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VYŠLO: DUBEN 2021

BĚŠTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

Vážení a milí občané,
čtvrt roku uběhlo jako voda v Řeřiše a máte před sebou další vydání
obecního čtvrtletníku Běštínský zpravodaj. Věřím, že jste uplynulé zimní
období prožili v klidu a pohodě a z nadcházejících jarních dnů naberete
nové síly. Budeme se společně těšit na sluníčko, které vždy vnese nejen do
naší obce, ale i do našich nálad, radost a pozitivní nádech. Dovolte mi
popřát vám již takto po velikonočních svátcích krásné dny a spokojené žití
v naší obci.
Pevně doufám, že s příchodem jarních a nejpozději letních měsíců
letošního roku se situace s koronovirem bude vyvíjet směrem ke „světlu na
konci tunelu“ a svět kolem nás se začne vracet do běžných kolejí. Věřím, že
se budeme moci opět bez jakýchkoliv omezujících opatření společně
setkávat, navštěvovat, pracovat atd. Prostě žít tak, jako před pandemií.
Jaroslava Houdková, starostka

OBECNÍ ÚŘAD BĚŠTÍN

E-mail:
starosta@obecbestin.cz
Web:
www,obecbestin.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:00
14:00–18:00
Středa: 13:00–17:00
Telefonní číslo pro poslech
posledního hlášení obecního
rozhlasu: 728 224 822.

Informace obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 4. ledna 2021
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
Vydání obecního zpravodaje č. 3.
Finanční dar na léčení včelstev pro rok 2021 v požadované výši 1550 Kč
pro Český svaz včelařů – ZO Hostomice a pověřilo starostku podpisem
smlouvy.
Příspěvek pro Domov na Výsluní Hořovice ve výši 3000 Kč na rok 2021
a pověřilo starostku podpisem smlouvy.

Pokračování na str. 2.

Pokračování ze strany 1.
Dodatek ke smlouvě k zabezpečení odstranění
odpadu s fm. Rumpold -P s.r.o.
Schválilo rozpočtové opatření k 31. 12. 2020
provedené starostkou obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Oznámení ve věcech stavebních v obci..
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Vyúčtování příspěvků pro TJ Běštín a SDH Běštín za
rok 2020. U SDH Běštín došlo k navrácení nevyčerpané částky 27 366 Kč (z důvodu Covidu-19) na účet
obce v prosinci 2020.
Schválený rozpočet na rok 2021 pro DSO Hořovicko obec Běštín přispívá na dopravní obslužnost částkou
59 670 Kč
Schválený rozpočet na rok 2021 pro Mikroregion
Hořovice – příspěvek obce Běštín činí 9 480 Kč.
Diskuse:
Informace o jednání o možnosti zpevnění komunikace v lokalitě BV3 majitelem přilehlých pozemků.
Projednání Investičního záměru na restaurování
pomníku padlých na návsi a příprava podkladů k
podání žádosti o dotaci z MO ČR do příštího zasedání.
Diskuse o návrhu na vyčištění pozemku u č. p. 77.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
Žádost o příspěvek pro Svaz neslyšících a
nedoslýchavých Hořovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Oznámení ve věcech stavebních v obci.
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Diskuse:
Nové odpadové zákony, vyvolat schůzku se zástupci
fm. Rumpold-P Příbram.
Informace o zastavení stavby rekonstrukce
elektrického vedení pro p. č. 684 k. ú. Běštín.
Zaurgovat studii na řešení povrchových vod na
komunikaci p. č.124 k. ú. Běštín.
Průběh Sčítání lidu 2021.
Informace KÚ Beroun o průběhu revize katastru v
obci.
Zabezpečení svozu nebezpečného odpadu v obci.

Zasedání zastupitelstva obce dne
1. března 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s Covid-19 nekonalo.

