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Vážení sousedé,

končí zima, přichází jaro a s ním práce na

zahrádkách, budování a stavění. Na obci zimní

klid rozhodně nepanoval a tempo práce je

stále stejně rychlé. O tom, co se dělo, děje a

dít bude najdete informace v tomto

Zpravodaji.

Vaše zastupitelstvo

Zpravodaj

Několik krátkých zpráv z obce:
- máme nové internetové stránky obce.

Najdete na nich úřední desku, které
komunikuje s celým administrativním
systémem obce. Aktuálně jsou zde
zveřejněny všechny smlouvy, které se týkají
vodovodu a kanalizace

- z důvodu porušení povinností stanovené
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. S-15689/OŽP/2016 jsme byli nuceni vrátit
zálohu dotace 2.250.000,- CZK a tím jsme
přišli o možnost získat dotaci v celkové výši
2.750.000. Jednalo se o nezískání
kolaudačního souhlasu z důvodu
prodlužování a komplikování procesu
kolaudace obecní studny (více než 1 rok)
vyvolané jedním z občanů Koněprus. V
současné době je již studna zkolaudována,
ale o dotaci jsme definitivně přišli.

- probíhá příprava na zavedení systému GDPR,
což je nařízení o ochraně osobních dat
občanů.

- připravujeme akce související s připomínkou
100. výročí založení republiky. Pokud vy,
sousedé, máte nápady jak toto výročí ještě
více oslavit, uvítáme vaše podněty

A byl tu zase Masopust….
Jako již tradičně, pořádal spolek Komunitní centrum
Koněprusy a Bítov ve spolupráci s Obcí Koněprusy
v únoru akci Koněpruský Masopust 2018. I přes
nepřízeň v podobě chřipky, která uložila několik hlavních
aktérů průvodu do peřin, to byla akce veselá, hravá,
barevná, plná dobrého jídla a zábavy a zvládli jsme ji na
jedničku! Ohlasy na zdařilost akce a spokojenost
návštěvníků byly velké a tak patří poděkování všem
členům spolku i našim příznivcům, kteří přiložili ruce
k dílu. Radost a dobrý pocit z vykonaného díla je
největší a vlastně jedinou odměnou lidem, kterým záleží
na pospolitosti, dobrých vztazích, společných prožitcích
a udržování tradic mezi obyvateli Koněprus a Bítova. A
tuto „káru“ potáhneme dál i přesto, že zapojení
místních je každým rokem menší a menší a počet domů,
které se otevřou pro masopustní průvod se snižuje. Je
to smutná realita, když zastávka masopustního průvodu
u domu je stará tradice, která vyjadřuje a přináší přání
štěstí a zdraví do domu!
Na druhou stranu je velmi povzbuzující a nadějné, že se
letos zapojili do akce noví obyvatelé Koněprus a oživili
průvod novými maskami a nápady. Děkujeme, že
vnášíte svěží vítr do našich řad!
Už teď se těšíme na další akci!
S přáním krásného zbytku zimy

Jarka Čampulová 1918  100 2018



Poplatky 2018
Poplatek za svoz komunálního odpadu

V letošním roce dle platné vyhlášky č. 1/2015 obec vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu 1
popelnice ve frekvenci 1x za 14 dní (sudá středa Koněprusy a sudý pátek Bítov) a to ve výši Kč 1 000,-
za číslo popisné s trvalým pobytem nebo Kč 500,- za číslo popisné s rekreačním pobytem. Uvedené
poplatky se vztahují k nádobě o objemu 120 l. Upozorňujeme na oznamovací povinnost, která je
uvedena v čl. 7 této vyhlášky. Každý obydlený dům má mít sběrnou nádobu. Termín zaplacení poplatku
je do 30.4.2018. Po tomto datu nebudou vyváženy popelnice, které nejsou označeny platnou
samolepkou pro rok 2018.
Upozorňujeme, že popelnice musí být zpřístupněny v den svozu do 6 hodin ráno. Poté již firma,
provádějící svoz, neručí za vyvezení odpadu. Začátkem května proběhne kontrola vylepení známek a
odpovídajícího objemu sběrné nádoby.

My tři králové…
Prvních čtrnáct dní nového roku proběhlo pro Farní
charitu ve znamení Tříkrálové sbírky, která je největší
dobrovolnickou sbírkou. Zvláštní poděkování patří Hance
Hofmeisterové, která sbírku v Koněprusích zorganizovala.
Poděkování patří i všem, co otevřeli svá srdce a dlaně a
přispěli jakoukoliv částkou na potřebné. Za Koněprusy a
Bítov se podařilo vybrat krásnou částku 7 474,-Kč.
Celkový obnos vybraný na Berounsku převýšil loňský
rekord a vyšplhal se na neuvěřitelných 162 829,- Kč.
Vybrané peníze půjdou na podporu seniorů – klientů
Pečovatelské služby Charity Beroun.

Tereza Houšková / FCH Beroun

Poplatek za psa
Dle platné vyhlášky č. 1/2011 obec vybírá poplatek za jednoho psa ve výši Kč 60,-,
za druhého a dalšího psa Kč 80,-. Termín pro zaplacení poplatku je také do
30.4.2018.
Vyhlášky obce Koněprusy jsou k nahlížení na www.koneprusy.cz

INFORMACE PRO OBČANY. Na obecní úřad se obrátili někteří občané, které trápí akutní nedostatek 
vody. Obec proto vyzývá i ostatní obyvatele, kteří mají stejný problém, aby toto písemně/mailem 
obecnímu úřadu sdělili.



Naši jubilanti:
Na konci minulého a v prvních měsících roku oslaví své
narozeniny tito naši sousedé:
2017:

17. 12. pan Josef Hubený 75 let
29. 12. paní Liduška Švábová 70 let

2018
07. 01. paní Věra Súletá 87 let
14. 01. paní Milada Nesporá 87 let
22. 01. pan Antonín Smíšek 87 let

paní Anna Smíšková
pan Josef Fürst
pan Vlastimil Novák

Vítání občánků a odpoledne pro důchodce 
09. 12. 2017:
Do naší obce jsme přivítali nové občánky. 
Jsou jimi:

Anička Červenková
Kryštof Sklenář
Petr Nastišin
Matěj Dvořák

V pátek 23. 03. se již po osmé sejdeme v 18:00 hodin v budově školy, kde na děti čeká čtení, hraní,
malování a další poznávání světů ukrytých v knihách. Co s sebou? Polštářek pod hlavu, svačinku a
třeba i maminky upečou něco na ochutnání pro všechny - čaj před spaním si uvaříme. Odvážní
budou moci v Komunitním centru i přespat, pokud si vezmou spacák a karimatku. Pro přihlášení
dětí použijte, prosím, níže uvedenou přihlášku.
Podpisem přihlášky vyjadřuji souhlas s fotografováním dětí a případným publikováním fotografií v
obecním Zpravodaji a na internetových stránkách obce

N O C   S   A N D E R S E N E M   2018

Přihlašuji svou dceru / svého syna

Jméno věk

1. ……………………………………………………….. ……………

2. ……………………………………………………….. ……………

3. ……………………………………………………….. ……………

tel.č.rodičů:  …………………………… podpis rodičů: ……………………………..
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