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Nábor nových hasičů se vydařil
Z prvního letošního klání přivezli hned dvě
ceny. Více informací najdete na str. 2

Mexická kapela Los Chilakillerz
s Eking Rendonem, manželem Aleny
Rendon–Drahotové
a
temperamentní
zpěvačkou bude jednou z lahůdek festivalu
Dvorek 2011. Více se dočtete na str.7 a 12

Co s budovou bývalé školy?
Vážení a milí sousedé, občané Bítova a
Koněprus, možná Vás, stejně jako mě, trápí
postupné a bez naší pomoci nezadržitelné
chátrání krásné budovy bývalé školy. Začali
jsme v ní pravidelně cvičit, tancovat s dětmi,
www.koneprusy.cz
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hrát ping pong a pořádat další akce a škola
postupně ožívá. Pokračování str. 2

Co s budovou bývalé školy?
… Máme hezkou, velkou budovu v srdci
vesnice. Pojďme společně vymyslet, jak
bychom ji mohli co nejlépe využít, možná
postupně celou zrenovovat, opravit,
vdechnout nový život. Mohli bychom v ní
pořádat zábavy, mít místo pro setkávání
třeba při výrobě keramiky nebo pletení
košíků, zřídit posilovnu a klub pro mladé,
otevřít školku pro malé děti nebo odpolední
hernu i pro ty starší, z podkroví udělat malé
pokojíky a pronajímat je turistům, zřídit
hasičský klub ... Možná vás napadá úplně
jiné využití budovy bývalé školy. A proto si
vás dovoluji pozvat na setkání všech, kdo by
se chtěl spolupodílet na záchraně a oživení
téhle budovy za podpory vedení obce.
Neformální setkání se uskuteční v
pátek 20.5. od 19:00 v budově školy. Mějte
příjemné dny Veronika Kolářová, Bítov, Tel.:
605 280746

Nábor nových hasičů se vydařil
V sobotu 7. května jsme se za SDH
Koněprusy zúčastnili okrskové soutěže
v požárním sportu v Bykoši. Sešly se zde
ženská a mužská družstva z Bykoše,
Koněprus, Suchomast a Tmaně. Mužské
družstvo bylo posilněno o „mladou krev“
nových členů. Už při tréninku bylo znát, že
se do toho pouští s vervou a tak není divu,
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že zazářili i na soutěži. Samozřejmě nemohu
opomenout „staříky“ – jak se starší
osazenstvo sportovního družstva nazvalo,
kteří bezvadně předali své zkušenosti a při
útoku, který byl přehlídkou rychlosti a
sehranosti, pomohli ke krásnému času 24
vteřin. A to nakonec rozhodlo pro vítězství
našich mužů. Jelikož se stalo, že družstvo ze
Suchomast mělo stejný součet časů za
štafetu a útok jako my, 76 vteřin, rozhodčí
zažili chvilku dohadování a nakonec
rozhodli, že důležitější je čas tzv. Královské
disciplíny – útoku, ve kterém byli naši muži
o 6 vteřin rychlejší, a tak si odnesli pohár za
první místo. Ženské družstvo se nenechalo
zahanbit. Štafetu jsme zvládly za nejlepší čas
53 vteřin. Při útoku došlo k pár zádrhelům,
ale přesto jsme si s nimi poradily a
s celkovým časem 98 vteřin jsme o 4 vteřiny
skončily druhé za družstvem ze Suchomast.
Určitě tomu pomohli i ti nejmenší fandové,
kteří nás při soutěži povzbuzovali pokřikem:
„Mami, do toho!“ Počasí nám přálo, celou
dobu nám svítilo sluníčko, i to jistě přispělo
k tomu,že jsme se po poledni rozjeli do
svých domovů s dobrým pocitem z příjemně
stráveného dopoledne.
Další dávka pro
sportovního a soutěžního ducha nás čeká na
memoriálu v Trubíně v sobotu 11. června
odpoledne. I zde se pokusíme naši obec
reprezentovat dobrými výsledky a užít si
fajn odpoledne.
Ivana Čampulová

Dne 27. května 2011
v 18:00 provede SDH sběr
starého železa. Železo
můžete nechat před vraty
nebo ho dát před budovu
bývalé školy. Předem
děkujeme za jakýkoliv
„šrot“.

