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V červnu už se červená
každá druhá jahoda.
I třešně se červenají,
špačci z toho radost mají.

zdarma

Nejen špačci, děti taky.
Když nepřijdou černé mraky,
třešněmi se budou cpát
a s peckami bojovat.
www.dětskéstranky.cz
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU < < <

I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov
Obecní úřad Dřínov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřínov,
svolaného
starostkou obce Jitkou Bockovou.
Místo konání:
Doba konání:

Obec Dřínov, zasedací místnost obecního úřadu, Dřínov 38
v úterý 8. června 2021 od 18:30 hodin

Navržený program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2020
2. Účetní závěrka za rok 2020 obce Dřínov
3. Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2020
4. Zprávy o kontrole FV a KV
5. Smlouvy a dodatky
6. Prodej obecních pozemků
7. Obecně závazné vyhlášky a Směrnice
8. Změna územního plánu obce Dřínov č.3
9. Plnění usnesení
10.Různé – dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po
vyvěšení programu zasedání a další
11.Rozpočtové opatření
12. Diskuse

Závěrečný účet za rok 2020
Obec hospodařila v roce 2020 podle schváleného rozpočtu ze dne 13.12.2019 upraveného v průběhu roku
sedmi rozpočtovými opatřeními.
Hospodářská činnost obce není zavedena.
Všechny obdržené dotace byly využity a vyúčtovány.
Nakládání s majetkem obce
Inventarizace byla provedena ve dnech 1. 1. 2021 až 31. 1. 2021 s následujícími závěry:
•
•
•
•

přírůstky majetku obce v roce 2020
úbytky majetku obce v roce 2020
stav finančních prostředků v roce 2020
celková hodnota majetku obce k 31.12.2020
(majetkové účty, majetek v podrozvaze)

370 776,45 Kč
77 858,42 Kč
5 666 982,87 Kč
85 913 786,57 Kč

Mezi účetním stavem a stavem zjištěným inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
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Přírůstky majetku obce od 1.1. do 31.12.2020
Nově pořízený majetek :

KČ

(018)
účetní program Ke-4

14 738,00 Kč

(028)
Křovinořez, 4x analogová stanice, fotopast, odpadkové koše, stoly STIGA,
monitory, přepážka, vysavač

128 699,45 Kč

(031)
pozemky - darovací smlouva, bezúplatný převod, směna

3 950,00 Kč

(902)
kávovar

2 790,00 Kč

(132)
18 715,00 Kč

zboží - popelnice
Rozšířený stávající majetek :
(042)
rybník

21 594,00 Kč

mateřská škola

180 290,00 Kč
Úbytky majetku obce od 1.1. do 31.12.2020
Vyřazení majetku: likvidace

KČ

(018)
29 541,00 Kč

Vyřazení nefunkčního majetku inv.č. PM 66
(028)

33 484,42 Kč

Vyřazení nefunkčního majetku inv. č.
(902)

5 723,00 Kč

Vyřazení nefunkčního majetku inv. č.
Vyřazení majetku: prodej
(031)
pozemky - prodej, směna

491,52 Kč

(132)
prodané zboží - popelnice, pohledy

8 618,48

Plnění rozpočtu dle tříd

Příjmy

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

6 361 650,87

7 014 000,00

90,70

7 054 880,00

90,17

693 229,13

725 352,34

593 700,00

122,17

748 280,00

96,94

22 927,66

0,00

1 000,00

0,00

56 000,00

0,00

56 000,00

Rozdíl

2

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:

753 654,40

94 800,00

794,99

753 654,40

100,00

0,00

7 840 657,61

7 703 500,00

101,78

8 612 814,40

91,03

772 156,79

5 965 876,19

7 217 000,00

82,66

8 058 110,00

74,04

2 092 233,81

201 884,00

821 000,00

24,59

2 874 204,40

7,02

2 672 320,40

6 167 760,19

8 038 000,00

76,73

10 932
314,40

56,42

4 764 554,21

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:

-1 672 897,42

334 500,00

-500,12

2 319 500,00

-72,12

3 992 397,42

Financování celkem:

-1 672 897,42

334 500,00

-500,12

2 319 500,00

-72,12

3 992 397,42

Příjmy celkem:

Výdaje
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:

Výdaje celkem:

Financování

Dotace získané ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a EU (v Kč)
Dotace

Čerpáno

Poskytnuto

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a
zastupitelstev krajů
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na činnost JSDH
Jednorázový příspěvek obcím

30 000,00
89 500,00
11 200,00
617 500,00
748 200,00

23 454,40 poštovné, ostatní osobní
výdaje
89 500,00 přenesená působnost
10 400,00 800,00 Kč v roce 2019
Kompenzační bonus
123 354,40

Hospodaření obce Dřínov skončilo v roce 2020 s přebytkem 1 672 897,42 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hospodaření obce za rok 2020 bylo přezkoumáno podle §2 a §3 zákona 420/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů dne
17.5.2021 s výsledkem zjištěných chyb a nedostatků:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Přílohy
Závěrečný účet obce za rok 2020 v podrobném členění
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Výkaz FIN 2-12M v členění dle rozpočtové skladby
Rozvaha ÚSC
Příloha ÚSC
Výkaz zisků a ztrát ÚSC
Přílohy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách.

Návrh závěrečného účtu Obce Dřínov za rok 2020 bude projednán
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 8.6.2021.
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> > > ODPADY < < <
Od ledna příštího roku bude zásadní změna v oblasti nakládání s odpady vyvolaná hodně
nepovedenou aktualizací zákona o odpadech platnou již od ledna letošního roku.
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování
poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze
současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce
2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029.
Pro naše občany to znamená, že je nutné snižovat každoročně produkci směsného
komunálního odpadu a zvyšování podílu recyklovatelných odpadů a obalů (množství
směsného komunálního odpadu by nemělo překročit 60 litrů na občana za měsíc). Mění se
také systém vybírání poplatků. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra, odborem kontroly
a dozoru, je připravována nová obecně závazná vyhláška, konkrétní sazby poplatků však
zatím nejsou známy.
Od ledna 2022 bude svozová firma svážet také popelnice o objemu 70 litrů, protože
certifikované o kapacitě 60 litrů se zatím nevyrábějí. Popelnice budou k zakoupení na
obecním úřadě.
Zároveň obec zajistí navýšení kapacit pro separované odpady a sběr použitelných výrobků
k dalšímu použití.

> > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < <

Všem oslavencům 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.

FB kamínky
Přišel nápad z řad kamínkářek, co takhle udělat výstavu, třeba darovat na
roznášku, předat si zkušenosti, jen tak se poznat…? Vhodná doba by byla
při nějaké společenské akci pro děti.
Pokud situace dovolí, je tradičně v plánu rozloučení s prázdninami. Tak
tedy pokud se nápad někomu líbí a třeba jej doplní svými nápady, ozvěte
se prosím na obecní úřad.
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> > > SPORT < < <
Fotbalový oddíl TJ Sokol Dřínov zve na přátelské utkání Dřínov - Ledčice na fotbalové
hřiště v sobotu 5. června od 14:00 hodin.
Již tradiční Kýbl cup proběhne v sobotu 26. června, po skončení naváže zábava Na
Dřínově tam je Bigbít vol. III
Stolní tenis
Stručný souhrn - sezóna 2020/2021

