Dřínovský občasník
Číslo XII/67/2019

Obecní noviny

zdarma

Obec Dřínov pořádá 7. září 2019 od 10:00 hodin
oslavy 666 let Dřínova
spojené se setkáním rodáků a dalšími kulturními
a společenskými akcemi.
Po celý den oslav je připraven program pro
děti i dospělé, výstava k historii obce, pouťové
atrakce a spousty dobrého občerstvení.
V rámci odpoledního programu vystoupí
Vladimír Walda Nerušil s kapelou, Přívoranka, Loutkové divadlo JISKRA,
Děda Mládek IB, Spice Cheers, Lucky Brew, Dani Robinson, Kabát Revival
a Pražský výtěr.
Moderuje Petr Kroutil, Original Vintage orchestra.
Oslavy proběhnou v centru obce a bude v tento den omezena doprava.
Prosíme touto cestou občany, kteří mají kontakty na rodáky a občany Dřínovem
prošlých, aby je o plánovaných slavnostech informovali a na tyto je pozvali.
Předem velmi děkujeme.
Obec Dřínov na tuto finančně náročnou akci poptává sponzory na poskytnutí
sponzorského daru jakoukoliv formou na darovací smlouvu.
Předem velmi děkujeme!
> > > INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU < < <

PRÁZDNINOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY OD 1.7. - 2.9.2019
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00
8:00 – 14:00
8:00 – 11:00
8:00 – 14:00
8:00 – 11:00

