OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
září 2015
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport

5. září (sobota)
Na hřišti Sokola Dolní Beřkovice proběhne od 14:00 hod.
mistrovské utkání, derby, mezi domácím A mužstvem a
Sokolem Horní Pořaply. Přijďte povzbudit domácí tým.
Mistrovské utkání dorostu začne od 10:15 hod. proti SK
Vraňany.
 Kultura
5. září (sobota)
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s restaurací Na Knížecí si
Vás dovolují pozvat na letní zábavu, která se bude konat na
zahradě restaurace Na Knížecí od 20:00 hod. K tanci a
poslechu Vám bude hrát skupina KARYNA z Neratovic.
Vstupné 50 Kč. V případě nepřízně počasí se konání zábavy
přesune na sál restaurace.
11 září (pátek)
ZO Českého svazu chovatelů pořádá ve dnech 11. a 12. září
výstavu drobného zvířectva. Jedná se o okresní výstavu
mladých králíku a místní výstavu králíků, drůbeže a holubů.

   OBECNÉ INFORMACE   

Kultura
Multifunkčí dům ve Vliněvsi
V průběhu prázdnin byla úspěšně dokončena rekonstrukce
neobydleného objektu na Multifunkční dům čp. 42 Vliněves
(MD). 7. července proběhla kolaudační prohlídka a koncem
července byl vystaven kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Začátkem srpna se obecnímu úřadu nahlásila kontrola z
Regionálního operačního programu (dále jen ROP poskytovatel dotace) na kontrolu MD. 18. srpna proběhla
samotná kontrola zaměřená na účetnictví celého projektu a
dále fyzická kontrola v místě realizace projektu. Bylo
kontrolováno dodržení dotačních pravidel, dále vzorky
objemově a finančně nejvýznamnějších položek rozpočtu,
soulad s projektovou dokumentací a další věci. Kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky a obec mohla zažádat o
proplacení dotace.
Během stavby se vyskytly menší či větší problémy. Hned ze
začátku, při bouracích pracích, byly ve dvou místnostech
objeveny přizdívky zdiva. Na původní zeď byla přizděna další
zeď. Pod přizdívkou byla izolace z asfaltových pásů, což
zapříčinilo zvlhnutí nosného zdiva. Bylo nutné odbourat tyto
přizdívky a vysušit zvlhlé zdivo, což však vyžadovalo delší
čas oproti původnímu harmonogramu, který byl už i tak
hraniční. Bylo nutné požádat ROP o prodloužení termínu
dokončení stavby, protože bylo jasné, že se původní termín
nepodaří dodržet. Termín dokončení byl posunut. Další
změny oproti projektu, vyžadující souhlas ROPu, se týkaly
úpravy oplocení a zkrácení komínů v jejich spodní části.
Během rekonstrukce se vyskytly další neočekávané
skutečnosti, ale nakonec se vše podařilo úspěšně vyřešit a
stavba byla ukončena a předána objednavateli. Celkové
náklady na rekonstrukci objektu byly ve výši 11 976 725Kč.
Poskytnutá dotace z ROPu je ve výši 8 258 724 Kč.
11. září proběhne v MD přednáška v rámci Dnů evropského
dědictví. O plánovaném oficiálním otevření budete
informováni.
Dny evropského dědictví
V rámci Dnů evropského dědictví proběhne v neděli 6. září
od 16 hod. koncert z Cyklu chrámových koncertů 2015, v
Proboštovském chrámu sv. Petra a Pavla. V sobotu 12. září
proběhne v Mělníku od 9:00 hod, vyzvánění na všechny
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Výstava bude probíhat v pátek od 8 do 18:00 hod. a v sobotu
od 8 do 14:00 hod. Tradiční místo výstavy je v areálu II. st.
ZŠ. V pátek od 17:00 zahraje návštěvníkům výstavy country
kapela Mošňáci.
11. září (pátek)
V rámci Dnů evropského dědictví proběhne ve Vliněvsi v
Multifunkčním domě přednáška na téma „ Vlinští z Vliněvsi,
sousedské spory, aneb Život na vsi v raném novověku“.
Přednášku povede lektor Mgr. Jan Čepelák.
13. září (neděle)
V rámci Dnů evropského dědictví proběhne v zámecké kapli
v Dolních Beřkovicích komentovaný výklad o historii zámku
a kaple a výstava dokumentů a fotografií. Kaple bude
otevřena v době od 10:00 do 12:00 hod.
Ve stejný den, v době od 10:00 do 15:00 hod. bude otevřen
kostel sv. J. Křtitele ve Vliněvsi, s výkladem o historii kostela,
výstavou dokumentů a prohlídkou kostelního hřbitova. V
13:00 hod. zde proběhne koncert Dua T´N´T.

