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Leden 2021
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví

náměstí pod sněhem
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Termíny konání zasedání zastupitelstva
v roce 2021

18/2021

18. 2. čtvrtek 19.00 hod.

19/2021

22. 4. čtvrtek 19.00 hod.

20/2021

17. 6. čtvrtek 19.00 hod.

21/2021

16. 9. čtvrtek 19.00 hod.

22/2021

18. 11. čtvrtek 19.00 hod.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl do nového roku 2021 popřát vše nejlepší, hodně štěstí,
úspěchů a hlavně pevné zdraví.
V závěru minulého roku byl schválen rozpočet města, který reflektuje
na dosavadní vývoj příjmů města. Prognózy vývoje na tento rok nejsou nijak
zářivé. Přesto na letošní rok chystáme investice ať již s pomocí dotací, nebo
čistě z rozpočtu města. V současné době máme přiznánu dotaci na kompostéry, o kterou jsme žádali v loňském roce. V rámci tohoto programu bude pořízen i drtič větví a knihobudka. Předpokládaný termín dodání kompostérů
občanům je v létě tohoto roku. Jakmile budou kompostéry k dispozici, budeme o tom občany informovat. Celkem se nám na tuto akci podařilo získat dotaci 1 787 703,-Kč a z vlastních zdrojů zaplatíme 315 477,- Kč.
Další investicí, která bude realizována toto jaro, je úprava náměstí Jiřího
z Poděbrad a jeho okolí. V rámci této akce proběhne i rekonstrukce chodníku od městského úřadu k hotelu U Mikulášků. Zde bude financování probíhat plně z rozpočtu města. U náměstí se jedná o úpravu pomocí mobilních
prvků, a proto finanční náročnost nebude významná. Navrhované řešení je
součástí tohoto čísla Zpravodaje. Podrobněji se náměstí budu věnovat v dalším vydání.
Další akce budou záviset na přiznaných dotacích a samozřejmě na vývoji příjmů města. Pokud by se příjmy plnily lépe, než je předpoklad, bude podle toho upraven i rozpočet na stránce výdajové a budou realizovány i další
akce.
I přes nepříznivé vyhlídky, co se financí týče, nechceme omezovat plány,
jak naše město udělat o něco hezčím.
Závěrem bych Vám chtěl připomenout, že na letošní rok připadá výročí
835 let Nového Knína a 700 let Libčic. I zde se odrazí stávající krize, ovšem
na druhou stranu je to výzva pro nás všechny, abychom oslavy pojali jinak,
se zapojením co největšího počtu místních spolků a občanů, a nakonec to
třeba budou ty nejzajímavější oslavy, které jsme kdy měli.

Petr Chmelík, starosta města

23/2021

16. 12. čtvrtek 19.00 hod.
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řešení náměstí 
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 46/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 7. 12. 2020
USNESENÍ č. 1 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

a předává tento dopis k projednání stavební komisi a zastupitelstvu
města.

USNESENÍ č. 2 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Nový Knín ve školním
roce 2019/2020.

USNESENÍ č. 6 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis XXXXXX s nabídkou nájmu zemědělské půdy Města Nový
Knín a předává tento dopis k projednání stavební komisi.

USNESENÍ č. 3 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje odměnu řediteli Základní školy
Nový Knín ve výši jednoho průměrného měsíčního platu.

USNESENÍ č. 7 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci o dalším fungování
sběrného dvora v Novém Kníně.
USNESENÍ č. 8 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku na pořízení knihy leteckých fotografií „Příbramsko z nebe“
a konstatuje, že vzhledem k současné finanční situaci města nebude
knihy objednávat.

USNESENÍ č. 4 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí stížnost na dopravní situaci
před domem Havlíčkova 39, Nový
Knín a pověřuje starostu města
předáním stížnosti na MěÚ Dobříš,
odbor dopravy a Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
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Usnesení č. 47/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 21. 12. 2020
USNESENÍ č. 1 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

ském bytovém domě č.p. 422 paní
XXXXXX.
USNESENÍ č. 6 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní XXXXXX o povolení zavedení věcného břemene na pozemek parc. č. 729/2 v k.ú. Starý Knín
a nesouhlasí se zavedením věcného břemene vzhledem ke skutečnosti, že tento pozemek slouží jako veřejná cesta (vedená v pasportu komunikací jako 79c), která zajišťuje
přístup ke všem nemovitostem v jejím sousedství.

USNESENÍ č. 2 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje výpověď smlouvy o poskytování práv k užívání systému Vismo IN
služby portálu Města a obce online
a smlouvy o provozu systému Vismo IN služby portálu Města a obce
online uzavřené mezi Městem Nový
Knín a Webhouse s.r.o.
USNESENÍ č. 3 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín nesouhlasí
s aktuálním ceníkem tepelné energie pro topnou sezonu 2021 a stanovenou cenou 669,9 Kč bez DPH zaslanou IVORY Energy a.s.

USNESENÍ č. 7 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost Tenisového clubu Libčice o finanční příspěvek z fondu kulturních a sportovních aktivit
Města Nový Knín.

USNESENÍ č. 4 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín nesouhlasí
s dohodou o přechodu na dvousložkovou kalkulaci ceny a vyúčtování
dle výsledné kalkulace.

USNESENÍ č. 8 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozpočtové opatření č. 3, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 5 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení volného bytu v měst-

Petr Chmelík, starosta města
a Mgr. Augustin Kůr, radní města,
V Novém Kníně dne 21. 12. 2020

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 12. 2020

USNESENÍ č. 5 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis XXXXXX s žádostí o řešení užívání jeho pozemků Městem
Nový Knín bez nájemní smlouvy
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Usnesení č. 48/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 5. 1. 2021
USNESENÍ č. 4 - 48/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje
ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova, kdy nebylo
schváleno poskytnutí dotace na Rekonstrukci místní obslužné komunikace č. 65 C – V Jalovčinách.

USNESENÍ č. 1 - 48/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 48/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024
uzavřené podle zákona č. 11/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 338, 361,
437).

USNESENÍ č. 5 - 48/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
dopis společnosti ALZA ohledně zájmu o umístění AlzaBoxu ve městě
Nový Knín.

USNESENÍ č. 3 - 48/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024
uzavřené podle zákona č. 11/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 448).
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Usnesení č. 49/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 18. 1. 2021
USNESENÍ č. 1 - 49/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

spěvku ze Sociálního fondu regionu
Brdy-Vltava pro Město Nový Knín.
USNESENÍ č. 4 - 49/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
možnost zřízení školského obvodu
s okolními obcemi a formu dohody
uzavřené mezi Městem Nový Knína
a obcemi, které by do školského obvodu vstoupily.

