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   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Poděkovaní jednotce sboru dobrovolných hasičů
obce
Starostovi obce Dolní Beřkovice byl předán dopis,
adresovaný na jeho jméno od vedoucího útvaru Požární
ochrany a velitele HZS ČEZ a. s. Ing. Zdeňka Kustla.
V dopise vedoucí útvaru vyjadřuje poděkování
zasahujícím členům jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Dolní Beřkovice, jmenovitě veliteli zásahové
jednotky Marku Sedlákovi a členům jednotky Liboru
Minářovi, Zdeňku Kvídovi ml., Jiřímu Vokounovi a Milanu
Sedlákovi za pomoc, nasazení a osobní přístup při řešení
událostí ve velmi náročných podmínkách a při samotném
hašení a likvidaci požáru, ke kterému došlo dne 30. 9.
2015 v objektu Strojního odvodnění strusky v areálu
společnosti ČEZ a. s. Elektrárna Mělník. Vzhledem
k rozsahu požáru, stavebního charakteru a dalším
okolnostem byl vyhlášen druhý stupeň poplachu pro
jednotky předurčené požárním poplachovým plánem pro
areál Elektrárny Mělník. Mezi těmito jednotkami je

zařazena i jednotka požární ochrany obce Dolní
Beřkovice.
K tomuto poděkování se připojuji i já jako starosta obce
Dolní Beřkovice.
Miroslav Hrdý
 Poděkovaní za Beřkovské strašení
Obec Dolní Beřkovice vyslovuje poděkování ředitelce ZŠ,
pedagogickému sboru, a všem zúčastněným, kteří se
podíleli na organizaci a průběhu Beřkovského strašení
2015. Na webových stránkách obce je zveřejněné
poděkování od ředitelky ZŠ všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu Beřkovského strašení 2015.
 Oznámení o odstávce elektřiny
ČEZ distribuce oznamuje, že dne 25. 11. 2015 proběhne
plánované přerušení dodávky elektřiny týkající se
Dolních Beřkovice č. p. 73. v době od 8 do 15:00 hod. Dne
26. 11. 2015 proběhne plánované přerušení dodávky
elektřiny týkající se Dolních Beřkovic, části okolo
Cukrovaru a č. p. 240, 243, 300, 301, 302, 303, 341 v době
od 8 do 15:00 hod.
ČEZ Distribuce

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
17. listopadu (úterý) – Halový turnaj v kopané o
přeborníka ČOS starších přípravek
TJ Sokol Dolní Beřkovice pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje, pořádá 17. 11. od 8:45hod. Halový
turnaj v kopané o přeborníka ČOS starších přípravek.
Místem konání bude sportovní hala v areálu ZŠ.
21. listopadu (sobota) – Halový turnaj v kopané o
přeborníka ČOS v dorostu
TJ Sokol Dolní Beřkovice pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje, pořádá 21. 11. od 8:45hod. Halový
turnaj v kopané o přeborníka ČOS dorostu. Místem
konání bude stejně jako při turnaji
přípravek sportovní hala v areálu
ZŠ.
 Kultura
26. listopadu (čtvrtek) – Supr
děda, supr babča
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci
s restaurací
Na
Knížecí
a
uměleckou agenturou KAZ si Vás
dovolují pozvat na posezení s
důchodci, které se uskuteční ve
čtvrtek 26. listopadu 2015 od
14:00 hod. na sále restaurace. K
tanci a poslechu Vám bude hrát
Duo Adamis, které znáte z TV
Šlágr. Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
   OBECNÉ INFORMACE   
 Londýn plnými doušky – příspěvek ZŠ
V rámci výzvy č. 56 od MŠMT vyslala ZŠ Dolní Beřkovice
10 žáků ze 6. a 7. třídy na jazykově vzdělávací pobyt do
Londýna. Žáci odjeli 19. 10. 2015 na 6 dní mimo svůj
domov, aby získali nové zkušenosti s angličtinou a nasáli
atmosféru anglické kultury pobytem v rodinách a
prohlídkou významných památek hlavního města Anglie.

