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 Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva naší
obce konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Volby proběhly
ve dvou volebních okrscích, a to Dolní Beřkovice a Vliněves.
Z celkového počtu 1164 voličů, kteří byli zapsáni do
seznamu voličů, řádně odvolilo 720 voličů. Volební účast
byla tedy 61,85 %. Oproti minulým komunálním volbám,
které se konaly v roce 2014, byla účast voličů o 6,99 %
vyšší. Ze čtyř volebních stran, které kandidovaly, obdržely
pouze tři strany mandáty do zastupitelstva obce.
Volební strana číslo 1 - Sdružení nezávislých kandidátů
obcí Dolní Beřkovice, Vliněvse a Podvlčí s celkovým počtem
6104 hlasů, získala ve volbách 10 mandátů. Zvolení členové
zastupitelstva obce za tuto stranu, dle pořadí se kterým
kandidovali, jsou s počty získaných hlasů:
1.
Miroslav Hrdý........................................................466 hlasů
2.
Pavel Boubelík.......................................................425 hlasů
3.
Miroslav Kuřátko................................................. 409 hlasů
4. Mgr. Lukáš Franěk.................................................412 hlasů
5.
Mgr. Michaela Smolová.......................................407 hlasů
6.
Lucie Truksová....................................................... 411 hlasů
7.
Jaroslav Kroužecký.............................................. 393 hlasů
8. Zbyněk Bryslivec..................................................422 hlasů
9.
Radek Hradecký.................................................... 414 hlasů
10. Ing. Bc. Vladimír Čmejla.................................... 420 hlasů,
který dne 25.10.2018 rezignoval na mandát člena
zastupitelstva a na jeho místo nastoupil další v pořadí, a to
Mgr. Vladimír Juroška, který získal ve volbách 417 hlasů.
Volební strana číslo 2 - Občanská demokratická strana
s celkovým počtem 630 hlasů, získala ve volbách 1 mandát.
Ten získal s počtem 76 hlasů Mgr. Zdeněk Bažant, který
byl zvolen ze 2. místa pořadí kandidátky tím, že přeskočil
pořadí. Hranice k přesunu pořadí byla vypočítána na 46,2
hlasů, přičemž lídr strany Jaroslav Libánský skončil těsně
pod touto hranicí se 45 hlasy.
Volební strana číslo 3 – Starostové a nezávislí s celkovým
počtem 2813 hlasů, získala ve volbách 4 mandáty. Zvolení
členové zastupitelstva obce za tuto stranu, dle pořadí se
kterým kandidovali, jsou s počty získaných hlasů:
1.
Danuše Smolová.................................................. 182 hlasů,
která dne 30.10.2018 rezignovala na mandát člena
zastupitelstva a na její místo nastoupil další v pořadí,
a to Libor Havlák, který získal ve volbách 186 hlasů,
2.
Tomáš Franěk.........................................................187 hlasů
3.
Zdeněk Kvída......................................................... 194 hlasů
4. Marek Sedlák..........................................................183 hlasů
Volební strana číslo 4 – Česká strana sociálně demokratická
s celkovým počtem 511 hlasů bohužel nezískala žádný
mandát do obecního zastupitelstva.