USNESENÍ č. 2 - 49/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci starosty o získání
dotace na akci „Pořízení kompostérů pro občany města Nový Knín“
ve výši 1 787 703,- Kč, kdy vlastní
zdroje jsou 315 477,- Kč.

Petr Chmelík, starosta města
a Mgr. Augustin Kůr, radní města,
V Novém Kníně dne 18. 1. 2021

USNESENÍ č. 3 - 49/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí vyúčtování finančního pří-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 5. 1. 2021
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Usnesení č. 17/20 ze zasedání zastupitelstva
města dne 17. 12. 2020
USNESENÍ č. 1 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Martina Provazníka a pana Josefa
Kolku.

520 800,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 6 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr zřízení věcného břemene jízdy a chůze na pozemcích parc. č. 712/1 a 713/4 v k.ú.
Nový Knín.

USNESENÍ č. 2 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 7 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. Nový
Knín, Kozí Hory, NN pro p.č740, IP12-6018719/VB/1 mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly,
Děčín 405 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 3 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemku parc. č.
1352/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Starý
Knín, od XXX, bydliště XXX, za cenu
800,- Kč/m2, tedy 34 400,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 4 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje koupi pozemku parc. č.
1352/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Starý
Knín, od XXX, bydliště XXX, za cenu
800,- Kč/m2, tedy 34 400,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. 8 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje vítěze výběrového řízení „Nový Knín sběr, přeprava a likvidace odpadu“ dle schválení hodnotící komise a pověřuje starostu
města svoláním pracovní schůzky
během měsíce ledna 2021 na další
řešení svozu odpadu.

USNESENÍ č. 5 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 1348/2 o výměře 31 m2, parc.
č. 1/1 o výměře 487 m2 v k.ú. Starý Knín a parc. č. 982/14 o výměře
133 m2 v k.ú. Nový Knín, XXX, bydliště XXX, za cenu 800,- Kč/m2, tedy
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o 366 000,- Kč. Na položce 1211 k celkovému navýšení o 1 260 000,- Kč.
Současně dochází na položce 1511
ke snížení o 1 350 000,- Kč. Schodek
rozpočtu je kryt zůstatkem na běžném účtu. Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.

s.r.o. se sídlem Čs. armády29, Příbram 261 01 a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 10 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo
zvýšení
vodného
na území města Nový Knín na rok
2021 a možnosti dalšího navýšení
příjmů rozpočtu Města Nový Knín
a schvaluje zvýšení vodného od 1.
1. 2021 na 44 Kč/m3 včetně DPH.

USNESENÍ č. 12 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje žádost o poskytnutí Dotace dle §10a) zákona č.250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do Sociálního fondu
Brdy – Vltava ve výši 118 572,- Kč.

USNESENÍ č. 11 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín schvaluje návrh schodkového rozpočtu Města Nový Knín
na rok 2021 v paragrafovém členění s následující úpravou: celkové příjmy 36 689 259,- Kč, celkové výdaje ve výši 37 192 504,- Kč,
schodek rozpočtu 503 245,- Kč, financování 1 937 245,- Kč, splátky
a úvěru 1 434 000,- Kč. Na položkách 1111 a 1113 dochází k celkovému navýšení o 68 000,- Kč. Na položce 1121 k celkovému navýšení

USNESENÍ č. 13 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci místostarosty, že provozování vodohospodářské infrastruktury formou
Svazku obcí Pokocábí bylo odsouhlaseno fondem SFŽP.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 17. 12. 2021

USNESENÍ č. 9 - 17/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu mezi
Městem Nový Knín a RUMPOLD-P
10
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Sdělení radnice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 18. 2. 2021 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.

Registrace
pro očkování
na Covid-19
593 015.

Od 15. 1. 2021 se mohou k registraci hlásit lidé starší 80 let.
Pomoci mohou samozřejmě další osoby, především příbuzní,
ale také praktičtí lékaři.

Níže jsou uvedeny odkazy k registraci a na centrální rezervační
systém. Využít můžete také linky 1221.
https://registrace.mzcr.cz/
https://crs.uzis.cz/
12

Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního
místa referent stavebního úřadu:
• m ísto výkonu práce: Nový Knín
• pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek
40 hod. týdně
• předpokládaný termín nástupu 1.3.2021
• platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.
• státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Městský úřad nabízí pomoc seniorům s registrací a rezervací
termínu pro očkování na COVID-19.

V případě zájmu se obraťte na tel.: 318
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Požadavky
• v ysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru
• nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
• nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
• podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
• praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
• samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní
a organizační schopnosti
• znalost práce s PC
• ř idičský průkaz skupiny B
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
13
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• s tátní příslušnost
• m ísto trvalého pobytu
• adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem
trvalého pobytu
• č íslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu,
pokud jde o cizího státního příslušníka)
• kontaktní telefon, e – mail
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
• v ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně,
nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou nebo osobně
na podatelnu nejpozději do 19.2.2021 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv bez udání důvodu.

Zaměstnanec do pracovní čety
Městský úřad hledá nového zaměstnance do pracovní čety.
Předpoklady – pracovitost, manuální zručnost, znalost místního prostředí, řidičský průkaz skupiny B, skupiny T a C výhodou.
Finanční ohodnocení dle platných předpisů.
Zájemci nechť do konce února 2021 doručí krátkou žádost s potřebnými údaji na podatelnu MěÚ.
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Složky
Největší školu bojových umění Covid nezastaví