27. listopadu (pátek) – rozsvícení vánočního stromku v
MŠ
Mateřská škola Dolní Beřkovice, si Vás dovoluje pozvat na
pátek 27. 11. 2015 na18:00 hod. kdy si děti jako každý
rok rozsvítí vánoční stromeček u mateřské školy. Srdečně
Vás zveme, přijďte si s námi rozsvítit vánoční strom,
zahájit čas Adventu a naladit se do předvánoční
atmosféry.
29. listopadu (neděle) – Mikulášská nadílka
V neděli od 15:00 hod. proběhne pro děti na sále
restaurace Na Knížecí mikulášská nadílka – Šmoulí
koledování. Vstupné je zdarma.
3. prosince (čtvrtek) –
komunitní
setkání
programu
Odolná
obec
Ve čtvrtek 3. prosince
proběhne
další
komunitní
setkání
programu Odolná obec
Dolní Beřkovice. Zápis
z minulé schůze byl
zveřejněn na webových
stránkách
obce.
Komunitní
setkání
proběhne
v zasedací
místnosti
Multifunkčního domu ve Vliněvsi 3. prosince od 17:00
hod.
Na pobytu jsme ocenili fakt, že se žáci dostávali do nových
komunikačních situací, kde byli nuceni reagovat
samostatně nebo spolupracovat ve skupinkách. Díky
tomu si rychle osvojili nové fráze a slovíčka, které hned
využili při nakupování, v rodinách či v jazykové škole.
Bylo pěkné sledovat, jak si žáci pomáhají a berou na sebe
zodpovědnost za drobné úkoly (přijít včas na správné
místo, uchovat si jízdenku na MHD, vysvětlit v rodině v

kolik je čas setkání). Navzájem se motivovali a
povzbuzovali v učení nových slovíček.
Jedním z intenzivních zážitků zájezdu byla pro žáky
návštěva jazykové školy vedená rodilým mluvčím. Bylo
vidět, jak si po několika hodinách intenzivní výuky rychle
přisvojují nové poznatky. Bylo pro nás překvapení, když
v jazykové hře uspořádané pro zúčastněné školy, se naši
žáci umístili na krásném druhém místě a porazili většinu
starších žáků z jiné školy.
Také návštěva centra Londýna přinesla další zážitky. Mezi
ně patřila jízda typickým londýnským autobusem Double
Decker, příměstským vlakem a metrem ve špičce. Během
4 dní žáci postupně poznávali hlavní památky Londýna –
Big Ben, Houses of Parlaiment, Buckinghamský palác,
Muzeum Madam Tussauds, Tower Bridge, Covent Garden,
Natural History a Science Museum, Victoria and Albert
Museum či například i čínskou čtvrť a nové londýnské
mrakodrapy či klasické anglické domy. Navštívili jsme i
Tower of London, kde jsme se seznámili s anglickou
historií, procesem korunovace, a také jsme spatřili slavné
korunovační klenoty. Z lodní perspektivy jsme viděli
historické centrum Londýna z Greenwiche až po slavné
London Eye.
Ke konci pobytu si žáci zasloužili odměnu, která spočívala
v návštěvě Legolandu v nedalekém Windsoru, kde
v nádherném prostředí lesoparku se do syta vydováděli
na nejrůznějších atrakcí z lega, počínaje horskou dráhou,
autíčky, vodními atrakcemi až přes miniatury světových
památek. Po jeho návštěvě jsme si prohlédli historické
městečko Windsor a další sídlo britské královny Windsor
Castle.
Bylo fajn poznat své žáky i jinak než ve školních lavicích a
vědět, že se ani v Londýně se svou angličtinou neztratí.
Tuto zkoušku tedy zvládli lépe než kdejaký test a to nám
udělalo velikou radost, protože pro co jiného by měla být
škola než pro praktický život.
Mgr. Vlasta Tvrdíková a Mgr. Jakub Skalák

