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KURÝR

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BĚLEČ

Zprávy z obce
Co nás čeká v Novém roce 2020 …
Zastupitelstvo obce schválilo nové obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích a o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
Při kontrole obce budou kontrolorky zjišťovat, proč nemají určité
nemovitosti placeny svozové známky na popelnice a budou zjišťovat jak
je odpad likvidován, protože je celostátní snaha o zlepšení odpadového
hospodaření.
Za použití veřejného prostranství k různým účelům se musí dle
vyhlášky platit. Za trvalé parkování vozidel občanů na veřejném
prostranství se platit nemusí. A tak máme místo veřejného zeleného
trávníku před domy vyježděné, blátivé koleje, protože majitelé
nemovitostí, kteří by v pohodě mohli parkovat na svém dvoře, tak
nedělají. Třeba proto, aby si nerozjezdili dvůr… na to poslouží obecní
pozemek. Neměli bychom hledět jen na „své“, ale i na to, co po nás
zůstane na tom „obecním“.
Majitelé psů budou nově vyplňovat tzv. kartu psa s tím, že bude
zaznamenáno i číslo čipu, který musí pes od 1.1.2020 mít. Pokuta za
to, že pes čip nemá, je od 15.1.2020 až 50 000 Kč. Někteří z Vás si
vzali kartu domů k vyplnění a ještě jí nevrátili zpět. Věci kolem poplatků
za psy mají být vyřízeny do konce února, proto na Vás apelujeme,
abyste karty předali na OÚ. Tato evidence psů, včetně čipu, bude
sloužit při identifikaci nalezených psů. Dříve obec psa odchytila a byl
odvezen do psího útulku Bouchalka, kde musel být zaplacen větší
finanční poplatek za umístění psa.
Třídění odpadů se promítá v obecně závazné vyhlášce, platba se týká
každého občana s trvalým pobytem v obci. Od občana, který v obci má
trvalý pobyt, ale nežije zde, nebude poplatek v Bělči požadován, pokud
předloží doklad o zaplacení v jiné obci.
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Platba:

100,- Kč/osoba/rok
150,- Kč/rekreační objekt/rok

Dalším dokumentem, který se bude podepisovat v průběhu roku, je
Smlouva o pronájmu hrobového místa. Přenechání hrobového místa je
na 10 let. Důležité je, že majitel hrobového zařízení je povinen zřídit,
upravovat nebo měnit hrobku nebo hrobové zařízení na základě
písemné žádosti a až po písemném vyjádření provozovatele pohřebiště
– obce. Tzn., že OÚ by měl vědět, co se na obecním hřbitově děje. Není
možné zlikvidovat třeba dvojhrob a na jeho místě postavit urnový
sklípek bez vyklizení pronajatého hrobového místa, včetně uložených
ostatků v zemi.
Povinností nájemce hrobového místa je požádat o uložení nebo
exhumaci jak nezpopelněných, tak i zpopelněných lidských ostatků
pouze za podmínek, stanovených v zákoně o pohřebnictví a v Řádu
veřejného pohřebiště, tzn., že kromě jiného je jeho povinností nahlásit
OÚ identifikační údaje k ukládaným ostatkům, včetně data uložení.
Tyto údaje musí obec evidovat, aby byl přehled, kdo je v hrobě uložen.
Dále je nutno uvést jméno osoby, která bude pokračovat v placení
nájmu za hrobové místo, pokud nájemce přestane platit.
Od ledna 2020 budou nové Dodatky ke Smlouvám o úhradě stočného,
které se zvyšuje na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí Bratronice a
Běleč na Kč 120,-/měsíčně/osoba, která používá kanalizační řád, tzn.
nemusí mít trvalý pobyt v obci. Zdůvodnění – již dva roky je
provozovatel SOM Bratronicko ve ztrátě. Jsou dvě varianty – tuto ztrátu
budou doplácet obce Běleč a Bratronice ze svého rozpočtu nebo dojde
ke zvýšení stočného. Zastupitelstva se přiklonila k druhé variantě.
Důrazně žádáme majitele nemovitostí, aby nahlásili aktuální počet
občanů na stočné, týká se to i osob, které se v nemovitosti zdržují
rekreačně – třeba přes víkend.