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Změna se týká také výdejního místa České pošty, s.p. a výdeje zásilek PPL.
Občané, kteří chtějí dostávat emailové informace z obecního úřadu, musí nejdříve
vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je možné stáhnout a vyplnit
z našich webových stránek a poslat elektronicky, nebo osobně na obecním úřadě.
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PETICE
Dne 7.5.2019 byla předána Obecnímu úřadu Petice podle zákona 85/1990Sb., o právu petičním,
proti ubytovně v obci, kde jsou ubytovaní cizinci, kterou je občany požádáno o zrušení ubytovny
v obci Dřínov, č.p. 20.
Obecní úřad petici postoupil Usnesením ze dne 13.5.2019 příslušnému správnímu orgánu, jímž je
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor živnostenský a odbor výstavby a územního plánování,
neboť předmět petice nepatří do působnosti Obecního úřadu Dřínov.
K problematice bylo svoláno veřejné zasedání: Karel Kohl informoval přítomné o předpokládaném
postupu vyřizování petice občanů s tím, že jednotlivé odbory nemohou šetřit souběžně. V současné
době probíhá šetření živnostenského odboru Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Na objektu není
označena provozovna, vlastník nemá živnost na ubytování, na 15.7. je předvolán majoritní vlastník.
Byly další zjištěny závady, např. není stanovisko hasičů a hygieny k ubytovacímu objektu, není veden
seznam ubytovaných, stavební úpravy …
Po ukončení šetření živnostenským odborem bude předáno nejspíš stavebnímu úřadu, neboť na
nemovitosti probíhají stavební úpravy, které vedou i podle slov dělníků ke zvýšení kapacity ubytovny.
Byla oslovena cizinecká policie, která bude zaurgována, neboť nereagovala.
Karel Kohl otevřel diskusi k tomuto bodu:
Host – jsou odváděny daně? Jak je to s pronájmem, kdo to vše řídí?
Toto nezjistíme, daně jsou v kompetenci finančního úřadu, majitelé to pronajímají nejspíš třetí osobě.
Host – co na to cizinecká policie?
Byla písemně oslovena a zítra bude urgováno, nicméně se ubytovaní velmi rychle mění. Jitka
Bocková již v kontaktu s cizineckou policií byla a bylo sděleno, že jsou to občané Evropské unie
a mají stejný práva, jako občané obce a není nutné provádět kontrolu či identifikaci.
Host – dělají nepořádek, jsou hluční, děti skáčou po zaparkovaných vozidlech, kolem bydlící musí být
zavřeni doma, protože venku je hluk, proč je neřeší Městská policie?
Městská policie provedla na počátku pouze kontrolu osobních dokladů, které nejsou v českém
jazyce, na nic jiného nemá kompetence (pokud neřeší nějaký přestupek proti obecně závazné
vyhlášce nebo trestnou činnost). Zda tady ubytovaní jsou legálně, to je v kompetenci pouze cizinecké
policie.
Co se pravomoci obce (zastupitelů) týče, je možné po předchozím oznámení vstoupit do objektu, ale
není možné provádět kontrolu. Kontrolovat lze pouze objekty, které jsou v majetku obce. Obec
neustále tlačí zástupce majitelek k zajištění pořádku, přeparkování vozidel na jejich soukromý
pozemek, k poučování ubytovaných o nakládání s odpady a údržbě veřejného prostranství.
V poslední době není ale problém s komunálním a stavebním odpadem vhazovaným do odpadu
separovaného pouze ze strany ubytovaných. Karel Kohl v tuto chvíli informoval o legislativním
a především cenovém vývoji nakládání s odpady, kdy je nutné zajistit požadovaný poměr mezi
netříděným a tříděným komunálním odpadem. Ceny za likvidaci odpadů každoročně porostou, obec
bude nucena zvyšovat poplatky. Zvažujeme možnosti, jak zamezit znečišťování separovaného
odpadu a za pomoci získání dotace vytvořit například oplocená a monitorovaná separační hnízda.
Dále připravujeme výzvu pro podnikatele k předložení smlouvy na odvoz a likvidaci odpadů
oprávněnou osobou, popřípadě tyto smlouvy s podnikateli uzavírat.
Nicméně hrozí, že pokud budou sběrná hnízda dostatečně zajištěna, bude odpad vyhazován
kdekoliv po obci i v okolí. Co se ubytovaných týče, tak pokud už se naučí nakládat s odpady, odejdou
a přijdou noví.
Host – já jsem to po nich několikrát z kontejnerů vytahoval, ale je to zbytečné, do hodiny je to tam
zase.
Karel Kohl má informaci, že správci končí k 30.6. smlouva a není jasné, zda bude prodloužena, nebo
mají majitelé s objektem jiný záměr.
Host – nedá se řešit parkování jejich aut například placeným parkovištěm s rezervací parkování pro
hosty Hostince Na Staré a pro místní?
Je to jedna z možností, ale kontrolu dodržování má v kompetenci opět pouze městská a státní
policie, jejich auta se přesunou jinam v obci.
Host – tak tedy zakázat parkování v celé obci a pro občany udělit výjimky!
Karel Kohl - nelze udělovat výjimky, navíc by nezaparkovaly ani návštěvy.
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Host – celé parkoviště oplotit, udělat třeba sběrný dvůr, nebo kontejnery na separovaný odpad pro
celou obec umístit jen na parkoviště, zasypat hromadami štěrku, zamezit jim přístup z obecního
pozemku do objektu …
Možnosti byly prodiskutovány, nechceme tu ghetto s ploty, přemístěním kontejnerů na separovaný
odpad na jedno místo by znevýhodnilo většinu občanů, nakonec všechny návrhy byly zamítnuty.
Host – vrátím se k jejich chování na veřejném prostranství, zabírají parkoviště stolky, grilují tam, jsou
nesmírně hluční, řvou na sebe, troubí, vykonávají potřeby přímo venku, několikrát túrovali a ostře
jezdili s fialovým autem, když je povolána policie, už je většinou nezastihnou. Co tedy z toho