 Proběhlý svoz nebezpečného a ostatního odpadu
V sobotu 31. října proběhl ve všech třech obcí avizovaný
svoz nebezpečného a ostatního odpadu. Během svozu
občané odevzdali 4,4t objemného odpadu, 950kg
pneumatik (z osobních automobilů i traktorových) a 2,43t
nebezpečného odpadu. Z toho 1,45t izolačního materiálu
obsahující azbest.
 Informace k tříděnému odpadu
Vážení občané, stává se, že do kontejnerů na tříděný
odpad se kolikrát již nic nevejde z důvodu, že je prostor
kontejneru zaplněn rozměrným odpadem (nesložená
papírová krabice od televize, objemný plast) nebo
odpadem, který do takového kontejneru vůbec nepatří
(komunální a jiný odpad). V případě, že do žlutých
kontejnerů na plast ponesete například objemnější
plastový odpad, který by zabíral v kontejneru místo
natolik, že by nikdo jiný už tento kontejner nemohl
použít, pokuste se ho zdeformovat tak, aby se tam vešel a
nezabíral tolik místa. Pokud to nepůjde, raději ho
postavte vedle kontejneru. V případě modrých kontejnerů
na papír, například vložená nesložená krabice od televize
znemožní dalším jakýkoliv papír dovnitř vhodit. Takové
krabice se dají rozložit a tím dáte šanci na vhození papíru
i těm, co přijdou po Vás. Děkujeme. Dále Vás
informujeme, že černý kontejner s oranžovým víkem, je
určen pro nápojové kartony od džusů, mléka, krabicového
vína atd. Ne pro krabice od bot nebo krabice, ve kterých
mléko kupujete po více kusech. Ty jsou papírové a patří
do modrého kontejneru. Děkujeme. Dále bychom chtěli
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upozornit, že do kontejnerů na tříděný odpad nepatří
koberce, duše z pneumatik, kov, komunální odpad a další
odpad vznikající v obci, kromě tříděného, který je na
popelnicích vyznačen. Je na nich napsané, co tam patří.
Pokud ne, pro přehlednost připomínáme, co patří do
barevných kontejnerů na tříděný odpad.
PLASTY – žlutý kontejner
Patří sem – ANO:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří - NE
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR – modrý kontejner
Patří sem – ANO:
například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky
sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
Naopak sem nepatří – NE:
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice.
SKLO – zelený kontejner
Patří sem – ANO:
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
Naopak sem nepatří – NE:
keramika a porcelán, ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové víko nebo nálepka
Patří sem – ANO:
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Naopak sem nepatří – NE:
Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně
znečištěné zbytky potravin.
Děkujeme všem, co třídí odpad a dalším, co třídit začnou.
Obec plánuje rozšířit systém sběru tříděného odpadu o
další sběrná místa. Radou obce byl schválen nákup
kontejnerů na tříděný odpad v částce cca 90 000 Kč.
Tento nákup se zatím neuskutečnil, protože obec byla
kontaktována společností Ekokom, která zajišťuje
bezplatnou dodávku těchto kontejnérů, s požadavkem na
odběr kontejnerů pro rok 2016. Vyplněný požadavek byl
společnosti Ekokom odeslán na počet 38 kontejnerů
(papír, plast, tetrapack po 8 kusech a plasty po 14
kusech.) Je plánováno rozšířit sběrná místa nejen v D.
Beřkovicích, ale i ve Vliněvsi a doplnit kontejnery v obci
Podvlčí.
Obec v současné době disponuje kontejnery od svozové
společnosti ASA, jejichž cena je zahrnuta v ceně za odvoz
tříděného odpadu. Dále disponuje kontejnery od
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společnosti Ekokom, a vlastními kontejnery. Schválený
nákup kontejnérů radou bude realizován až na základě
skutečně schváleného odběru kontejnérů od Ekokomu.
 Informace o hospicové péči a činnosti Hospice
knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a
umírající a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní
medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již proto není
léčit, ale zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a
důstojné prožití jejich poslední životní etapy.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních
formách. Prvou z nich je forma lůžkového hospice, v němž
má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá
zvykem, že ho zde jeho poslední životní etapou doprovází
někdo z rodinných příslušníků. Druhou formou je domácí
hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho
přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče
umožňuje, tam kde to je možné, aby pacient prožil svojí
poslední životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto
případě není péče poskytována pouze samotnému
pacientovi, ale je určena i těm, kteří o pacienta
nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje
   OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA   
 Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Beřkovice
Dne 26. října schválilo zastupitelstvo obce dvě obecně
závazné vyhlášky. Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní
Beřkovice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně
závaznou vyhlášku obce Dolní Beřkovice č. 4/2015 o
místních poplatcích.
V případě vyhlášky o místních poplatcích, jde o nové
znění, které nahradí vyhlášku č. 1/2005 z prosince 2004 a
její novelu č. 1/2008 z června 2008, jejichž některá

ani služby agentur typu Home Care, ani pečovatelské
služby a ani jimi být na druhou stranu nahrazována
nemůže. Je to služba komplexní a týmová, kde základ
týmu tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich
bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Bližší informace o
hospicové péči se dozvíte na stránkách www.hkv-kl.cz.
Lubomír Kníže, ředitel společnosti

