoval
rozhlas slabší slyšitelný výkon. Ještě jednou bude
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provedena zkouška v obci Vliněves, ale s jiným typem
zesilovače.
Ze sportu
Turnaj starých gard
27. června proběhl na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice
„Turnaj starých gard“ za účasti domácího mužstva,
Horních Počapel, Úštěka a Hošťky. Stará garda Dolních
Beřkovic se sešla v silném složení a celý turnaj vyhrála.
Gratulujeme.
Z kultury
Zakončení školního roku 2014/2015 v Základní škole
Dolní Beřkovice
Měsíc červen se stal v naší škole nejen měsícem
uzavírání klasifikace, ale i měsícem mnoha závěrečných
aktivit. V prvním červnovém týdnu jsme zahájili projekt
Celé Česko čte dětem, do kterého jsme se v rámci
republiky zařadili. Poutavé čtení, vyprávění a ukázky
paní Olgy Tiché a pana Bohumila Pokorného bylo pro
žáčky 1. stupně velice milé a poučné. V tomto projektu
budeme pokračovat i v příštím školním roce. Kromě
tradičních závěrečných výletů se naši žáci zúčastnili
Veletrhu přírodovědného a technického vzdělávání ve
Středočeském kraji, sportovních soutěží, návštěvy ČSČK
s praktickým výcvikem první pomoci, cyklistického
kurzu. Pro žáky 1. stupně byla připravena škola v přírodě
v penzionu Javor Dolní Malá Úpa. 18. červen byl dnem
rozloučení s patnácti vycházejícími žáky a zároveň dnem
přivítání dvaceti nových prvňáčků. Hned následující den
naši deváťáci odjeli na závěrečný týdenní pobyt do
Chorvatska. Vyvrcholením celého školního roku se stala
Letní slavnost školy pořádaná ve spolupráci s Diakonií,
která na této akci představila nový projekt „Odolná
vesnice“. Zúčastnění měli možnost vyjádřit své názory a
potřeby v dotazníku, který byl slosovatelný. Děti si mohli
vyzkoušet různé činnosti na stanovištích. Celé odpoledne
provázelo pěkné počasí, hudba a občerstvení. Jménem
všech zaměstnanců školy přeji slunečné a pohodové letní
dny. Těšíme se na 1. 9. 2015, kdy společně zahájíme
školní rok 2015/2016.
Mgr. Jana Basařová
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   ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

Ze zápisu RO č. 1 ze dne 14. listopadu
1) Rada obce projednala a odsouhlasila uzavření smlouvy o
dílo (SOD) s vítězem zakázky „MULTIFUNKČNÍ DŮM ČP. 42
VLINĚVES“ na realizaci tohoto projektu se společností
METALL QUATRO spol s. r. o., Na Vrátku 1245/25, 434 01
Most, zastoupená Miroslavem Štýbrem, jednatelem
společnosti. 2) Rada obce poskytla příspěvek na mažoretky
ve výši 20 000 Kč. 3) Na základě žádosti manželů L. o
pronájmu pozemku č. 128/111 v k. ú. Dolní Beřkovice, rada
obce souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu pozemku
za dodržení podmínek umožnění vstupu na pozemek i
v nepřítomnosti nájemce servisní organizaci v případě
poruchy nebo kontroly vodovodního potrubí. 4) Na základě
žádosti p. V. T. o pronájmu pozemku č. kat 391/1 v k. ú.
Vliněves o výměře 48, 6m2 pro parkování 2 os. vozidel
v době rekonstrukce, rada obce souhlasí se zveřejněním
záměru o pronájmu pozemku č. 391/1 v k. ú. Vliněves o
výměře 48, 6m2. 5) Rada byla seznámena s žádostí pí. M. a
manželů B. o pronájmu bytu v domě č. p. 96 ve Vliněvsi po
panu K. Rada rozhodla zveřejnit záměr o pronájmu bytu v
domě č. p. 96 ve Vliněvsi. Rada přehodnotila současnou
situaci platby kauce za pronájem obecních bytů a rozhodla,
že nově bude možné vstupní kauce za obecní byty platit po
dobu pěti let v měsíčních splátkách. Dále rada obce rozhodla
o vratné kauci ve výši tříměsíčního nájemného. 6) Rada obce
schvaluje finanční příspěvek na Mikulášskou besídku
v restauraci Na Knížecí dne 30. 11. 2014. ve výši 20 000 Kč.
7) Rada obce souhlasí s odstraněním kamenů z pozemku v
ulici Ladova na náklady obce. Nemovitost je v osobním
vlastnictví a při dostavbě infrastruktury byl pozemek
využíván jako skladovací prostor
Ze zápisu RO č. 2 ze dne 5. prosince
1) Byla podepsána smlouva o zajištění TDI (technického
dozoru investora) na stavbě s panem Ing. arch. Hánlem,
technikem v oblasti BOZP byl osloven pan Konečný
z Dolních Beřkovic. 2) Rada obce souhlasí s pronájmem bytu
manželům B., sepsáním smlouvy pověřuje p. starostu (paní
M. přestala mít zájem a nikdo jiný se nepřihlásil). 3) Rada
obce souhlasí s podpisem nové smlouvy se společností ČEZ
na dodávku elektřiny. Úspora elektřiny pro obec, ZŠ, MŠ a ŠJ
je cca ve výši 32 tisíc Kč za rok. 4) Rada obce odsouhlasila
odměnu ředitelce ŠJ ve výši 30. 000 Kč. 5) Rada obce
souhlasí s poskytnutím příspěvku autorovi knihy Pivovary
Mělnicka panu Michovskému z Vraňan. O pivovaru Dolní
Beřkovice, je zmínka asi na 17 stránkách včetně fotografií.
Rada odsouhlasila příspěvek 2000 Kč. 6) Rada obce souhlasí
s vybudování chodníku proti ZŠ II. st. a následné přesunutí
přechodu pro chodce tak, aby oba celky na sebe navazovaly.
Přechod bude navazovat na východ ze školy. Rada rozhodla,
že chodník provede pan M. Hrdý. (v současné době se čeká na
nabídku firmy “Dopravní značení“ k namalování přechodu pro
chodce a k dalším úpravám dopravního značení v obci). 7) Po
sejmutí záměrů o pronájmu pozemků, rada obce souhlasí
s pronájmem pozemku č. 397/1 v k. ú Vliněves, o výměře 48,
6m2 panu V. T. za 100Kč /rok a pronájmem pozemku č.
118/111 v k. ú. Dolní Beřkovice manželům L. za 120 Kč za
rok.
Ze zápisu RO č. 3 ze dne 19. prosince
1) Rada obce souhlasí s podpisem smlouvy o poradenství
a souvisejících službách Ing. Jakuba Egera ze společnosti
Grant Help, s.r.o., Praha. Jedná se o administraci celého
projektu „Multifunkční dům č. p. 42 ve Vliněvsi. Smlouva
je v celkové výši 60 000 Kč. V ceně je zahrnuta cena za 2
MZ (monitorovací zprávy), za dvě žádosti o platbu a za
závěrečnou MZ. 2) Na základě §§ 29, 30 zákona 563/1991

