Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 1/2018 - 12. března 2018 (zastupitelů: 7 občanů: 22)
Program:
1. Kontrola usnesení, schválení programu jednání
2. Informace o hospodaření s obecním lesem za rok 2017
3. Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy
4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1. 2018
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce 2017
6. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2017
7. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 2017
8. Projednání a schválení převodu hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ do rezervního fondu a fondu odměn.
9. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti s ŘSD Praha – závod Čechy. Pověření
starosty obce k podpisu této smlouvy.
10. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti s ŘSD Praha – závod Praha. Pověření
starosty obce k podpisu této smlouvy.
11. Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene
a služebnosti dle přílohy č.1 tohoto usnesení a pověření
starosty obce k podpisu těchto smluv.
12. Projednání a schválení poskytnutí finanční dotace na činnost zájmových organizací pro rok 2018
13. Projednání a schválení žádosti o převod pozemků vedených na LV č. 60000 do vlastnictví Obce Drozdov
14. Projednání a schválení ceny vodného a stočného
15. Informace o finanční kontrole zaměřené na poskytování
dotace na činnost složek OÚ.
16. Informace o připravovaných kulturních akcí na rok 2018
17. Diskuze
18. Usnesení, závěr
Body 1 –14 schváleny všemi hlasy přítomných zastupitelů)
1, OZ projednalo a schválilo program veřejného zasedání
2, ing. Vlček a ing. Myslivec podali informace o hospodaření
s obecním lesem za rok 2017. Jejich informace doplnil upozorněním M. Jelínek na výskyt kůrovce u Myslivecké chaty
3, řed. školy Mgr. E. Peksová seznámila přítomné s výroční
zprávou školy.
4, OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1/ 2018.
Týká se navýšení příjmů a výdajů o částku 68 078,- Kč.
5, OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok
2017. Dne 8.února 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření
Obce Drozdov za rok 2017 – bez závad. V příštím roce se
předpokládá příjem ze státního rozpočtu 8 - 9 mil.
6, OZ projednalo a schválilo účetní závěrku obce 2017.
7, OZ projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Drozdov za rok 2017.
8, OZ projednalo a schválilo převod kladného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Drozdov ve výši 61.585,22Kčs do rezervního fondu a částku 10.000,- Kč do fondu odměn.
9, OZ projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti s ŘSD – závod Čechy. Poplatek činí
6.090,- Kč. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
10, OZ projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti s ŘSD – závod Praha. Poplatek za
zřízení je 49. 353,- Kč. OZ pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
11, OZ projednalo a schválilo smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti dle přílohy č. 1. Usnesení č. 1 z tohoto
veřejného zasedání Zároveň pověřuje starostu obce
k podpisu těchto smluv.
12, OZ projednalo a schválilo poskytnutí finanční dotace na
činnost zájmových organizací a to takto: LMK Drozdov
7.000,- Kč, TJ Drozdov 120.000,- Kč ( 90.000,- Kč – činnost,

30.000,- Kč nákup nádrže na zavlažování hřiště) MS Holý
vrch 15.000,- Kč, SDH nebude poskytnuta finanční dotace,
pro zásahovou jednotku budou zakoupeny 2 sady dýchacích
přístrojů v hodnotě cca 70.000,- Kč, Penzion pro seniory Na
Výsluní Hořovice 5.000,- Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 1.500,- Kč, Svaz tělesně postižených 2.000,- Kč, DPS
Žebrák 7. 750,- Kč, T. Kunc – podpora na sport- silový trojboj 10.000,- Kč.
13, OZ projednalo a schválilo žádost na nákup pozemků parcelní č. 723/308 o výměře 172 m2 a 723/337 o výměře 39m2
vedených na LV č. 60 000 do vlastnictví Obce Drozdov. OZ
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
14, OZ projednalo a schválilo ceny vodného a stočného. Vodné 45,- Kč za 1 m3, stočné 35,- Kč za 1 m3, pevná sazba za
vodoměr je 60,- Kč za 1 měsíc, ceny jsou bez DPH. Kolaudace stavby proběhne, pravděpodobně, v první polovině měsíce
dubna, možné zahájení provádění kanalizačních přípojek na
kanalizační řad bude zveřejněno. K připojování budou podány informace.
15, OZ projednalo informaci o provedení kontrol finančního
výboru ZŠ a MŠ Drozdov a složek v obci, kterým byla poskytnuta v minulém roce dotace na činnost. Kontrola dopadla
bez výhrad a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
16, OZ seznámilo občany s programem kulturních akcí do
června 2018. Informaci podal p. F. Rejzek. V dubnu - Velikonoční jarmark u kapličky – pletení pomlázek, výrobky
z proutí, pediku a další velikonoční ozdobné výrobky. 30.4.
pálení čarodějnic u Myslivecké chaty, 9.6. oslavy 650. výročí
obce.
17, Diskuze
P. Mrkáček na oslavy 650. výročí by měli být pozváni rodáci.
F. Rejzek, ano . bude to součástí pozvánky
A. Hertlová – navrhuje, zda MDD nemůže být spojen
s oslavami, protože pro složky bude příprava na oslavu dost
náročná a aktivně se zúčastňují stejní lidé.
P. starosta – tuto věc budeme řešit, zvážíme i jinou formu
oslavy MDD
P. starosta seznámil s placením za dopravní obslužnost a za
svoz odpadu. Upřesnil, že vybírání poplatku za popelnice je
do konce dubna a poplatek za 1 osobu zůstává v souladu
s obecní vyhláškou 600,- Kč

