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   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Změna č. 3 územního plánu
Vážení občané, rádi bychom vás informovali o změně č. 3
územního plánu Dolních Beřkovic. Na zpracování
územního plánu se podílí zpracovatel (Ing. arch. Milan
Salaba s kolegy z Ateliéru U-24), pořizovatel (úřad
územního plánování v Mělníku - paní Lucie Vaňková) a
určený zastupitel (starosta obce - pan Miroslav Hrdý).
Změna č. 3 územního plánu byla iniciována několika
drobnějšími podněty občanů. Zároveň je nutné
vyhodnotit, jak územní plán vyhovuje současným
potřebám, aktualizovat zastavěné území, zastavitelné
plochy podle upravené hranice záplavového území a další
nutné úpravy. Podle stavebního zákona je totiž povinnost
uvést územní plán do souladu s nadřazenou dokumentací
kraje při první zpracovávané změně - což je tento případ.
Znamená to m. j. upravit veřejně prospěšné stavby,
zkontrolovat ÚSES, aktualizovat limity v území, apod.
Je tedy zřejmé, že změnu územního plánu je nyní nutné
pořídit. Proto jste byli vyzváni (zpravodaj červen 2015) k
podávání dalších návrhů na pořízení změny (podnětů).
Nové podněty na zastavitelné plochy pro bydlení by ale
měly být řádně odůvodněné, neboť vymezovat další
plochy lze pouze tehdy, pokud je většina dříve
navržených ploch již zastavěná, nebo pokud je není
možné využít ze závažných důvodů. Zpracování územního
plánu, právě tak i změny, probíhá v následujících krocích:
1) doplňující průzkumy a rozbory, 2) zpracování,
projednání a schválení zadání, 3) návrh změny územního
plánu pro projednání, 4) společné jednání s dotčenými
orgány, úpravy návrhu, 5) veřejné projednání, úpravy
návrhu, 6) vydání návrhu zastupitelstvem,
V současné době jsme v „kroku 1 a 2“. Zadání změny
územního plánu bude dokončeno v průběhu podzimu (o
vystavení budete včas informováni veřejnou vyhláškou).
Zadání bude přístupné na internetových stránkách obce i
města Mělník. Kdokoli k němu bude moci podat písemnou
připomínku, v určené lhůtě 30 dní. Došlé připomínky
budou následně vyhodnoceny (spolu s došlými
vyjádřeními úřadů) a do zadání případně zapracovány.
Upravené zadání schválí zastupitelstvo a teprve poté
bude následovat zpracování návrhu změny územního
plánu – tedy již návrh konkrétního řešení. O dalším
postupu vás budeme včas podrobněji informovat.
Celý proces odhadujeme ještě na přibližně rok,
předpokládané dokončení tedy odhadujeme přibližně na
podzim roku 2016. Proces je bohužel značně zdlouhavý,
je to ale dáno zákonem (jsou stanoveny lhůty na
vyjádření různých účastníků procesu). Ing. arch. Milan Salaba
 Svoz nebezpečného o ostatního odpadu
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci se svozovou firmou
Tilia Mělník, připravují na sobotu 31. 10. 2015 v obcích
Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí svoz nebezpečného a
ostatního odpadu. Svoz bude probíhat v době od 8:00 do
11:45 hod. a to na následujících místech: 8 – 8:45 hod.
v obci Podvlčí před č. p. 13, v 9–9:45 hod. v Dolních
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Beřkovicích v ulici Nádražní u kontejnerů na tříděný
odpad a od 10 – 10:45 hod. v ulici Náměstí Míru naproti
zámku, v současné době u hromady větví. Od 11:00 do
11:45 hod. v obci Vliněves u trafostanice vedle č. p. 70. Za
nebezpečný odpad jsou považovány například: odpadní
barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky, ostatní motorové, převodové a mazací
oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami, olejové filtry, brzdové kapaliny,
olověné baterie, jiné izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky, stavební materiály obsahující
azbest, chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazené
elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky.
Za ostatní odpad pro tento sběr jsou považovány
například: jiná odpadní lepidla a těsnící materiály, textilní
obaly, vyřazené pneumatiky-osobní, nákladní, traktorové,
objemný odpad (sedací soupravy, koberce, lina, nábytek
atd.), vyřazené elektrické a elektronické zařízení,
alkalické baterie, kabely.