parkoviště udělat něco jiného? Často okupují celý prostor kolem ubytovny a je obtížné mezi nimi
projít či projet. Teď zrovna grilovačku rozjeli
Karel Kohl sdělil, že toto bylo se správcem projednáváno, ale on sdělil, že s nimi nic nezmůže, ať si
je vytlačí obec. Toto lze vyřešit úpravou obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a užívání
veřejného prostranství, bude prověřena stávající.
Dále bylo diskutujícími hosty navrženo vytvořit obecně závaznou vyhlášku na zákaz parkování s
vyhrazením konkrétních parkovacích ploch, umístění parkovacího automatu, opakovaně bylo hlášeno
pojíždění jejich auto po obci, parkování na jejich pozemcích, umístění dopravní značky zákaz stání
na parkovišti ...
Je nutné stále volat městskou policii, i když ve většině případů při jejich příjezdu nejsou narušitelé
přistiženi, vozidlům parkujícím na veřejné zeleni lze instalovat botičku a vytlačit je postupně, možnosti
regulace parkování a záboru veřejného prostranství budou konzultovány s městskou policií
Přítomným bylo sděleno, že veškeré přestupky jsou průběžně řešeny, ale situaci to nikterak
nezlepšuje.
Host –může obec oznamovat přestupky?
Jitka Bocková - ano, obec předává přestupky ve věcech, které se týkají obecního majetku,
přestupkové komisi na Městský úřad Kralup nad Vltavou, nemůže však řešit přestupky proti
občanům, jedná se o občanskoprávní spor.
Karel Kohl – je možné povolit obecně závaznou vyhláškou parkování na veřejném prostranství
občanům, kteří nemohou zaparkovat na svém vlastním pozemku.
Problém máme i s nákladními automobily, jejichž řidiči nerespektují omezení 12 tun a jezdí s plně
naloženými návěsy – to by měl hlídat majitel autodopravy, musel by na to mít povolení.
Jitka Bocková – tuto skutečnost jsem opakovaně prověřovala, a pokud má majitel autodopravy v obci
registrovanou provozovnu, může jezdit i s nákladem.
Karel Kohl namítá, že bez vyřešení tohoto problému je zbytečné dělat povrchy komunikací. Na
podnět k objednání policejní kontroly s váhou bylo řečeno, že váhy musí mít certifikaci a není
jednoduché je na kontroly umístit. Obec k tomuto nemá pravomoci.
Někteří hosté si stěžují, že se jim vlivem těžké nákladní dopravy klepou a praskají nemovitosti, na
nepřiměřenou rychlost jízdy v obci, na ranní túrování vozidel v areálu autodopravy, ve dvě ráno už
vyjíždějí plně naložení a občany budí.
Jitka Bocková – několikrát byla povolána hlídka městské policie na popud občanů, ještě ani jednou
nebyl zjištěn přestupek.
Host – mohla by obec občany více informovat o aktuálním dění v obci?
Další host – mohla by obec zajistit opravu obecního rozhlasu u č.p. 11, poslední hlášení rozjelo hrnky
na stole, je tak moc nahlas, až tomu hlášení není rozumět, nešlo by jej přendat na vzdálenější sloup?
Jitka Bocková – informace jsou zveřejňovány na obecních webových stránkách a Facebooku, také
jsou vyvěšovány plakáty. Pokud pořadatel akce nepožádá o vyhlášení rozhlasem, mnohdy o akci
nevíme. Obecní rozhlas byl nedávno opravován, protože nebyl slyšet, bude objednána oprava a
nastavení hlasitosti znovu. K zasílání informací emailem je nutné vyplnit a podepsat souhlas, jak
nařizuje GDPR, občané jsou vyzýváni v Dřínovském občasníku již druhým rokem.
Host – je nutné řešit volné pobíhání psů a psů bez vodítek
Pokud je znám majitel, upozornit přímo jeho, jinak volat městskou policii. Při opakovaném útěku psů
jednoho majitele lze na obecní úřad podat stížnost.
Znovu probíhá diskuse o ubytovaných cizincích a jejich chování.
Karel Kohl ještě informoval, že všechny trativody ze kterých vytéká splašková voda, budou
v zaslepeny.
Poté ukončil diskusi s tím, že řešení petice je v běhu a po ukončení řešení odbory městského úřadu v
Kralupech nad Vltavou bude svoláno veřejné zasedání a občané o výsledku šetření budou
informováni.
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Živnostenským odborem byl dne 13.6.2019 zaslán dopis obecnímu úřadu Dřínov:
Po zjištění faktického provozovatele ubytovny zahájí živnostenský úřad kontrolu jeho podnikatelské
činnosti, v průběhu kontroly se zaměří zejména na platnost živnostenského oprávnění provozovatele
a na způsobilost provozovny dle zvláštních právních předpisů, zejm. na způsobilost dle stavebního
zákona, způsobilost hygienickou a požární. Prověřeno bude rovněž vedení povinných evidencí dle
živnostenského zákona a dalších dotčených právních předpisů.
V případě, že živnostenský úřad zjistí porušení jakéhokoli právního předpisu souvisejícího
s provozem ubytovny, pak v rozsahu svých kompetencí buď uloží sankci nebo zjištění postoupí
orgánu státní správy věcně příslušnému k řešení daného porušení zákona (např. stavební úřad,
krajská hygienická stanice apod.).
V souvislosti s požadavkem občanů na zrušení ubytovny je třeba konstatovat, že pokud se nepodaří
prokázat ubytovateli závažné porušování živnostenskoprávních předpisů, nemá živnostenský úřad
legální možnost provozovnu zrušit.
Ve věci doporučujeme obci, případně podateli petice, obrátit se na Policii ČR - Službu cizinecké
policie, k prověření ubytovaných cizinců.
Obecním úřadem byla Služba cizinecké policie vyzvána a výzva byla urgována, zatím bez reakce.
Dále byla situace opakovaně prodiskutována s Městskou policií, kteří mohou být k přestupkům proti
občanskému soužití a nedodržování obecně závazných vyhlášek telefonicky povoláváni, pokud není
aktuální situace v jejich kompetenci, předávají případ státní policii.