 Informace z odboru dopravních a správních agend
MěÚ Mělník o neplatných cestovních dokladech
MěÚ Mělník, odbor dopravních a správních agend, úseku
evidence obyvatel a osobních dokladů žádá občany, zda
by neodevzdali neplatné cestovní doklady. Zůstalo velké
množství neplatných cestovních dokladů mezi občany a
jejich povinností ze zákona o cestovních dokladech
č.329/1999 Sb. je doklady po skončení platnosti
odevzdat. Občané mohou neplatné cestovní doklady
odevzdat na výše zmíněný odbor každý pracovní den a
nemusejí strpět žádné dlouhé čekání. Pouze odevzdají
neplatné cestovní doklady nebo je mohou i po někom
poslat. Děkujeme.
MěÚ Mělník

ustanovení již neodpovídala současně platné právní
legislativě. Poplatky v nově schválené vyhlášce, zůstávají
stejné, stejně tak to, čím se vyhláška zabývá. A to poplatky
ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství a
poplatky z ubytovací kapacity. Byly vypuštěny články,
které neodpovídají platné legislativě. Obdobné je to
s vyhláškou obce Dolní Beřkovice č. 3/2015, která
nahradila dosavadní platnou vyhlášku č. 1/2013 a její
novelu č. 2/2013.
Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ a způsobem
umožňujícím dálkový přístup (webové stránky obce).

   ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE   

 Pokračování ze zápisu RO č. 10 ze dne 13. května 2015
3) Radě obce byla předložena žádost o příspěvek na
studium pro seniory (občany obce) studující Akademii
třetího věku. Příspěvek na jednotlivce činí 1700 Kč.
Jmenovitě se jedná o pana Pokorného, paní Poděbradskou
a paní Tichou. Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku
formou finančního daru na studium panu Pokornému, paní
Poděbradské a paní Tiché. 4) Pan starosta seznámil radu
obce s nabídkou pana Dobeše na provedení studie
posouzení možných variant odkanalizování Podvlčí v
hodnotě 35.000 Kč. Rada obce byla s nabídkou
seznámena. Rada obce schvaluje provedení studie na
odkanalizování Podvlčí pana Dobeše v cenové výši 35.
000Kč. 7) Radě obce byly předloženy návrhy
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na rok 2015
pro ZO Českého svazu chovatelů a pro klub OÁZA. Ve VPS
pro klub OÁZA se doplní článek II. odst. 2 o částku po
dočerpání zálohy. Rada obce schvaluje návrhy
Veřejnoprávní smluv o poskytnutí dotace pro klub OÁZA a
ZO českého svazu chovatelů. 8) Pan starosta seznámil radu
obce s nabídkou na vyhotovení vertikálních žaluzií pro
přízemí obecního úřadu ve výši cca 24 240 Kč bez DPH.
Rada obce byla s nabídkou seznámena. Rada obce souhlasí
s vybudováním vertikálních žaluzií pro OÚ v hodnotě cca
24 240 Kč bez DPH. 9) Rada obce byla seznámena s
Usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 24. února
2011 a ze dne 25. března 2011 o ustanovení opatrovníka
k právním úkonům (viz. Usnesení Okresního soudu v
Mělníku). Opatrovníkem byla ustanovena obec Dolní
Beřkovice. Radou obce na svém zasedání dne 16. 5. 2011,
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Usnesením 9/2011, byla funkcí veřejného opatrovníka
pověřena zaměstnankyně OÚ paní Jaroslav Tůmová. Rada
obce z důvodu změny starosty obce pověřuje nově
zaměstnankyni OÚ Dolní Beřkovice paní Jaroslavu
Tůmovou funkcí veřejného opatrovníka. 12) Radě obce byl
předložen návrh na výškopisné - polohopisné zaměření
pozemků jako podklad pro projekt – výstavba chodníku v
ulici Nádražní. Dále byla rada seznámena s potřebou
vyhotovit projekt na výstavbu tohoto chodníku. Žádost o
dotaci na výstavbu chodníku byla podána na kraj a v
současné době je žádost ve stavu „žádost zkontrolována
KÚ“. Rada obce souhlasí se zhotovením výškopisného a
polohopisného zaměřením pozemků a se zhotovením
projektu k výstavbě chodníku. Rada obce pověřuje pana
starostu k zajištění potřebných úkonů.
Ze zápisu RO č. 11 ze dne 28. května 2015
3) Rada obce byla seznámena s Výzvou 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 na akci: „Dětské hřiště obce Dolní Beřkovice” na
kterou obec žádala dotaci z MŽP a dotaci získala. V rámci
výběrového řízení bude osloveno osm společností k
předložení cenové nabídky. Rada obce byla s výzvou k
podání cenové nabídky seznámena a souhlasí s vypsáním
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Dětské hřiště obce Dolní Beřkovice”. 4) Rada obce
byla seznámena s nutností vyjmout pozemek odpočívadla
u cyklostezky na hranici dvou pozemků 55/11 a 55/12 v
k. ú. Dolní Beřkovice velikosti 18m2. Tyto pozemky se
budou prodávat a odpočívadlo na nich umístěné je
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financováno z krajské dotace. Rada obce souhlasí s
geometrickým zaměřením pozemku odpočívadla a jeho
vyjmutím z prodávaných pozemků č. 55/11 a 55/12. 5)
Rada obce projednala žádost oddílu stolního tenisu TJ
Sokol Dolní Beřkovice o finanční částku ve výši 40 000 Kč
k nákupu 4 ks nových stolů na stolní tenis. Současné stoly
v počtu 3 ks budou předány ZŠ pro potřeby dětí a
mládeže. Rada obce bere na vědomí, žádostí oddílu
stolního tenisu o finanční částku na nákup 4 ks nových
stolů na stolní tenis se bude zabývat po dořešení
financování TJ Sokol D. Beřkovice. 6) Rada obce byla
seznámena s nabídkou na zpracování dokumentace na
modernizaci obecního rozhlasu. Nabídka obsahuje
kompletní odzkoušení stávajícího rozhlasu a dle
zjištěných výsledků zpracování dokumentace pro výběr
nejvhodnějšího řešení na modernizaci zařízení splňující
připojení zařazení do sítě jednotného systému varování a
vyrozumění (JSVV), kterou provozuje GŘ HZS ČR. Systém
bude ovládán z jednoho místa, bude zálohován vůči
výpadku el. sítě (blíže v nabídce). Cenová nabídka
projektu je v ceně 20 207Kč vč. DPH. Rada obce souhlasí s
realizací
nabídky
na
zpracování
dokumentace
modernizace stávajícího veřejného rozhlasu obce. 7)
Radním byla zaslána kronika obce za rok 2014 psaná
kronikářem panem B. Pokorným k prostudování. Byl
podán návrh na drobnou úpravu. Rada obce po úpravě
schvaluje zápis v kronice za rok 2014. 8) Rada byla
seznámena s žádostí paní Svítilové, která se v našem
regionu zabývá prodejem pevných paliv, o možnosti tisku
plošné nebo řádkové inzerce v obecním zpravodaji za
poplatek. Byl předložen návrh plošné inzerce ve formátu
A6. Rada obce schvaluje možnost tisku plošné inzerce ve
zpravodaji a stanovuje poplatek 1000Kč za jedno měsíční
vydání zpravodaje. Žadatelka bude s cenou seznámena a v
případě souhlasného stanoviska bude plošný inzerát v
nejbližším čísle uveřejněn. 9) Radě obce byla předložena
objednávka na více práce spol. Metall Quatro na úpravu
oplocení, dle změnového listu č. 2 (Multifunkční dům č. p.
42 ve Vliněvsi). Došlo k úpravě původního oplocení. Tato
změna byla zaslána na ROP ke schválení. Změna byla
schválena s výhradami. Náklady na úpravu oplocení jsou
považovány jako nezpůsobilé. Vyčíslená částka na úpravu
oplocení je ve výši 26 398 Kč vč. DPH. Rad obce bere na
vědomí objednávku na více práce spojené s úpravou
oplocení při stavbě MD č. p. 42 ve Vliněvsi a souhlasí s
vystavením objednávky.
Ze zápisu RO č. 12 ze dne 15. června 2015
2) Rada obce byla seznámena s žádostí předloženou SDH
Dolní Beřkovice z 12. 6. 2015 o změnu žádosti z daru ve
výši 50 000Kč na žádost o poskytnutí dotace ve stejné
výši. A dále byla rada seznámena s plánovaným
rozpočtem SDH na rok 2015. Rada bere na vědomí žádost
o změnu. Dále pověřuje starostu k jednání s SDH k
upřesnění specifikací jednotlivých bodů čerpání dotace v
návrhu rozpočtu na rok 2015. 3) Aktualizace