Tato služba je poskytnuta zcela zdarma jen občanům obce
Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí. Při odevzdání odpadů
se budou muset občané prokázat OP (kontrola trvalého
pobytu). Odpady můžou odevzdat i občané, kteří mají
v obcích chatu. Ti se musejí prokázat OP s uhrazeným
dokladem z obce D. B. za svoz TKO na daný rok.
 Brožury časopisu dTest
Na OÚ si můžete stále zdarma vyzvednout brožury
časopisu dTest „Jak nespadnou do pasti“, kde se dozví
informace všichni Ti, kdo jsou ohroženi agresivními
prodejními praktikami pořadatelů předváděcích akcí a
podomních prodejců. Ti se často zaměřují na seniory či
sociálně slabší lidi, kteří snadněji podlehnou jejich
pohádkám o zázračných vlastnostech výrobku
navracejících zdraví či úsporách při přechodu k jinému
dodavateli energií.
Další brožura časopisu dTest s názvem „Jak na koupi
ojetého vozu“ Vás provede krok po kroku správným
výběrem vozidla, poradí, jak se vypořádat s kupní
smlouvou, nebo jak se nenechat napálit při sjednávání
financování. Dále Vám poradí, kde si ověřit původ a
historii vozidla.
Poslední brožura časopisu dTest „Jak se vyznat
v energetice“, Vám prozradí vše, co byste jako
spotřebitelé měli vědět o energiích a jejich dodávkách.
Hodit se bude nejen těm z Vás, kdo uvažují o změně
dodavatele. Pojednává například i o tom, co dělat když
dodavatel zdražuje služby nebo když Vám zašle
vyúčtování, s jehož výší nesouhlasíte.
K bezplatnému odběru jsou ještě k dispozici samolepky
„Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci nezvoňte“.
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   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
17. října (sobota) - fotbal
Na hřišti domácího Sokola proběhne od 12:30 hod.
mistrovské utkání proti mužstvu FK Vysoká.
Předzápasem bude dorostenecké mistrovské utkání od
10:15 hod. mezi Sokolem D. Beřkovice a Vltavanem
Chvatěruby.
31. října (sobota) - fotbal
Poslední říjnové utkání na domácím hřišti A mužstva TJ
Sokol Dolní Beřkovice proběhne proti mužstvu TJ Sokol
Libiš. Předzápasem mu bude od 10:15 hod. mistrovské
utkání domácího dorostu proti SK L. Kostelec.
 Kultura
14. října (středa) - Drakiáda

Základní škola Vás zve na tradiční Drakiádu, která se
koná ve středu 14. 10. ve 14:30 hod. na hasičském hřišti.
S sebou si vezměte draka, špekáček na opékání, doprovod
a hlavně dobrou náladu. Na závěr proběhne vyhodnocení
soutěže o nejhezčího draka a nejlepšího letce.
22. října (čtvrtek) – hudebně zábavný pořad
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s restaurací Na
Knížecí a Uměleckou agenturou KAZ si Vás dovolují
pozvat na hudebně zábavný pořad známého
multiinstrumentalisty a charismatického zpěváka Jiří
Helekala s názvem „Bylo nebylo“, který proběhne od
18:00 do 19:30 hod. na sále restaurace Na Knížecí.
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné zdarma.

   OBECNÉ INFORMACE   
 Multifunkční dům ve Vliněvsi
V současné době se do prostor MD, kde bude umístěna
knihovna, vyrábějí policové regály pro umístění více jak
3000 svazků knih, aby zde mohla být otevřena knihovna,
která dříve byla v areálu ZŠ I. st. Dále se tato knihovna
vybaví nábytkem pro knihovníka s registrační kartotékou
a nábytkem pro příchozí vypůjčitele knih, aby mohli
přímo v knihovně usednout a půjčené knihy prostudovat.
Volné prostory MD byly nabídnuty mělnickým Skautům,
pro rozšíření svých poboček. V současné době řeší
problém s nedostatkem pedagogů, takže momentálně
není pro ně aktuální umístit do MD nějaké jejich oddíly.
Možností využití MD se ale nebrání a do budoucna by se
spolupráce mohla rozvinout.
Pokud byste měli Vy, spoluobčané, nápad na využití
prostor MD, ať k přednáškám nebo k vedení lektorských
hodin, nebo vyučovacích lekcí, obraťte se buď osobně
nebo emailem na OÚ. Uvítáme každý nápad, jak efektivně
prostory MD ve Vliněvsi využít. Děkujeme.