Letákům od ČEZ odzvonilo

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
1. února 2021
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Příspěvek pro Svaz tělesně postižených Hořovice na
rok 2021 ve výši 1000 Kč
Příspěvek na transparentní účet obce Ohrazenice
v částce 5 000 Kč, jako finanční dar rodině
Fenikových, před Štědrým dnem jim vyhořel dům.
Uzavření smlouvy na pronájem vánoční výzdoby
v obci od fm. MK Mont s.r.o. Klášterec nad Ohří na
dalších 5 let.
Žádost majitele přilehlých pozemků na zpevnění
místní komunikace na p. č. 141/2 a 142/2 , kterou
provede na svoje náklady.
Výroční zprávu dle z. č. 106/1999 Sb., za rok 2020
(vyvěšena na úřední desce ).
Inventarizační zprávu obce za rok 2020.
Investiční záměr na restaurování a úpravu okolí
pomníku na návsi.
Podání žádosti o dotaci na restaurování a úpravu
okolí pomníku na návsi na Ministerstvo obrany ČR na
rok 2022.
Rozpočtové opatření č. 1/2021.

Od 1. ledna už nenajdete žádná vylepená oznámení
společnosti ČEZ Distribuce o plánované odstávce
elektřiny. Na www.obecbestin.cz však nyní najdete
banner, z něhož snadno zjistíte, zda je nebo není v naší
obci plánovaná odstávka.
Informace můžete dostávat e-mailem či SMS po
registraci na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Oznámení také můžete sledovat on-line:
www.cezdistribuce.cz/odstavky nebo www.bezstavy.cz,
a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Pokračování na straně 3.

Informace z úřední desky obce
OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Běštín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a)
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Beroun (dále jen „katastrální
úřad“) č.j. RO-2/2021-202,že v katastrálním území
Běštín obce Běštín bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 15. 3. 2021 přibližně do 31.1 0. 2021.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci
katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se
skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných
oprávněných není při revizi katastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem
evidovaným v katastru a stavem v terénu budou
vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí
na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1
katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá,
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní
orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné
listiny pro zápis do katastru.

Už žádné bláto před úřadem
I když nás letos zima trochu potrápila, povedlo se nám
upravit prostranství před obecním úřadem. Hlavním
cílem bylo zpevnění prostoru, po kterém přicházejí
návštěvníci obecního úřadu pěšky či na něm parkují svá
auta. Podle prvních reakcí byla změna hodnocena
kladně. Až bude stabilnější počasí, čeká nás ještě úprava
přilehlého trávníku.
Dále s očekáváním budeme sledovat, zda podaná žádost
na MMR ČR na opravu fasády a sociálního zařízení v
přízemí a v patře obecního úřadu, bude schválena.
Realizace projektu by byla pro obec velmi pozitivním
přínosem. Došlo by ke zviditelnění a oživení centra obce.
K tomu by měla přispět i uvažovaná oprava pomníku na
návsi a úprava jeho okolí. Je požádáno o dotaci na
Ministerstvo obrany ČR. Finanční spoluúčast obce u
obou dotací je dvacetiprocentní.
Držme si tedy palce, ať jsme v žádostech úspěšní a
může obec dál zvelebovat.

Čištění
komínů
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu
katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný
nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude
informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do
katastru nemovitostí.

Chcete kominíka?
Požadavek můžete
nahlásit na obecní úřad.
I letos provede čištění
komínů KOMINICTVÍ
ZEMAN z Řevnic

Obecní úřad vykonává agendu evidence obyvatel
Výpis z evidence obyvatel za rok 2020

Měníte místo trvalého pobytu?

K poslednímu dni loňského roku žilo v naší obci 314
obyvatel, z toho 151 mužů a 163 žen. Dětí to 15 let věku
z nich bylo 49.
Průměrný věk obyvatel byl 43,62 let.
V roce 2020 zemřelo 5 občanů naší obce a narodily se
4 děti. Z obce se odhlásilo 11 občanů a k trvalému
pobytu se přihlásilo celkem 14.
4x o trvalém pobytu
Občan České republiky může mít jen jedno místo
trvalého pobytu, a to v objektu určeném pro bydlení
nebo k individuální rekreaci a je označen číslem
popisným nebo evidenčním?
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají
žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Právo užívat objekt (být, dům, část domu apod.)
vyplývá např. z vlastnictví objektu, nájemného
práva, členství v družstvu, věcného břemene užívání
apod.
Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj, nikoli právo.