povodňových plánů. Usnesení: Rada obce souhlasí se
zpracováním nových, aktuálních povodňových plánů a
požaduje, aby do nich byly zaneseny poznatky z posledních
povodní. Dále aby v plánech byly zahrnuty vlivy
protipovodňových hrází postavených proti toku řeky a
dalších
protipovodňová
opatření.
4)
Výroba
kuchyňských linek pro Multifunkční dům ve Vliněvsi.
Usnesení: Rada obce schvaluje na zhotovení 4 kuchyňských
linek pro Multifunkční dům ve Vliněvsi č. p. 42 zhotovitele
pana Vavrušku, jehož nabídka ze třech předložených byla
nejlevnější. 5) Nabídka na očíslování VO. Usnesení: Rada
obce souhlasí s realizací nabídky na očíslování lamp VO v
obci Dolní Beřkovice, na cyklostezce a v Podvlčí v částce cca
19 884Kč. Dodavatelem pan Břetislav Nový. 6) Opravení
komínových desek na I st. ZŠ. Usnesení: Rada obce
souhlasí s opravou komínových desek na budově I. st. ZŠ v
době hlavních prázdnin panem Jaroslavem Čermákem za
cenu 8663 Kč včetně DPH, uvedenou v cenové nabídce. 7)
Investice ŘŠ na budově I. st. ZŠ. Usnesení: Rada obce
souhlasí s osazením audiotelefonu na vstupní branku do
areálu I. st ZŠ s třemi koncovými uživateli za uvedenou
cenu 20 556 Kč bez DPH. Úhradu provede škola z vlastních
finančních prostředků. 8) Výběr hodnotící komise pro
otevírání obálek na dodavatele dětského hřiště.
Usnesení: Rada obce jmenuje tříčlennou komisi ve složení
starosta Miroslav Hrdý, pan Miroslav Kuřátko a Mgr. Lukáš
Franěk na otevírání, posuzování a vyhodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dětské hřiště
obce Dolní Beřkovice”. 9) Vymalování prostorů ve
společenském domě. Usnesení: Rada obce schvaluje
vymalování přístupových prostor (spodní chodba,
schodiště, horní chodba) ve společenském domě za
předloženou nabídku v hodnotě 15 000Kč bez DPH.
Ze zápisu RO č. 13 ze dne 24. června 2015
2) Seznámení s výsledky hodnotící komise na
veřejnou zakázku malého rozsahu. Usnesení: Rada obce
schvaluje zprávu o posouzení hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci “Dětské hřiště
obce Dolní Beřkovice“ a souhlasí s oslovením vítězné firmy
TR Antoš, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. Cenová nabídka
ve výši 393 298Kč.
3) Projednání návrhu na projekt chodníku v ulici
Nádražní. Usnesení: Rada obce souhlasí s vypracováním
kompletní projektové dokumentace na výstavbu chodníku a
vjezdů v ulici Nádražní, včetně projednání, od architekta
pana Morávka v cenové nabídce ve výši 62 500Kč. 4)
Projednání nabídky na vícepráce společnosti Metall
Quatro. Usnesení: Rada obce souhlasí s provedením
víceprací souvisejících s rekonstrukcí Multifunkčního domu
č. p. 42 ve Vliněvsi, spočívající ve výškové úpravě veřejné
komunikace, chodníku před domem a vjezdem do objektu
domu, který musí navazovat na snížený terén uvnitř
objektu. Rada obce souhlasí s provedením víceprací dle
přiložené nabídky od firmy provádějící rekonstrukci
objektu v cenové výši 71 346,2Kč.

   INZERCE   

Vazárna - Květinové dekorace Ilona Šafárová Dolní Beřkovice u Cukrovaru
Prodej adventních věnců, vánočních svícnů a dekorací začne v listopadu 23. - 29. 11. 2015.
Objednávky věnců přímo na vazárně nebo po telefonické dohodě na tel. č. 733 393 374.
Otvírací doba: 9 -12 hod. - 14 -17 hod. Po tel. dohodě možno i v jinou dobu.
   INFORMACE O ZPRAVODAJI   

Vydává: Obecní úřad Dolní Beřkovice, tel. 315 692 034, email: zpravodaj@dolniberkovice.cz.
Náklad: 520 ks, ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla: 28. 11. 2015. Žádáme všechny spolky, organizace, drobné podnikatele, pokud budete v příštích
měsících organizovat společenské akce, či byste chtěli na sebe upozornit drobnou reklamou, pošlete nám na email nebo přineste osobně ve stručnosti
popis Vámi plánované akce či inzerce a my Vámi dodané informace zveřejníme v měsíčním zpravodaji, který bude vycházet vždy, když bude co
zveřejnit.
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