Vážení spoluobčané,
tradičně v úvodu nového roku je čas na ohlédnutí nad prací obecního
zastupitelstva.
Protože se blíží doba, kdy se obec kvůli výstavbě vodovodu zadluží a
nebude moci investovat ve větším rozsahu, rozhodli jsme se, že
postavíme nové dětské hřiště. A vysvětlení pro ty, kteří na to mají
odlišný názor. Sportovní areál, patřící obci, je postupně rekonstruován
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dle požadavků fotbalistů. Staré dětské hřiště bylo ve stavu, kdy hrozilo,
že dojde ke zranění dětí. Tak proč ne nové dětské hřiště? Určitě vydrží
při pravidelné péči o zařízení delší dobu a my budeme finance
směrovat na jiné akce. Splnili jsme přání našich dětí i jejich maminek,
kteří jsou na dětském hřišti spokojeni.
Byl zrekonstruován hlavní přívod elektro na sportovní hřiště, naši
zaměstnanci vyklidili obecní pozemek za hřištěm, kam se dlouhodobě
ukládala posekaná tráva ze hřiště. V letošním roce se pořídí z dotace
od obce nové brány na hřiště.
Začaly přípravné práce na vodovodu, návštěva vodáren, seznámení
s očekávaným průběhem prací, oslovení projektantů na nový projekt
na vodovodní přípojky, zjišťování majitelů cest, přes které povede
vodovod…Na stavbu vodovodu jsou vydána dvě stavební povolení, 2/3
obce a 1/3 směr Farma a okolí. Projekt na hlavní vodovodní řád je
hotový a důležité – funkční. Po vzájemné domluvě nám bylo
doporučeno, aby obec vybudovala vodovodní přípojky k jednotlivým
nemovitostem, na kterých se finančně budou podílet majitelé
nemovitostí. V dostatečném předstihu budete informováni. V současné
době probíhají přípravné práce na zahájení výběrového řízení na
zhotovení projektu na vodovodní přípojky. Mezi ně patří i zajištění
souhlasů – věcného břemene zřízení vodovodní přípojky - majitelů
pozemku, přes něž se bude majitel nemovitosti připojovat na hlavní
řád.
Pro kulturně a společensky založené občany se rozjelo minulém roce
Bělečské zpívání, měli jsme 4 akce, z toho 2 pod Kulturním domem a
v novém roce se na Vás opět těšíme. V Kulturním domě proběhlo
divadelní představení, tentokrát s malou účastí našich občanů. Děti se
vydováděli na Maškarní diskotéce s Honzou Ladrou, povedl se nám
Dětský den na novém hřišti se zvířecím doprovodem a vrcholem sezony
bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betlémské chaloupky, na
něž přišlo velké množství Vánoc očekávajících občanů a vznikla tak
příjemná nálada s občerstvením rodiny Kocmanových a možností
sousedského popovídání přítomných.
Rok 2020 = oprava další části střechy na Kulturním domě, zhotovení
projektu na vodovodní přípojky, vysazení keřů na dětském hřišti a lip
v obci, práce na zajištění financování akce Vodovod.
jd
Bělečský kurýr
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Informace
Informační zpravodaj PID
S ohledem na provedenou integraci veřejné dopravy Kladenska a Rakovnicka a zavedení
nových jízdních řádů v závěru minulého roku opakovaně uvádíme stránky, kde můžete
sledovat aktuální informace a novinky.

https://pid.cz/

Zde jsou uvedeny veškeré informace jak o dopravě v Praze, tak Pražské integrované
dopravě, jejíž součástí je také náš region.
Aktuální informace, schémata a informace o linkách, pravidelné zpravodaje jsou také
k dispozici ke stažení na odkazu:

https://pid.cz/ke-stazeni/

V aktuálním čísle zpravodaje se např. dozvíte:

Úřední hodiny obecního úřadu Běleč
pondělí: 8:00 – 11:00
středa: 8:00 – 11:00 18:00 – 20:00
1. sobota v měsíci: 7:00 – 9:00
+ výběr stočného 9:00 – 10:00

Nové obecní vyhlášky
Od 1. ledna 2020 platí nové obecně závazné vyhlášky obce Běleč:
Vyhláška č. 1/2020 - o místních poplatcích
Vyhláška č. 2/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Běleč
Bělečský kurýr
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Důležité
Výzva občanům
Během měsíce ledna proběhla schůzka s právním zástupcem obce, kde se probraly
možnosti, jak připojit nemovitosti k hlavnímu vodovodnímu řadu.
Zjednodušeně:
Právník připraví smlouvu mezi obcí a občanem, která bude řešit:
- projekt vybudování vodovodní přípojky
- její přesné umístění – na podkladu závazného požadavku žadatele
- její budoucí převod do vlastnictví majitele nemovitosti (žadatele)
- právní vztahy - umístění přípojky v obecním pozemku
Přibližná cenu, kterou žadatel obci zaplatí za všechny úkony- projekt, smlouva atd., bude
upřesněna - po rozpočítání celkové ceny od firmy, která projde vítězně z výběrového
řízení.
Jelikož chceme, aby se přípojky k jednotlivým nemovitostem budovaly zároveň s
budováním hlavního řadu, osloví obec po zapracování všech požadavků od žadatelů několik projekčních firem. Vítězná firma vypracuje "velký" projekt, který bude řešit
připojení všech žadatelů o přípojku.
Přípojky budou řešeny pouze na hranici pozemku žadatele.
Nutno však brát na zřetel, že projekční firma zpracuje projekt na každou přípojku zvlášť
a tento projekt budou schvalovat vodárny. S ohledem na nutnost dodržení technických a
legislativních norem se může stát, že vámi požadované umístění se nebude moci
vybudovat (např. z důvodu ochranného pásma u plynové přípojky apod.). Na tuto
skutečnost je třeba dát pozor a počítat s případnou úpravou pozice a provedení přípojky.
Přípojka bude moci být vybudována jen tam, kde to bude v souladu se všemi
technickými a právními předpisy.
V první fázi je potřeba, aby si každý žadatel předem určil místo, kde bude chtít přípojku
vodovodu umístit. K tomuto účelu každý vlastník získá na OU mapku z katastrální mapy,
kde nakreslí požadované umístění přípojky. Budeme brát stěžejní bod - třeba jasná
hranice pozemku, od kterého odměříte vzdálenost k místu, kam chcete přípojku umístit.
V závěru článku uvádíme příklad zakreslení požadované pozice přípojky do mapky.
Vše si řádně rozmyslete, od 10. února 2020 budou na OU k dispozici základní
katastrální mapy pozemků žadatelů, na kterých si zřetelně označíte, kde přesně chcete
přípojku umístit. Berte na zřetel informace uvedené výše.
Věnujte tomuto článku pozornost, vše si řádně promyslete. Před 10. únorem bude
vyhlášena v obecním rozhlase výzva a budete moci si mapu vyzvednout a vše do ní
zakreslit. Mapa pak bude součástí smlouvy a bude také součástí zadávacích podmínek
pro projekční firmy.
starosta
Bělečský kurýr
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Poplatky v roce 2020
Poplatek za separovaný odpad (za rok)
100 Kč / osoba/rok - osoby s trvalým pobytem v obci
150 Kč za rekreační objekt / rok
Úhrada do 30. června 2020.
Poplatek ze psa (majitel s trvalým pobytem)
50 Kč za každého psa
Splatnost do 29. února 2020
Popelnice – za pololetí 2020
Zelená známka
850 Kč
Žlutá známka
570 Kč
Jednorázová známka
60 Kč
Nájem pronajatých popelnic - tuto službu již AVE neposkytuje
Současná cena za popelnice (nádoba)
- plechová 120 litrů
786 Kč
- z umělé hmoty 140 litrů
1 005 Kč
BIO ODPAD
Zajišťuje firma AVE od dubna do října 2020 (1x za 2 týdny)
Nádoba 140 l
750 Kč
Nádoba 240 l
970 Kč
Odvoz větví – obec – 120 Kč (za multikáru bez nástavců)
Kulturní dům
- poplatek 1000 Kč + záloha 5 000 Kč vratná po předání uklizeného sálu pro všechny,
včetně aktivit SK a aktivit soukromých osob
- plus úhrada skutečných režijních nákladů (voda, elektřina, plyn – topení)
Silvestr: 2000 Kč + 5 000 Kč záloha + režie
Poplatek z místa
Stánek 50 Kč/den
Poplatek za užívání veřejného prostranství - vyhláška č.1/2020 o místních poplatcích
Poplatek ze vstupného - 50 Kč – akce
Rybářský lístek na místní rybník - 200,- Kč/ osoba (dospělá osoba)
Upomínka za nezaplacení poplatku
- 1. dopis 50 Kč přirážka
- 2. dopis 100 Kč přirážka
Poté bude dluh předán exekutorům.
Nájem hrobového místa: 5,- Kč/m2/rok + za služby 10,- Kč/m2/rok
Stočné 120 Kč / osoba / měsíc
Ke konci února tohoto roku budou připraveny k podpisu: smlouvy za nájem hrobového
místa, smlouva na separovaný odpad, nové přihlášky psů.

