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Vážení sousedé, 

 s končícím rokem k vám 

přicházíme s posledním letošním 

Zpravodajem. Ke konci roku obvykle 

bilancujeme uplynulý rok, činíme 

tak také a Zpráva o činnosti 

zastupitelstva je nejrozsáhlejším 

příspěvkem Zpravodaje. Dále zde 

najdete zprávy z kultury, informace 

ze Spolku a další informace. 

 Doufáme, že se vám Zpravodaj 

bude líbit. vaše zastupitelstvo 

Zpravodaj 

Zpráva zastupitelstva po prvním roce  
volebního období. 
 
Vážení sousedé, 
stávající zastupitelstvo má za sebou první rok fungování a je tedy čas vám přiblížit to, čemu 
jsme se v prvním roce věnovali. 
 Když jsme ustavujícím jednáním zastupitelstva 6. 11. 2014 díky výsledkům voleb a 
podpoře většiny z vás začali pracovat pro obec, tak jsme spíše tušili, co nás čeká. Málokdo 
z nás si však uměl představit, kolik námahy a času je s prací pro obec spojeno.  
Kromě „běžné“ agendy spojené s fungováním celé obce, kam patří její správa, požadavky 
z vyšších územních celků, součinnost s celou řadou státních institucí, zajištění dopravní 
obslužnosti, řízení odpadového hospodářství a celá řada dalších činností, které jsou pro 
fungování obce nutné, jsme převzali tři klíčové projekty. 
1.  Prvním a nejdéle rozpracovaným projektem je projekt 1. změny územního plánu, který 
byl zahájen v druhé polovině roku 2010.  Územní plán je klíčový dokument, podle kterého 
probíhá rozvoj obce v dalším období. Zahrnuje tyto hlavní prvky: 

a) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
b) urbanistickou koncepci včetně vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně 
c) koncepci veřejné infrastruktury 
d) koncepci uspořádání krajiny, která řeší především ochranu přírodního prostředí, 
rekreaci a dobývání nerostů 
e) vymezení veřejně prospěšných staveb 
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 Díky jeho rozsahu se k tomuto návrhu podle zákona vyjadřuje téměř 30 dotčených 
(státních) orgánů, které mají určenou zákonnou dobu na své vyjádření a především prosazují 
a sledují své zájmy.  V průběhu tohoto procesu však došlo na základě žádostí majitelů 
některých pozemků k dalším požadavkům, které celý průběh zpomalily, například 
odsouhlasení výjimky v územním plánu na lokalitu Z1-11 (viz. usnesení zastupitelstva ze dne 
7. 8. 2014). V první polovině roku 2015 došlo ještě navíc k legislativní změně   - aktualizaci 
Politiky územního rozvoje ČR ze dne 16. 4. 2015, která proces také neurychlila. V současné 
době by měla být 1. Změna ÚP připravena k veřejnému projednání, které se uskuteční 10. 
12. 2015. 
2. Druhým velkým projektem je stavba kanalizace, ČOV a vodovodu v obci. Tento projekt 
zastupitelstvo převzalo těsně před jeho zahájením, ve fázi, kdy byly již podepsané 
nejdůležitější smlouvy:  

- o vypracování prováděcí dokumentaci ke stavbě kanalizace a ČOV (viz. usnesení 
zastupitelstva ze dne 10. 12. 2013)  
- schválení firmy, která stavbu měla realizovat a pověření tehdejšího starosty s firmou 
podepsat smlouvu (viz. usnesení zastupitelstva ze dne 19. 08. 2014) 
- smlouva se společností ALLO Tender s.r.o. o zajištění investičního dozoru (viz. 
usnesení zastupitelstva ze dne 22. 5. 2014).  
- smlouva o poskytnutí úvěru na 5 milionů s KB (viz. usnesení zastupitelstva ze dne 9. 
10. 2014).  Ve skutečnosti nám byl poskytnut úvěr pouze ve výši Kč 3.008.000,- a 
museli jsme tedy hledat financování jinde. Pomohl nám VČS s půjčkou ve výši Kč 4.500 
000,-  