 Dny evropského dědictví
Již posedmé se každoročně na počátku září pořádají Dny
evropské kultury, kdy se otvírají jinak nepřístupné kostely,
kaple, hrady a zámky a jiné pamětihodnosti a chceme si
při té příležitosti připomenout to obrovské kulturní
bohatství, které kolem sebe máme a často o něm ani
nevíme.
I letos jsme pod patronací Regionálního muzea v Mělníku
připravili i u nás několik akcí. V pátek 11. září v 18 hod. v
zcela zaplněném sále nově opraveného Multifunkčního
domu čp. 42 ve Vliněvsi jsme měli velmi zajímavou a
erudovanou přednášku Mgr. Jiřího Čepeláka „Vlinští z
Vliněvsi aneb život na středověké vsi“. Bylo to vlastně
znovuvysvětlení před léty vydané týmž autorem knihy o
naší obci doplněné zajímavostmi o životě v tehdejší době.
Druhý den v sobotu 12. 9. se řada z nás znovu setkala v
blízkém Vrbně na přednášce o místních archeologických
objevech, poslechli si výklad o historii jednoho z
nejstarších kostelů v našem kraji a mohli si prohlédnout
výstavku dokumentů. V neděli 13.9, v době od 10 do 12
hodin byla otevřena zámecká kaple u nás. Návštěvníci si
vedle posvátného stánku mohli ještě prohlédnout nádvoří
našeho renezančního zámku a poslechnout si výklad o
historii naší obce, kaple a zámku. Ve Vliněvsi tentýž den byl
v době od 10. do 15. hod. otevřen kostel Stětí sv. J. Křtitele. I
zde byl též komentovaný výklad, výstavka dokumentů a
návštěvníci si mohli prohlédnout i přilehlý hřbitůvek. Od
13 hod. bylo pěvecké vystoupení Terezy Bečičkové a
Tomáše Ludvíčka, kteří s plným nasazením nám zazpívali
některé gospely a spirituály. Na závěr si návštěvníci ještě
mohli znovu poslechnout odborný výklad Mgr. Zdeňka
Bažanta o historii kostela.
A co říci na závěr? My, organizátoři, jsme měli radost: bylo
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krásné slunečné počasí, premiéra v Multifunkčním domě
se také vydařila, svatí v kostele museli zářit štěstím, když
uslyšeli takovou muziku, při výkladu jsme měli nadšené
posluchače, kteří zaplnili každou naši akci. Děkujeme Vám
všem, kteří jste nás podpořili. Za organizátory K. Tichý ml.
B. Pokorný.
Bohumil Pokorný
 Vynikající úspěch dolnobeřkovských hasičů.
Dne 12.září 2015 o deváté hodině byl na hasičském hřišti
v Dolních Beřkovicích zahájen další ročník Memoriálu
Standy Kvídy v požárním útoku mužů a žen.V letošním
roce byla zaznamenána nejvyšší účast soutěžících
družstev a to 12 družstev mužů a 7 družstev žen.
SDH Dolní Beřkovice reprezentovala 2 družstva mužů a 1
družstvo žen.Již výsledky prvního kola naznačily, že celá
soutěž bude tuhý boj až do konce. A byl. Starší družstvo
mužů ve složení Standa Kvída (nejstarší ze všech
startujících), Zdeněk Kvída, Marek Sedlák, Libor Minář,
Tomáš Truksa, Michal Stojnov a vynikající „ košíkářka“
Andrejka Golbrichová si vylepšilo čas z prvního kola
31,26 s. na 27,95 s. v druhém kole a obsadilo 5.místo z
12ti soutěžících.Skvělý výsledek na to, že věkový průměr
(samozřejmě bez věku Andrejky) byl přinejmenším o
polovinu vyšší, než u ostatních družstev mužů. Družstvo
žen ve složení Miroslava Golbrichová, Miluška Kociánová,
Andrejka Golbrichová, Klárka Kadlečíková, Adélka
Wosková, Petra Oškerová a zaskakující strojník Jakub
Korny Khorel obsadilo 4.místo, kdy od zisku poháru je
dělily pouze dvě sekundy.Vzhledem k tomu, že hodně žen
chybí (nemoc, mateřská dovolená atd.), je to výsledek
výborný. A v poslední řadě družstvo mladších mužů ve
složení Jakub Korny Khorel, David Fíba Fibich, Vláďa
Šafár, Andrejka Golbrichová, Libor Minář ml. a Marek
Minář si polepšílo čas z prvního kola 38,25 s. na 24,00 s. a
o 1 sekundu lepším časem před družstvem SDH
Chloumek získalo své první velké vítězství.