Bělečský kurýr
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Zprávičky z naší školičky
Dobrý den milí čtenáři Kurýra,
ačkoliv jsme nedávno oslavili příchod nového roku, první měsíc už máme
téměř za sebou. A tak se hlásíme s prvními letošními zprávami ze školky.
Poslední loňskou akcí, kterou už jsme v Kurýru nestihli zmínit bylo Vánoční
posezení s rodiči spojené s vyráběním vánočních dekorací. Proběhlo ve
čtvrtek 19.12. a účast byla opravdu hojná. Děti vystoupily s krátkým
představením a pak si společně s rodiči vyrobily voňavý pomeranč, nazdobily
perníčky a ozdobily si dřevěnou vánoční dekoraci. Nechybělo něco dobrého
na zub – o to se postarali hodní rodiče a hlavně panovala skvělá předvánoční
nálada.
Do nového roku jsme vykročili v pondělí 6. ledna. A hned nás čekalo několik
narozeninových oslav a 10.1. výlet do ZŠ Zbečno na pohádku O Šípkové
Růžence. Žáci školy si připravili zpívaný muzikálek a našim malých dětem se
vystoupení moc líbilo.
V pondělí 13.1. nás ve školce navštívil pán „ptáčník“ se svými dravci,
papoušky i králíčkem.
A tak děti měly možnost pohladit si a dozvědět se něco například o rarochovi,
sově pálené, kanárkovi i orlu skalním.
Ve čtvrtek 16.1. jsme se pak proměnili ve studenty Malé technické univerzity.
V rámci zapojení do projektu Šablony II. jsme pro děti naplánovali 6
projektových dní s Malou technickou univerzitou. První projekt s názvem
Stavitel města se věnoval rozvoji informací o městě (např. piktogramy
veřejných budov), zakreslení města na mapě, kartografii obecně. Také si děti
Bělečský kurýr
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dle zjednodušeného plánu postavily silnici a z kostek vlastní město a pak ho
zakreslily do mapy. Bylo to něco nového a odlišného od běžných činností
školky, a tak si to děti opravdu užívaly.

