Dřínovský občasník
Číslo XIV/75/2022

Obecní noviny

zdarma

Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad s tím musíme počítat.
Zdroj:www.promaminky.cz

JSDH Dřínov

pořádá

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
KDY??? 30.4.2022 od 16 hodin, zapálení
vatry po 18 hodin
KDE??? U dětského hřiště
u rybníka

Na místě bude možnost zakoupit občerstvení.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU < < <

V neděli 24.4.2022 bude MVDr. Pochobradský v době od 14:30 do 15:30 před prodejnou očkovat
psy. Cena za vzteklinu je 150 Kč, z kombinaci 300 Kč.
Na obecní úřad přišlo několik stížností na střílení zvířat přímo v obci, zejména domácích koček,
žádáme tedy dotyčnou osobu, aby tímto svým jednáním nenarušovala klidné soužití v naší obci.

Pokutování za nepořádek na veřejném prostranství
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 6/2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
•

si každý musí počínat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. Kdo způsobí
znečištění ulice, či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

Každý, kdo nepořádek způsobí a neprodleně neodstraní, bude na místě pokutován. Jedná se zejména o nepořádek
u místní prodejny a v prostranství, kde je veřejné prostranství znečištěno nedopalky z cigaret a zátkami od piva.

Poptávka na projekt opravy elektroinstalace v objektu Hostince Na staré, Dřínov 8
Zastupitelstvo obce Dřínov schválilo dne 13.4.2022 poptávku na zpracování projektové dokumentace
opravy elektroinstalace v celém objektu Hostince Na staré, č.p. 8.
Pro předložení cenové nabídky je stanoven do 13.5.2022 do 12:00 hodin (emailem, osobně, DS,
poštou…)
Pro podrobné informace včetně domluvy termínu prohlídky objektu volejte na
724160203.
Zastupitelstvo obce Dřínov se na svém zasedání dne 27.4.2021 usnesením č. 19/7 usneslo vydat Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se
na území obce Dřínov stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků
uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 3.