Tento rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na jaře nás
přepadla coronavirová opatření, kterým jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, nikomu nevadily, alespoň jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší bylo opatření, co následovně přišlo-zákaz stýkání
se osob. To pro nás znamenalo i konec tréninků. My jsme se ale nevzdali
a začali jsme s video lekcemi a on-line tréninky. Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 100 výukových videí a nespočet on-line tréninků. Probíhaly také soukromé lekce pro naše členy.
Naši nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které mělo
proběhnout v květnu 2020 v Praze. Našich 16 nominovaných studentů mělo
speciální cvičební plán, který museli dodržovat. Nebylo to jenom o trénincích, ale také o pilné domácí přípravě. Všichni byli perfektně připraveni, ale
bohužel kvůli špatné situaci se Mistrovství Evropy přesunulo na léto, kdy
bylo poté taky zrušeno. Naši nominování členové dlouho nesmutnili a začali na sobě pracovat mnohem více, aby na dalších závodech prokázali svoji výkonnost.
Tento rok jsme se také chystali obhájit titul nejúspěšnějšího střediska talentové mládeže a též obhájit titul nejúspěšnější školy na Mistrovství České republiky. Ač byly obě soutěže zrušeny/odloženy, my nepřestáváme cvičit. V novém školním roce jsme měli velmi slabé nábory díky neumožnění tradičních exhibičních ukázek na školách díky epidemiologické situaci.
Na podzim kvůli opatřením naši učitelé začali vysílat opět tréninky on-line
a účast na trénincích byla opravdu obrovská.
15
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Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového centra
v Beztahově u Votic. Nyní je na řadě zbrusu nová prostorná hala, která
bude na jaře dokončena.Všichni se již těší, až si v nové hale naplno zacvičí.
Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás celou dobu podporovali
a byli s námi.
Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, posilujte cvičením
obranyschopnost svoji i Vašeho organismu a naplňte třeba svůj dávný sen
nebo novoroční předsevzetí!!! Stačí na www. Tkd.cz nalézt Vám nejvíce vyhovující trénink a přijít si cvičení v lednu zkusit zdarma. Nebo se účastnit
našich on-line lekcí.
Nikol Křížová, Ge-BaekHosinSool

Skautský advent 2020
Omezení skautských schůzek nás provází už několik měsíců, a tak se
i skautská činnost částečně přesunula do online prostředí a komunikace
na dálku. Blížil se prosinec a scházet jsme se stále nemohli. Abychom si
týdny před svátky zpříjemnili a alespoň na dálku byli spolu, začali jsme
s vedoucími připravovat „skautský advent“. Hned první adventní neděli
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se na oddílovém webu
objevil vánoční příběh
k zamyšlení a tak to šlo
den za dnem. Každý
den až do 21. 12. jsme
přidali nějaký text
ke čtení, omalovánky,
namluvené vyprávění, foto komiks, rébusy apod. Děti posílaly
fotky z plnění aktivit,
přidávaly komentáře…
a většinou se zapojily
nejen skautské děti, ale
celé rodiny a dokonce i několik neskautských dětí. Vše vrcholilo stromečkem a dárečky na tajném místě v lese, jehož mapu získali všichni, kteří se aktivně zapojili. Dárky tak v Mikuli našlo 27 dětí. Přestože jsme se nemohli u vánočního stromu sejít osobně, máme z této aktivity pěkné ohlasy a velkou radost i my,
vedoucí.
Chtěly bychom ještě jednou vám všem popřát dobrý rok 2021 a poděkovat za podporu městu Nový Knín, členům oddílu, jejich rodinám a přátelům
skautingu. Doufáme, že už brzy bude lépe a opět naplníme klubovnu a přilehlé okolí radostí a smíchem.
Kiki, Jana, Šárka

Odpadkobraní 25. 1. 2021 (Z činnosti školní družiny)
Na žádost dětí, protože mají pořádkumilovnou paní učitelku, která během vycházky sbírá odpadky
a ony se chtěly přidat, jsme v pondělí uspořádali odpadkobraní. Se souhlasem vedení školy jsme se vybavili pytli a rukavicemi a vydali se
na sběr odpadků.
Děti byly předem poučeny, co smí
sbírat samy a nač si přivolat pomoc
dospělého – tedy mne.
16
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Prvňáčci si sběr užili jako výpravu za dobrodružstvím a nebáli se vrhnout
pro nepořádek i do křoví.
Nevím, zda jsme měli spíš radost, že jsme vyčistili cestu 1km dlouhou,
nebo zda jsme více cítili smutek, že jsme na tak krátkém úseku nasbírali
4 pytle odpadků. Nejvíc mne rmoutí, že valnou většinu nepořádku tvořily
láhve od alkoholu, na něž tu máme hned několik kontejnerů tříděného odpadu. Holt, zavřeli hospody, tak se lidi nalejvají v přírodě.
Nicméně děti to neodradilo od úklidu, ba naopak, chtějí v této činnosti –
pomáhání přírodě, pokračovat. Z čehož mám velkou radost. Myslím, že děti
teď jen tak nepohodí papírek, či pet láhev na cestě ...
Jana Zelenková, DiS