Starosta SDH Milan Sedlák děkuje všem soutěžícím,
rozhodčím, SDH Cítov za zapůjčení elektronického
startovacího a cílového zařízení, restauraci „Na knížecí“
za skvělé občerstvení a všem, kteří pomohli při organizaci
této soutěže a především beřkovickým soutěžícím, kteří
svými výkony ukázali, že ještě dokáží nemožné je nutné s
nimi počítat i v příštích letech.
Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice
 Zahájení nového školního roku v Základní škole
Dolní Beřkovice
1. září 2015 se znovu otevřely brány budov naší základní
školy. Přivítali jsme 194 žáků, což je nejvíce od roku
2006/2007. Na prvním stupni tradičně patřila největší
pozornost dvaceti novým prvňáčkům, které přivítala
třídní učitelka společně s vedením školy a starostou obce.
Na druhém stupni jsme vítali nově příchozí žáky ze ZŠ
Cítov a ZŠ Horní Počaply, kteří rozšířili naši šestou třídu
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na počet 29 žáků. Sedmé třídy jsou z důvodu velkého
počtu žáků paralelní. Nebývale velký zájem zaznamenala i
školní družina, kam rodiče přihlásili 59 dětí. Když jsem
v roce 2012 žádala o rozšíření kapacity školní družiny,
nevěřila jsem, že bychom kapacitu 60 žáků v budoucnu
naplnili. Teprve nyní doceňujeme rozhodnutí rozšířit
školní družinu o prostory bývalé obecní knihovny, jinak
by školní družina byla pro současný počet žáků 1. – 4.
třídy prostorově nedostačující.
Vzrůstající počet žáků klade nároky též na personální
obsazení školy. V tomto školním roce je náš sbor posílen o
dvě nové paní učitelky, pana učitele a paní učitelku, která
se vrátila z rodičovské dovolené. Pedagogický sbor se
výrazně omladil, všichni učitelé splňují kvalifikační
předpoklady. Nemalá pozornost je věnována též
výchovnému a kariérovému poradenství a primární
prevenci sociálně patologických jevů, které zajišťují
kvalifikovaní pracovníci – výchovná poradkyně a
metodička primární prevence. Na prvním stupni ZŠ
v letošním roce pracují dvě asistentky pedagoga, jejichž
úkolem je pomáhat třem žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami s úspěšným začleněním do
hlavního vzdělávacího proudu.
Počátkem září byl škole schválen již dříve zmiňovaný
projekt MŠMT Výzva 57 – Rozvoj technických dovedností
žáků. Částka 204 112 Kč je určena na vybavení školních
dílen. Děkuji touto cestou starostovi obce za zajištění a
firmám STŘECHY FRANĚK, MS SYSTÉM a BRENO za
realizaci oprav školních dílen. Jsme rádi, že projekt
můžeme
s našimi
žáky
uskutečnit
v nově
zrekonstruovaném prostředí.
Pro školní rok 2015/2016 máme opět vytyčeno mnoho
cílů. Tím hlavním je především poskytovat kvalitní
vzdělávání a s ním ruku v ruce nabízet našim žákům
zajímavou zájmovou a mimoškolní činnost. Jana Basařová
 Spotřebitelské informace časopisu d Test týkající se
reklamací
Reklamace zboží - zboží zakoupené po 31. prosinci 2013
musí spotřebitel v případě závady, která se vyskytne
během záruční lhůty, reklamovat již podle nového
občanského zákoníku. Víte však kde reklamovat, jak při
tom postupovat, co má být uvedeno v písemném
potvrzení reklamace a na co máte nárok? Všechny tyto
informace jsme pro vás velmi stručně shrnuli.

Kde reklamovat - samotné uplatnění reklamace vedle
nového občanského zákoníku řeší podrobněji ještě zákon
o ochraně spotřebitele. Spotřebitel zboží reklamuje u
prodávajícího, u kterého byla věc koupena, případně v
provozovně, kde to dovoluje povaha prodávaného
sortimentu nebo v sídle obchodníka či obvyklém místě
jeho podnikání. Pokud to má kupující blíže do záručního
servisu, který je uvedený v potvrzení či záručním listu,
pak se může obrátit i tam. Servis musí provést opravu ve
stejné lhůtě, jako by to podle zákona musel udělat
prodejce.