 Již v listopadu bylo započato s výstavbou a my, jako noví zastupitelé jsme se až za chodu 
seznamovali se vším, co s touto náročnou akcí souviselo. Bohužel jsme zjistili, že ani po 
technické stránce (úplnost projektů, související zasmluvnění např. archeologického dozoru či 
BOZP dozoru) a ani po finanční stránce (správnost výpočtu spoluúčasti obce a úvěrová 
dostatečnost) nebyl celý projekt dostatečně dobře připraven. Odstraňování těchto 
nedostatků výrazně zaměstnalo celé zastupitelstvo v první polovině roku. Dodatečně jsme 
museli dodělat smlouvy s dalšími subjekty, které se na výstavbě musely podílet (viz. výše) a 
tím došlo k dalšímu navýšení nákladů celé stavby. V tuto chvíli je po jednom roce celá stavba 
téměř dokončena a postupně bude docházet k jejímu zprovozňování. 
3.  Třetím projektem je kolaudace komunikace Za školou. To je nejobtížnější bod naší 
práce. Dne 14. 8. 2012 zastupitelstvo obce vyhlásilo výběrové řízení na Komunikaci za 
školou, jako „výběrové řízení na zakázku malého rozsahu“ (viz. usnesení zastupitelstva ze 
dne 14. 08. 2012). V květnu 2013 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno odložení kolaudace 
stavby komunikace Za školou (viz. usnesení zastupitelstva ze dne 21. 05. 2013) a během léta 
pokračovaly dokončovací práce (viz. zápis z jednání zastupitelstva ze dne 13. 08. 2013). 
Během roku 2014 se průběžně tehdejší zastupitelstvo věnovalo hledání způsobu 
spolufinancování komunikace Za školou  (viz. usnesení zastupitelstva ze dne 19. 08. 2014).  



 Po celou dobu výstavby docházelo k chybám, které zapříčinily zdržení dokončení 
celé stavby – např. vybudování přípojek vody a splaškové kanalizace bez stavebního 
povolení a jeho následné dodatečné vyřizování (viz. dopis majitelům pozemků). Do 
financování celé investice v hodnotě cca 4,4 milionů Kč se tehdejší zastupitelstvo snažilo 
zapojit i majitele pozemků formou Dohody o poskytnutí účelového příspěvku na 
vybudování místní komunikace v ulici Za školou v obci Koněprusy. K jejímu naplnění však 
nedošlo. Na podzim 2013 tehdejší starosta převzal stavbu (viz. Protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla ze dne 26. 11. 2013) i když plně dokončená nebyla. Faktury za 
tuto stavbu byly uhrazeny v plné výši. V současné době – tedy dva roky po převzetí stavby 
– jsme dohodnuti s firmou, která stavbu prováděla (Genel Invest), na odstranění 
stavebních nedostatků. Dohodnutý termínem byl 30. 11. 2015. Otevřenou otázkou je 
odvodnění celé komunikace, kde pracujeme na hledání řešení. V tuto chvíli díky 
nesprávnému postupu celé stavby a výše uvedeným nesrovnalostem probíhá řízení o 
odstranění stavby, kterému se snažíme zabránit a celou stavbu dovést ke kolaudaci.  
 
 Průběžně pracujeme na menších projektech. Jejich vedení pravidelně sledujeme na 
čtvrtečních schůzkách členů zastupitelstva v podobě „akčního plánu“ – viz. ukázka: 
  

#
Datum 

vložení
Předmět Komentář Stav

Zodpověd

nost
Termín Status Komentář2

Akční plán obce Koněprusy

17 2015-01-08 Koník pronajímané prostory

zhodnocení stavu pronajímaných prostor - cílem je zhodnotit co a 

kdo opraví, domluvili jsme se na společné prohlídce prostoru - 

úterý 13.01. v 16:00

RH, MS,JM 2015-01-13 Hotovo

18 2015-01-08 administrativa tarif pro služební telefon starosty,
 Radek nevyužívá plně nastavený tarif, VS zajistila snížení tarifu 

na 349,-
VS 2015-01-16 Hotovo

19 2015-01-08 administrativa přístupy do katastru 
uvedená špatná kontaktní osoba, VS zajistí změnu kontaktní 

osoby
VS 2015-01-16 Hotovo

20 2015-01-08 infrastruktura optické kabely jsou uloženy z minula MS 2015-01-16 Hotovo