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní centrum
Místo pro společné setkávání, sdílení, tvoření, vzájemnou pomoc
a aktivizaci komunity funguje ve zrekonstruovaných prostorách
bývalé tančírny od září 2020 na adrese Pionýrů 892 v Dobříši. Je
otevřeno všem lidem, kteří v našem okolí žijí.
Zamýšlené aktivity komunitního centra jsou od začátku více či méně ovlivňovány vládními opatřeními, ale i přes to podnikáme velké množství dílčích aktivit směřujícím k našim cílovým skupinám. Těmito jsou osoby sociálně vyloučené nebo takto ohrožené, osoby bez přístřeší či s nevyhovujícím/nejistým bydlením, osoby pečující o malé děti, osoby se zdravotním
postižením a neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb.
Jaké aktivity v centru momentálně realizujeme?
Za dodržování vládních opatření probíhá „jeden na jednoho“ kurz kreativního malování se skvělou lektorkou Magdalenou Westman. Kurz běží
od druhé poloviny září loňského roku vždy v pondělí a ve středu dopoledne. V prosinci 2020 proběhlo v náhradním termínu setkání „Ženy Ženám“ určené pro ty, které se cítí být z jakéhokoliv důvodu samy a zároveň obtížně hledají nové tváře. Zúčastnilo se osm žen z okolí Dobříše
a z velmi příjemného dvouhodinového sdílení přirozeně vyplynula další témata pro příští setkání. Jeho termín bude avizován hned, jak to vládní opatření dovolí. Doufáme, že se z tohoto nápadu stane příjemná, pravidelná a užitečná aktivita.
18
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Rádi bychom také přizvali ke spolupráci paní doktorku, která by nám zde
v komunitním centru připravila určitě velmi přínosný kurz první pomoci pro malé děti. Stejně jako u předchozí akce bude termín oznámen
s předstihem.
Od začátku fungování v nových prostorách jsme navázali na pomoc osobám bez přístřeší formou teplého jídla. Pomoc je mířena samozřejmě i dalším lidem v nouzi, kteří potravinovou pomoc potřebují. Každé pondělí vaříme v komunitní kuchyni ze surovin, které do centra donesou dobrovolníci
(těstoviny, rýže, konzervy, čaje, sušenky, kojenecká výživa, oblečení, sanita
či jiné hygienické pomůcky). K dispozici máme komunitní lednici, kde můžeme uchovat potraviny blížící se datu spotřeby a lidé je již doma neupotřebí. Pokud byste také Vy chtěli do Světa dobrých lidí donést potravinovou pomoc nebo hygienické potřeby, budeme moc rádi. Zásoby se při pravidelném
vaření a výdeji potravinových balíčků rychle tenčí. Pro alespoň částečné
omezení plýtvání a získání pomoci jsme poptali dobříšskou prodejnu Lidl
a Penny Market s možností odběru takových potravin, které by se při neupotřebení vyhodily.
Po předchozí domluvě můžeme zajistit potřebným získání konkrétní poptávané pomoci. Při řešení složité osobní, pracovní, bytové nebo materiální situace je v komunitním centru nabízeno sociální poradenství. Využít ho
mohou zdarma všichni, kteří k nám přijdou.
Děkujeme za možnost spolupráce se spolkem Radost Příbramáčkům, díky
jehož obrovské pomoci jsme kompletně vybavili maminku v nouzi.
Doufáme, že epidemická situace se brzy zlepší tak, že budeme moci spustit aktivity alespoň s menším počtem účastníků a ihned je nabídnout. Sledujte facebookový profil Svět dobrých lidí, kde najdete aktuální informace
o provozu a nabídce aktivit.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se
aktivit a provozu Světa dobrých lidí,
volejte na telefon 603 592 627 nebo pište na
lenhartova@brdy-vltava.cz.
Registrační číslo projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00161025.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Za realizační tým MAS Brdy-Vltava
Eva Lenhartová
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Aby bylo jasno: opakuji, že na městský rozpočet nemusí být jednotný názor a souhlasím s těmi, kdo tvrdí, že „zářez“ do výdajů na sport (nejen
na fotbalový SK Nový Knín) je velmi citelný. Ba dokonce nelze popřít to, že
ony výdaje na sport byly i před oním pokrácením výrazně nižší než výdaje na městskou policii. To není otázka názoru, ale prosté aritmetiky ze základní školy (věcí názoru může být leda otázka, zda je to tak správně).
Lze souhlasit i s tím, že přijetí čtvrtého strážníka do našeho městapa nebylo nejšťastnějším krokem. Zde může být omluvou to, že v době, kdy tomu došlo,
se dalo jen těžko odhadnout, jaké důsledky budou mít nadcházející koronní
trable – a to nejen pro veřejné rozpočty. A rozumím i tomu, že přijmout strážníka a takřka vzápětí mu dát padáka, „protože corona“, by nevypadalo nejlépe a pověst města jakožto nespolehlivého zaměstnavatele by se později mohla
vymstít. Chápu tedy, že opozice takto postavený rozpočet nehodlala podpořit.
Co ve mně ovšem na druhé straně zanechalo nepříznivý dojem, byl první
protinávrh jednoho ze Zlatohorců. Návrhu seškrtání rozpočtu na městskou
policii rozumím (ona volební strana její vznik nikdy nepodporovala), ovšem
jak rozumět ataku na rozpočet městské knihovny, to vážně nevím. Snížení
jejího rozpočtu na polovinu by bylo víceméně likvidační, protože například
s náklady na vytápění příliš kouzlit nejde. Knihovna má přitom ve městě
tradici od roku 1872, kdy byl založen spolek Čtenářská beseda, který ji provozoval až do vzniku republiky, kdy tuto povinnost dostaly obce. Zda by šlo
na běžném provozu radnice ušetřit jeden a půl miliónu korun, což rovněž
bylo součástí onoho protinávrhu, nevím, ale asi bych také byl skeptický. Dovedu pochopit, že svůj návrh podpořil jeho předkladatel, který asi nebude
starousedlíkem; trošku mě ale mrzí, že pro něj zvedla ruce celá strana. Včet-

