OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.

srpen 2015

   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Žádost obecní knihovny
Žádáme všechny občany Dolních Beřkovic, Vliněvse a
Podvlčí, kteří si vypůjčili knihy z obecní knihovny od r. 2006,
a dosud je nevrátili, aby tak učinili. Jedná se hlavně o

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport

8. srpna (sobota)
Na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice začne sobotním zápasem
nový ročník okresního přeboru mužů mezi domácím A

oběhové knihy z Knihovny Mělník a Mladá Boleslav. Vracet
je můžete každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod, stará
bytovka č. p. 256, vchod od školy. Děkuji.
Olga Prosická
mužstvem Dolních Beřkovic a mužstvem z Vehlovic. Utkání
začne ve 14 : 00 hod. Přijďte povzbudit domácí tým, ať se
jim vstup do nové sezony vydaří. Vstupné na utkání je 20 Kč.

   OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY   
Na zasedání zastupitelstva obce dne 22. července ve Vliněvsi byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky obce Dolní
Beřkovice. Jejich znění Vám nyní předkládáme. V případě nejasností k článkům OZV se neváhejte obrátit na OÚ.
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v souladu se
všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného
pořádku na území obce Dolní Beřkovice stanovit opatření
směřující k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku,
k ochraně zdraví, bezpečnosti osob a majetku a veřejné
zeleně, ke zlepšení estetického vzhledu obce a k vytváření
příznivých podmínek pro život v obci.
2) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je:
a) stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území obce,
b) stanovení práv a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území obce a k ochraně veřejné
zeleně,
c) vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
na území obce nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovení
podmínek pro jejich výkon.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území obce:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce,
které jsou vyznačeny na mapkách v příloze č. 1 (část obce
Dolní Beřkovice), č. 2 (část obce Vlíněves) a č. 3 (část obce
Podvlčí) k této obecně závazné vyhlášce, a na veřejných
prostranstvích v lokalitě Baraba, která je vyznačena na mapce
v příloze č. 4 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb
psů pouze na vodítku,
b) v době konání kulturních, společenských a sportovních
akcí na veřejných prostranstvích uvedených v písm. a) je
možný pohyb psů na těchto veřejných prostranstvích pouze
na vodítku a s náhubkem,
c) na veřejných prostranstvích uvedených v písm. a) se
zakazuje výcvik psů,
d) zakazuje se vstupovat se psy a vodit psy na dětská
pískoviště a hřiště v obci, vyznačená na mapkách v příloze č.
1 (část obce Dolní Beřkovice), č. 2 (část obce Vlíněves) a č. 3
(část obce Podvlčí) k této obecně závazné vyhlášce
(vyznačeno zelenou barvou),
e) při pohybu na ostatních veřejných prostranstvích
(neuvedených v písm. a/, b/, c/ a d/) musí být pes pod
neustálým bezprostředním dohledem a vlivem osoby
doprovázející psa.
2) Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá
osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa.
3) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební a
záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy
speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených
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osob.
4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy při
výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních
předpisů.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném
prostranství
1) Pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na
veřejných prostranstvích v obci je činností, která by mohla
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem
na ochranu veřejné zeleně v obci.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v
obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného
hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich
drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo volně nepohybovalo
na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce,
které jsou vyznačeny na mapkách v příloze č. 1 (část obce
Dolní Beřkovice), č. 2 (část obce Vlíněves) a č. 3 (část obce
Podvlčí) k této obecně závazné vyhlášce a na veřejných
prostranstvích v lokalitě Baraba, která je vyznačena na mapce
v příloze č. 4 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 4
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné
zeleně
1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým
způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný
pořádek.
3) Na plochách veřejné zeleně na území obce je zakázáno:
 jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat
veřejnou zeleň,
 stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou
vozidel údržby a mechanismů údržby),
 rozdělávat otevřený oheň či grilovat na přenosných
zařízeních mimo místa k tomu určená,
 bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat
nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně.
4) Na veřejných prostranstvích v lokalitě Baraba, která je
vyznačena na mapce v příloze č. 4 k této obecně závazné
vyhlášce, je nad rámec zákazů uvedených v odst. 3) zakázáno:
 tábořit, stanovat nebo nocovat (ve stanech, pod plachtami
či jinými přístřešky, v motorových vozidlech, obytných
vozech a karavanech či pod širým nebem), s výjimkou
případů, kdy se tak děje v rámci výkonu rybářského práva
v době, kdy je možno rybářské právo vykonávat,
 stát motorovými vozidly na místech mimo komunikace
s výjimkou prostor a míst, která jsou k tomu určena,
 umísťovat prodejní stánky, kiosky a jiná prodejní zařízení či
zařízení pro poskytování služeb.
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5) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského
zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi, drůbež či jiné
hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství
nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit neprodleně odstranění
znečištění.
6) Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je
povinen udržovat na něm čistotu a pořádek tak, aby nedošlo