Asi jako všechny obory, tak i náš sport postihla celosvětová pandemie a ovlivnila v řadě již druhou
stolnotenisovou sezónu. Zatímco regionální soutěže družstev ročníku 2019/2020 se odehrály alespoň z
poloviny, letošní sezóna byla po čtyřech podzimních kolech pozastavena a následně rozhodnutím řídicích
orgánů zcela anulována. Obdobně postupovaly svazy v celé ČR, jak regionální, tak ty krajské. Klapot míčku se
tak ozýval pouze z heren profesionálních oddílů. My, amatéři ze Dřínova, tak již druhým rokem bedlivě
sledujeme všechny semafory, psy, mimořádná opatření, tiskové konference vlády, rozvolňovací balíčky atd. a
někteří z nás zauvažovali o studiu na právnické fakultě, abychom se vyvarovali nechtěných přestupků a
trestných činů provozováním nelegální sportovní činnosti.
V rámci všech těch opatření se však snažíme nikterak nezahálet. V době první velké uzavírky, kdy jsme se
nemohli scházet ani venku, byla v plánu domácí příprava alespoň pro kategorii mládeže. Zde je namístě
pochválit všechny děti za přístup k „distančním tréninkům“ a poděkovat za spolupráci rodičům. Hráči po dobu
několika týdnů poctivě plnili fyzickou a technickou přípravu, hledali po obci smajlíky a plnili různé terénní
úkoly. Nejpilnějším hráčem se v tomto ohledu ukázal být Jan Votoček, který nasbíral nejvíce bodů a odnesl si
odměnu Smajlíka Antikoviďáka.
Omezení nás zastihlo právě v době, kdy jsme měli formou různých akcí oslavit dvacáté výročí mládežnického
stolního tenisu ve Dřínově. Na toto jsme si stihli bohužel jen trošku přiťuknout na celooddílovém soustředění
v Krkonoších a s dětmi nakouknout pod pokličku „ochutnávkou“ některých (více teoretických) chystaných
disciplín v jednom tréninkovém podvečeru. Jen, co se zdravotní situace stabilizuje, hodláme v oslavných akcích
pokračovat v plné parádě. V září 2020, v době před-po-lockdownové, jsme se celý oddíl sešli na soustředění v
Krkonoších, v prosinci nacpali do kalendáře Mikulášskou obíhačku a Vánoční turnaj pro děti uspořádali
poslední možný den (PES 3,99). Tímto se nám na dlouhou dobu opět herna uzavřela a všichni jsme doufali, že
krize začátku roku 2021 nepotrvá dlouho. Místo toho pandemie nabrala na síle. Konec zimy a začátek zimního
jara 2021, kdy se nesmělo cestovat ani mezi okresy a sportovat ti šťastnější mohli alespoň v katastru (své) obce,
jsme povětšinou odpočívali a nabírali sil na první tréninky. S postupným „rozvolňováním opatření“ jsme se pak
27. 4. 2021 konečně alespoň s dětmi sešli na prvních letošních venkovních trénincích.
Kdo kdy hrál stolní tenis, ví, jak je obtížné jej provozovat pod širým nebem. S míčkem o hmotnosti 2,7 gramu
si poradí sebemenší závan větru, stěhovat pingpongové stoly kamsi na trochu rovný povrch není zrovna
praktické a venkovními stoly, potažmo venkovním hřištěm se stoly oddíl nedisponuje. Původní návrh
„venkovní herny“ jsme tedy zavrhli a místo toho se pustili do obnovy fyzické kondice sportováním v terénu
formou různých míčových her, atletických disciplín a agility. No a 10.5.2021 nastal konečně ten kýžený den D,
kdy se mohla alespoň mládež (samozřejmě neopomeňme obligátně zmínit, že za přísných hygienických
opatření) částečně po skupinkách vrátit k tréninkům i v herně. V květnu se postupně dočkali už i dospělí, a tak
se znovu chystáme na novou sezónu, ve které už snad k žádným významným omezením docházet nebude, a
my budeme moci zase směle trénovat, zápasit, turnajovat a scházet se s přáteli – sportovci.
Skutečné (zdravotní, výkonnostní) dopady omezení možnosti sportování se zcela jistě projeví až v budoucnu,
ale už nyní je patrné, jak se tréninkový a zápasový výpadek negativně projevuje zejména u hráčů mládežnických
kategorií; a to nejen výpadek kondiční, ale bohužel částečně i sociální a režimový (což samozřejmě souvisí
hlavně s uzavřením škol). Je jasné, že i když se hráči (kteří u sportu zůstali) dostanou zpět do tréninkového
režimu, věkové kategorie, ve kterých mohli soutěžit, jsou jim nenávratně zapovězeny. Snad se časem ukáže, že
rok a půl absence pravidelných tréninků a soutěží se ukáže být jen minimální obětí v porovnání s oběťmi
onemocnění. Tak – hlavně hodně zdraví, sil a optimismu – a buďme fit!
6