ně zastupitele, jehož dědeček zde byl na přelomu 60. a 70. let 20. století oblíbeným knihovníkem.
Určitým ospravedlněním může být to, že návrh byl nejspíš podán s vědomím, že nemá šanci projít. Přesto si však myslím, že něco takového by nemělo být navrhováno snad ani žertem.
Druhý opoziční protinávrh už byl přijatelnější – proti tomu „vládnímu“
v podstatě navrhoval jen přesun části výdajů z městské policie na podporu
sportu. Tento protinávrh získal sedm hlasů (tj. dva z „vládních stran“), takže k jeho přijetí chyběl jediný hlas. Zda šlo o náhodu, nebo se na takovém výsledku hlasování zastupitelé zvolení za Tradici a prosperitu a Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska škodolibě dohodli předem, samozřejmě
nevím. Pravděpodobnější se mi zdá první možnost (ten protinávrh asi také
nebyl sdělen předem), ale jistotu samozřejmě nemám.
A tak představitelům „vládních stran“ nezbylo než přijmout návrh svůj.
Měli pro něj k dispozici přesně potřebných osm hlasů, čímž bylo město ušetřeno přežívání v rozpočtovém provizoriu.
Pokud jsem dosud „ryl“ hlavně do Zlatohorců, nyní musím upozornit
na to, co lze kritizovat na činech vládnoucích stran.
Tou první věcí je, že to, co dostali zastupitelé předem, nebylo úplně aktuální (a na zasedání to sice bylo zmíněno, ne však asi dostatečně výrazně).
Konkrétně došlo ke změnám na straně příjmů. Vedení města si chtělo pomoci zvýšením daně z věcí nemovitých, ale ukázalo se, že prošvihlo termíny,
takže se to stihne až od roku 2022. Tudíž další sekera (za dva zloté a topůrko
za dolar, ne-li za euro). Situaci naštěstí zachránilo zlepšení odhadu letošních
příjmů expertem České spořitelny (u níž má město běžný účet), a tak jen doufejme, že ty nové odhady jsou realistické.
A tou druhou je to, že některé služby byly dlouho poskytovány za dumpingové ceny a ke změně začala tlačit město (tedy jeho vedení) v zásadě právě až koronní krize. Konkrétně šlo zejména o nájemné v městských bytech,
vodné a v neposlední řadě část služeb městské policie pro sousední obce.
Nájemné je prostě potřeba upravit tak, aby se z něj zaplatil provoz a údržba
oněch domů, a to včetně případných technických zhodnocení, například zateplení. Podobně nelze mít ceny vody nižší, než za jakou nám ji dodává sousední Chotilsko (zejména uvážíme-li, že jde o vodu neupravenou). A pokud
jde o městskou policii, ukázalo se, že sousední Malé Hraštici poskytujeme
její služby za ceny nižší, než jsou mzdové náklady tam sloužících strážníků.
Na příslušné „úpravě cen“ (oblíbený termín minulého režimu, když nechtěl
„natvrdo“ oznámit, že něco zdražuje) nájmů a vodného už se pracuje, přimlouval bych se i za revizi oné smlouvy s Malou Hrašticí.
A asi by to chtělo narovnat i některé další ceny, pokud se ukáže, že nepokrývají náklady (s tím, že sociálně slabým občanům by se to mohlo nějak kompenzovat).
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Nový rozpočet a městský web
Dne 17. prosince 2020 se konalo zasedání městského zastupitelstva, na němž se mimo jiné schvaloval městský rozpočet.
Pokud jsem se v jednom z minulých článků zmiňoval, že opoziční Zlatohorci díky své nepřítomnosti nechávají „vládním
stranám“ toho „klidu na práci“ až moc, a ve svém blogu v poslední době několikrát konstatoval, že připomínky zástupců
této volební strany byly veskrze věcné, tentokrát tomu bylo
trochu jinak.
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A ještě jedna poznámka k městapu: na zasedání 17. prosince 2020 zaznělo, že zájem o jeho služby má Chotilsko. Pokud tomu tak opravdu je, asi by
bylo vhodné onen záměr přetavit ve skutek a tu smlouvu s těmito sousedy uzavřít. A případně s dalšími. Za ceny pokrývající náklady (možná s nepatrnou rezervou, ale brát na hůl bychom také nikoho neměli – nakonec
by se to třeba ani nám nevyplatilo). Pak by se třeba ty prostředky na sport
i našly. A třeba ve větším množství než loni.
Pravda, v našem městě by pak strážníci byli k vidění ještě méně než doposud. Ale to by nemělo tolik vadit: my je totiž budeme potřebovat hlavně
poté, co budeme chtít omezit parkování (na krátkodobé) na náměstí Jiřího
z Poděbrad. K tomu je ale potřeba zajistit záchytná parkoviště (pro přestup
z individuální na hromadnou dopravu) jinde. A to tak, aby autobusy jezdily
i odtamtud. Uvažovalo se o místě vedle nynější odstavné plochy pro autobusy a já si myslím, že by to nebylo špatné řešení (chystané parkování na rohu
Pivovarské a Masnerovy ulice považuji za provizorium, které v zásadě jen
vyrovnává snížení počtu parkovacích míst na náměstí). Jen je potřeba, jak
jsem se již zmínil, zajistit tam možnost přestupu na autobusy – pokud by
přestup mezi linkami dále fungoval na náměstí, zde by stačila dvě nástupiště, po jednom v každém směru. A potom už bychom opravdu potřebovali někoho, kdo by parkování na náměstí kontroloval. Protože tohle by za nás Policie České republiky asi fakt nedělala.
A ještě krátká poznámka z jiného soudku: v pondělí dne 4. ledna 2021
město spustilo nový oficiální web. Přivítat lze kontrastnější barvy, web je
možná i o něco přehlednější. Mrzí mě ovšem dvě věci.
Jednou z nich je to, že zmizely Valentovy „Paměti…“ a podobné materiály.
Možná to narazilo na otázku copyrightu, i když zrovna s Josefem Valentou
by problém být neměl – pokud vím, tento autor zahynul 13. února 1945 při
(prý spojeneckém) bombardování Drážďan, a to včetně tamní věznice, kam
jej umístili nacisté.
A tou druhou je to, že nemohu najít RSS kanál, který v minulé verzi webu
přítomen byl. Ano, přihřívám si i svou polívčičku, protože přestal fungoval
odkaz na nové články městského webu v mém blogu. Firma Galileo (která „má na svědomí“ nový web) sice nabízí mobilní aplikaci V obraze, která by výpadek RSS nahradila, jenže jde o řešení pouze pro „chytré mobily“, které nemá každý. Zatímco RSS je obecný standard – čtečka RSS je například součástí Thunderbirdu, určeného hlavně pro příjem elektronické
pošty. Proto si myslím, že by firma Galileo měla zejména tento nedostatek
urychleně napravit.
Miloš Hlávka
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Vážení spoluobčané,
tak máme nový rok. Ten starý nestál za nic, proč ale neoslavit silvestra. Stále se omílá ochrana přírody. Ale to není jen úklid odpadků, to jsou divoká
zvířata, zničené louky a lesy. V rámci ochrany přírody je to i Kocába, tam se
nahází všechno, co se dá, je to bez práce a vejde se tam toho dost. Ořezané
větve na březích čekají, až je voda odnese pryč. Dále jsme ohromní ochránci
domácích zvířat. Podporujeme útulky, vadí nám týrání a množírny. Ale co
psi v našem okolí? Že náš pes se nebojí, nebo že žádného nemáme? Tak proč
se na silvestra nepobavit! Že je nějaký covid, že jsou různé zákazy? No a co!!
V rodině jsme všichni zdraví, tak proč s přáteli neslavit, stejně to nikdo nevidí ! Rachejtle se odpalovaly celý den. Ten smysl nechápu. Ve 20:00 se začalo se zábavou. To lítaly „jen“ rachejtle. O půlnoci začala kanonáda a trvala dlouho přes půlnoc . To není normální ! Nejsem pes, ale sama jsem toho
měla plné zuby! A nejsem sama! Co ty, Janičko? Opět jsi trávila noc se psem
v koupelně? A co starší spoluobčané? Ty ať zalezou a zacpou si uši! Ukázalo
se, co jsme za národ! Přejeme si navzájem štěstí, zdraví, pohodu, ale opak je
pravdou! Tady vládne ignorace, intolerance, amoralita a bezohlednost! Ptáte
se, proč to vedení města nezakáže? Když řeknu, jděte to říct na úřad, odpověď zní: „Tady to nemá žádnou cenu!“
V Nové Vsi pod Pleší dostala každá rodina oznámení o zákazu odpalování rachejtlí a ohňostrojů. Nebylo by od věci tuto kratochvíli zakázat. Tak neomílejme přírodu, ochranu zvířat a chovejme se, jak se sluší a patří. Jak se
říká, kecy nemají žádnou cenu.
Vaše Jiřina

Proč město nemá peníze?
Je zajímavé, že v době nedostatku peněz se poplatek za kanalizační přípojku, který jsme všichni museli zaplatit, snižuje na třetinu a to ve formě „dar
městu“... Možná jsme měli všichni s placením přípojek počkat...
Také je dostatek peněz na odměny pro dobře vydělávající občany. Zřídila se městská policie, kterou jsme nepotřebovali a která po celou dobu svého působení nic nezlepšila a je zde zbytečná. Máme i dostatek úředníků. To,
co občanům chybí, jsou slušné chodníky, po kterých by se dalo chodit, cesty,
po kterých se dá jezdit bez poškození vozidla, veřejné osvětlení a slibované
odstavné plochy. Zrušme městskou policii, snižme počty úředníků a nenakupujme věci, které nepotřebujeme.
Jinak přeji všem hodně zdraví a doufejme, že se možná něco změní k lepšímu a to i v našich přilehlých obcích.
Václav Krotil st.