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 11.6.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
6/1
Program včetně navržených změn
6/2
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 7700101764_2/BVB se společností
GasNet, s.r.o., IČO 27295567 je stavbě „Reko VTL DN 500 Dřínov – Byškovice – 1. et., číslo
stavby 7700101764“.
6/3
Přijetí dotace v maximální výši 604 706,57 Kč ze státního rozpočtu na akci
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov
a Újezdec“ z Operačního programu Životní prostředí
6/7
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6/4
Výsledek výběrového řízení na dodavatele kompostérů na projekt
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008544 „Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov
a Újezdec“ a uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení Kricner s.r.o., Praha, IČ
01711229 za vysoutěženou cenu včetně DPH 636 484,20 Kč.
6/5
Stav finančních prostředků Obce
6/6
Zprávu o činnosti Městské policie Odolena Voda

INFORMACE
o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
Místo konání:
Doba konání:

Obec Dřínov, zasedací místnost obecního úřadu, Dřínov 38
v úterý 25.6.2019 od 18:30 hodin

Navržený program:
1. Petice občanů – informace o průběhu šetření
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2018
3. Účetní závěrka za rok 2018 obce Dřínov
4. Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2018
5. Smlouvy a dodatky
6. Zprávy o kontrole FV a KV
7. Plnění usnesení
8. Různé – dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po
vyvěšení programu zasedání a další
9. Diskuse
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Závěrečný účet za rok 2018
Obec hospodařila v roce 2018 podle schváleného rozpočtu ze dne 12.12.2017 upraveného v průběhu roku devíti
rozpočtovými opatřeními.
Hospodářská činnost obce není zavedena.
Podíl závazků na rozpočtu ÚC je 18,39%, celkový objem dlouhodobých závazků činí 8 195 487,07 Kč.
Všechny obdržené dotace byly využity a vyúčtovány.

Údaje o příjmech a výdajích obce
PŘÍJMY Paragraf

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

0000

6405827.67

5683550.00

6433008.90

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly

980.00

0.00

980.00

3314

Činnosti knihovnické

378.00

50.00

300.00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

0.00

100.00

100.00

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

26800.00

0.00

26800.00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3800.00

0.00

3800.00

30859.00

5000.00

35000.00

336075.60

311000.00

337000.00

1000.00

0.00

35500.00

134853.00

162000.00

136769.00

5651.48

2500.00

5655.00

6946224.75

6164200.00

7014912.90

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

3722

Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3639

CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Paragraf
2212

Silnice

2292

2341

Dopravní obslužnost veřejnými službami
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly
Vodní díla v zemědělské krajině

3111

Mateřské školy

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

2321

3341

Pořízení,zachování a obnova hodnot
míst.kultur,nár,a hist.po
Rozhlas a televize

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3631

Veřejné osvětlení

3635

Územní plánování

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5212

Ochrana obyvatelstva

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512
6112

3326

65620.00

90000.00

90000.00

154114.97

200000.00

200000.00

660590.70

532662.00

662822.00

24200.00

100000.00

100000.00

0.00

125000.00

86000.00

0.00

25000.00

25000.00

30472.00

20200.00

35800.00

5228.00

50000.00

50000.00

540.00

8000.00

8000.00

0.00

4000.00

4000.00

47636.00

70000.00

78000.00

113924.00

140000.00

140000.00

17342.00

36000.00

39000.00

156348.00

170000.00

170000.00
109000.00

0.00

0.00

26751.00

18000.00

26960.00

513820.00

460000.00

513900.00

30250.00

0.00

30250.00

1275181.22

900000.00

1303565.00

0.00

1000.00

1000.00

68400.00

70000.00

70000.00

Požární ochrana - dobrovolná část

135584.00

100000.00

141000.00

846331.00

815000.00

847800.00

20442.90

0.00

20442.90

6118

Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků
Volba prezidenta republiky

