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VYŠLO: ČERVENEC 2022

BĚŠTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Běštín

v pravidelném cyklu ročních období už převládá léto a s ním i dětmi tolik
očekávané prázdniny a pro nás dospělé doba dovolených. Teplé dny a
vlahé večery v mnohých z nás vzbuzují optimismus a dobrou pohodovou
náladu. Nenechme si ji zkazit třeba ne úplně vydařeným vysvědčením
našich ratolestí nebo špatnou náladou svého okolí. I když doba, ve které
žijeme, není právě jednoduchá a staví nám do cesty lecjaké překážky,
věřme, že je společně překonáme.
Užijte si letní čas podle svých představ, ať už na dovolené v naší krásné
zemi, u moře či v pohodě na svých zahrádkách. Přeji vám pohodu a pěkné
počasí.

E-mail: starosta@obecbestin.cz

Jaroslava Houdková, starostka

Seniorská obálka
Středočeský kraj se připojil k projektu MPSV „Seniorská obálka“, jejímž
posláním je pomoci složkám integrovaného záchranného systému
(například při příjezdu rychlé sanity) najít všechny důležité informace o
člověku, k němž přijely.
Součástí obálky je tzv. I.C.E. karta s předtištěným formulářem, do kterého si
každý z nás může vyplnit informace o svých alergiích, nemocech,
užívaných lécích, zdravotní pojišťovně a blízkých osobách, které je možné
kontaktovat. V případě nutného zásahu zdravotnické služby mohou právě
tyto informace šetřit tolik vzácný čas při poskytnutí první pomoci,
obzvláště u osamělých seniorů. Karta by samozřejmě měla být umístěna
na místě, kde bude dobře vidět, např. na vnitřní straně vstupních dveří
nebo na lednici.
Formulář I.C.E. karty najdete na poslední straně zpravodaje. Další informace
o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu
Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialnioblast/seniorska-obalka.

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.

Volby jsou za rohem

V dubnu stanovil prezident republiky
Miloš Zeman termíny voleb do
zastupitelstev obcí. Zvolil pátek 23.
září a sobotu 24. září 2022. Volby se
uskuteční v pátek od 14:00 do 22:00
a v sobotu od 8:00 do 14:00. Řídí se
zákonem č. 491/2001 Sb.
Jak správně hlasovat a také všechno
o tom, co s sebou nese starostování
a členství v zastupitelstvu, najdete
uvnitř zpravodaje.

Informace obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce ze dne
4. dubna 2022
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
Zřízení služebnosti inženýrských sítí pro požární
nádrž obce na pozemku p.č. 26/4 k.ú. Běštín a
podpis smlouvy.
Směnu pozemků p.č. 352/4, 354, 356/9 a díl
pozemku p.č.26/1 k.ú. Běštín za pozemky 27/1 a 31/2
k.ú. Běštín a podpis smlouvy.
Příspěvek pro Zdravotního klauna o.p.s. v celkové
výši 1 000 Kč.
Vydání a distribuci Běštínského zpravodaje
č. 1/2022.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Žádost majitele pozemků v lokalitě BV11 na změnu
územního plánu obce (změna počtu možnosti
výstavby rod. domů ze 3 na 5).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Zprávu z jednání k projektové dokumentaci na
vodovod a kanalizaci na vybudování nového vodního
zdroje na pozemku obce; podat žádost o dotaci z
programu č.9/2021 NPŽP a vyhlásit výběrové řízení
na pořízení dokumentace k podání žádosti; prověřit
možnosti nové lokality pro výstavbu ČOV.
Oznámení ve věcech stavebních v obci.
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Diskuse:
Postup prací na rekonstrukci pomníku.
Program akce Čarodějnice.
Postup řešení odstranění odstaveného auta na
návsi.