Změnu je třeba nahlásit osobně na úřadě v místě
nového trvalého pobytu. Co k tomu potřebujete?

Očkování psů
Ve středu 12. 5. 21 v 17:30 bude MVDr. Vladimíra
Brožková u obecního úřadu očkovat psy.
Majitelé jsou povinni mít s sebou očkovací průkaz
zvířete. Cena je 100 Kč nebo 300 Kč/kombi. Pokud váš
pes ještě nemá čip, můžete mu jej za 300 Kč nechat
aplikovat. Čipování psů je povinné,
Dále žádáme vlastníky psů, aby si po svých mazlíčcích
uklízeli exkrementy. Bydlíme sice na vesnici, ale to jistě
neznamená, že by okolí obecních cest a hlavně prostor
na návsi mělo být znečištěné. Není nic jednoduššího než
vyrazit na vycházku s pytlíkem v kapse.

Pryč se starým železem

1. Platný občanský průkaz.
2. Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z
katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) anebo,
pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením
trvalého pobytu. Takové potvrzení nemusíte mít,
pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu přímo na
úřadě (ohlašovně pobytu). Je přitom povinna
předložit doklad o vlastnictví či o oprávnění užívat
dům nebo byt,
3. 50 Kč v hotovosti na úhradu správního poplatku.
4. Za osobu mladší 15 let provádí změnu místa
trvalého pobytu zákonný zástupce. Potřebuje k
tomu rodný list dítěte a neplatí správní poplatek.
5. Změnu trvalého pobytu může za občana provést i
zmocněná osoba. Plná moc musí být úředně
ověřená. Zmocněná osoba předkládá občanský
průkaz, plnou moc, občanský průkaz zmocnitele
kvůli jeho znehodnocení a doklad k bydlení (viz. 1)
6. Z občanky vám bude ustřižen roh a dostanete
potvrzení o změně trvalého pobytu. Do 15 dnů jste
povinni si pořádat o nový občanský průkaz. Jeho
výměna je při změně trvalého bydliště zdarma.
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území
ČR, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa
svého trvalého pobytu.

Jubilanti
Leden:
Jeřábková Marie, 87 let
Krotilová Drahomíra, 87 let

Únor:
Bubla Roman, 70 let
Ježek Josef, 81 let
Pokorná Jana, 75 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a mnoho dalších krásných let.

Sběr železného šrotu proběhne v měsíci květnu. Sběr
uskuteční TJ Běštín a termín bude včas oznámen.

Narodila se

Zemřeli

Betáková Nela

Zárybnický Antonín
Arnošt Milan

Nezapomeňte se sečíst
Sčítání lidu, bytů a domů 2021 začalo rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
doručování doporučených poštovních zásilek za
dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50.

Koho se to týká?
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k
rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími
právními předpisy. Nesmějí být použity pro jiné než
statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny
osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků
seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou
povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Online sčítání:
27. 3. - 9.4. 2021
Listinné sčítání:
17. 4. - 11. 5. 2021

Vyplněné formuláře je možné odeslat nejpozději do 11.
května v předtištěné obálce na adresu P. O. Boxu sčítání,
Obálky s vloženými formuláři stačí vhodit do schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání je
zdarma.