18617.90

0.00

18617.90

6171

Činnost místní správy

1041451.98

1326000.00

1184197.10

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

9981.30

10000.00

10000.00

6399

Ostatní finanční operace

39140.00

60000.00

60000.00

5301966.97

5330862.00

6025354.90

6115

CELKEM VÝDAJE

Hospodaření obce Dřínov skončilo v roce 2018 s přebytkem 1 941 895,78 Kč.
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Nakládání s majetkem obce
Inventarizace byla provedena ve dnech 3.12.2018 až 31.1.2019 s následujícími závěry:
•
•
•
•

přírůstky majetku obce v roce 2018
úbytky majetku obce v roce 2018
stav finančních prostředků v roce 2018
celková hodnota majetku obce k 31.12.2018
(majetkové účty, majetek v podrozvaze)

328.167,00 Kč
5.787,66 Kč
3.749.892,73 Kč
84.029.028,23 Kč

Mezi účetním stavem a stavem zjištěným inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
1. přírůstky majetku obce v roce 2018

Multicar, Fukar listí, čerpadlo kalové
Zboží a materiál
• rozšíření stávajícího majetku v roce 2018
rybník
rekonstrukce skladu
Místní komunikace a chodníky – zaměření

260 177 Kč
22 290 Kč
24 200 Kč
6 700 Kč
14 800 Kč

2. úbytky majetku obce v roce 2018
pozemky – prodej, směna
prodej zboží a služeb

345,00 Kč
5 442,66 Kč

Dotace získané ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a EU
(v Kč)
Dotace
Úřad práce – aktivní politika
zaměstnanosti (dělník pro údržbu
veřejné zeleně)
Volby

Poskytnuto
177 915,00

39 060,80

Příspěvek na výkon státní správy

77 400,00
294 375,80

Čerpáno
156 210,00 mzdy, zdravotní a
sociální pojištění, daň
ze mzdy (doplatek
mezd 2017)
39 060,80 poštovné, ostatní
osobní výdaje
77 400,00 přenesená působnost
272 670,80

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hospodaření obce bylo přezkoumáno podle §2 a §3 zákona 420/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů dne
6.6.2019 s výsledkem zjištěných chyb a nedostatků:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Přílohy
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 v podrobném členění
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Výkaz FIN 2-12M v členění dle rozpočtové skladby
Rozvaha ÚSC
Výkaz zisků a ztrát
Příloha ÚSC
Vyúčtování finančních vztahů se SR a krajem
Přílohy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách.

Návrh závěrečného účtu Obce Dřínov za rok 2018 bude projednán
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 25.6.2019
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Veřejná zasedání jsou veřejná a účast hostů je pro nás zastupitele přínosem.
Dává nám tak povzbuzení k naší práci a pocit, že tu nejsme jen sami pro sebe.
Veřejnost dává spoustu podnětů a nápadů, práce nás o to víc těší. Je smutné,
že se ve větším počtu scházíme tak zřídka.
Děkuji, že máte zájem o prostředí, ve kterém žijete a podpoříte svou účastí na
veřejných zasedání naši činnost.
Jitka Bocková

Naše paní knihovnice ve spolupráci s knihovnou Mladá Boleslav vyřadila tituly knih,
které nejsou několik let půjčovány, aby mohlo dojít k obnově knižního fondu.
Vyřazené knihy jsou k dispozici zdarma, stačí zajít do knihovny v půjčovní době
(středa od 15:00 do 18:00 hodin), nebo v úředních hodinách obecního úřadu.
V době výpůjční doby je možné s paní knihovnicí také objednat knihy, o které máte
zájem.

> > > CO SE PŘIPRAVUJE < < <
Hasiči Dřínov ve spolupráci s obcí pořádají v neděli 23.6. před hasičárnou akci
Vítání prázdnin. Akce začíná ve 13 hodin programem pro děti a od 16 hodin
zahraje skupina Hurwajs.
Obec Dřínov pořádá 7. září 2019 od 10:00 hodin
oslavy 666 let Dřínova spojené se setkáním rodáků
a dalšími kulturními a společenskými akcemi.
Po celý den oslav je připraven program pro děti i dospělé, výstava k historii
obce, pouťové atrakce a spousty dobrého občerstvení.
V rámci odpoledního programu vystoupí Vladimír Walda Nerušil
s kapelou, Přívoranka, Loutkové divadlo JISKRA, Děda Mládek IB, Spice
Cheers, Lucky Brew, Dani Robinson, Kabát Revival a Pražský výtěr.
Moderuje Petr Kroutil, Original Vintage orchestra.
> > > ODPADY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ < < <
KOMPOSTÉRY