k narušení vzhledu obce.
Čl. 5
Používání pyrotechnických výrobků a pořádání
ohňostrojů
1) Používání pyrotechnických výrobků a pořádání ohňostrojů
na veřejném prostranství je činností, která by mohla narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce,
které jsou vyznačeny na mapkách v přílohách č. 1 (část obce
Dolní Beřkovice), č. 2 (část obce Vlíněves) a č. 3 (část obce
Podvlčí) k této obecně závazné vyhlášce, a na veřejných
prostranstvích v lokalitě Baraba, která je vyznačena na mapce
v příloze č. 4 k této obecně závazné vyhlášce, je zakázáno
používat pyrotechnické výrobky a pořádat ohňostroje.
3) Výjimku ze zákazu uvedeného v odst. 2) může ve
výjimečných případech udělit rada obce na základě
odůvodněné žádosti podané nejpozději 20 dní přede dnem
plánovaného použití pyrotechnických výrobků nebo pořádání
ohňostroje. Rada obce může udělenou výjimku v době jejího
trvání odejmout, dochází-li v souvislosti s použitím
pyrotechnických výrobků nebo pořádáním ohňostroje k
narušování veřejného pořádku.
4) Konání ohňostroje na území obce je jeho pořadatel
povinen oznámit obecnímu úřadu nejpozději v předposlední
pracovní den před jeho provedením. V oznámení je nutno
uvést:
- jméno, příjmení a bydliště či název a sídlo pořadatele a
osoby oprávněné jednat jeho jménem a kontaktní spojení na
pořadatele,
- jméno, příjmení a bydliště osoby odpovědné za provedení
ohňostroje a kontaktní spojení na ni,
- den a místo pořádání ohňostroje,
- přesný začátek a konec ohňostroje, zpravidla v minutách.
5) Povinnost dle odst. 4) se týká i ohňostrojů pořádaných na
pozemcích, které nejsou veřejnými prostranstvím, neboť
účinky konání ohňostroje se i v těchto případech zpravidla
projevují též na veřejných prostranstvích a mohou narušovat
veřejný pořádek v obci. Ustanovení odst. 2) se nevztahuje na
dny oslav konce roku, tj. na den 31. 12. a 1. 1. kalendářního
roku.
6) Výše
uvedenými
ustanoveními
nejsou
dotčeny
povinnosti pořadatele ohňostroje a povinnosti při používání
pyrotechnických výrobků dle zvláštních právních předpisů,
včetně právních předpisů obce, zejména na úseku požární
ochrany.
Čl. 6
Pořádání akcí spojených s hudební produkcí
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky
rozumí pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé
nebo reprodukované hudby na volném prostranství na
místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní
pořady, taneční zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud
hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších
než sousedních pozemcích (dále jen „akce“); za tyto akce se
nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např.
zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů
územních
samosprávných celků, zákon o právu
shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru (např.
svatby, oslavy, promoce, atd.).
2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za
následujících podmínek:
a) Akce lze pořádat:
- pouze mimo zastavěné části obce, není-li touto obecně
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závaznou vyhláškou stanoveno jinak (viz písm. b/)
- pouze od 08.00 hod. do 22.00 hod.
- u příležitosti oslav konce roku i po 22.00 hod., resp. po
24.00 hod.
b) Akce je zakázáno pořádat na veřejných prostranstvích
v lokalitě Baraba, která je vyznačena na mapce v příloze č.
4 k této obecně závazné vyhlášce.
c) Organizátor či pořadatel akce je povinen oznámit její
konání Obecnímu úřadu Dolní Beřkovice, a to nejpozději
7 dnů před jejím konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
- jméno, příjmení a bydliště či název a sídlo organizátora akce
a osoby oprávněné jednat jeho jménem,
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce,
- kontaktní spojení na organizátora akce a pořadatele akce,
- druh akce, den a místo jejího konání,
- dobu zahájení a ukončení akce,
- předpokládaný počet účastníků akce,
- opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby
akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet
pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí, a
způsob jejich označení,
- způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých
v průběhu akce,
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb
účastníků akce,
- souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se
má akce konat.
d) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet
způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího
pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba).
Pořadatel akce je povinen zajistit, aby členové pořadatelské
služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a byli
označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
3) Výjimku z časového a místního omezení uvedeného v odst.
2) písm. a) může ve výjimečných případech udělit rada obce
na základě odůvodněné žádosti podané nejpozději 20 dní
přede dnem plánovaného počátku akce. Rada obce může
udělenou výjimku v době jejího trvání odejmout, dochází-li
v souvislosti s pořádáním akce k narušování veřejného
pořádku.
Čl. 7
Noční klid, hlučné činnosti
1) Dobou nočního klidu se pro účely této obecně závazné
vyhlášky rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2) V době nočního klidu je povinností každého zachovávat
klid a zdržet se všech činností, při kterých může docházet k
nadměrné hlučnosti, např. zamezit vzniku a šíření hluku,
jehož původcem jsou stroje a obdobná zařízení, hluku
z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly
rušeny nezúčastněné osoby.
3) V době nočního klidu a v neděli a státem uznaných
svátcích i v době od 06.00 do 08.00 hod. se zakazuje
provozování a používání hlučných strojů a zařízení (např.
sekaček, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek, atp.).
4) Zákaz uvedený v odst. 3) se nevztahuje na výstražné
signály, činnost složek integrovaného záchranného systému a
na mimořádné situace, kdy je třeba neprodleně odstranit
závadu nebo následky živelné či jiné události bezprostředně
ohrožující zdraví a majetek osob nebo zdraví zvířat.
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky
nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě,
že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje
duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.