P. Rejzek upozornil občany na generální opravu místního
rozhlasu.
P. V. Pichlík upozornil na nefunkční osvětlení v ulici. F. Rejzek – ano víme o tom, závady jsou nahlášeny p. Palkovi, kontrolu osvětlení provede v celé obci.
P. J. Palek – poukazuje na špatný stav příkopu po pravé straně od obce směrem k lesu. P. starosta odpověděl, že to je
v kompetenci Správy a údržby silnic.
P. Mrkáček, zda by firma nemohla obci platit za bioodpad,
který zpracovává na kompost. P. starosta odpověděl, že platíme pouze odvoz BiO, na likvidaci, p. Rejzek upozornil, proč
si každý nevyrábí kompost doma, neštěpkuje dřevní hmotu a
tím nemusíme BiO odpad vůbec vyvážet.

p. Homolka – kdy se počítá s dokončení úprav kolem čističky? P. starosta – s dokončovacími pracemi by se mělo začít
příští týden, v závislosti na počasí.
P. M. Spurný – otázka na placení stočného – odpověď p. starosty – paušál je dán zákonem.
18, Usnesení , závěr

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 2/2018 - 16. dubna 2018 (zastupitelů: 9 občanů: 17)
Program:
1. Kontrola usnesení, schválení programu jednání
2. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2 na rok
2018
3. Projednání a schválení dohody o úpravě práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů
4. Projednání a schválení pověřence obce na ochranu osobních údajů
5. Projednání a pověření starosty obce k přijetí finančních
darů a k podpisu darovacích smluv
6. Diskuse
7. Usnesení závěr
1, schválen program jednání OZ (Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)
2, OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2 na rok
2018 - dotace od Stř. kraje 6 mil Kč . Dočerpání dotace 2,5
mil Kč půjde na vodovod, kanalizaci a komunikace.
V současné době není možno přesně určit, jak velké částky na
jednotlivé oddíly budou. (pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)
3, projednána a schválena dohoda o úpravě práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Jedná se o dohodu mezi VAK a obcí Drozdov o prodeji vody z řádů ve vlastnictví a správě VAK Beroun. (Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)
4, OZ projednalo a schválilo pověřence obce na ochranu
osobních údajů a dat – GDPR - . Zákon na ochranu osobních
údajů nabývá platnosti 25. května, od tohoto data musí mít i
obec pověřence na ochranu osobních údajů Z nabídek obec
vybrala jako pověřence p. Hendricha, fa Hendrich Group
s.r.o., který si za práci účtuje jednorázově 40. 000 Kč za provedení auditu + 4.000,- Kč každý měsíc za činnost pověřence.
Tuto službu bude zajišťovat i pro ZŠ a MŠ Drozdov.
(Pro: 8 proti: 1 zdržel se: 0)
5, OZ projednalo a schválilo pověření starosty obce k přijetí
finančních darů a k podpisu darovacích smluv. Obci byly
poskytnuty finanční částky od fyzických osob a firem na pořízení slavnostního praporu obce a na připravované oslavy 650
výročí od první písemné zmínky o obci.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)
6, diskuze
P. Brudhanzová – termín kolaudace stavby – odpověděl p.
starosta. Kolaudace bude 4.5. 2018. Potom budeme moci napojovat kanalizační přípojky na kanalizační řad, všichni občané budou o možnosti napojení kanalizace informováni, dříve
nelze napojení provést. Dodavatel stavby musí ještě odstranit