21 2015-01-08 škola topení v sále

vyřešit ovládání topení v sále - každý si s tím hraje a hrozí rozbití, 

zabezpečí se přístup k ovládání a zodpovědný bude správce 

budovy, MS zjistí možnosti s p. Pajerem a následně proškolí pí. 

Drahotovou, současně zjistí MS vyčištění f iltrů tepelných čerpadel 

(p. Parkan)

MS 2015-02-28 Hotovo

22 2015-01-08 kultura kronika obce chybí - kulturní výbor zkusí najít kronikáře obce KV 2015-12-31 V procesu

23 2015-01-08 administrativa OZV o odpadech je připravená nová OZV - prohlasovat PK 2015-03-31 Hotovo

24 2015-01-15 škola skříň pod schody
p. Poláček (truhlář) nabízí zhotovení skříně pod schody, zrušeno, 

nemáme peníze
RH, MS 2015-03-31 Zrušeno

 Na základě používání akčního plánu se nám daří držet pod kontrolou poměrně 
rozsáhla agenda. Dokončili jsme proces čerpání dotace za sál, který byl z dotací 
renovován, a máme finální příslib úhrady ve výši Kč 446.435,- z titulů SZIF přes MAS 
Karlštejnsko. Stále je v řešení pokrytí nákupu techniky spojené s ozvučením sálu z 
dotačních titulů SZIF.  
 
 Pro zajištění zdroje vody se nám podařilo operativně vybudovat průzkumnou 
šachtici na obecním pozemku číslo 519/13 se kterou počítáme jako se zdrojem pitné 
vody. V této souvislosti budeme ještě realizovat automatickou stanici a úpravnu vody a 
na celou akci předpokládáme využití dalšího dotačního titulu.  



Pokud se podíváme na naše priority pro další rok, můžeme je rozdělit do několika oblastí: 
 
1. infrastruktura obce - zde se jedná o: 

- uvedení kanalizace, ČOV a vodovodu do provozu 
- dokončení 1. změny územního plánu 
- dořešení stavby komunikace Za školou 
- úpravu místních komunikací 

 
2. finanční oblast: 

- v souvislosti s čerpáním úvěrů na kanalizaci, ČOV a vodovodu budeme hledat 
způsoby, jak zlepšit příjmovou část rozpočtu obce a budeme hledat další úspory 
- obec se stala plátcem DPH. To se promítne do chodu obce – práce účetní, změna 
počítačového systému, ale musíme i přepracovat některé smlouvy, kde dochází k 
platbám obci 

 
3. komunikace s občany: 

- v letošním roce jsme vydali pouze 4x Zpravodaj Zlatý kůň o dění v obci a to je 
málo. Naším cílem je minimálně 6 vydání ročně tak, aby všichni, kteří se o dění v 
obci zajímají, měli dostatek informací 
- budeme pokračovat ve zveřejňování smluv na internetových stránkách obce 
- podporovat a více spolupracovat s nově vzniklým Spolkem a chceme se pokusit 
zapojit i hasiče a myslivce 

