Zpravodaj
občasník pro občany Bítova a Koněprus
49. vydání – leden 2015 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma

Vážení sousedé,
se přicházejícím jarem jsme pro vás
připravili letošní první zpravodaj, ve
kterém přinášíme informace o tom, co
se v obci dělo na přelomu roku, ale i o
tom, co nás v nejbližší době čeká.
Dále zde najdete informaci o čerpání
dotace na sál školy či drobné zprávy ze
společenského života. Doufáme, že se
vám
Zpravodaj
bude
líbit.
Vaše zastupitelstvo

Vážení sousedé,
přelom roku 2015/2016 byl pro zastupitelstvo a úřad obce poměrně
náročný. V souvislosti s přechodem na plátcovství DPH jsme museli změnit
systém účtování, začít jinak pracovat s řízením toku peněz a vše sladit s
dočerpáváním dotací. Ještě nás čeká přejednání některých smluv, do jejichž
plnění se plátcovství DPH projeví.
Dne 10.12. 2015 se konalo veřejné projednání 1. změny územního plánu. Po
tomto projednání měli občané sedmidenní zákonnou lhůtu k zaslání námětů a
připomínek. Někteří občané toho využili a nad jejich podněty se zastupitelstvo
obce sejde společně s pořizovatelem a zhotovitelem a budeme hledat možnosti
jejich řešení.
Následně 17.12. 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl
schválen rozpočet obce na rok 2016. Naleznete jej dále ve Zpravodaji. A již
začátkem roku 2016, 5. ledna, se uskutečnilo další zasedání zastupitelstva, kde
bylo klíčovým bodem jednání schválení podání žádosti na dotaci, která by mohla
pokrýt náklady spojené s budováním přípojek na vodovod.
Naší prioritou zůstává dokončení projektu kanalizace a vodovodu, územního
plánu a dořešení komunikace za školou.

Vážení spoluobčané,
V roce 2013 a 2014 proběhla rekonstrukce předsálí a sálu v budově školy. Tato
rekonstrukce byla financována jak obcí tak z dotace, kterou nám zajišťoval MAS
Karlštejnsko z.ú. . V níže uvedené tabulce je přehled financování:
popis prací
částka
stavební práce, světla v sále, renovace podlahy malba apod.
334 077,tepelná čerpadla - vytápění sálu
306 909,rekonstrukce elektroinstalace
87 120,Celkem
728 106,dotace uhrazená v 12/2015
Náklad obce

446 435,281 671,-

Dále došlo v roce 2014 k nákupu ozvučení taktéž za spolupráce obce a MAS
Karlštejnsko z.ú. Celková částka za toto ozvučení byla Kč 285.691,- vč. DPH a
získaná částka z dotace je Kč 219.600,-.
Jsme rádi, že se nám po delší době konečně podařilo obě dotace získat v plné
výši tak, jak byly přislíbeny. Náklad obce se tímto samozřejmě snížil a do obce se
podařilo vrátit část investovaných peněz.
Kamenosochařství Gerhard oznamuje všem
občanům, že dne 2.3 a 9.3. v 15:00 bude
na místním hřbitově Koněprusy nabízet dle
letákové akce za výhodné ceny kamenické
práce, provádíme opravy všeho druhu,
broušení, mytí, obnovy textu, nové žulové
pomníky a krycí desky. Objednávky
příjmáme na místě bez nutnosti záloh.
Letošní jarní úklid v rámci akce Uklidmě Česko se i u nás bude konat 16.4.2016.
Sraz účastníků bude v 9:30 hod. před školou. V sobotu bude i připravený
kontejner pro velkoobjemový odpad a to v Koněprusích i na Bítově.

Vážení spoluobčané, na zasedání obce dne 17. 12. 2015 byl schválený
rozpočet obce na rok 2016, který vám zde představujeme:
Třída paragraf pol. Příjmy
1000
Daňové příjmy
4112 Souhrnný dotační vztah
4000
Přijaté transfery
2119
Ost.záležitosti těžebního průmyslu §32a h.z.
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3633
Výstavba a údržba místních in. Sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3725
EKO-KOM příspěvek
6310
Příjmy z finančních operací
2000
Nedaňové příjmy
3000
Kapitálové příjmy
PŘÍJMY celkem
2212
2221
2310
2321
3314
3399
3421
3613
3631
3722
3723
3745
5212
6112
6171
6310
6320
5000
6000