22

23

1 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

Sociálně prospěšné projekty podpořené
prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy-Vltava
z Operačního programu Zaměstnanost
Místní akční skupina (MAS) Brdy-Vltava je regionální organizací, která
přináší finanční prostředky pro rozvoj našeho území.
Jak to děláme?
Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který čítá 32 obcí (oblast
Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou strategii, na kterou žádáme
o finanční prostředky.
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ma z Dobříše. Z OPZ byla rovněž navýšena kapacita odlehčovací služby
v našem území, kterou poskytuje zapsaný spolek Stéblo. Dále je z něj financována dluhová poradna Charity Starý Knín, která tak své služby může
zdarma poskytovat v Domě nad vodou v Dobříši. Podpořen byl také provoz komunitního centra Svět dobrých lidí, který zaštiťuje naše organizace
MAS Brdy-Vltava. Z Operačního programu Zaměstnanost tak bylo do našeho území rozděleno více než 12,5 milionů Kč.
Příště se můžete těšit na příklady projektů podpořených prostřednictvím organizace MAS Brdy-Vltava z Integrovaného regionálního operačního programu.
Za realizační tým Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS a Ing. Dana Benáková

Kdo pro náš region
finance dává?
Jednotlivá ministerstva, která rozdělují finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím operačních programů.

Jubilanti měsíce
V únoru 2021 se krásných narozenin dožívá paní Marie Dyková. Jubileum slaví pan Zdeněk Rothbauer a paní Petra Gröschlová. Kulatiny bude slavit paní Milada Stránská, paní Anna Hrubantová
a paní Miloslava Hřebíková.

Kdo může o tyto
prostředky žádat?
Kdokoliv, kdo působí na našem území a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, vždy v rámci aktuálně
otevřených výzev: http://www.brdy
-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8

Přeme Vám mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?
O podpoře projektů rozhoduje výběrová komise složená z odborníků z našeho území. Projekty jsou pak financovány přímo jednotlivými ministerstvy na základě smlouvy mezi daným ministerstvem a konkrétním
žadatelem.
Co konkrétně bylo prostřednictvím MAS Brdy-Vltava podpořeno?
Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byl podpořen provoz sociálního podniku Dobroty s příběhem, který vyrábí nakládané hermelíny
a další lahůdky. Dále je z něj financován provoz šicí dílny Rukama noha24

Vzpomínáme
Dne 17.února 2021 bude tomu již 15 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček – pan Jiří Němeček ze Sudovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme – rodina Němečkova

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 1/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 29. 1. 2021. • Ministerstvem kultury ČR
evidováno pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín,
IČ 00242888. • Uzávěrka příštího čísla: úterý 25. 2. 2021.
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Prodám velké
množství očištěných
starých červených
pálených cihel 30 cm
z demolic dvou
velkých rodinných
domů v Novém Kníně
u Dobříše.

Leden 2021

čerstvé seno v balíku
do válce o průměru 60×65 cm
výšky, hmotnost 25 kg

lehké na manipulaci,
výhodné pro chovatele
králíků, koz a ovcí i pro
myslivost – 80 balíků
na skladě v Novém Kníně.

Cena: 2,– Kč / 1 ks.
Tel.: 602 275 113.

Cena dle dohody
mobil: 723 017 356

Prodám
naštíPané
vyschlé
dříví

Prodej
příslušenství
hrobu

(polínka) směs smrk,
borovice, bříza do kotle
nebo do kamen, velké
množství – levně, oblast
Nového Knína.

nabízím k prodeji hrobovou
mramorovou desku
– hřbitov stará Živohošť.

Tel.: 723 017 356

tel.: 723 538 934
26

Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konané dne 21. 12. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Upravený rozpočet obce Chotil- •	Stavbu chaty na pozemku parc. č.
74/3, parc. č. 75/2 a parc. č. st. 55,
sko na rok 2021.
vše k.ú.Hněvšín, místní část Kni•	Prodloužení termínu ukončení díhy, za předpokladu, že stavba bude
la,odbahnění a rekonstrukce rybprovedena v souladu s platným
níka Kuchyňka do dne 15. 5. 2021.
územním plánem obce Chotilsko
•	Umístění
plovoucího
zařízea platným stavebním zákonem.
ní (molo) k.ú. Křeničná, parc.č.
536/6, LB, ř.km 102,8 , lokalita •	Dotaci ve výši 2000,- Kč pro
Ochranu fauny Čr o.p.s., Hrachov
Stará Živohošť – u hřbitova.
I
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•	Smlouvu o vystoupení Divadla
NA VĚTVI na vystoupení souboru v rámci Mikulášské nadílky
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Souhlasí se zřízením místa ZÁSILKOVNA v prostorách IC Chotilsko a pověřuje pracovnice IC
k dalšímu jednání o podmínkách
zřízení pobočky Zásilkovna.

a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
•	Cenovou nabídku na prohrnování sněhu v obci Chotilsko a jeho
místních částech.
•	Žádost o podporu běžeckého závodu VLTAVA RUN 2021, a to
ve formě zajištění hlídek na trati
členy SDH.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Umístění plovoucího zařízení •	Cenovou nabídku na zakoupení
knihy PŘÍBRAMSKO Z NEBE.
(molo) k.ú.Křeničná, parc. Č. 781,
LB, ř,km100,5, zátoka u Živohošťského mostu.