www.koneprusy.cz

Co se děje v našich obcích
V měsíci dubnu jsme pro Vás
připravili hned několik kulturních akcí.
Nejprve jsme se jako jedni z mála na
Berounsku zapojili do jedenáctého ročníku
čtenářské akce pro děti Noc s Andersenem.
V pestrém víkendu jsme Vás pak spolu
s cestovatelem Vladimírem Lemberkem
zavedli do nádherně barevného Bornea a na
divadelní představení Divadla za vodou
Kouzlo na draka. O Bílé sobotě jste také měli
možnost si přijít ozdobit kraslice různými
technikami.

Za Vaší bohaté účasti, za kterou Vám
velice děkujeme, se nám také podařilo
uklidit okolí našich obcí. Přejeme si, aby to
takto uklizené vydrželo co nejdéle, a
doufáme, že všem občanům se také líbí
uklizené okolí kontejnerů na tříděný odpad
a že ho pomohou takto zachovat tím, že
nebudou odpad odkládat okolo kontejnerů
a v případě přeplnění vyčkají do nejbližšího
termínu svozu.
Vrcholem měsíce pak byla vatra,
kterou pro nás připravili mladí hasiči
k oslavě pálení čarodějnic. Ještě jednou jim
děkuji, škoda jen, že počasí nevydrželo déle.

V dubnu jsem se také sešel s ing.
Janem Šroubkem, ředitelem Vápenky, abych
se informoval na výhled těžby a tedy i
přísunu nemalých finančních prostředků do
obecní kasy. Roztěžená etáž v našem
katastru se plánuje dotěžit do roku 2017.
Následně se západní část lomu buď
zakonzervuje, anebo se spustí schvalovací
proces na dotěžení ložiska na kótu 280.
Rovněž jsem se informoval u odborného
pracovníka
firmy,
provádějící
hydrogeologická měření v areálu velkolomu
a jeho okolí, zda by bylo možné pro obec
využívat vodu, která se zde odčerpává.
Problém by neměl být v kvalitě vody, ale
v legislativě. Tato voda je vedená zatím jako
důlní voda a dokud zde nebude trvale
dokončena těžba, bylo by nereálné v lomu
vytýčit ochranné pásmo.
Ve spojitosti s blížícím se koncem
těžby v našem katastru se také zamýšlíme
nad jinými potencionálními zdroji příjmů. Co
se u obce takového jména jako je ta naše
přímo nabízí je využít potenciál turistického
ruchu. Máme pár myšlenek jak přivézt
turisty od jeskyň do obce, narážíme však na
nulovou nabídku služeb, především pak
restaurace. Pokud se zamýšlíte nad
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podnikatelským záměrem v našich obcích,
přijďte, jsme připraveni každé dobré
myšlence vyjít vstříc.
Kromě mapování možností na získání
dotací pro obec (z podaných žádostí je to
pro tento rok asi nereálné) jsme se rovněž
začali aktivně zamýšlet nad koncepcí využití
budovy bývalé školy. Prvotním impulsem
pro nás byla chuť mladých sportovců se
vlastními silami spolupodílet na vybudování
posilovny se zázemím. Jsem tedy rád, že
Veronika Kolářová přišla s iniciativou svolat
všechny zájemce se na této věci podílet a
těším se na plodné setkání s Vámi 20.5.
v 19:00.
V problému komunikace „Za školou“
se ruší dodatečné povolení stavby, probíhá
doměřování již provedených prací a
konzultace s projektanty a odborem
dopravy tak, aby mohlo dojít k novému
projednání.
Na první červnovou sobotu 4.6.2011
pro Vás chystají členové kulturního výboru
ve spolupráci s hasiči oslavu Dne dětí a 25.6.
pak oslavu blížících se prázdnin.
Již za týden, v sobotu 28.5.2011 se
bude konat 3. ročník festivalu Dvorek.
Plánovaný rozpočet na letošní rok je cca
15000,-Kč. Pro letošní rok jsem se domluvil
na sponzorování s ing. Václavem Havlíčkem.
Doufám, že počasí vyjde a že si každý najde
něco, co ho osloví. Na setkání s Vámi se těší
Jiří Bartoš