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
2. května 2022
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Smlouvu na zřízení věcného břemene - služebnosti
na p.č. 634/1 k.ú. Běštín pro ČEZ Distribuce a podpis
smlouvy.
Příspěvek na DČOV na p.č. 18 a 23 k.ú. Běštín.
Aktualizaci Strategického plánu obce Běštín pro roky
2017-2024 (zveřejněn na webu obce).
Uzavření a podpis Příkazní smlouvy na administraci
VZMR na projektové práce - Vodní zdroje v obci
Běštín s Miloslavou Vlkovou, Velká Hraštice 155.

Uzavření a podpis Příkazní smlouvy na podání
žádosti o dotaci Národního programu životního
prostředí č.9/2021 - zdroje pitné vody s Miloslavou
Vlkovou, Velká Hraštice 155.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 2/2022.
Oznámení ve věcech stavebních v obci.
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Diskuse:
Čistění požární nádrže 21. 5. 2022.
Organizace Sportovního odpoledne na hřišti 23. 7.
2022.
Vyhlášení voleb do zastupitelstva obce ve dnech
23. 9. a 24. 9.

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
13. června 2022
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Usnesení, kterým stanovilo pro volební období
2022-2026 počet členů Zastupitelstva obce na 7.
Závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez
výhrad.
Účetní uzávěrku za rok 2021 a převod výsledku
hospodaření
Běštínský zpravodaj č. 2.
Nákup pozemku p.č. 682/3 k.ú. Běštín od města
Hostomice.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Návrh na pořízení změny územního plánu
zkráceným způsobem pro p.č. 561/2,414/4, 356/1 a
293/4 k.ú. Běštín - změny ve využití ploch.
Diskuse:
Starostka obce informovala o:
průběhu čistění požární nádrže;
přípravě akcí na léto;
objednávce na revizi mostů v obci;
doplnění kontejnerů na odpad;
dokončovacích pracích na restaurování pomníku.

Jak obec hospodaří s penězi od státu a od vás všech
Tak je tu další roční zúčtování obce - tentokrát za rok
2021. Pojďme se společně podívat, jak obec zachází se
finančními prostředky, které získala od státu nebo od vás
občanů.
Obec je povinna dát přezkoumat své hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Ukládá jí to kromě § 17 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, rovněž § 42 obecního zřízení.
Přezkoumání hospodaření obce upravuje zákon č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce je součástí Závěrečného
účtu obce při jeho projednávání v zastupitelstvu.
Kontrola provedená pracovníky Krajského úřadu
Středočeského kraje na našem obecním úřadě se
uskutečnila 23. 5. 2022 s výsledkem „Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
Návrh závěrečného účtu musí být, dle zákona č.
250/2000 Sb. nejméně po dobu 15 dnů přede dnem

Účetní ukazatele

jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn
vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední
desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Tak se stalo a návrh byl zveřejněn od
25. 5. 2022 až do jeho projednávání na veřejném
zasedání zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2022.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad. Vzhledem k velkému rozsahu materiálů,
které musí být zveřejněny celý rok, je schválený
Závěrečný účet v plném rozsahu včetně příloh
zveřejněn pouze v elektronické podobě na webu obce
(www.obecbestin.cz). Do jeho písemné podoby je
možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních
hodinách.
Výtah tabulky účetních ukazatelů obce k 31. 12. 2021
https://monitor.statnipokladna.cz/

Obec: Obec Běštín (IČO: 00509621)
Kraj: Středočeský (NUTS CZ020)
Období: 31. 12. 2021
Řád částek: tisíce Kč

Se starým kotlem už rozhodně pryč!
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za
nový. Neměly by váhat, protože od 1. září 2024 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a
bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje
vytápění.
Pomoc pro seniory a rodiny s nízkým příjmem
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba
samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle
dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 %
způsobilých výdajů. Maximální výše dotace je 180 tis.
Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, 130 tis. Kč v
případě kotle na biomasu a 100 tis. Kč u plynového
kondenzačního kotle (pokud jste si ho aspoň závazně
objednali do 30. 4. 2022).
O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem
žádostí ve středních Čechách bude evidovat
Středočeský kraj. Posledním den, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.