Potvrzení a lhůty - při uplatnění práva ze záruky musí
spotřebiteli prodejce (nebo servis) vystavit potvrzení,
kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a
především požadovaný způsob vyřízení ze strany
spotřebitele. Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o
reklamaci má obchodník třicet dní. Zákon říká, že o
reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději
pak do 3 dnů od jejího uplatnění. Odstranit vadu pak musí
bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů. Pokud
to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy
a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat
peníze zpět.
Vyřízení reklamace - vyřízení reklamace znamená, že o
jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje. Pokud to
neudělá, je to, jako kdyby ji nevyřídil. Obchodník se však
se spotřebitelem může na způsobu informování o
reklamaci domluvit i jinak (například že si zákazník v
dohodnutém termínu zatelefonuje), a pak platí tato
dohoda.
Případ z poradny
Manželka si koupila kalhoty v „akci“, ale doma zjistila, že
jsou vadné. Prodávající jí sice nabízí výměnu zboží, ale
současně požaduje doplacení ceny s tím, že již nejsou v akci.
Musíme rozdíl ceny doplatit? Martin V.
Rozhodně ne. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu
a výměně za bezvadný kus. V rámci reklamace musí dojít
k bezplatné výměně bez ohledu na to, zda současná cena
daného typu zboží je vyšší či nižší než zaplacená kupní
cena. Mohli by od vás žádat doplacení rozdílu ceny jedině
tehdy, kdyby manželka koupila kalhoty s vědomím, že
sleva byla poskytnuta právě z důvodu této vady a
prodávající by přistoupil na dohodu ohledně vámi
dodatečně žádané výměny za zboží bezvadné.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.

   ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

 Ze zápisu RO č. 7 ze dne 23. března 2015
2) Pan starosta seznámil radu obce s návrhem na
rozšíření informačního místa pro umístění úřední desky
obecního úřadu Dolní Beřkovice. Navrhované umístění
pro úřední desku je v prostorech pošty a lékárny, kde je
velký pohyb místních obyvatel. Rada obce souhlasí s
pořízením nové vitríny pro úřední desku obecního úřadu.
4) Pan starosta seznámil radu obce s žádostí o koupi části
pozemku č. 907/1 u parcely č. 128/65 manželů G. Jedná
se o cca 50m2, viz. nákres v podané žádosti, která byla
zaslaná emailem na adresu obecního úřadu Dolní
Beřkovice. Rada obce bere na vědomí a po zjištění umístění
inženýrských sítí se bude situací dále zabývat.
 Ze zápisu RO č. 8 ze dne 23. března 2015
1) Na jednání rady obce se dostavila paní Bláhová z
Obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou“ s
nabídkou revitalizace veřejného osvětlení. Tato nabídka
spočívá v kompletní obměně stávajícího VO za LED
svítidla. Případnou výměnou svítidel by došlo ke značné
úspoře ročních nákladů na provoz VO. Rada obce byla s
nabídkou společnosti „Energie pod kontrolou“ seznámena a
doporučuje s touto nabídkou seznámit zastupitelstvo obce
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na pracovním zasedání. 2) Na zasedání rady obce se
dostavil pan Škára s informacemi o možnosti investice
finančních prostředků prostřednictvím dluhopisů
společnosti Thomas Lloyd. Rada obce byla s nabídkou
seznámena a doporučuje s touto nabídkou seznámit
zastupitelstvo obce na pracovním zasedání. 3) Pan
starosta seznámil radu obce s návrhem výboru TJ Sokol
Dolní Beřkovice na odměnu pro správce pana Horsta
Günzela ve výši 10 000 Kč a na odměnu pro pana Tomáše
Danaje ve výši 5000 Kč za organizaci turnajů ve stolním
tenisu, míčového sedmiboje a obsahovou úpravu
zpravodajů Sokola za rok 2014 a dále se jmény občanů,
kterým byly navrženy finanční dary za rok 2014. Tento