OD LETOŠNÍHO ROKU PROTO DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
VYBÍRANÉ FINANČNÍM ÚŘADEM

Zastupitelstvo v minulých letech schválilo příspěvek na zřízení a provozování pobočky
Charity Neratovice v Úžicích pro zajištění sociálních služeb pro občany obce.
Pobočka dosud realizována nebyla a podle starosty obce ani není
v plánu, a protože nastala potřeba tyto služby v obci provozovat, schválilo
zastupitelstvo Veřejnoprávní smlouvu
o poskytování dotací s partnerem Sociální služby obce Kralupy nad Vltavou,
příspěvková organizace.
V této souvislosti se zastupitelé dále dohodli na příspěvku na stravování občanům,
kteří mají uzavřenu Smlouvu
o poskytnutí sociální péče, ve výši 50%. O příspěvek je nutno požádat na obecním
úřadě.
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Usnesení č. 32
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.4.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
32/1 program včetně navržených změn
32/3 sponzorský dar na realizaci oslav 140. výročí otevření nové budovy základní školy Hostín
u Vojkovic ve výši 5 000 Kč
32/4 koupi p.p. 317/175 o výměře 56 m2 vytvořené geometrickým plánem č. 485-561/2021 z
částí p.p. 317/132 a p.p. 317/133 za částku 1.000 Kč/m2 s tím, že oba spoluvlastníci potvrdí
souhlas s prodejem za tuto cenu a souhlas s nezbytnými kroky vyžadovanými stavebním
úřadem (dohoda o parcelaci, žádost o ÚR na dělení a scelování parcel)
32/5 Časový plán pro implementaci opatření dle Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna
Střední Čechy CZ02
32/7 změnu podmínek usnesení č. 30/10 ke stanovení dobývacího prostoru Dřínov
32/8 poptávku na zpracování projektové dokumentace opravy elektroinstalace v celém objektu
Hostince Na staré, č.p. 8. Pro předložení cenové nabídky je stanoven do 13.5.2022
32/9 změnu dodavatele elektrické energie podle doporučení předsedy Finančního výboru
32/11 navýšení příspěvku TJ Sokol Dřínov, z.s., oddíl fotbalu, o 200 000 Kč s tím, že čerpání
celkového
schváleného příspěvku, tedy včetně částky schválené usnesením č. 29/21 ze dne
10.12.2021, bude omezeno jen na úhradu soustředění žáků, stavbu oplocení, elektriku a
údržbu hrací plochy.
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě bude uzavřen pouze po doložení písemného souhlasu TJ
Sokol Dřínov, z.s., oddíl fotbalu
32/15 rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce stanovuje:
32/6 počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026 na sedm jako v dosavadních
volebních obdobích
Zastupitelstvo obce ukládá:
32/10 Jitce Bockové uzavření smluv s vybraným dodavatelem elektřiny E.ON Energie a.s., České
Budějovice 7
32/12 Jitce Bockové uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol Dřínov, z.s., oddíl
fotbalu,
pouze po doložení písemného souhlasu TJ Sokol Dřínov, z.s., oddíl fotbalu. Tento souhlas
bude tvořit přílohu Dodatku č.1 k VPS
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
32/2 uzavření Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 se společností PROVOD – inženýrská
společnost, s.r.o., IČO: 25023829 na základě schválení cenové nabídky
32/13 zprávu o činnosti Městské policie Odolena Voda za měsíc březen 2022
32/14 stav finančních prostředků Obce.
Usnesení č. 31
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 2.3.2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:
31/1 program včetně navržených změn
31/2 Smlouvu č. 1190901574 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na akci: „Výsadba stromů v obci Dřínov“
31/3 Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací s partnerem Sociální služby obce Kralupy nad
Vltavou, příspěvková organizace, IČO 71294325
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31/4 příspěvek na stravování občanům, kteří mají uzavřenu Smlouvu o poskytnutí sociální péče,
ve výši 50%
31/5 záměr opravy průběhu hranice p.p. 663/1 s p.p. 431, 435 a st.p. 106 a 95 podle
geometrického plánu č. 493-556/2022 formou souhlasného prohlášení vlastníků o
geometrickém a polohovém určení pozemků
31/8 cenovou nabídku společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., IČO: 25023829, na
částku 1 199 473 Kč včetně DPH za předpokladu provádění autorského dozoru v rámci ceny
podané nabídky
31/14 poptávku na opravu elektroinstalace v celém objektu hostince, č.p. 8, v termínu počátek
měsíce
květen 2022, poté zajištění výmalby.
Zastupitelstvo obce revokuje:
31/6 usnesení 29/14 z důvodu nečekané možnosti splnění (absence výkazu výměr)
Zastupitelstvo obce ukládá:
31/7 Martinovi Ševicovi a Karlu Kohlovi spolupracovat s projektantem na dořešení
problematických částí projektové dokumentace na opravu místní komunikace V zahradách a
přípravě podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace, tedy poptat i rozpočet stavby.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
31/9 poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč na provoz dětské krizové linky Linka bezpečí, z.s.
31/10 poskytnutí finančního daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
31/9 s vytvořením pracovního místa v souvislosti se situací na Ukrajině
Zastupitelstvo pověřuje:
31/16 zastupitele Martina Ševic předsedu komise rozvoje obce, k jednání spojená s přípravou
Krajinného v souvislosti s výstavbou VRT Praha - Drážďany
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
31/12 výsledek kontroly obce provedenou Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje,
územním odborem Mělník
31/13 zprávu o činnosti Městské policie Odolena Voda za měsíc únor 2022
31/15 stav finančních prostředků Obce.
Usnesení č. 30
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 9.2.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
30/1 program včetně navržených změn
30/2 dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 na linky 372, 470 a 663
30/3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vedení mzdového účetnictví a zpracování personální agendy
30/4 záměr bezplatného pronájmu části p.p. 56/2 pro umístění Parcelboxu
30/5 směnu obecní p.p. 691 o výměře 420 m2 za ideální 2/3 pozemků p.p. 613/3 o výměře 264 m2,
p.p. 613/15 o výměře 36 m2, p.p. 704/10 o výměře 260 m2 a nové p.p. 317/174 o výměře 122
m2 vytvořené geometrickým plánem č. 485-561/2021
30/6 záměr pořízení nově vytvořené p.p. 317/175 o výměře 56 m 2 za cenu obvyklou
30/7 poptávku podání nabídky na projekční a poradenskou činnost intenzifikace ČOV Dřínov
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30/8 odkoupení veřejné části kanalizace v části MK p.č. 678/1 v případě, že v době příprav
jednotlivých
projektů výstavby rodinných domů ke stavebnímu řízení nebude možné připojení na obecní
kanalizaci
30/12 rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
30/9 financování záměru oplocení valu hřiště do doby předložení nové žádosti s doložením snahy
získání finančního příspěvku od okolních obcí, jejichž sportovci jsou členy fotbalového oddílu
TJ Sokol Dřínov.
Zastupitelstvo souhlasí:
30/10 se stanovením dobývacího prostoru Dřínov při dodržení v zápisu uvedených podmínek.
Souhlas bude poslán v kopii rovněž KAMENOLOMŮM ČR, s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
30/11 zprávy o činnosti Městské policie Odolena Voda za měsíc prosinec 2021 a leden 2022

Veřejná zasedání v roce se konají převážně každou druhou středu
v měsíci, termín však může být změněn podle potřeby.
Příští zasedání je plánováno na 18.5.2022.
Připomínáme možnost registrace k odběru informací obecního úřadu emailovými
zprávami a také možnosti zveřejňování příspěvků v tomto občasníku.