Noc s Andersenem
V poštovních schránkách se opět objevily
potištěné papíry. Tentokrát se jednalo o
pozvánku na Noc s Andersenem. 4. dubna
2011
se
Koněprusy
zapojily
k již
jedenáctému ročníku této pro děti kouzelné
akce, pro Koněprusy však ročníku historicky
prvnímu.
Vše začalo kolem páté hodiny odpolední a
to v zasedací místnosti místní školy, jež
v tento den nevypadala jako obvykle, spíše
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připomínala třídu mateřské školy. Na zemi
ležel koberec, na nástěnkách visely obrázky
pohádkových postaviček a stoly byly plné
pastelek a obrázků pro tvořivé.
Účast byla opravdu hojná. Každé z dětí si
sebou přineslo polštářek pod hlavu, deku
anebo spacák. Velký koberec jakžtakž stačil.
Hodné maminky upekly svým ratolestem
něco dobrého na zub, aby i se svými
kamarády plánovaných pět hodin cesty
pohádkovou říší pana Čtvrtka vydržely.
Proč právě pana Čtvrtka? Pan Čtvrtek by 4.
dubna 2011 oslavil 100. narozeniny, proto
se jedenáctý ročník týkal právě jeho a jeho
kouzelných pohádek.

Všechny děti zalezly do spacáku nebo pod
deku a už netrpělivě vyčkávaly, co se bude
dít. Petr Kadleček, zkušený tatínek tří dětí,
zvládl roli průvodce pohádkovým večerem
opravdu bravurně. Přečetl první pohádku a
odstartoval tak program večera.
Po první pohádce následoval první úkol,
kvíz, ve kterém měly děti správně
odpovědět na otázky týkající se pohádek
pana Čtvrtka, celý večer se odehrával
v duchu jeho pohádek a známých
pohádkových postaviček. Jistě všichni znáte
Rumcajse, Manku a Cipíska; Křemílka a
Vochomůrku, hajného Robátka a jelena
Větrníka, Makovou panenku a další…
Pohádky se střídaly s úkoly, které děti
vzorně plnily. O čtení pohádek se dělily
maminky a tety dětí. Asi nejvíce děti zaujalo
čtení Mirky. Při pohádce ani nedutaly a za
její výkon ji dokonce odměnily potleskem.

www.koneprusy.cz

Pohádek bylo celkem osm a mezi úkoly jsme
zařadili
například
skládání
puzzlů,
vybarvování obrázků, kreslení pohádkových
postaviček,poznávání
pohádkových
postaviček a tvorbu vlastní pohádky. Pro
většinu dětí byla nejzajímavější částí večera
nejspíše stezka odvahy temnými chodbami
místní školy, které byly osvětleny pouze
svíčkami. Ti, co se báli, šli s Alčou a Mirkou
ve skupince, ti odvážnější se vydali na cestu
sami. Cesta končila v knihovně, kde paní
Bartoníčková, naše milá knihovnice, rozdala
všem odvážným dětem podepsaný diplom,
který si opravdu zasloužily.
JEDNALO SE PŘECI O KNIHOVNÍ NOC!
Knihovnu v ten den navštívili i ti, co do ní
ještě nikdy předtím nezavítali. Byl to
opravdu povedený večer, doufejme, že se
příští rok vyvede alespoň tak dobře jako
letos.
Alena Sudíková

Den Země
Stejně jako každý rok, tak i letos, přišel den,
kdy se skupina dobrovolníků sešla v sobotu
v devět hodin ráno před bývalou školou
v Koněprusích. Nebyli jsme to jen my
Koněprusáci, ale i naši kamarádi z Bítova,
kteří nám přišli 9. dubna 2011 na pomoc.
Tento den se odehrával v duchu velkého
úklidu. Sešlo se nás asi třicet. Díky tomuto
počtu jsme se mohli rozdělit do skupinek a
vydat se různými směry, abychom dali
alespoň trochu do pořádku to, co ostatní
přírodě a krajině v našem okolí způsobili.
Nepořádku bylo v okolí Koněprus opravdu
mnoho.