8124
8124
8115

2 652 000,00 Kč
54 400,00 Kč
54 400,00 Kč
1 500 000,00 Kč
228 000,00 Kč
174 000,00 Kč
30 000,00 Kč
90 000,00 Kč
12 000,00 Kč
46 461,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
2 112 461,00 Kč
- Kč
4 818 861,00 Kč

Výdaje
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE celkem

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
170 000,00 Kč
96 000,00 Kč
17 000,00 Kč
84 000,00 Kč
2 000,00 Kč
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
150 000,00 Kč
20 000,00 Kč
65 000,00 Kč
5 000,00 Kč
268 000,00 Kč
705 500,00 Kč
4 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 606 500,00 Kč
150 000,00 Kč
1 756 500,00 Kč

Financování
Splátka úvěru KB
Splátka půjčky VČS
Změna stavu na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ celkem

200 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 362 361,00 Kč
3 062 361,00 Kč

Vážení občané,
Nastal čas, kdy po dokončení stavby kanalizace a ČOV začal zkušební provoz
díky některým z Vás, kteří se již na kanalizaci připojili. V současné době to je však
necelá polovina obce. Přesně to budeme vědět, až se na obec vrátí přihlášky
odběratele k odvádění odpadních vod.
Nedá mi, abych znova nepřipomněl, jak mají občané s přípojkou pokračovat
z místa, kde jí ukončila firma. V případě, že přípojka končí na hranici a za hranicí
je zeď rodinného domu, bude za zdí kanalizační potrubí osazeno čistícím kusem
KG150mm, vždy přístupným ke kontrole nebo čištění kanalizační přípojky. V
případě, že za hranicí je volný terén / zahrada, vjezd, chodník/ bude osazena
šachta skládající se z šachtového dna RWDP DN400, RVT šachtové trouby DN
400mm a pochůzným poklopem RVLP DN 400mm. Tyto dvě varianty připojení
rodinných domů jsou stanoveny v podmínkách pro připojení stavebním úřadem.
Dále je třeba si uvědomit, že kanalizace i následně vodovod jsou majetkem
obce Koněprusy a proto veškeré přípojky a stavební úpravy, které nejsou ve
stavebním povolení je třeba řešit s majitelem, tedy obcí. Obec bude také
kontrolovat způsob připojení na kanalizaci, které musí vyhovovat již zmíněným
podmínkám. V případě jakýchkoli nejasností se můžete obrátit na členy
stavebního výboru nebo na zastupitele. V této souvislosti si dovolím upozornit,
že bohužel někteří občané nemají ještě uhrazenou„ Dohodu o záloze“ na
napojení na kanalizaci a vodovod. Termín úhrady byl stanoven na 30. říjen 2015.
Proto apelujeme na její uhrazení.
Nyní bych rád požádal ty, kteří ještě nejsou na kanalizaci připojeni, aby tak
učinili v co nejkratší době, i když vím, že je zimní období a stavební práce se
neprovádějí příliš dobře. Byli bychom rádi, aby převážná část přípojek byla
hotova během měsíce března.
Za stavební výbor Miroslav Sudík.
šachtové dno RWDP DN400

pochůzný poklop RVLP DN 400mm

 Vítání občánků
Na Mikuláše 5. 12. jsme přivítali další nové občany Koněprus a Bítova.
Jmenovitě se jednalo o Valentýnku Sklenářovou, Anetku Raškovou,
Magdalenku Bartošovou a Erika Sýkoru. Iva Čampulová připravila s místními
dětmi krátké vystoupení plné milých básniček o vítání miminka, které nás
všechny moc pobavilo a zahřálo na duši. Tento den nám zpestřilo také vystoupení
skvělé operní zpěvačky Anny Nachman, která nás potěšila zajímavým výběrem
hudby a na závěr nás naladila na adventní čas několika koledami. Nakonec čekala
na všudypřítomné každoroční mikulášská nadílka. A jak to tak u nás bývá,
obdarovaní byli jak ti nejmenší, tak ti nejstarší. Naše ratolesti mohly Mikuláše s
andělem a čertem navštívit v našem hrůzostrašném pekle, kde se z hrnců jen
kouřilo. Kdo byl statečný a zvládl alespoň malou básničku, odnesl si domů balíček
plný dobrot. Našim důchodcům jsme předali vánoční dárek ve formě nákupní
poukázky, kterou doufáme, že všichni využili a i díky ní si dopřáli bohaté vánoční
svátky.