Zpracování výsledků:
12. 5. - 31. 12. 2021
Zveřejnění výsledků:
od 2022

Jaro u ČÁPA
Příspěvek dětské skupiny Bílý ČÁP
Zima skončila a my se postupně chystáme na jaro a jarní
práce na zahrádce. Jak jsme si tu letošní bílou zimu
užili? Posuďte sami: stavěli jsme sněhuláky, hrady a
paláce ze sněhu ozdobené rampouchy a ledem, bobovali
jsme a sáňkovali a taky se kolikrát pěkně zkoulovali.
Prostě pravé zimní radovánky! Nezapomněli jsme ani na
přikrmování ptáčků. Do krmítka na zahradě jsme sypali
slunečnicová semínka, proso a ptáčkům z Chlumku jsme
vyrobili krmítka a na stromy zavěsili jablíčka. Když nebyl
sníh, tak jsme vyrazili na procházku nebo třeba na
dětské hřiště. Povídali jsme si o zimních sportech, o
ptáčcích, vypravili jsme se za ledovým pokladem, děti se
dozvěděli něco o tradici Masopustu a únor jsme zakončili
maškarním karnevalem.

Příměstské tábory
Každoročně pořádáme příměstské tábory pro děti
navštěvující 1. stupeň ZŠ. Letos se nově uskuteční i na
Felbabce. Tábory jsou vhodné i pro děti se specifickými
potřebami, Pro děti se zdravotním znevýhodněním
máme 4 místa a 4 asistenty.
Na co se mohou děti těšit?
Nudit se s námi nebudou děti ani chvilku. Máme prot ně
celotáborovou hru (témata na webu), výlety, tvoření,
budeme jezdi na koních, soutěžit, koupat se atd. Většinu
času budeme s dětmi trávit venku v přírodě.
Více informací o táborech konaných na Felbabce Vám
sdělí Tereza Bohatová tel. 722 081 042,
taboryscapem@dccap.cz nebo na webu www.dccap.cz.
Tábory můžeme realizovat díky podpoře z Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu
zaměstnanost reg.
č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016356.
Přeji všem pevné zdraví a inspirativní procházky jarní
přírodou!
V letošním roce chceme dokončit realizaci projektu
Přírodní zahrada Běštín reg. č. 1190700044. Ze Státního
fondu životního prostředí ČR se nám podařilo získat
finanční prostředky na výsadbu i prvky do zahrady a
sadu. Plánujeme vysadit ovocné stromky, jedlé keře a
trvalky, do zahrady pak pořídit lavičky a pro děti vodní
herní prvek, velké pískoviště a dětské zahradní nářadí.
Děti si tak budou moci hrát s vodou, na jaře si založí svůj
vlastní záhonek a zapojí se i do výsadby nových keřů a
stromků. Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom
uspořádali i brigádu s občerstvením pro ,,naše“ rodiče,
ale i pro širší veřejnost.

Míša Sarnovská, ředitelka o. p. s. ČÁP

Příměstské tábory:
9 turnusů
7:30 - 17:00
Cena: 650 Kč/turnus (Felbabka)
850 Kč/turnus (Dobříš)

Kde je právě váš autobus zjistíte na mapě spojů
Aktuální pozice všech autobusů a tramvají Pražské
integrované dopravy jako na dlani – to nabízí nová
webová aplikace mapa.pid.cz. Na mapovém podkladu
zde naleznete najednou tisíce aktivních spojů městské i
příměstské dopravy společně s informacemi o jejich
trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalších parametrech.
Zobrazit si můžete jak všechny spoje, tak jen vybranou
linku nebo dokonce vybraný vůz na lince (pořadí).
Jednotlivá vozidla se zobrazují barevně – zeleně značí
spoje, které jedou podle jízdního řádu, čím víc červené,
tím víc zpožděné. Po kliknutí na konkrétní vozidlo si
můžete zobrazit celý jízdní řád konkrétního spoje a u
vozů mimo DPP též detaily o vozidle. (Náš autobus má
číslo 640, na mapce vpravo je situace v Praze.)
Informace o zpoždění autobusů i tramvají jsou
cestujícím k dispozici také v aplikacích IDOS a PID
Lítačka, ale i v mapách Google nebo v mapách Seznam
(www.mapy.cz).