seznam vychází z předchozích let, kdy byly tyto dary
vypláceny. Rada obce projednala udělení finančních darů a
rozhodla, že tento rok vyplatí z navrženého seznamu
finanční dar panu Pokornému, místnímu kronikáři za práci
na obecní kronice ve výši 12 000 Kč, dále paní Tůmové a
paní Krátké ve výši 3500 Kč za SPOZ (sbor pro občanské
záležitosti). Tento rok panu Günzelovi za správcovství
areálu TJ Sokol DB ve výši 5000 Kč, panu Danajovi za
organizaci turnajů ve stolním tenisu, míčového sedmiboje a
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obsahovou úpravu zpravodajů Sokola ve výši 5000 Kč, paní
Sedlákové za údržbu zeleně parčíku před jejich nemovitosti
ve výši 3000 Kč. Rada obce pro příští rok nepočítá s
takovýmto poskytováním darů za péči o veřejné
prostranství, za vedení spolku či správu a údržbu. Rada
doporučuje spolkům, aby své členy a funkcionáře vyplácely
ze svých finančních prostředků. 4) Pan starosta seznámil
radu obce s revizní zprávou od pana Rašáka ze
společnosti Tronik a následným cenovým návrhem na
opravu hromosvodu a elektroinstalace ve zdravotním
středisku vyplývající z této zprávy. Cena za materiál a
provedené práce je účtována ve výši 13528 Kč včetně
DPH. Revizní zpráva se vypracovává na dobu 4 let. Rada
obce byla seznámen se skutečností a souhlasí s provedením
oprav dle revizní zprávy. 7) Starosta obce předložil radě
obce k nahlédnutí zjišťovací protokol o provedených
zámečnických pracích pana Šenka a následnou fakturu za
uskutečněné práce pro obec Dolní Beřkovice ve výši
10980 Kč bez DPH. Rada obce byla s protokolem a
fakturou za provedené práce seznámena a souhlasí s
proplacením faktury. 8) Rada obce se vrátila k projednání
žádosti p. Čápa o snížení nájmu na provoz restaurace Na
Knížecí projednávaném na jednání rady obce ze dne 16.
března 2015 č. 06/03/2015, bod. 8. Rada po prostudování
požadovaných materiálů souhlasí se snížením nájmu na
období leden – duben 2015, včetně a na prosinec 2015 o
10000Kč. 9) Rada obce byla seznámena s žádostí p. Čápa
o investici do zahrádky restaurace Na Knížecí podanou
elektronickou poštou. Jedná se o vybudování terénních
úprav pozemku vybudováním chodníku ze zámkové
dlažby navazující na současný chodník v celkové ploše cca
15m2. Zámkovou dlažbu použije obec ze svých zásob.
Investice bude nutná pouze k nakoupení obrubníků a
štěrku a k provedení práce. Rada obce vzala žádost na
vědomí a souhlasí s realizací výstavby. 10) Dne 23. března
předala ředitelka ZŠ radě obce žádost o vyjádření k
financování hrazení dopravy žáků ZŠ na akce pořádané
školou a dále žádost o schválení pořízení virtuální
prohlídky I. st. ZŠ v ceně 10000 Kč včetně DPH, kterou si
uhradí ze svého rozpočtu. Rada obce se vyjadřuje k žádosti
následovně. Platí to, co bylo ředitelce školy řečeno již při
samotném předání žádosti o vyjádření radě obce dne 23.
března 2015.
Upřesnění:
Vzhledem
k
dostatečným
finančním
prostředkům na rezervním fondu, který po schválení
hospodářského výsledku je ve výši 330 813,77 Kč, si bude
tyto akce ŘŠ hradit svými finančními prostředky. Rada obce
dále požaduje, aby se nenavyšovaly poplatky vybírané od
rodičů na akce pořádané školou jen proto, že tyto akce si
bude škola hradit sama. Finanční prostředky na tyto akce
do konce kalendářního roku jsou dostatečné. Dále rada
obce schvaluje pořízení a platbu za virtuální prohlídku I. st.
ZŠ a ŠD hrazené z rozpočtu školy. 11) Radě obce byl
předložen email paní S. s žádostí o připomínkování
návrhu na změnu záplavového území vodního toku Labe.
Jedná se o korekci aktivní záplavové zóny. Rada obce byla
s žádostí seznámena. Pověřuje pana starostu k vznesení
oficiální připomínky na Středočeský kraj ke korekci aktivní
záplavové zóny v Obci Dolní Beřkovice a Vliněves dle
zjištěných říčních kilometrů.