Vývoz odpadních jímek
Upozorňujeme všechny občany, že dle § 38 odst.8 zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, má ten, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, povinnost zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Jelikož se v poslední době vyskytly častější stížnosti občanů na vypouštění bezodtokových jímek např. do dešťové kanalizace a různých trativodů nebo na odčerpávání odpadních vod z jímek do volné přírody, důrazně všechny žádáme, aby si od vývozu bezodtokové
jímky schovávali doklady o vývozu po dobu stanovenou výše uvedeným zákonem. Předejdete tak možným postihům ze strany kontrolního úřadu.
-tajemník OÚII
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obecní úřad Chotilsko zastoupený tajemníkem obecního úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst
„pracovník technické údržby obce“.
Pracovní náplň:
•	Údržbářské, stavební, pomocné a úklidové práce na území obce
Chotilsko a jeho místních částí
•	Aktivní vyhledávání potřebných oprav a zlepšování, spolu
s návrhem řešení
•	Kontrola, údržba a rozvoj technických systémů obce
•	Údržba zeleně
•	Ostatní činnosti dle potřeby údržby a rozvoje obce
Požadavky:
•	Řidičský průkaz sk. B (skupina C výhodou)
•	Schopnost řídit a obsluhovat komunální stroje a zařízení
•	Průkazy k obsluze motorové pily, křovinořezu výhodou
•	Časová flexibilita (sezonní práce)
•	Schopnost samostatné práce
•	Trestní bezúhonnost (možnost ověření přímo na obecním úřadě)
Datum nástupu:
•	01. dubna 2021
Žádosti o místo podávejte písemně nejpozději do 01. března 2021
na Obecním úřadě v Chotilsku. V žádosti uvádějte mimo jiné i jméno, příjmení, bydliště a telefonní spojení.
Se všemi uchazeči proběhne osobní pohovor dne 05. března 2021
od 09:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotilsko.
Bližší informace na obecním úřadě či na telefonech: 318 543 958
(kancelář) nebo 724 191 268 (tajemník OÚ).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče či
zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Chotilsku 25.01.2021
Bc. Hynek Hypr, tajemník, Obecní úřad Chotilsko

III
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	Putování středním Povltavím
v okolí Chotilska
Záběhlice – Zvírotice
Naše putování středním Povltavím v okolí Chotilska začínáme asi 10 km jihozápadně od této obce proti proudu Vltavy, kde se na levém břehu nacházela dnes již zaniklá osada Záběhlice, kdysi o 7 domcích, spojená lanovým přívozem s obcí Zvírotice na protější pravé straně řeky. Zvírotice čítaly v roce
1951 před realizací Slapské přehrady okolo 50 obytných stavení. Po napuštění jezera roku 1954 se zachovalo jen 7 nejvýše položených usedlostí.
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	Rok 2020 je za námi, a tak je čas
na tradiční bilancování …
Obyčejně Vás tímto úvodním článkem informuji o tradiční Výroční valné
hromadě SDH Chotilsko, ale jak všichni víme, rok 2020 a ani začátek roku
2021 nejsou rozhodně tradiční. Řada tradičních akcí/brigád se uskutečnila
(byť v lehce nezvyklé podobě, s omezením osobních kontaktů :-)) – namátkou jmenujme: úklid krajnic a skládek - Ukliďme svět, ukliďme Česko (duben 2020), organizace nejznámějšího štafetového závodu v ČR - Vltava Run
2020 (září 2020), organizace Chotilského posvícení, sběr šrotu a elektrošrotu, pomoc při rozvozu dezinfekčních prostředků proti koronaviru
atd. Některé akce se bohužel naopak neuskutečnily, za všechny jmenujme
velikonoční výšlap na Besednou – Mrskni sebou na Besednou. Ale jelikož
doufáme, tedy spíše pevně věříme, že s příchodem jara se začneme vracet
postupně k obvyklým aktivitám, musíme i začít plánovat, a tak Vás na těchto stránkách vždy s předstihem budu informovat o chystaných akcích. Ale
pojďme ještě nejdříve trošku bilancovat…
Proto se vrátím k výjezdové činnosti jednotky v roce 2020, a to díky
podrobně zpracované statistice k jednotlivým výjezdům:
•	jednotka v roce 2020 vyjížděla k 27 zásahům (srovnatelné s rekordním
rokem 2019, kdy bylo 28 výjezdů)
•	63% výjezdů bylo na technickou pomoc, 22% výjezdů bylo k požárům
(pokles celkového podílu výjezdů k požárům oproti roku 2019 o 20% byl
způsoben především „normálním letním počasím“ roku 2020)
•	průměrná doba výjezdu jednotky byla v 7. minutě (zcela shodné s rokem 2019)
•	průměrný počet členů na výjezdu 4,78 (srovnatelné s rokem 2019)
•	nejvíce výjezdů se uskutečnilo v únoru a srpnu (po 7 výjezdech)
•	jednotka zasahovala v 44% případů v rámci katastru obce Chotilsko
•	nejvzdálenější zásah se uskutečnil v rámci katastru obce Borotice
•	celkem jednotka strávila 131hodin na jednotlivých výjezdech

Hlavní hospodářský potenciál představovala montánní praxe v podobě
těžby povltavské žuly ve zdejších lomech. Z místní žuly dopravované na lodích do Prahy se například v letech 1850–1881 vystavělo Národní divadlo
a pak i další památky jako pomník Františka Palackého nebo pomník Mistra Jana Husa.
Z knihy ,, Z historie staré Vltavy“
IV

V předposledním loňském čísle Zpravodaje jsem „nakousl“ úspěšné získání neinvestiční dotace z rozpočtu GŘ HZS pro obec Chotilsko,
tedy dotace přímo určené k dovybavení výjezdové jednotky, ve výši
129.000Kč. Výroční valná hromada je pak místem, kde se členové našeho sboru, tedy i ti, kteří nejsou přímo členy výjezdové jednotky
obce, mají možnost s novým vybavením seznámit. O tuto příležitost
V
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jsme tedy prozatím přišli, a tak využiji tohoto článku a alespoň takto
na dálku Vás se zakoupeným vybavením seznámím:
•	2 ks hadice B75 se spojkami
•	1 ks přilba Draeger HPS 7000, včetně zátylníku
•	4 ks výstražné vesty dle GŘ HZS s nápisem HASIČI
•	1 ks plovoucí čerpadlo Amphibioremote s dálkovým ovládáním
•	2 ks nabíječka vozidlová pro Radiostanici MOTOROLA
•	2 ks komplet zásahový DEVA PATRIOT ELITE CZ
•	1 ks zásahová obuv DEMON FIRE IV.Generation s kevlarem
•	1 ks přenosné pěnotvorné zařízeníPROpak
Kromě výše uvedeného vybavení byly z této dotace uhrazeny PHM za výjezdová vozidla ve výši 5.000Kč a uhrazeno školení dvou členů výjezdové jednotky (ve výši 7.000Kč) za kurz práce s motorovou pilou, který je s ohledem
na narůstající počet technických zásahů spojených s likvidací padlých stromů pro členy naší jednotky velmi důležitý. Ve zvyšování kvalifikace členů
výjezdové jednotky budeme samozřejmě i v tomto roce pokračovat.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům ale i nečlenům sboru za jejich obětavost a ochotu pomáhat především na úkor svého volného času. Minulý rok byl opravdu náročný, a o to více si Vašeho času ceníme.
-Martin Brodský -
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Páníčku nezapomeň!
Skromný poplateček obci na rok 2021
za mne zaplať do konce února – nechci
být černý pasažér!
-vzkazuje Tvůj chlupáč-