Kolik stály v loňském roce naše odpady?
Jak jste již určitě zaregistrovali ve zprávách v médiích k
1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č.
541/2020 Sb., a na jeho plnění se naše obec musí
během letošního roku připravit. To znamená vydat nové
Obecně závazné vyhlášky, jimiž je nastaven obecní
systém nakládání s komunálním odpadem a výběr
poplatku za svoz odpadu.
S novou odpadovou legislativou přichází řada změn,
nicméně největší dopad má navýšení poplatku za
odkládání odpadu na skládku. V roce 2021 se zvyšuje z
500 Kč na 800 Kč za tunu odpadu. Nárůst ceny bude
však pokračovat postupně až do roku 2030 na částku
1850 Kč. Aby obce mohly čerpat slevu z tohoto poplatku
a zachovat tak částku 500 Kč za tunu odpadu, musí v
roce 2021 činit množství odvezeného odpadu 200 kg na
jednoho trvale žijícího občana a o slevu je nutné požádat

prostřednictvím svozové firmy. Odpad odevzdaný z
rekreačních objektů se započítává do celkového
množství a není nijak zvýhodněn. Odpadové
hospodářství obce v roce 2020
Celkové provozní náklady obce: 535 335 Kč. Z toho:
Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic):
288 486 Kč
Svoz tříděného odpadu: 149 118,- Kč
Svoz a likvidace bioodpadu (odvoz a zpracování
odpadu na obecním kompostu, odvoz jedlých tuků a
olejů): 53 790 ,- Kč
Likvidace nebezpečného a objemného odpadu43
941,- Kč.
Příspěvek za tříděný odpad od společnosti Eko-kom
vrátil do rozpočtu 48 734,-Kč. Příjem od poplatníků činil
205 500,- Kč.

Druh odpadu

Množství v r. 2020 (t)

Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný a nebezpečný odpad
Kovy
Oděvy
Bio odpad
Jedlý olej a tuk

7,25
8,55
6,91
94,17
11,32
0,037
1,19
36,6
0,054

Množství v r. 2019 (t)
3,19
3,21
3,26
52,83
11,36
0,02
0,31
83,5
0,15

Pokračování na str. 8.

Pokračování ze str. 7.
Při počtu 412 poplatníků = 307 trvale hlášených osob
(bez osob přihlášených na ohlašovně bez pobytu v obci)
a 105 majitelů nemovitostí určených k rekreačním účelům připadá na každého částka 682 Kč. Jak je vidět poplatek ve výši 500 Kč na poplatníka ji nepokryje. Obec
tedy odpadové hospodářství „dotuje“ z rozpočtu obce.
Tento trend je již dlouhodobý a je způsoben především
rostoucími náklady na odstranění odpadů, zejména
směsných.
V našem regionu bohužel zatím není jiná možnost likvidace zbytkového směsného komunálního odpadu než
skládka, jejíž ceny se budou podle nově přijatého zákona
v příštích 19 letech zvyšovat.
Co nás tedy čeká, abychom za „odpady“ neplatili neúměrně vysoké poplatky? Jedinou možností je snížení
množství vyprodukovaného odpadu a ten, který nám
vznikne, dobře vytřídit, aby příspěvek Eko-komu byl
větší. To bude vyžadovat nejen změnu v odpadovém
hospodářství obce, ale především změnu v domácnosti
každého z nás.
U nás není kontejner na nápojový karton, tak tyto obaly
vhazujte do plastů. Kovové obaly patří do kontejneru na
kov, který je nově umístěn na návsi.

Pokud si nejste jisti, kam odpad patří, odevzdejte ho při
svozu nebezpečného a objemového odpadu, který v
obci probíhá 2x ročně a je svozovou firmou dál tříděn.
Další termín svozu NO je 30.10.2021.
Obecní úřad je také sběrným místem na použité baterie,
na které si můžete na obecním úřadě vyzvednout
šikovnou krabičku ECOCHEESE a po naplnění ji zde také
odevzdat.
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