3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice
č. 2/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a
čistotě v obci, ze dne 10. 12. 2003. Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolní Beřkovice
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Dolní Beřkovice (dále jen „obec").
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje
místa, kam se odkládá komunální odpad.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož
shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo
jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použít běžné
sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbyde po
vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. Čl. 3
této obecně závazné vyhlášky,
c) pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec
uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu
nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby,
splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do
1100 litrů, popř. kontejnery o jiném vnitřním objemu, určená
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a
zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány
do doby sběru a svozu komunálních odpadů,
e) sběrným dvorem - zařízení ke shromažďování, sběru a
dalšímu nakládání s odpady provozované na základě
zvláštního právního předpisu nacházející se v místní části
Vlíněves,
f) sběrnami a výkupnami surovin - zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů provozovaná na základě zvláštního právního
předpisu.
Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na
území obce třídit na následující složky:
a) papír, b) plasty, c) sklo, d) tetrapak (nápojové kartony), e)
kovy, f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, g)
objemný odpad, h)nebezpečný odpad.
Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních
odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního
odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na
místa k tomu obcí určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy,
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy,
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy,
d) tetrapak (nápojové kartony) – sběrné nádoby oranžové
barvy,
e) kovy – se odkládají ve sběrnách nebo výkupnách surovin a
na sběrný dvůr,
f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – sběrné
místo (tuto složku komunálního odpadu lze kompostovat na
vlastním nebo užívaném pozemku),
g) objemný odpad – se odkládá na sběrný dvůr,
h) nebezpečný odpad – se odkládá na sběrný dvůr, popř. se
předává pověřené osobě na místech a v termínech
stanovených obcí oznámením obecního úřadu,
i) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 120
l, popř. 240 l, nebo typizované plastové pytle označené logem
pověřené osoby.
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Obecní úřad informuje o umístění sběrných nádob a o
sběrném místě určených k odkládání jednotlivých složek
komunálního odpadu a o organizačně technických opatřeních
souvisejících s jejich sběrem a svozem způsobem v obci
obvyklým, přičemž informace o umístění sběrných nádob a o
sběrném místě v době vydání této obecně závazné vyhlášky je
uvedena v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
2) Na území obce jsou rozmístěny na veřejných
prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro
odkládání drobného zbytkového odpadu.
3) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad
sběrné nádoby na zbytkový odpad uvedené v odst. 1) písm. i)
a zajistit dostatečný objem či počet těchto sběrných nádob
tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání
odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být
v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly
bezpečné ukládání komunálních odpadů.
4) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového
odpadu nejpozději do 05.00 hod. byly sběrné nádoby na
zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny
pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.
5) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních
odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou
určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jiný podobný odpad,
- uhynulá zvířata a jejich části,
- horký popel a takový materiál, který by mohl způsobit
vznícení nebo samovznícení odpadu,
- tekutiny a ztekucené odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového
odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále
zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar
(zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je
bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci
s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat,
zhutňovat či jiným způsobem redukovat jeho objem.
6) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných
na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající
v domácnosti.
Čl. 5
Frekvence sběru (svozu) komunálních odpadů
1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s
frekvencí 1x za týden.
2) Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle obcí
odsouhlaseného harmonogramu.
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
Touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se
stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti. Likvidaci
stavebního odpadu si každý zajišťuje na svůj náklad a ke své
tíži v souladu s platnými právními předpisy.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice
č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajícího na území obce Dolní Beřkovice, ze dne 12. 12.
2001.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
jejího vyhlášení.
Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Dolní Beřkovice č. 2/2015
Dolní Beřkovice – ulice Nádražní proti autobusové zastávce
a křižovatka ulic Mělnická, Horní Hájek - sběrné nádoby na:
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a) papír, b) plasty, c) sklo, d) tetrapak (nápojové kartony).
Dolní Beřkovice – na konci ulice Dolní Hájek směrem k firmě
Statech - sběrné nádoby na: a) papír, b) plasty, c) sklo.
Dolní Beřkovice – na konci ulice Hálkova – sběrná nádoba
na: a)plasty.
Vlíněves – plocha před hospodářstvím p. Kroužeckého –
sběrné nádoby na: a) papír, b) plasty, c) sklo, d) tetrapak
(nápojové kartony).