 
Shrnutí: 
 byl to těžký rok. Pro ty členy obce, kteří v zastupitelstvu nikdy nepracovali, bylo 
obtížné se seznámit se základy fungování úřadu. 75% našich aktivit bylo spojeno s 
výstavbou kanalizace, ČOV a vodovodu. Tato akce již končí, i když uvedení celé stavby do 
provozu jistě jednoduché nebude. Měli bychom mít více času na další věci, kterým jsme 
se nemohli tolik věnovat – viz. výše.   
 Byl to ale těžký rok i pro vás, sousedé. A sem patří velké poděkování. Poděkování za 
trpělivost, kterou jste měli s průběhem celé stavby, poděkování těm z vás, kteří se 
zapojovali a pomáhali s tím, co bylo třeba ať už při stavbě či i při jiných akcích, jakými byly 
například jarní a podzimní úklid obce a jejího okolí, jakými byla pomoc při zajišťování 
Masopustu, Turnaje v petanque, Posvícení a dalších událostí. Naše akce mají velmi 
dobrou odezvu. Je škoda, že spíše u přespolních než u domácích. Tím, že lidé sedí doma a 
případně si zanadávají na to, jak je něco špatně – tím se toho mnoho nezmění. Naštěstí 
jsou v naší obci i sousedé, kteří prostě přijdou a pomoc nabídnou. Děkujeme vám. 



Milé sousedky a sousedé, 
 vstoupili jsme do doby Adventu a tak 
mi dovolte malé ohlédnutí za činností 
spolku Komunitní centrum Koněprusy a 
Bítov, z. s. Spolek byl založen 18. 8. 2015 a k 
dnešnímu dni má 15 členů. Rozhodli jsme 
se oddělit činnost skupiny lidí, fungující do 
té doby pod obcí a osamostatnit se se 
všemi výhodami a nevýhodami, které 
z tohoto legislativního kroku plynou. 
Především jde o vymezení a zacílení spolku 
na kulturu a zlepšování životního prostředí. 
 Chceme zprůhlednit příjmy  
z uskutečněných akcí a stejnou měrou se 
zasadit také  o zvyšování úrovně 
pořádaných akcí. Stanovy spolku odráží náš 
společný záměr -  zachovat pořádání 4 
velkých akcí ročně (Masopust, Letnice,  Posvícení a Koněpruská andělská 

spirála). Navíc i  zpestřit kulturní život 
obce menšími akcemi, které nejsou 
zamýšleny jako plošné, ale spíše jako 
bonbonky nabízející  různé „chutě“ pro 
různé zájmy lidí. Protože výtěžky z akcí 
poputují především do zvelebování 
budovy školy, kterou vnímáme jako 
kulturní centrum obce, budeme i 
nadále vybírat na našich akcích 
vstupné.  
 Na druhou stranu se snažíme, aby 
stoupala kvalita divadelních 

 představení a vůbec celé organizace, aby se návštěvníci dobře pobavili a zažili 
hezké chvíle a byli tak ochotni přispět formou vstupného na dobrou věc. 



17.10.2015 se konalo Koněpruské 
posvícení, které navštívilo více než 150 
návštěvníků. Zisk představoval cca 8 tis 
korun! Posvícení mělo velký ohlas a 
vnímáme, že návštěvníci rádi 
podporují naši snahu a přijdou k nám 
pobýt, pobavit se a koupit si dobroty, 
které na každou akci připravujeme.  

 Tady bych chtěla moc poděkovat 
těm, které pravidelně pomáhají 
s pečením a nejsou členy spolku –  paní 
Melicharové, paní Bartoníčkové, Jiřině 
Havlíčkové, paní Houbové, paní Jáje 
Čampulové a Janě Melicharové. 
Protože si opravdu vážíme každé 
pomoci, pro každého, kdo přinese něco 
pečeného na akci, je připravena 
stokoruna jako poděkování. 
 Samozřejmě, že největší část práce 

padá na členy spolku a jejich rodinné příslušníky, tedy děkuji i nám všem !  
21.11.2015 se konala Koněpruská andělská spirála, komorní odpolední setkání, 
na které letos dorazilo skoro 100 lidí! To je v tomto období a v konkurenci mnoha 
podobných konání, velký úspěch! Tato akce je vyhledávaná hlavně rodinami 
s dětmi, pro které je i zamýšlena. Chceme podporovat i duchovní (chcete-li 
nehmotné) aspekty venkovského života, proto jsme zvolili jako hlavní téma  
spirálu z chvojí, která vede děti k prožitku světla Vánoc. Tato cesta za světlem tak 
měla pro mnohé děti i rodiče silný duchovní i zážitkový náboj. 
 Pokud jsou Vám naše aktivity sympatické, líbí se Vám náš záměr a chcete 
podpořit kulturní rozvoj obce, přijďte, rádi Vás přivítáme mezi sebou! Příště se 
můžeme potkat třeba na Masopustu, termín konání bude ještě upřesněn. Zatím 
mi dovolte jménem spolku popřát Vám i Vašim rodinám krásné a klidné Vánoce a 
hodně zdraví a radosti v novém roce 2016. 
     Stanislava Králová 
 