Upozornění na splatnost místních poplatků
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2017, že termín pro uhrazení uvedeného
poplatku je do konce března 2021. Po tomto datu budou případné
nedoplatky vymáhány soudní cestou.
–OÚ-

VI
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Leden 2021

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 23/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 3. 12. 2020 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 3. 12. 2020 takto:
1)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
2)	Smlouva o nájmu pozemku
3)	Výsledky zadávacího řízení
4)	Smlouva o dílo – rekonstrukce VO Mokrovraty – přípolož škola
5)	Nápravné opatření
6)	Zápisy finančního výboru
7) Žádost o dotaci na MMR
8) Příkazní smlouva
9) Pracovní poměr zastupitele
I
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10)	Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – rozšíření kanalizačních sítí
11)	Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2021
12)	OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
13)	Žádost o pronájem pozemku parc. č. 441/3 k.ú. Mokrovraty
14) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. Mokrovraty,
Pouště – NN pro p.č. 28/6 IV-12-6027471/VB/1 mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ
Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 458/5 v k.ú. Mokrovraty mezi Leonhardem Josefem ColloredoMansfeldem a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Rekonstrukce VO Mokrovraty – přípolož škola“; v souladu s doporučením starostky vybírá nabídku firmy Sathea Vision. s.r.o., Boršov
280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce VO Mokrovraty – přípolož škola“ mezi Obcí Mokrovraty a firmou
Sathea Vision. s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 7–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty přijalo systémové nápravné opatření
s tím, že pověřilo starostku obce k dodržování termínu přeúčtování hospodářského výsledku obce ke dni schválení účetní závěrky obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí protokoly o provedené finanční kontrole hospodaření Obce Mokrovraty a zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Příkazní smlouvu o zabezpečení žádosti a administraci dotace na akci: „Místní komunikace v obci
Mokrovraty“ mezi Obcí Mokrovraty a společností WITENDR s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8-Libeň.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Pracovní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. P. H.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
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Usnesení č. 12–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
uzavřené mezi Obcí Mokrovraty a Společností Mokrovraty, správce společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201
(Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947)
na výstavbu kanalizace a vodovodních řadů.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje vyhlášení ceny vodného, stočného a cenu za odvoz a likvidaci odpadních vod v k.ú. Mokrovraty a v k.ú.
Pouště na rok 2021, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Cena za 1 m3 odebrané
vody z obecního vodovodu činí 25,- Kč + DPH, cena za 1 m3 vypouštěné a likvidované vody činí 42,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Mokrovraty č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15–23/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí žádost p. V. D. o pronájem
cca 1 500 m2 pozemku parc. č. 441/3 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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Usnesení ze zápisu č. 24/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 21. 12. 2020 od 18.00 hodin
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Usnesení č. 5–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
provozních prostředků na roky 2022 – 2023 ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 1–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 6–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Rozpočet provozních prostředků na rok 2021 ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 2–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 3. 12. 2020 takto:
1)	Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
2) Rozpočet na rok 2021
3)	Střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků na rok 20222023 ZŠ a MŠ
4) Rozpočet provozních prostředků na rok 2021 ZŠ a MŠ
5) Rozpočtové opatření č. 5/2020
6) Poskytnutí dotace KÚSK na úpravu prostranství před školou
7) Prodej pozemků parc. č. 138/2 a 138/3 v k.ú. Pouště
8) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 7–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020,
kterým se navyšují příjmy na § 2310 (Pitná voda) o 4 500,- Kč, na § 2321
(Odpadní vody) o 38 tisíc Kč. Dále se navyšují výdaje na § 3745 (Péče
o veř. zeleň) o 30 000,- Kč a na § 6171 (Činnost místní správy) o 12 500,Kč. Příjmy se snižují na položce 4216 (Ostatní inv. přijaté transfery ze SR)
o 485 706,21 Kč z důvodu převodu dotace OPŽP do roku 2021. Vratka dotace
na říjnové volby ve výši 16 438,56 Kč snižuje položku 4111 a § 6112 (Volby
do zastupitelstev ÚSC). Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Mokrovraty ve výši
482 040,- Kč upravuje položku 4116 a § 3113 (Základní školy), převod mezi
účty obce ve výši 6 500 tisíc Kč navyšuje § 6330 na příjmech a na výdajích.
Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 3–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2021–2023.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 8–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje přijetí dotace ve výši
764 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Úprava prostranství před školou“.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 4–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje schodkový rozpočet na rok
2021 ve výši příjmů 15 074 400,- Kč, ve výše výdajů 18 703 000,- Kč. Schodek
ve výši 3 628 600,- Kč bude financován úsporami minulých let. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 9–24/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje prodej pozemků parc. č.
138/2 a 138/3 v k.ú. Pouště.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 hlasů Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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	Aktuality z naší škol
– únor 2021
8. 2. – 14. 2. – jarní prázdniny v ZŠ, provoz MŠ zachován
16. 2. – masopustní úterý – tradiční karneval ve třídách MŠ i ZŠ
Vážení spoluobčané,
rády bychom se s Vámi i v této těžké době podělily o dění v naší škole. Jak
jistě víte, MŠ už je opět v plném provozu a děti si užívají nejen sněhové nadílky, ale i sebe navzájem. V ZŠ se prezenčně učí pouze žáci 1. a 2. ročníku,
žáci 3., 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce. I přes všechna úskalí,
která s sebou tato výuka nese, se děti do výuky pravidelně zapojují a učivo
poměrně dobře zvládají. Jejich úsilí bylo po zásluze odměněno, a to pololetním vysvědčením, na které se těšili zejména žáci 1. ročníku ZŠ. Chceme věřit, že předání závěrečného vysvědčení už nebudou provázet žádná omezení a škola se opět stane pro všechny místem vzájemného setkávání, učení a zábavy.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Místní poplatek za psa
na rok 2021 
Místní poplatek za psa na rok 2021 je splatný do 28. 2. 2021:

1. pes: 50 Kč
2. a každý další pes: 120 Kč
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