 Ze zápisu RO č. 9 ze dne 27. dubna 2015
1) Pan starosta seznámil radu obce s návštěvou
projektanta Bc. Josefa Zabloudila, ze společnosti MARTIA

a. s. s žádostí o upřesnění vyjadřovacího stanoviska obce
ze dne 14. 4. 2011 k rekonstrukci nadzemních sítí v ulici
Horní Hájek. Jedná se o umístění dalších přípojkových
skříní a to před domem č. p. 118 a č. p. 91. Rada obce byla
s žádostí seznámena a souhlasí s umístěním přípojkové
skříně na obecním pozemku v ulici Horní Hájek před
domem č. p. 118 a č. p. 96. Při pokládce vedení skrz vjezdy,
chodníky a silnice, používat protlaky. Kde nebude možno
protlaky použít, uvést povrch do původního stavu.
Zámkovou dlažbu přeložit ještě o 0,5m od hrany výkopu.
2) Pan starosta seznámil radu obce s návštěvou
projektanta ze společnosti Pento s žádostí o stanovisko
„Vyjádření ke stavbě IV-12-6015701 – Dolní Beřkovice,
KNN č. p. 56 D. Hájek, Andrle“. Na tuto stavbu již bylo
vydáno stanovisko v březnu 2013, ale vzhledem k
dotčenými pozemkům ve správě pana Srby došlo k
podstatné změně kabelové trasy a napájecího místa
stavby. Společnost žádá o nové stanovisko ke vstupu
kabelového vedení do části silnice v křižovatce, aby
dotčenou parcelu bylo možné obejít. Rada obce byla se
žádostí seznámena a rozhodla povolit zásah do obecní
silnice pod podmínkou obnovit původní skladbu vrstev a
řádně zhutnit, aby nedošlo k pozdějším propadům. Veškeré
plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního
stavu. Přípojkové skříně obezdít z bílých cihel. 4) Rada byla
seznámena s cenovou nabídkou p. Nového ve výši 16 876
Kč na opravu elektrických zařízení a rozvodů ve
společenském domě a na instalaci osvětlení ve sklepě pod
kavárnou vycházející z provedené revizní zprávy
č.34/2015 provedené panem Ederem ze dne 19. dubna
2015. Rada obce souhlasí s opravou elektrických zařízení a
rozvodů spolu s vybudováním osvětlení sklepního prostoru.
5) Pan starosta seznámil radu obce se žádostí paní M. G. z
Vliněvse o umístění zrcadla vedle domu č. p. 66. V
minulosti zde zrcadlo umístěné bylo a plnilo svou funkci
při přecházení občanů po přechodu pro chodce. Rada
obce byla se žádostí seznámena a v případě, že se
nevyskytne žádný problém s umístěním zrcadla, s tímto
umístěním souhlasí.
 Ze zápisu RO č. 10 ze dne 13. května 2015
1) Radě obce byla předložena závěrečná Inventarizační
zpráva majetku obce Dolní Beřkovice za rok 2014. (viz.
protokol inventarizační zprávy.) Rada obce byla
seznámena s inventarizační zprávou a jejími nedostatky.
Na základě výsledků Inventarizační zprávy a v ní
uvedených nejasností ohledně obytných kontejnerů, rada
obce předkládá zastupitelstvu obce pověřit kontrolní výbor
prostřednictvím jeho předsedy, k provedení fyzické kontroly
k dohledání obytných kontejnerů v majetku obce a podání
zprávy o provedené kontrole.
Rada obce doporučuje schválit inventarizační zprávu s
výhradami týkající se chybějících 9ks – 11 ks obytných
kontejnerů a chybějících smluv o výpůjčce či pronájmu, tak
jak jsou popsány v inventarizační zprávě pod bodem
„Zjištěné inventarizační rozdíly:“ 2) Rada obce byla
seznámena s nabídkou na přeložku PZ pro Multifunkční
dům ve Vliněvsi od současného zhotovitele stavby
společnosti Metal Quatro s. r. o. Most za cenu cca 44.
191Kč. Plynová přípojka nebyla součástí žádosti o dotaci.
K dokončení realizace stavby je nutné přeložku udělat.
Rada obce byla s nabídkou seznámena a pověřuje pana
starostu se sepsáním objednávky na přeložku PZ pro
Multifunkční důl ve Vliněvsi.
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