řadů závad. Dokud nebude vše v pořádku obec neuhradí firmě zbývající finance.
P. Brudhanzová – kdy budou dodělány komunikace? Konečné úpravy povrchů budou hotové v letošním roce. Práce jsou
naplánované na květen - frézování bude zahájeno poslední
týden v dubnu. Obrubníky by měly být do zahájení frézování
hotové ve všech ulicích.
P. Zelenková – zda v jejich ulici budou obrubníky pouze po
jedné straně a jak bude řešena druhá strana – odpověděl p.
starosta – bude tam travnatý pruh a pouze nájezdy budou
zpevněné
P. Valášek – v ulici kde bydlím je špatně slyšet rozhlas – odpověděl p. Rejzek - Rozhlas by měl být dobře slyšet v celé
obci, protože je po GO. Ale bude provedena kontrola.
P. Hertlová upozornila na nepořádek kolem sběrného místa
odpadu v jejich ulici. Žádá o další kontejner – p. starosta –
budou zakoupeny 2 -3 nové sběrné nádoby.
Upozornění – kontejner na BIO odpad je umístěn za budovou
OÚ. Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
se koná v pátek 20.4. a v sobotu 21.4.2018 dopoledne. Sběr
železného šrotu organizují hasiči na sobotu 21.4. 2018.
P. Gruntová – od VAK Beroun některým občanům přišla
složenka na zaplacení odebrané vody. P. starosta – došlo
k chybě, smlouvy budou ze strany VAK přepracovány.
P. Hanzl – nebudu vodu odebírat a musím platit paušál za
vodoměr. Ano musí se platit, jako u elektroměru.
P. Homolka – kdy firma upraví prostor kolem jejich zahrady.
Již bylo odpovězeno p. starostou. Jsou zde nedodělky, firma
musí vše dát do pořádku, jinak nedostane zaplaceno.
Co znamená ochrana údajů a dat obyvatelstva – odpověděl p.
starosta a místostarosta.
P. Homolka – jaká částka se bude platit pověřenci obce na
GDPR – jednorázově 40.0000,- Kč a měsíčně 4.000,- Kč.
P. Voříšek upozornil na opětovné vyvážení DIGESTATU
z bioplynové stanice ZD Mořina. Zhoršila se kvalita vody.
Nemá se hnojit v tomto úseku nad obcí, což je uvedeno
v dodatku smlouvy se ZD Záluží. Požaduji obnovení jednání
o zalesnění pole pod lesem. P. starosta – zalesnění se přestalo
řešit, protože se nepodařila zajistit dotace na tuto činnost.
P. starosta a místostarosta podali informace o zápisu dětí do
MŠ, který proběhne 10.5. 2018, a o kulturních akcích, pálení
čarodějnic 30.4., oslavy k 650. výročí obce s termínem 9.6.
2018, poděkování p. Hertlové a Hasmanové za přípravu velikonočního jarmarku, občanům za finanční dary na slavností
prapor obce a M.Dlouhému za výrobu info baneru k oslavám.
7, Usnesení , závěr

Pozvánka k 650. Výročí od první písemné zmínky o obci Drozdov 9. 6. 2018 od 12:30
Program:
1. Přivítání před pomníkem padlých
2. Zahájení oslav před OÚ
3. Odhalení pomníku k 650. Výročí obce před OÚ
4. Svěcení obecního praporu u kapličky sv. J. Nepomuckého
5. Beseda – předtančení dětí
6. Pověsti o Drozdovu – divadlo a šerm
7. Koncert Strašické pohodovky
8. Posezení při muzice u hasičů
9. Slavnostní ohňostroj
Občerstvení zajištěno. Prodej upomínkových předmětů – hrnek, textilní taška s potiskem znaku Drozdova, tužky, dobové
pohlednice, odznak, trička s potiskem znaku Drozdova, zapalovač. Součástí oslav bude vydaná kniha „ 650 zajímavostí,
informací a obrázků z Drozdova“.