Sb., o účetnictví, ukládá starosta obce provedení řádné
inventarizace za rok 2014. Inventarizace metodicky řídí,
posuzuje a odsouhlasuje ústřední inventarizační komise,
kterou starosta obce navrhuje v tomto složení: Předseda:
pan Miroslav Hrdý, člen: paní Monika Smolová, paní Jaroslav
Tůmová. 3) Rada obce projednala žádost ředitelky ZŠ o
udělení odměny ve výši měsíčního platu. Rada obce
nesouhlasí s požadovanou výší odměny a rozhodla o udělení
odměny v částce 22 000 Kč.
*odměny ředitelům PO schvaluje rada obce, ale financování
jde z peněz krajského úřadu, stejně jako mzdy atd.
Ze zápisu RO č. 1 ze dne 12. ledna 2015
1) Rada obce souhlasí s podpisem smlouvy o nájmu
pozemků mezi obcí Dolní Beřkovice jako nájemcem a
Povodím Labe st. podnik jako pronajímatelem o pronájmu
místa na přístavní molo na rok 2015. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Výše
nájemného činí 448 Kč/rok. 2) starosta seznámil radu obce
o neplatnosti smlouvy „Smlouva o pronájmu plynárenského
zařízení“ se společností RWE č. 9414000086/18084
podepsanou společností RWE dne 10. prosince 2014,
schválenou k podpisu RO na svém zasedání č. 22/11/2014
ze dne 14. listopadu 2014, protože nedošlo ke zveřejnění
záměru obce na úřední desce o pronájmu PZ. S tímto byla
seznámena pověřená osoba společnosti RWE Bc. Radmila
Keslová a bere tuto událost na vědomí.
Rada obce byla seznámena se skutečností, bere na vědomí a
opětovně souhlasí (na základě informací ze zápisu rady č.
22/11/2014 ze dne 14. listopadu 2014, bod č. 4) o pronájmu
PZ a rozhodla zveřejnit záměr o pronájmu PZ. 3) Rada obce
souhlasí s udělením příspěvku autorovi knihy panu Karlu
Tichému ml. ve výši 20 000 Kč., na vydání knihy o historii
obce Dolní Beřkovice, která se zabývá historií technických
staveb obce D. Beřkovice a Vliněvse. Rozsah knihy v pevné
vazbě bude cca 300 stran s mnoha barevnými a černobílými
fotografiemi. Předpokládaný náklad výtisků v rozsahu 300 –
400ks. 4) Rada obce souhlasí s podpisem smlouvy se
společností FSPnet na zajišťování servisních služeb v oblasti
hardware a software. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho
roku.
Ze zápisu RO č. 2 ze dne 26. ledna 2015
1) Na základě žádostí o pronájmu bytu 2+kk v domě č. p. 96
po manželech B., souhlasí rada se zveřejnění záměru o
pronájmu bytu. 2) Na základě žádosti pana Z. V. z Vliněvse o
koupi obecních pozemků, souhlasí rada se zveřejnění
záměru o prodeji pozemků. Jedná se o pozemky: 55/9,
55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14 v celkové výměře
2872m2. 3) Rada obce byla seznámena s žádostí Základní
organizace Českého svazu chovatelů o příspěvek na rok
2015 v hodnotě 45 000 Kč (10000 ples - hudba, 35000
činnost). Rada obce bere na vědomí a doporučuje ZO schválit
požadovaný příspěvek.
Další zápisy ze zasedání RO vyjdou v srpnovém čísle.
   PLACENÁ INZERCE   

   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
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