 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Dolní Beřkovice,
které se konalo dne 31.10.2018 v sále restaurace Na Knížecí,
proběhlo za účasti všech přítomných 15 členů. Po zahájení
zasedání členové zastupitelstva obce složili slib a následně
byl schválený program zasedání. V tomto programu byla
volba starosty, místostarosty a radních obce, zřízení
finančního a kontrolního výboru, rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce a dalších osob. Starostou obce byl po návrhu
člena zastupitelstva obce zvolen pan Miroslav Hrdý,
místostarostkou obce byla zvolena Mgr. Michaela Smolová.
Starosta a místostarostka obce vykonávají svou funkci
jako dlouhodobě uvolnění, a to v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Zastupitelstvo obce dále schválilo na funkci 1.radního pana
Pavla Boubelíka, funkci 2. radního pana Miroslava Kuřátka
a funkci 3. radního pana Mgr. Lukáše Fraňka. Zastupitelstvo
obce zřídilo finanční výbor v počtu pěti členů a kontrolní
výbor v počtu tří členů. Předsedou finančního výboru byla
zvolena Lucie Truksová, ostatními členy finančního výboru
byli zvoleni: paní Ing. Iveta Pinowski, pan Vlastimil Fibich,
pan Mgr. Vladimír Juroška a pan Tomáš Franěk. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Zbyněk Bryslivec,
ostatními členy kontrolního výboru byli zvoleni: pan Mgr.
Zdeněk Bažant a pan Miroslav Kuřátko. Zastupitelstvo
obce stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, s účinností od 1.11.2018
neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních
odměn za výkon funkce člena rady obce ve výši 2020 Kč, za
výkon funkce předsedy finančního výboru ve výši 1220 Kč,
za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši
1220 Kč, za výkon funkce členů finančního a kontrolního
výboru ve výši 1020 Kč a za výkon člena zastupitelstva
obce bez další funkce ve výši 540 Kč, přičemž výše těchto
odměn zůstaly stejné jako v minulém volebním období.
Dále byla stanovena peněžitá plnění osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce. Za výkon člena finančního
a kontrolního výboru ve výši 480 Kč, předsedy komise
rady obce ve výši 680 Kč a člena komise rady obce ve výši
480 Kč. Peněžité plnění bude poskytováno měsíčně ode
dne zvolení či jmenování do příslušné funkce, nejdříve od
1.11.2018.
 Informace k plánovanému sloučení základní školy
a mateřské školy. Vedení obce se po pečlivém zvážení
a řadě konzultací s vedením základní a mateřské školy
rozhodlo učinit významný krok, spočívající ve sloučení
základní školy a mateřské školy k datu 1.1.2019. Vzhledem
k tomuto rozhodnutí považuje vedení obce za nezbytné
informovat o tomto kroku občany naší obce. Toto sloučení
má především několik pozitivních výhod. Zejména se
jedná o lepší spolupráci mezi jednotlivými druhy škol,
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v rámci jedné organizace, kterou povede jeden tým, jenž
vytvoří zázemí pro účelné fungování. Sloučením vznikne
možnost lepšího prolínání školních vzdělávacích programů
obou škol. Učitelé základní školy budou mít lepší přehled
o tom, jaké potřeby mají děti v předškolním věku, a naopak
učitelé mateřské školy budou vědět o potřebách školáků,
díky čemuž budou moci adekvátně přizpůsobit předškolní
výuku. Touto logickou spoluprací se usnadní přechod dětí
z mateřské školy do základní školy, neboť budou děti již
ve známém prostředí, což bezesporu přispěje k jejich
bezproblémové adaptaci na základní školní docházku. Zlepší
se socializace všech zúčastněných. Bude podporována
spolupráce generací - malé děti mají vzory ve starších
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spolužácích, starší děti přirozeně pomáhají mladším. Dojde
ke zlepšení soužití žáků a učitelů, k respektování ostatních.
Změna přinese zefektivnění a možnost širšího využití
školního prostředí a materiálního vybavení. Otevřou
se širší možnosti pro získávání finančních prostředků
z různých projektů. Kromě těchto podstatných výhod,
přinese sloučení škol úsporu nákladů spočívající, mimo
jiné, ve zjednodušení účetní agendy, která bude společná
pro jednu organizaci. Takto uspořené finanční prostředky
budou použity na kulturní a sportovní akce školy. Zároveň
dojde také ke snížení administrativy pro mateřskou školu
a obecní úřad, čímž dojde k urychlení nezbytných úředních
postupů.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
 “Travestie HANKY PANKY SHOW“, kterou pořádá
sdružení OÁZA se uskuteční dne 16.11.2018 od 20 hodin
v sále restaurace Na Knížecí. Po skončení této show bude
následovat Disco s Radkem Chocenským. Cena vstupného
bez Disco je 180 Kč, s Disco 200 Kč. Rezervaci, která je vázána
na zakoupení vstupenky, můžete učinit na telefonním čísle
601 333 954.
 Pravidelné “Setkání seniorů či dříve narozených“ se
uskuteční dne 22.11.2018 od 15 hodin v sále restaurace
Na Knížecí. Večerem Vás bude provázet Naďa Urbánková
a Pavel Skalický s pořadem Nezávidím. Následně k tanci
a poslechu zahraje Jiří Křováček. Občerstvení zajištěno.
Přijďte si užít krásné odpoledne. V případě zájmu o dopravu
volejte na tel. 774 063 313.

 „Turnaj trojic v nohejbale“ se uskuteční dne 24.11.2018 od
9 hodin v Přístavbě školy – velká tělocvična. Přijďte si užít
sportovní atmosféru.
 „Staročeské Vánoce – vánoční akademie a jarmark“ se
uskuteční dne 9.12.2018 v restauraci Na Knížecí. Od 13 hodin
bude otevřen jarmark s vánočními předměty, dekoracemi
a cukrovím. Od 14 hodin proběhne školní akademie. Všichni
jsou srdečně zváni ke společnému prožití adventního času.
 „Setkání u vánočního stromu“ proběhne dne 22.12.2018
od 18 hodin. Přijďte si poslechnout, stejně jako v minulých
letech, vánoční melodie v podání žesťového kvintetu při
lahodné chuti jablečného závinu s teplým nápojem.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY OBCE Připomínáme občanům
možnost zakoupení upomínkových předmětů vyrobených
k výročí 700 let naší obce. Jedná se o hrnečky s fotografiemi
obcí Dolní Beřkovice, Vlinevěs a Podvlčí, pamětní mince či
odznaky se znakem naší obce. Dále je také možné zakoupit
Cykloturistického průvodce.

 ČLÁNKY DO ZPRAVODAJE OBCE Vzhledem
k připravované aktualizaci podoby obecního zpravodaje
žádáme občany, spolky, sdružení, podnikatele či jiné
zájemce o publikování článku v Obecním zpravodaji, aby
nám své články, drobnou inzerci nebo informaci k uveřejnění
zasílali na e-mailovou adresu zpravodaj@dolniberkovice.cz.
Popřípadě kontaktovali obecní úřad.

 PRODEJNA POTRAVIN Dle vyjádření majitele objektu
bývalého „LEGÁTA“ pana Capa, by měla být prodejna
potravin opětovně otevřena před vánočními svátky.
 BEŘKOVSKÉ STRAŠENÍ 2018 Strašidelné odpoledne,
které bylo pro naše nejmenší a nejen ty, připraveno na
profesionální úrovni pod záštitou Základní školy, přineslo
mnoho zážitků, úsměvů a samozřejmě i strach (to by přece
jinak nebylo strašení). Proto velmi děkujeme Všem, kdo se
na přípravě a organizaci podíleli, a těšíme se na další ročník.