Žádost o dotaci z OPŽP v rámci 103. výzvy na kompostéry pro občany na projekt „Pořízení kompostérů
pro občany obcí Dřínov a Újezdec“ byla registrována a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Na základě výběrového řízení na dodavatele byla uzavřena kupní smlouva na dodávku komposterů,
jejichž výdej bude prováděn společně s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a následném darování, termín
výdeje bude zveřejněn obvyklým způsobem.
BIO POPELNICE
Žádáme občany, kteří si začali ,, přivlastňovat´´ veřejné popelnice na BIO odpad, aby popelnice nechali
stát na veřejném stanovišti s ostatními popelnicemi. Tímto sobeckým jednáním znemožňují jejich
využití dalšími občany. Pokud by někdo chtěl svojí poplenici, tak si může zakoupit vlastní a přijít na
obecní úřad, kde mu bude zdarma vydána známka pro svoz.
Vzhledem k rostoucímu nepořádku na stanovištích určených pro separovaný odpad jsme museli
přistoupit k tomu, že jsme na stanoviště rozmístili fotopasti, po vyhodnocení pořízených záznamů
budeme občany, kteří se tohoto jednání dopustouštějí, kontakovat, případně věc předáme Městské
polici v Odoleně Vodě.
7

SEPARACE ODPADŮ
V letošním roce extrémně řešíme zanášení kontejnerů se separovaným odpadem odpadem
netříděným. Dosud se nám podařilo odhalit jen malý počet viníků. Situaci řešíme přípravou změny
stanovišť separovaného odpadu a jejich zabezpečení kamerovým systémem. Změnou stanovišť dojde
nejspíš k delší docházkové vzdálenosti, hnízda budou oddálena od hlavních komunikací, za tyto
komplikace se předem omlouváme, ale nemáme na vybranou.
Je smutné, když se dozvíme, že k nám ukládají odpady také občané sousedních obcí, či lidé úplně cizí,
Dřínovem pouze projíždějící. Pokud není jejich identifikace, není možné viníka oslovit.
Není třeba se bát, zdroj informací nebude nikde uváděn a Městská policie může přestupky řešit
pokutami. Nebudeme tak zvyšovat náklady na odvoz a likvidaci odpadů a obalů a tím i místní poplatek
za nakládání s odpady o tyto vícenáklady. Již od příštího roku dojde k navýšení poplatků díky
legislativě, kdy rok od roku budou náklady na ukládání odpadů na skládky vyšší. Cenu výrazně ovlivní
poměr mezi separovaným a směsným odpadem, tedy čím více třídíme, tím menší bude nárůst. Je tedy
na nás všech, kolik za odpadu budeme do budoucna platit.
Prosím tedy, kdo ví o někom, kdo k nám ukládá odpady z okolních obcí, popřípadě dává do tříděných
odpadů odpad jiný, dejte nám vědět - na obecní úřad, zastupitelům či zcela anonymně do schránky
u vstupu do úřadu. Vaše jméno bude ochráněno!!!
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ
Na tomto místě děkuji všem našim občanům, kteří nám pomáhají s údržbou veřejné zeleně a úklidem
veřejného prostranství před svými nemovitostmi. Děkuji také těm, kteří se starají o památník padlým
a zeleň u zvoničky. V letošním roce se nepodařilo ve spolupráci s Úřadem práce zajistit dělníky pro
údržbu obce a ani brigádníky, počasí nás zkouší rok od roku úspěšněji a úspěšněji. Vaše pomoc je pro
nás velkým přínosem a velmi si jí vážíme!!!!

> > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < <

Všem oslavencům v měsících březen, duben, květen a červen přejeme za občany Dřínova lásku,
životní optimismus, pohodu
a do dalších let hlavně hodně zdraví.
Vítáme do života nově narozené občánky Dřínova a přejeme dětem
i rodičům především zdraví, lásku, štěstí a životní pohodu.
Rodiče nově narozených dětí mohou požádat o přivítání
občánků do života na obecním úřadě při současném doložení
rodného listu dítěte. Podmínkou je trvalé bydliště ve Dřínově
alespoň jednoho z rodičů.

Závěrem si dovoluji za kolegy zastupitele a zaměstnance popřát
dětem pěkné prázdniny, všem příjemné dovolené a těším se, že se
potkáme na společenských akcích či na veřejných zasedáních.
Také se těšíme na Vaše podněty vedoucí k příjemnějšímu žití tady
u nás doma.
Jitka Bocková
Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude do 1.9.2019!
příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání.
Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám.
Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ 00236802, Dřínov 38, 277 45 Úžice, T: 315 782 172, obec@drinov-melnicko.net, www.drinov-melnicko.net. Evidenční číslo
MK ČR E 17342
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