Vánoční turnaj dětí do 15 let 18.12.2020
(Pořadí: 1. David Ransdorf, 2. Nicol Šályová,
3. Lukáš Olmer, 4. Jan Votoček)

Z Mikulášské obíhačky 4.12. 2020

KŘIŽOVATKA NA D-8 JDE DO ČTYŘMĚSÍČNÍ REKONSTRUKCE
Ředitel silnic a dálnic Ing. Radek Mátl v pondělí na svém Twitteru oznámil, že známá mimoúrovňová
křižovatka na dálnici D-8 u Úžic a Kralup nad Vlt. jde i se svými přilehlými větvemi na čtyři měsíce do velmi
důkladné rekonstrukce.
Tato obnova se bude týkat úseku, jež byl dokončen v roce 1993, návazná část pak následovala o tři
roky později. Dle ŘSD se zde jedná o jeden z nejužívanějších dálničních úseků v ČR, kdy tento každý
pracovní den použije bezmála 50 tisíc vozidel, přičemž u 1/3 z těchto se jedná o těžké a mnohdy až
přeložené kamiony.
Během oprav vozovky na jednotlivých větvích mimoúrovňové křižovatky u Úžic budou řidiči nuceni
použít naplánované objížďky. Zhotovitelem oprav zde bude sdružení Eurovie a Strabagu. Během zakázky
s vysoutěženou cenou 358,5 mil. Kč se na D-8 bude pracovat jak v pražském směru ke Zdibům na úseku
o délce 6 km, tak i v tom ústeckém o délce přes 9 km.
Dle samotného projektu bude tento rozdělen na 9 návazných etap, které se budou týkat 16-ti
stavebních objektů. Někde dojde pouze na rekonstrukci obrusné vrstvy, v některých částech však půjde
o vcelku zásadní rekonstrukci do hloubky podstatně větší. Ve směru na Prahu se počítá se dvěma novými
zálivy pro potřeby nouzového zastavení. Svého zásadnějšího omlazení se dočkají rovněž dálniční mosty,
a to včetně jejich příslušenství.
Obnovy se dočkají rovněž svodidla i přístupy k dálničním hláskám. Pochopitelně, že také dojde
na směrové sloupky a svislé i vodorovné dopravní značení. Kolem protihlukových stěn bude přistoupeno
k opravě dlažeb. Ve vybraných částech dojde i k instalaci nových dálničních plotů, jež zde mnohdy viditelně
absentovaly.
Samotná stavba bude zahájena v červenci 2021, doba jejího trvání by neměla překročit konec
letošního října. Doufejme, že optimistický termín bude dodržen a že jeho finále nenaruší ani podzimní
volby, ani návrat celosvětové pandemie.

7

V Kralupech nad Vltavou se uskuteční PRVNÍ FARMÁŘSKÝ TRH na Palackého náměstí a pěší zóna v blízkosti kostela.
Akci organizuje KaSS Kralupy nad Vltavou http://www.kasskralupy.cz

MAS Kralupsko v současnosti připravuje svou strategii pro období
2021 – 2027. Na realizaci této strategie pak získá vyšší desítky
milionů. Rozsah aktivit, které může MAS podpořit, je široký. MAS
Kralupsko může poskytnout dotace výstavbu chodníků a cyklostezek.
Dále bude možné rekonstruovat památky, kulturní domy, mateřské a
základní školy, revitalizovat veřejná prostranství či rekonstruovat
hasičské zbrojnice a zázemí pro spolky. Pro podnikatele by mělo být
připraveno deset milionů Kč na podporu digitalizace a automatizace
výrobních a dalších procesů ve firmách. Speciální pozornost bude
věnována podpoře zemědělských podnikatelů a sociální oblasti.
Oblasti podpory:
Doprava a bezpečí v regionu

Kultura a cestovní ruch

Podnikání

Sociální oblast

Vzdělávání a zdraví

Životní prostředí
http://maskralupsko.cz/

Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude do 5.8.2021
příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání, pokud se vydání nezpozdí.
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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