Naši jubilanti: 
 

 04.01. Anna Sudíková   90 let 
 07.01. Věra Sůletá     85 let 
 14.01. Marie Nesporá   85 let 
 22.01. Antonín Smíšek   85 let 
 Srdečně blahopřejeme! 

Co probíhalo: 
7. 11. k nám zavítalo Divadlo za vodou s 
velmi povedeným kusem „Klášterní 
tajemství“. Veliký sukces  

Co nás čeká v nejbližší době: 
•  konec roku patří v naší obci již tradičnímu vítání občánků a předání dárků 

našim  důchodcům. Společenské odpoledne se bude konat v sobotu 05. 12. od 
14:30. Vítání občánků bude spojené s programem koněpruských dětí, který 
připravila Iva  Čampulová. Na akci také vystoupí Anna Nachman s malým 
koncertem a na děti bude čekat mikulášská nadílka v Pekle. Zde je možné 
případně také předat dětem nadílku i od rodiny. Pro naše důchodce je 
připraven malý vánoční dárek v podobě nákupní poukázky. Tuto je třeba 
převzít osobně, případně na úřadu obce nejpozději do 22. 12. 2015. Pokud se 
nemůžete pro poukázku přijít, domluvte si, prosím, její předání s paní 
Šilarovou (tel.: 311 361 911) také do 22. 12. 2015.   

Vánoční mše. 
V letošním roce se Vánoční mše 
bude konat 24. 12. již od 16:00 v 
kapli. Máme tak možnost již se 
západem slunce zahájit oslavu 
Božího narození a uvědomit si 
význam Vánoc.  



• Zveme všechny občany na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu změny č.1 
územního plánu obce Koněprusy, které se koná 10.prosince 2015 
(čtvrtek) v 19:00 hodin v komunitním centru OÚ Koněprusy. Do návrhu 
změny č.1 územního plánu obce v tištěné podobě je možné nahlédnout u 
pořizovatele (Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63). 

Vážení sousedé, 
 
Dovolujeme si vám touto cestou 
poděkovat za podporu, pomoc, 
kterou jste nám v tomto roce 
poskytovali. Přejeme vám všem do 
dalšího roku všechno dobré. 
Přejeme vám hodně zdraví, 
spokojenosti a alespoň kousek 
štěstí. Přejeme vám, ať se vám v 
obci líbí a těšíme se na společná 
setkávání.   
 Vaši zastupitelé. 

• Vážení spoluobčané dne 23.11.2015  byl udělen naší obci  KOLAUDAČNÍ 
SOUHLAS na stavbu splaškové kanalizace. Vyzýváme ty z vás, kteří máte 
podepsanou „Dohodu o záloze“ s obcí, abyste se připojili za daných 
podmínek tzn. přes kontrolní šachtu umístěnou za hranicí pozemku nebo 
přes čistící kus, pokud je dům z kterého kanalizace vychází na hranici 
pozemku. Ještě jednou Vám děkuji za trpělivost  se stavbou kanalizace a 
vodovodu.  

        Za stavební výbor  Sudík Miroslav. 

• Vánoční bruslení bude letos v pátek 25. 
12. od 11:00 do 12:30 a ve čtvrtek 31. 
12. od 13:00 do 14:30! 

• Silvestrovské sousedské posezení – 31. 
12. od 19:00 v budově školy. Hudba 
bude reprodukovaná s občerstvení z 
vlastních zdrojů – co si kdo přinese  

 