Jedna ze skupinek šla lesem směrem na
Kotýz, další šla k Havlíčkovu mlýnu, kde se
setkala se skupinkou, která se vydala od
hřbitova přes Bítov a pokračovala také až
k Havlíčkovu mlýnu.
Po cestě jsme sbírali plasty; pytle plné
odpadků, které nejspíše někdo neuměl
vyhodit do popelnice; sklo; železo; staré
pneumatiky a spousty dalšího, co do přírody
opravdu nepatří.
Mohu mluvit za skupinku, která se vydala
lesem směrem na Kotýz. Skupinka se
skládala z osmi dospělých (Alena, Mirka a
Míra Sudíkovi, Radek Havlíček, paní
Drahotová s Dominikou, Jaruška Čampulová
a Radek Novák) a z šesti dětí (Lucinka
Čampulová, Vojtík a Kryštof Preislerovi,
Matěj Novák a další bráškové Matouš a
Vítek Kadlečkovi). Musím uznat, že takové
zapálení pro dobrou věc jsem u dětí už
dlouho neviděla. Děti byly nadšené, vždy
vše vysbírali do posledního smítka. Nejvíce
nepořádku jsme objevili u tunelu, který
v minulosti vedl do lomu. Větší a těžší
nepořádek museli vytahat chlapi, protože
děti tolik síly neměly, ty však dávaly velký
pozor na to, aby tam opravdu nic nezůstalo.

www.koneprusy.cz

5

Dopoledne bylo zajímavé také tím, že starší
rodáci vyprávěli, co se zde odehrávalo
v minulosti a všichni ostatní pečlivě
naslouchali, aby jim něco neuniklo. Radka,
který se nedávno přistěhoval do naší
vesnice, bych ráda ocenila, za to, že se
přidal do kolektivu a s malým Matějem se
také vydali na úklid.
Složení ostatních skupinek si bohužel
nepamatuji, ale je vidět, že všichni co
přiložili ruku k dílu, udělali obrovský kus
práce, klobouk dolů.
Kolem druhé hodiny odpolední bylo dílo
dokonáno, chlapi a kluci sváželi traktorem
poslední nepořádek do kontejneru, který byl
umístěn u školy.
Všichni si po náročném dopoledni zasloužili
odměnu, a proto si pro ně OÚ Koněprusy
připravil malé překvapení. Na dětském hřišti
se po páté hodině odpolední rozhořel
ohýnek a začala se vinout vůně opékaných
špekáčků, párků, klobás nebo jablíček.
Každý si zkrátka pochutnal na tom, co má
rád.
Alena Sudíková
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Beseda s cestovatelem
Třicet pět nedočkavců netrpělivě přešlapuje
ve velkém sále Koněpruské školy. Čekáme
totiž na našeho průvodce. Nikomu se
nechce samotnému vyrazit do nezkrocené,
nebezpečné a kanibaly obývané země.
Je 15. duben roku 2011, 19:00 hodin a my
se chystáme projít nezkrocenou divočinou
Bornea. S příchodem našeho průvodce
RNDr. Vladimíra Lemberka celá skupina
rázem utichá a nedočkavě poslouchá, kam
budou směřovat naše první kroky.
Před samotnou cestou se ovšem
dozvídáme, že Borneo, třetí největší ostrov
světa, je symbolem ráje tropických zvířat a
neporušenosti přírody. Dále se dozvídáme
pár pravidel pro pohyb v divočině a také to,
jak neublížit přírodě, aby ona neublížila
nám.
Po malém poučení se skupinka dává do
pohybu. Procházíme hlavním městem, které
má příznačný název Kočka. Také, že tady o
kočky není nouze. Kam se člověk podívá,
tam běhá spousta divokých koček. Dlouho
se zde nezdržíme, naše kroky totiž dychtivě
spěchají do džungle pralesa. Tam totiž
teprve uvidíme tu skrytou krásu Bornea.
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Prales je tak hustý, že náš průvodce vytáhne
mačetu a začne nám prosekávat cestu.
Náhle se ale začne celá skupinka nervózně
otáčet, rozhlížet, pátrat a hledat, kdože nás
to pozoruje. Nikoho nevidíme. Však za
nedlouho spatříme zvědavého opičáka,
který vykukuje z koruny stromů. Pár dětí se
začne opičákovi posmívat kvůli jeho
velkému a výraznému nosu. Náš průvodce
nás ale v okamžiku poučí, že je to opice
jménem kahu nosatý a že svůj velký nos má
k tomu, aby jeho křik, (jímž svolává celou
tlupu), dostal znělý tón.
Naše cesta pralesem pokračuje a my
potkáváme spoustu dalších zvířat, jako je
například: bornejské fousaté prase (na jehož
účet jeden klučina poznamenal, že se asi
zkřížil s jorkšírem), dále jsme potkali rodinku
opičáků (hulmanů stříbřitých) a také
zvědavé makaky. Naši cestu nám
zpříjemňuje vůně orchidejí rostoucích na
kmenech stromů. Svou barvou lákají
nesčetný počet velikých motýlů. Pod jedním
stromem jsme objevili velkou kvetoucí
raflesii a hned vedle ní je poupě a taky
jedna stará hnijící.
Dále jsme narazili na sloní stezku, jež
vyústila v malé jezírko, ve kterém se
koupala skupinka slonů indických. Opodál
vidíme krokodýla mořského, delšího více
než 5 metrů. Také jsme se setkali s kmenem
domorodců, kteří už ale vůbec nebyli
divochy, od ostatních lidí k nerozeznání. Ti
nás vyvedli z omylu: poslední lidé, co
ochutnali lidské maso byli už jen nejstarší