Podvlčí – vedle dětského hřiště – sběrná nádoba na: Plasty.
Sběrné místo k odkládání biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu:
a) v období od 1. dubna do 31. října za hřištěm u
jedenáctibytovky v Dolních Beřkovicích (tráva a listí),
b) pod hřbitovní zdí ve Vliněvsi (drobné větve z prořezů
stromků).

   ZE ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ ZO ZE DNE 22. ČERVENCE 2015 VE VLINĚVSI   
BOD 4c - Schválení poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a
veřejnoprávní smlouvy panu Karl Ferdinand Thurn – Taxis,
zastoupeným Ing. Vlastimilem Srbou, správcem nemovitosti,
na údržbu zámeckého parku.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Ing. Vlastimila Srby
správce nemovitostí o poskytnutí finančního příspěvku na
údržbu zámeckého parku. Na pracovním jednání zastupitelů
obce byla navržena finanční částka ve výši 60 000Kč, která
bude použita na sezónní přípravu strojů, náklady na PHM,
náklady na obsluhu, opravy nářadí, drobné opravy oplocení
a další věci spojené s údržbou zámeckého parku.
Předsedající navrhl zastupitelstvu obce dle § 85, písm. c)

zákona č. 128/2000Sb., o obcích, schválení poskytnutí
dotace na údržbu zámeckého parku ve výši 60 000Kč.
(Vyčíslené náklady na roční údržbu zámeckého parku jsou
cca 110 000 Kč. Poskytnutá dotace obcí je určena na tuto
pravidelnou údržbu, spočívající v sečení trávy, sezónní
přípravě strojů na údržbu, opravách nářadí, drobných
opravách oplocení atd. V současné době probíhají v parku
práce související s revitalizací zámeckého parku, o kterých
jsme psali v březnovém čísle. Probíhající úklid pořezaných
stromů, pařezů, větví a následná výsadba keřů atd. není
součástí této dotace. Na tuto revitalizaci obdržel správce
parku dotaci z Operačního programu životního parku ČR).

   ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE   
Ze zápisu RO č. 2 ze dne 26. ledna 2015
9) Na jednání rady se dostavil p. Němec, zástupce ČRS MO
Mělník k projednání změny OZV v lokalitě pískovna Vliněves
– Baraba. Vyhláška se týká vymezení prostoru zákazu
stanování, kempování, nocování atd. v prostoru pískovny. Pan
Němec přednesl problém, který již řešil s minulým vedením
obce, ale bezvýsledně. Předložil návrh tří variant, kde by
vyhláška platila. Rada obce projednala návrh, shodla se na
nejjednodušší variantě omezení (viz. dokumentace). Změnu
OZV prostuduje, jestli nebude potřeba upřesnit bližší specifikaci
týkající se obce a na příštím jednání rady předloží konečné
řešení znění vyhlášky, které bude odesláno ke kontrole na MV a
poté vyjde v platnost. Rad obce souhlasí s novelou OZV. 11)
Rada obce byla seznámena s možností zajistit kontejnery na
tříděný odpad oranžové barvy na tetrapak od společnosti
Ekokom. V rámci výpůjčky jsou kontejnery půjčovány
zdarma. Byla kontaktována svozová firma, která požaduje za
svoz jednoho kontejneru v intervalu 1 x za 14 dní za cenu
3340 Kč bez DPH za rok. Rada obce souhlasí s pořízením
kontejneru, ale na zkoušku zapojí do oběhu jeden kontejner, na
který se se svozovou společností sepíše smlouva. Po vyzkoušení
vytíženosti kontejneru se buď rozšíří místa s kontejnerem na
tetrapak nebo se kontejner stáhne z odběrného místa.
Ze zápisu RO č. 3 ze dne 9. února 2015
2) Starosta seznámil radu obce s nabídkou pana Tomáše
Fraňka na opravu střechy dílen II. st. ZŠ v ceně 281 054 Kč.
Rada obce bere tuto nabídku na vědomí a předloží schválení
nabídky zastupitelstvu obce. 3) Pan starosta seznámil radu
obce s požadavkem ředitelky školní jídelny o zakoupení
průmyslové myčky do školní výdejny I. st ZŠ. Rada obce byla
seznámena s požadavkem, ale požaduje od ředitelky školní
jídelny důvodovou zprávu o využití myčky, typ, popsat úsporu
při využití myčky oproti současné atd. Poté požadavek
s důvodovou
zprávou
přednese
zastupitelstvu
obce
k projednání požadavku. 6) Pan starost seznámil radu
s požadavkem klubu OÁZA na příspěvek ve výši 27. 500 Kč.
Rada obce bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce
schválit příspěvek ve výši 30 000 Kč. 8) Starosta obce seznámil
radu obce s požadavkem SDH a JPO III na finanční dar pro
SDH v hodnotě 50 000 a v hodnotě 2 000 000 Kč pro JPO III.
na nákup nového vozidla a vybavení.
Rada obce bere na vědomí, ale bude se touto problematikou
ještě zabývat. Najde v minulých radách požadavky hasičů
z minulých let. Určuje stanovit si priority. Najít jiné řešení
nákupu automobilu. Příliš drahá investice na nákup vozidla.