zvony věže Proboštovského chrámu, od 12:00hod. zvonění
na všechny zvony v Mělníce. Při této příležitosti budou
zpřístupněny tyto památky: zvonice Proboštovského chrámu
(9-17), kostel sv. Ludmily (9-12), Evangelický kostel (9-16),
kapucínský hospic (9-17), kostel Nejsvětější Trojice
v Mělníku Chloumku (14-17). Od 15:00hod. proběhne
přednáška ve Vrbně v kostele Povýšení sv. Kříže. Během dne
budou v objektech probíhat doprovodné programy např.
ukázky zvonění, výstava dětských obrázků, vlastivědné
procházky se zvoníkem. V neděli 13. září proběhne, kromě již
zmiňovaných programů v D. Beřkovice a Vliněvsi, program
ve Vrbně, v kostele Povýšení sv. Kříže.
Bohumil Pokorný
Prázdniny v Základní škole Dolní Beřkovice
V prázdninovém čase jsme v naší škole nezaháleli. Jakmile
utichly školní chodby, začaly práce na opravách a inovaci
školních budov. Na 2. stupni ZŠ proběhlo malování chodeb a
kanceláří, třídy byly vymalovány již v průběhu školního roku.
Na 1. stupni ZŠ byla provedena oprava komínů a instalace
domofonů do budovy školy a školní družiny. Ve spolupráci se
zřizovatelem se realizovala dlouho plánovaná oprava střechy
školních dílen, která byla v havarijním stavu.
Koncem června byl schválen projekt MŠMT Výzva 56, o který
škola žádala, v částce 251 942 Kč. Cílem je vzbudit u dětí
zájem o knihy a o čtení v oblasti čtenářské gramotnosti.
V rámci tohoto projektu učitelky 1. st. a učitelé českého
jazyka na 2. stupni ZŠ připravují čtenářské dílny, které budou
do konce kalendářního roku ověřovat ve vyučování, probíhá
výběr knih, kterými budou doplněny knihovny 1. i 2. stupně
ZŠ. Další součástí projektu je zahraniční jazykově vzdělávací
kurz pro žáky 2. stupně ZŠ. Již nyní, v době prázdnin, probíhá
příprava této akce, kterou předběžně plánujeme na měsíc
říjen. Koncem července byl MŠMT vyhlášen projekt Výzva 57,
do kterého se naše škola též přihlásila. Cílem je podpořit
rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ formou
vytváření výrobků a zpracování portfolií žákovských prací.
K tomu přispívá tato aktivita finančními prostředky na
vybavení školní dílny. Celková částka projektu je 204 112 Kč.
V nadcházejícím školním roce budeme dále naplňovat
dlouhodobý záměr školy, naším cílem je kvalitní
připravenost žáků po stránce odborné, morální i tělesné pro
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další studium i do života. Žákům, rodičům i zaměstnancům
školy přeji úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Jana Basařová

Sport
Nohejbalisté na Hluboké nad Vltavou
Koncem prázdnin se nohejbalisté Sokola Dolní Beřkovice
zúčastnili letního soustředění ve Zlivi u Hluboké nad
Vltavou. Na programu byl turnaj v nohejbalu proti hráčům

městečka Zliv, který jsme vyhráli. Jako doplňkový sport jsme
si vybrali tenis na místních kurtech. Naši nohejbalisté jsou
nejenom dobrá parta, ale i všestranní sportovci, kteří
dokazují, že rekreační sport se dá úspěšně hrát ve středním i
vyšším věku bez dotací obce a Sokola.
Zásluhu na úspěchu této akce měl p. Luděk Bradáč, který
nám poskytl ubytování a zajistil sportovní program.
Mgr. Vladimír Juroška

   ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

Pokračování ze zápisu RO č. 4 ze dne 24. února 2015
10) Pan starosta seznámil radu s nutností nákupu pračky pro
MŠ. Původní pračka již přestala pracovat a v MŠ je pračka
nutná. Rada obce souhlasí s nákupem pračky. Pračku bude
hradit obec ze svého rozpočtu. 11) Rada obce byla seznámena
starostou obce s důvodovou zprávou ředitelky školní jídelny
o potřebě nákupu průmyslové myčky pro výdejnu jídla v ZŠ I.
st. Rada obce bere na vědomí, postupuje zastupitelstvu obce a
doporučuje zastupitelstvu schválit nákup průmyslové myčky
12) Rad obce byla seznámena s rozpočtem obce na rok 2015.
Rada obce postupuje projednání rozpočtu na pracovní aktiv
zastupitelstva obce a doporučuje zastupitelstvu rozpočet
schválit. 13) Radě obce byl předložen návrh na sjednocení
smluv o poskytování finanční dotace na činnosti jednotlivých
spolků v obci na každý kalendářní rok. Tyto smlouvy obdrží
každý spolek v obci, kterému bude poskytnuta finanční
dotace. Rada obce souhlasí s návrhem sjednocení smluv o
poskytování finanční dotace na činnost pro všechny spolky.
Ze zápisu RO č. 5 ze dne 6. března 2015
1)Rada obce byla seznámena s „Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí účelové dotace na krytí povodňových škod z
června 2013“. Středočeský kraj, jako poskytovatel účelové
dotace poskytne obci Dolní Beřkovice dotaci na pokrytí
povodňových škod z června 2013 ve výši 327 918, 00 Kč.
Poskytnutí této účelové dotace bylo schváleno usnesením
zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-15/2015/ZK ze
dne 23. 2. 2015. Povinností obce je tuto dotaci zahrnout do
rozpočtových příjmů obce. Rada obce bere na vědomí a
souhlasí s poskytnutou dotací. Dotace bude zahrnuta do
rozpočtových příjmů obce.
Ze zápisu RO č. 6 ze dne 16. března 2015
2) Pan starosta seznámil radu s návrhem sepsání příkazní
smlouvy s JUDr. Kozákem o poskytování právních služeb.
Rada obce souhlasí s podepsáním příkazní smlouvy a pověřuje
podpisem smlouvy pana starostu. 3) Pan starosta přednesl
radě obce návrh na koupi motorového fukaru pro
zaměstnance úřadu. Jedná se o zařízení, které je při práci
zavěšeno na zádech jako batoh a pracovník drží v ruce pouze
hadici. Ne celý fukar jako nyní. Práce s fukarem je tím
jednodušší. Rada obce souhlasí s koupí motorového fukaru. 5)
Pan starosta seznámil radu obce s hospodářským výsledkem
MŠ ve výši 118 997,60 Kč z hlavní činnosti a ve výši 5036 Kč
z doplňkové činnosti. K převodu hospodářského výsledku na
fond odměn je navržena ředitelkou MŠ částka ve výši 59
000Kč, k převodu na rezervní fond je navržena částka ve výši
59 997,60 Kč a částka 5036 Kč z doplňkové činnosti. Stav
rezervního fondu bude po převodu ve výši: 77 934,77 Kč,
fond odměn ve výši 106 000 Kč a rezervní fond (414 –
peníze od rodičů a sponzorů na školní akce) je ve výši
134 087,60 Kč. Rada obce bere na vědomí hospodářský
výsledek. Schvaluje výši hospodářského výsledku a souhlasí
s převodem stanovených částek na fond odměn a na
rezervní fond. Zároveň ale rada požaduje, aby MŠ v případě
potřeby použila tyto peníze do investic, provozu MŠ a k
dalšímu rozvoji své činnosti.

Toto usnesení bylo RO dne 28. května zrušeno a doplněno o
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská
škola Dolní Beřkovice. Nové usnesení zní takto: Rada obce
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Dolní Beřkovice, okres Mělník. Rada obce schvaluje výši
hospodářského výsledku a souhlasí s převodem stanovených
částek na fond odměn a na rezervní fond. Zároveň ale rada
požaduje, aby MŠ v případě potřeby použila tyto peníze do
investic, provozu MŠ a k dalšímu rozvoji své činnosti. 6) Pan
starosta seznámil radu obce s hospodářským výsledkem ZŠ
ve výši 234 723,70 Kč a návrhem ŘŠ převést hospodářský
výsledek do rezervního fondu. Stav rezervního fondu bude
po převodu hospodářského výsledku ve výši: 330 813,77 Kč,
Investiční fond je ve výši 190 191,50 Kč. Rada obce bere na
vědomí hospodářský výsledek. Schvaluje výši hospodářského
výsledku a souhlasí s převodem stanovené částky ve výši 234
723, 70 Kč na rezervní fond. Zároveň ale rada požaduje, aby ZŠ
v případě potřeby použila tyto peníze do investic, provozu ZŠ a
k dalšímu rozvoji své činnosti.
Toto usnesení bylo RO dne 28. května zrušeno a doplněno o
schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní
škola Dolní Beřkovice. Nové usnesení zní takto: Rada obce
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola Dolní Beřkovice, okres Mělník. Rada obce schvaluje výši
hospodářského výsledku a souhlasí s převodem stanovené
částky ve výši 243 723, 70 Kč na rezervní fond. Zároveň ale
rada požaduje, aby ZŠ v případě potřeby použila tyto peníze do
investic, provozu ZŠ a k dalšímu rozvoji své činnosti.
(v původních usneseních nebyla schválena účetní závěrka
příspěvkových organizací. V případě ZŠ byla ještě chybně
uvedena částka hospodářského výsledku. Místo skutečné částky
243 723,7 Kč, bylo v zápisu chybně uvedeno 234 723,7 Kč).
7) Pan starosta seznámil radu obce s nabídkou společnosti
Spinoco nabízející výhodnější podmínky za poskytování
telekomunikačních služeb. Pevné měsíční náklady spojené s
provozem služby klesnou o cca polovinu oproti cenám
současného poskytovatele služeb. Zároveň se sloučí platby za
poskytování služeb a platby za telefonní hovory pod jednu
společnost. Rada obce bere na vědomí a souhlasí se změnou
provozovatele telekomunikačních služeb. 9) Pan starosta
seznámil radu obce s končícími smlouvami termínovaných
vkladů ze stavebního spoření ČMSS. Vklad na každou
smlouvu byl 10 mil. Kč. Rada obce byla seznámena se
skutečností a doporučuje zastupitelstvu obce schválit výpovědi
smluv. (Pokračování v příštím vydání.)
   PLACENÁ INZERCE   
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Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Stránka 2