babičky a dědečkové. Značně se nám
ulevilo, oddechli jsme si a naši cestu po
Borneu jsme završili výstupem na nejvyšší
horu Bornea Kinabalu, jež dosahuje
nadmořské výšky 4095 m.Nezapomenutelný
zážitek je sledovat právě z vrcholku této
hory východ slunce.
Toto byla poslední zastávka naší výpravy.
Tímto bychom chtěli poděkovat za
nezapomenutelný zážitek, našemu průvodci
po Borneu, RNDr. Vladimíru Lemberkovi.
A my už jsme zvědaví, na jakou další
výpravu se s ním příště vydáme.
Miroslava Sudíková

Životní jubilea
V květnu 2011 slaví své životní
jubileum tito naši spoluobčané:
Havlíček Václav 83 let
Fenclová Evelína 65 let

Oběma bychom touto formou chtěli popřát
pevné zdraví a mnoho štěstí do dalších let.

Inzertní rubrika

www.koneprusy.cz
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V této rubrice si můžete nechat otisknout
inzerát na něco, co potřebujete koupit či
prodat. Je možné touto cestou hledat či
nabízet i drobné služby (např. stříhání,
zednické práce apod.).

OBECNÍ ÚŘAD HLEDÁ šéfredaktora
občasníku a webových stránek.
Návrh finanční odměny k jednání
1000,-Kč za vydané číslo.
Hledám dobrovolníky na pomoc při
organizování akce DVOREK 2011. Rovněž
jsou vítáni zájemci o pomoc s výtvarnými
dílnami. Tel.: 739071695

Akce v našich obcích
28.5.2011 od 15:30 DVOREK 2011
V letošním ročníku se můžete těšit na
temperamentní mexickou kapelu Los
Chilakillerz a na nové složení hvězdy prvního
ročníku kapelu Kosa vostra (dříve No
Jukebox). Kromě nich bude pro Vás
připravena čajovna s živou hudbou na
indický sitar, výtvarné dílny a divadlo pro
děti (ideálně cca od 6 let).

Ani letos nebude chybět dětská scéna –
zájemci cvičte a hlaste se. K dispozici bude
kromě již tradičního zdravého občerstvení
pod heslem kolik doneseš, tolik můžeš sníst
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i nabídka místního hostince, který se na tuto
akci přemístí do prostor školy. Těšit se
můžeme i na Fireshow a nedělní vstávání
s jógou pod vedením Nataši.

www.reverbnation.com/loschilakillerz
www.kosavostra.cz
fotky z minulých ročníků:
http://fosgo.rajce.idnes.cz/