Bohužel třetí týden ve školce začal velkým úbytkem. Opravdu hodně dětí
zachvátila horečka, kašel a další ošklivé bacily a tak jsme museli přeložit
plánované maňáskové divadlo z 22.ledna na 24. února. Do té doby snad
budou všechny děti fit a divadlo si užijeme společně.
V rámci našeho školního vzdělávacího programu jsme se v první polovině
ledna věnovali tématům Tři králové a Paní zima kraluje - děti se hravou
formou seznámily s tradicí Tří králů, vyrobily si královské koruny, naučily se
tříkrálovou koledu, seznámily se se změnami v přírodě během zimního
období a vytvořily si ,,zamrzlý" zimní obrázek. Povídali jsme si o tom, jak se v
zimě oblékáme, jaké známe zimní sporty.

Bělečský kurýr
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Nyní se věnujeme také trošičku vesmíru, dnu a noci. Vysvětlili jsme si a na
pokusu vyzkoušeli proč je ve dne světlo a v noci tma. Také proč je v létě teplo
a v zimě zima. A doufáme, že se ještě tuto zimu alespoň na chviličku setkáme
se sněhem, o kterém si zatím jen úspěšně vyprávíme a řadíme ho mezi jasné
znaky zimy.
A co nás čeká v únoru?
• 5.2. - Vyšetření očí přihlášených dětí (zajištěné společností Prima Vizus)
• 6.2. – 2. projektový den Malé technické univerzity - Malý architekt - v
rámci projektu Šablony II.
• 24.2. - Maňáskové divadlo v MŠ ,,O zakletém lese"
• a také spousta her, zábavy i ponaučení s novými tématy
Zkrátka můžete se těšit na další zprávičky o našem žití a tvoření.
Na konci našich prvních zpráviček Vám všem přejeme hojné zdraví a
pohodové zimní dny.
Za děti i zaměstnance školky
Petra Škodáková

Bělečský kurýr
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Z dění v obci

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Tato největší
charitativní sbírka v Česku se postupem času stala celospolečenskou událostí a
koledujících týmů stále přibývá. I dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že celkový
výtěžek sbírky nejspíš překročí loňský rekord.
Jak říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, která je pořadatelem akce, ,,je to dobrá
zpráva o štědrosti dárců, našich spoluobčanů. Díky dobrému výnosu můžeme
více a lépe pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a v komplikovaných životních
situacích. A z toho plyne užitek pro celou společnost.“
I naše obec nestála stranou a ke sbírce se přidala. Můžeme se pochlubit krásným
výtěžkem 16 993 Kč. Celková částka vybraná v naší farnosti, resp. regionu činí
123 080 Kč. Vybíralo se i v Žilině, Lhotě, Bratronicích, Dolním Bezděkově,
Sýkořici, Zbečně, Křivoklátě, Novém Domě a letos poprvé i na Velké Bukové.
Za 20 let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i
desítky tisíc životů charitních klientů. V tomto roce zůstane část výnosu zde a
pomůže handicapované dívce v jedné ze zúčastněných obcí. Aktuální výsledky
sbírky a záměry, na které budou finance věnovány, můžete sledovat na
stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Hlavním posláním sbírky jsou však ta osobní setkání koledníků a dárců, často
napříč generacemi. I během krátké chvíle zažijí pocit vzájemnosti a radosti,
zapojení se do řetězu lidské solidarity. Věřím, že šlo oboustranně o mnoho
milých prožitků.
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojil- dětským koledníkům, dobrovolníkům,
vedoucím skupinek, zaměstnancům OÚ, bez jejichž spolupráce by sbírka
nemohla probíhat, prostě každému, kdo sbírku podpořil ať už svým nasazením či
finančním darem.
Monika Cyrusová, místní koordinátor sbírky
Bělečský kurýr
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Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63 pošta Bratronice
telefon: 312 659 151, e-mail: kuryr@belec.cz, internet: www.belec.cz
Registrace na Ministerstvu kultury e.č. MK ČR E 10593
Příspěvky dodejte na OU Běleč nebo e-mailem do 10. dne v měsíci.
Bělečský kurýr
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