Rada obce bere na vědomí, nechá požadavky zapracovat do
rozpočtu s tím, že jednotlivé požadavky bude schvalovat
zastupitelstvo obce a zvažovat nejvhodnější alternativu. 9)
Rada obce byla seznámena se žádostí pana P. G. o pronájem
malé části pozemku cca 20x8m na pozemku č. 112/1 v k. ú.
Dolní Beřkovice. Jedná se o spodní část citovaného pozemku,
který bude řádně udržován a využíván rybáři z obce Dolní
Beřkovice. Rada obce bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním
záměru o pronájmu nemovitého majetku, pozemku. V případě
pronájmu bude cena stanovena na 500 Kč za rok. 11) Starosta
seznámil radu obce s novou smlouvou společnosti RWE č.
9414000086/180844 o pronájmu plynárenského zařízení.
Smlouva byla nově zaslána po zveřejnění záměru o pronájmu
plynárenského zařízení. Rada bere na vědomí a pověřuje
starostu obce k prověření smlouvy právníkem.
Ze zápisu RO č. 4 ze dne 24. února 2015
1) Starosta seznámil radu obce s nabídkou arboristické firmy
z Liběchova na nutné ošetření a pokácení lip srdčitých v ulici
Tyršova a jírovce maďala v obci Podvlčí. v celkové částce cca
18 400 Kč. Rada obce bere na vědomí a souhlasí s realizací
arboristických prací. 3) Rada obce byla seznámena s fakturací
za objednávku p. Břetislava Nového na opravu obecního
osvětlení v částce 11 823 Kč. Rada obce souhlasí
s proplacením faktury za opravu veřejného osvětlení. 5) Po
sejmutí záměru o pronájmu bytu ve Vliněvsi č. p. 96,
projednala rada obce žádost o přidělení bytu. Rada obce
rozhodla upřednostnit dříve podanou žádost z března 2013,
oproti žádosti podané v prosince 2014 a přidělí byt panu H.,
který momentálně žije s matkou a přítelkyní ve společné
domácnosti.) 6) Rada obce byla seznámena se záměrem
revitalizace zámeckého parku správcem Ing. Srbou.
Z dendrologického průzkumu vzešla nutnost pokácet cca
100ks. dřevin a 246ks dřevin je navrženo k ošetření. Budou
provedeny i nové výsadby a to 60ks dřevin a 240ks keřů.
Pohyb osob bude během těchto prací v parku omezen. Rada
obce bere záměr na vědomí a podporuje souhlasné stanovisko
krajského úřadu. 7) Na jednání rady obce se dostavila
maminka žáka ZŠ se stížností na nejasnou komunikaci mezi ní
a školou. Rada obce si stížnost vyslechla, požaduje písemné
zaslání stížností, kterou se bude zabývat. 8) Pan starosta
navrhl radě obce udělit finanční dar paní Jaroslavě Tůmové
za práce na OÚ nad rámec její pracovní činnosti a to za
pravidelný úklid OÚ v období od listopadu 2014 do února
2015 ve výši 4000 Kč. Rada obce souhlasí s udělením
finančního daru.
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