Program zlepšování kvality ovzduší
Prioritami z hlediska ochrany ovzduší jsou pro Středočeský kraj postupné omezování emisí vybraných
znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší. K dosažení těchto cílů vydalo Ministerstvo životního
prostředí ve věstníku MŽP ze dne 18. 2. 2021 aktualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední
Čechy – CZ02
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020 je obdobně jako program z
roku 2016 členěn do 3 na sebe navazujících částí:
• základní informace o zóně Střední Čechy (viz kap. A.)
• analýza situace v ovzduší (viz kap. B)
• podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší (viz kap. C)
Poslední zmíněná část obsahuje východiska vyplývající z předchozích kapitol a seznam opatření k dosažení
imisních limitů, stanovení jejich efektivity a rámcový časový plán jejich provádění. K těmto opatřením mají
obce a kraje dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší za povinnost vydat podrobný časový plán jejich
provádění a ten následně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Celé znění je zveřejněno na webu Středočeského kraje https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotniprostredi/pzko. Časový plán byl schválen zastupitelstvem dne 13.4.2022 a je zveřejněn na úřední desce obce
spolu s informacemi o možnostech získání kotlíkové dotace Středočeského kraje.
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Na základě plnění opatření ke zlepšení kvality ovzduší zahájil odbor životního prostředí v Kralupech nad
Vltavou mapování zdrojů na pevná paliva na území naší obce.
Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím Středočeského kraje
Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2024 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje
vytápění.
Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány
výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti.
Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.
PODROBNÉ INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A TAKÉ OBCE DŘÍNOV (v záložce Program zlepšování kvality ovzduší).

> > > 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.

> > > ODPADY < < <
Přehled příjmů a výdajů vynaložených na odpadové hospodářství
rok

příjmy z poplatků

příjmy za separaci, elektrozař.

PŘÍJMY
CELKEM

VÝDAJE

rozdíl

2006

142 635,00 Kč

15 871,10 Kč

158 506,10 Kč

215 128,13 Kč

-56 622,03 Kč

2007

159 763,00 Kč

28 444,50 Kč

188 207,50 Kč

253 968,84 Kč

-65 761,34 Kč

2008

167 027,00 Kč

68 700,00 Kč

235 727,00 Kč

287 739,94 Kč

-52 012,94 Kč

2009

179 217,00 Kč

85 829,00 Kč

265 046,00 Kč

299 391,73 Kč

-34 345,73 Kč

2010

256 030,00 Kč

89 345,00 Kč

345 375,00 Kč

348 123,00 Kč

-2 748,00 Kč

2011

258 578,00 Kč

81 964,30 Kč

340 542,30 Kč

351 840,00 Kč

-11 297,70 Kč

2012

259 027,00 Kč

115 176,00 Kč

374 203,00 Kč

386 537,00 Kč

-12 334,00 Kč

2013

256 593,00 Kč

122 626,00 Kč

379 219,00 Kč

387 053,00 Kč

-7 834,00 Kč

2014

192 170,00 Kč

134 304,00 Kč

326 474,00 Kč

479 039,00 Kč

-152 565,00 Kč

2015

187 317,00 Kč

105 293,00 Kč

292 610,00 Kč

332 951,00 Kč

-40 341,00 Kč

2016

201 497,00 Kč

107 649,00 Kč

309 146,00 Kč

442 741,00 Kč

-133 595,00 Kč

2017

206 642,00 Kč

118 622,00 Kč

325 264,00 Kč

459 510,00 Kč

-134 246,00 Kč

2018

217 083,00 Kč

114 443,00 Kč

331 526,00 Kč

463 667,00 Kč

-132 141,00 Kč

2019

227 846,00 Kč

120 055,00 Kč

347 901,00 Kč

568 653,55 Kč

-220 752,55 Kč

2020

312 506,00 Kč

118 468,50 Kč

430 974,50 Kč

621 621,25 Kč

-190 646,75 Kč

2021

347 550,50 Kč

142 020,50 Kč

489 571,00 Kč

706 694,77 Kč

-217 123,77 Kč
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Podrobné informace o nakládání s odpady jsou k nalezení na webových stránkách obce.
Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Dřínov může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 4,29 t. Na každého obyvatele tak připadá 8,90 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a
recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 50,48 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 20 ks

Nebylo nutné vytěžit 2 515,08 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 95 krát.
Došlo také k úspoře 25 890,73 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 25891 krát.
Podařilo se recyklovat 2 469,79 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 102 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 87,02 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 15472 1€ mincí,
nebo 105,62 kg hliníku, který by stačil na výrobu 7042 plechovek o objemu 0,33 l.

Svoz popelnic na BIO odpad bude od 4.4. - 28.11.2022, každé sudé pondělí
Termíny 2022:
04.04.2022
18.04.2022
02.05.2022
16.05.2022
30.05.2022
13.06.2022

27.06.2022
11.07.2022
25.07.2022
08.08.2022
22.08.2022
05.09.2022

19.09.2022
03.10.2022
17.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
28.11.2022

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
budou ve dnech 23. a 24. září 2022.
Zastupitelé obce Dřínov stanovili pro další volební období počet zastupitelů sedm,
stejně jako v předchozích letech.
Informace pro kandidáty jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra, sekce
VOLBY.
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Něco na víkendové luštění

Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude 31.5.2022
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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