 Čas svátků, radosti a veselí
I v průběhu vánočních svátků a oslav nového roku to v naší obci žilo. Na
Štědrý den probíhala od 16 hodin mše v naší kapli, kde nám paní farářka
povyprávěla o pravém významu Vánoc a připomněla nám, proč se vlastně slaví. V
průběhu mše jsme si společně zazpívali několik koled a na závěr si popřáli všichni
krásné Vánoce.

Sportovní aktivity:
Kdo nechtěl 25. prosince zahálet
doma, mohl si vyrazit na vánoční
bruslení dát si trochu do těla. Stejná
příležitost byla i na Silvestra, kde byla
účast ještě vyšší. Jako každý rok, tak i
letos proběhl vánoční pochod a to
29.12. pod vedením Vlasty Fiřta. Trasa
vedla lomem Kobyla na Homolák a
dále na jeskyně. Na Kotýzu pan
Bartoníček připravil oheň na buřty.
Pochod vedl dále přes Aksamitovou
bránu, kde se všichni zúčastnění
podepsali do návštěvní knihy.
Konec roku jsme společně završili
na Silvestrovské zábavě v naší škole.
Moc nás potěšila hojná účast,
společně vytvořená dobrá atmosféra a
luxusní catering. Zatancovali jsme si,
popovídali, zablbli a prostě si to
všichni moc užili.

 Poděkování
Děkujeme občanům za zapojení se do
letošní Tříkrálové sbírky. V Koněprusích a
Bítově se letos vybralo 5.964,- . Celkem
se v Berouně a okolí vybralo 69.115,-, a v
celé zemi
95.818.713,- . Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v
regionu, kde byly vybrány. Zhruba
desetina výtěžku je každoročně určena
na pomoc rozvojových projektů do
zahraničí (projekty na udržení zdrojů
obživy a vzdělávání). Výnos sbírky na Berounsku bude určen na školní
pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin a na opravu
herních prvků na hřišti azylového domu sv. Josefa v Lochovicích, další
pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného,
nízkopříjmového seniora, pana K.

Naši jubilanti:
07.12. oslavila 70. narozeniny paní Bohumila Melicharová.
Srdečně blahopřejeme!

Masopust 2016:
6. února proběhl další úspěšný ročník Koněpruského masopustu se
zabijačkovými hody. Počasí nám přálo a tak byla účast po celou dobu akce
skutečně vysoká. V dopoledních hodinách jsme se před pochodem na Bítov
posilnili prvními dobrotami ze zabijačky. Od půl druhé proběhl hlavní Masopustní
průvod v Koněprusích. Tancovali jsme, hodovali a užívali si bujaré veselí.
Děkujeme všem, kteří náš průvod přívítali u svých domů a pohostili nás. Diky
Vám se Masopust opět vydařil. Kdo neměl přes den zábavy dost, pokračoval na
večerní tančovačce, kde do kroku hrála skupina „Starling“ ze Tmaně. Myslím, že
jsme si to všichni užili a těsíme se na další ročník.
Bára Čermáková

• Na OÚ byl zahájen výběr poplatků:
• Psi – 1 pes 60,- (druhý a další 80,-)
• Popelnice – 1.000,- (jedna osoba v domě
500,-)
(termín zaplacení je do 30. 04.)

Přehled plánovaných společensko
kulturních akcí:
 Ukliďme Česko

16. 04.
(informace na straně 2)

 Čarodějnice
 Letnice
 Den dětí

30. 04.
14. 05.
termín bude

upřesněn
V pátek 01. 04. se již po šesté potkáme
v 18:00 hodin v budově školy, kde na
děti čeká čtení, hraní, malování a další
poznávání světů ukrytých v knihách.
Pokud se k nám vaše děti přidají,
prosíme o vyplnění přihlášky a její
předání na úřad obce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------




Přihlašuji svou dceru / svého syna ……………………………………………………věk……..
tel.č.rodičů:
……………………………….
podpis rodičů
……………………………….
Začátek: v pátek 1.dubna 2016 v 18.00 konec: v sobotu 2.dubna 2016 v 9.00
Pořádá: Obecní úřad Koněprusy
Děti budou potřebovat:
spací pytel nebo deku na zakrytí, příp.karimatku, polštářek, ručník, pyžamo,
přezůvky, a také pastelky,
Nezapomeňte na kartičku zdravotní pojišťovny
Nedávejte, prosím, dětem zbytečně moc pamlsků, uvítáme buchty ke společné
k snídani… ………………………..v případě potřeby zavoláme.