4.6.2011 Oslava Dne dětí
Dětský indiánský den začne ve 14:00 závody
jízdních kol do vrchu pro děti.Sraz u Kapličky

25.6.2011 Vítání prázdnin
Netradiční hry a zábava, opékání, …

Z jednání zastupitelstva
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE
17.5.2011
Zasedání zahájil starosta Jiří Bartoš
informací nutnosti konání častějších
veřejných zasedání z důvodu povinnosti
odsouhlasit měsíční úpravy rozpočtu
Informace o programu – 12 bodů viz níže
Hlasování pro navržený program – všichni
„pro“
1) Informace o závěrečném účtu
obce za rok 2010 – P. Kadlečková –
viz příloha
Hlasování – všichni „pro“
2) Úprava rozpočtu ( visí ve vývěsce )
Hlasování – všichni „pro“
3) Volba skartační a likvidační komise
– zvoleni V. Šilarová, E. Fenclová,
ing. A.Smíšek
Hlasování – jmenovitě – Šilarová a
Fenclová – všichni „pro“
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Ing. Smíšek – 4 „pro“, M. Sudík se
zdržel
4) Vyhláška o poplatcích za psy č.
1/2011
Hlasování – všichni „pro“
5) Vyhláška
o
poplatcích
ze
vstupného č. 2/2011 – čtení a
porovnání se starou vyhláškou
Hlasování – všichni „pro“
6) Odkup pozemku 342/9 pí.
Tatarová - 38m2 á 200,- Kč
Hlasování – všichni „pro“
7) Zvolení pověřené osoby územního
plánu – zvolen Jiří Bartoš
Hlasování – 4 „pro“, J. Bartoš se
zdržel
8) Přístřešek pro nářadí a techniku –
informace o firmě , ceně (97200,bez DPH) Hlasování – všichni „pro“
9) Otevření kruhu za účelem hledání
využití budovy školy – kluci

posilovna, matky školka, … 1.schůzka 20.5.2011 v 19:00
10) Informace o komunikaci Za školou
– firma Promika – kanalizace je ve
správném spádu
Vodní řad – v části ulice povede po
obou stranách ulice (cca od pozemku
M.Sudíka)
11) Kulturní akce Dvorek 2011 (sobota
28.5. 15,30 – cca 24:00) – pořádá p.
Bartoš + sdružení SOWA – sponzor
ing. Václav Havlíček – místo: hřiště
a škola
12) Diskuse – 4.6. dětský den – obec +
hasiči, 24.6. vítání prázdnin-šipky,
petanque, buřty
Odsouhlasení Usnesení – hlasování – všichni
„pro“
Sepsala: Věra Šilarová

Obec Koněprusy a Bítov
IČ 00233391
Závěrečný účet obce za rok 2010
Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků
Údaje o obci
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

www:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Počet obyvatel k 31.12.2010:
Zastupitelstvo Obce Koněprusy a Bítov
Starostka:
Místostarosta:
Členové:

Obec Koněprusy, Koněprusy č.p. 63
00233391
nejsme plátci DPH
311361911
obec@koneprusy.cz
starosta@koneprusy.cz
Mgr. Jiří Bartoš
mistostarosta@koneprusy.cz Radek Havlíček
finance@koneprusy.cz
Ing. Petra Kadlečková
kultura@koneprusy.cz
Miroslav Sudík
předseda kontrolního výboru Jaroslav Preisler
koneprusy.cz
Komerční banka
11228131/0100
217 obyvatel

Mgr. Věra Sklenářová
Jaroslav Preisler
Jaroslav Bouda
Jaroslava Čampulová
Jiřina Havlíčková
Jitka Řehořová
Olga Vitujová

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Celkem:
5 jednání
Finanční výbor zastupitelstva Obce Koněprusy a Bítov
Předseda:
Olga Vitujová

www.koneprusy.cz
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Členové:

Marie Záhoříková
Petr Kadleček
Počet jednání
2
16. 04. 2010, 1. 7. 2010
Kontrolní výbor zastupitelstva Obce Koněprusy a Bítov
Předseda:
Jiřina Havlíčková
Členové:
Pavel Sklenář
Milada Boudová
Počet jednání
2
17. 01. 2010, 1. 7. 2010
Pracovně právní vztahy Obce Koněprusy a Bítov
pracovní smlouvy

Počet 1 ks

Pojištění majetku
Kooperativa a.s.
Plnění rozpočtu obce Koněprusy a Bítov k 31.12.2010
Rozpočet Obce Koněprusy a Bítov byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.01.2010.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 6. 1. 2010 do 20.01.2010.

Schválený rozpočet na rok 2010 činil v příjmech 6 854 947,- Kč ve výdajích včetně dlouhodobého financování 9 929 718 ,- Kč. Po
konečných úpravách činil rozpočet k 31. 12. 2010 v příjmech 3 576 119,41Kč , skutečné příjmy byly ve výši 3 719 119,41Kč. Po
konečných úpravách činil rozpočet k 31. 12. 2010 ve výdajích včetně dlouhodobého financování 4 921 136,29Kč, skutečné výdaje
byly ve výši 5 064 136,29Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 1 345 016,88 Kč. Konečný zůstatek účtu 8115 - dlouhodobé
financování - rezerva byl k 31.12.2010 1 345 016,88 Kč.

Příjmy
Schválený rozpočet
Výnosy z pronájmu,
prodeje a místních popl.
Výnosy z daní

Upravený rozpočet

skutečnost

138 800,00

132 648,00

132 648,00

1 657 540,00

1 882 848,50

1 882 848,50

Ostatní výnosy

900 000,00

1 226 833,00

1 226 833,00

Finanční výnosy
Výnosy z nároků na
prostř. ze SR

130 000,00

195 416,91

195 416,91

Celkem příjmy :
Dotace obce :
ÚZ

Název

4 028 607,00

138 373,00

281 373,00

6 854 947,00

3 576 119,41

3 719 119,41

příjmy

98005

Dotace na sčít. Lidu

1 891,00

98071

Dotace – volby do
posl. sněmovny
Dotace – volby do
senátu
Dotace v rámci
souhrnného dotač.
vztahu
Přeplatek dotace za
dětské hřiště
celkem

30 398,00

98071
pol. 4112

26 284,00
79 800,00
143 000,00
281 373,00

Veškeré předložené doklady splňovaly schválené náležitosti nutné k žádosti i k čerpání a následně k vyúčtování a nebylo u nikoho
nařízeno, aby finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu obce.
Čerpání rozpočtu Obce Koněprusy a Bítov za rok 2010
podrobný přehled viz.příloha
Výdaje :
Běžné výdaje
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Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
9 914 718,00
4 905 826,29

www.koneprusy.cz

skutečnost
5 048 826,29

Kapitálové výdaje
Celkem výdaje :

15 000,00
9 929 718,00

15 310,00
4 921 136,29

15 310,00
5 064 136,29

Čerpáno z podkladů Obce Koněprusy a Bítov za rok 2010:
Účetní závěrka k 31.12.2010
Příloha účetní závěrky k 31.12.2010
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 – hospodářská činnost
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.12.2010
Přehled plnění příjmů k 31.12.2010
Přehled plnění výdajů k 31.12.2010
Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2010 a byly součástí „Přezkoumání hospodaření obce Koněprusy a Bítov za
rok 2010 „ , které provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly a vnitřního auditu dne 25. 02. 2010. Při
přezkoumání hospodaření obce dle §2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. byly dle §10 odst.3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky.
Vedení účetnitnictví Obce Koněprusy a Bítov 2010
Obec účtovala v roce 2010 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (k dispozici na VZ 3. 3. 2011)
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12, Rozvaha, Inventarizační soupisy a rozpočet jsou k nahlédnutí v kanceláři
OÚ Koněprusy a Bítov v úředních hodinách po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.
V Koněprusích dne 1. května 2011
Zpracovala: Kadlečková Petra
Schválil: Bartoš Jiří
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Koněprusy dne : 17. května 2011

Dovolujeme si Vás pozvat
na příští veřejné zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek

16. 6. 2011 v 19:00
Návrh bodů programu:
1. výsledky výběrového řízení na řešení dopravní situace na
Bítově
2. úprava rozpočtu
3. spisový a skartační řád
4. podpisový řád
5. řád obecního účetnictví a oběhu účetních dokladů
www.koneprusy.cz
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6. informace o obecních účtech
7. aktuální informace z otevřeného kruhu Koncepce oživení
budovy bývalé školy jako budoucího komunitního centra
obce
8. diskuse
obec@koneprusy.cz
kancelář: 311 361 911
starosta: 724 180 871
Celobarevný Zpravodaj a další aktuální informace najdete na www.koneprusy.cz
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