Úřad vám poradí, ale žádost musíte vyplnit vy
Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na
krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5, najdete příslušné
pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít
bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je
možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti
o kotlíkovou dotaci.
„Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za
žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na
úředním počítači. To by mohlo být bráno jako
netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace.
Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a
odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru
řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou pro přiznání dotace je
(spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, ve

které žadatel trvale pobývá, a která je, nebo byla,
vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy
(plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze
ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena
domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč.
Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové
domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu
3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.
Rozhodujete se podat žádost?
Pokud přemýšlíte o tom, že byste kotlíkových dotací
letos využili, zkuste si nejprve odpovědět na tyto otázky:
Žádost musím podat elektronicky. Mám tedy počítač
s připojením k internetu a e–mailovou schránku, do
které mám přístup? Pokud ne, mám k dispozici email rodinného příslušníka či zprostředkující firmy?
Pokud jsem už kotel vyměnil, bylo to po 1. 1. 2021?
To je totiž datum uznatelnosti výdajů.
Jestliže už mám nový kotel, mám fotodokumentaci
starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné
přílohy k žádosti.
Chtěli byste radu po telefonu? Pak určitě zavolejte na
linku 257 280 991 nebo dotaz napište na e-mailovou
adresu: kotliky@kr-s.cz
(Zdroj: Oddělení tiskové a PR Krajského úřadu
Středočeského kraje)

MALÝ PRŮVODCE VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení občané,
toto vydání Běštínského zpravodaje je poslední v tomto
volebním období. Za několik týdnů tady budou
komunální volby, a tím se uzavře čtyřleté období, kdy
spravovalo věci veřejné v obci Běštín dosavadní
zastupitelstvo. Zhodnotit jejich práci, říct si, zda jeho
práce jako celku, či zda práce jeho jednotlivých členů,
byla dobrá nebo špatná musí každý sám.
Pravděpodobně nedopadla řada věcí podle představ
každého z nás. Na druhou stranu je zřejmé, že i přes tu
nejlepší vůli nikdo nedokáže dělat všechno podle přání a
představ každého jiného člověka. Tak to v životě chodí a
musíme se s tím smířit. Důležité ale je, že všichni
členové zastupitelstva vzali na sebe dobrovolně přímou
zodpovědnost za naši obec a snažili se pro ni dělat
maximum. Nezřídka i na úkor svého volného času.
Jsem přesvědčena, že zájmy celé veřejnosti, vás všech,
kteří v naší obci žijete, byly pro všechny členy
zastupitelstva vždy prioritou. Samozřejmě se někdy

stalo, že na některé projednávané
body měli členové zastupitelstva
jiný názor, ale jednání bylo vždy
korektní a seriózní s jasným cílem
rozhodnout ve prospěch obce a
vás všech.
Vážení občané, vážení členové zastupitelstva, členové
místních spolků, milí sousedi, dovolte mi, abych vám ze
srdce poděkovala za vaši práci a za vaši náklonost v
uplynulém volebním období a popřála vám do budoucna
hodně zdraví, osobních úspěchů a stálý zájem o dění v
naši obci.
Jaroslava Houdková, starostka

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00.

Jak je to s hlasy
Právo volit mají po dovršení 18. roku věku občané ČR a
občané jiných států s potvrzením o přechodném pobytu
nebo povolení k trvalému pobytu, pokud jejich právo
vychází z mezinárodní úmluvy, kterou je ČR vázaná.
Volit můžete pouze v té obci, v níž jste přihlášeni k
trvalému pobytu.
Sedm hlasů, ne víc
Hlas můžete dát nejvýše tolika kandidátům, kolik členů
zastupitelstva je v dané obci voleno. V Běštíně je to tedy
sedm. Proč právě tolik? Velikost obecního zastupitelstva
upravuje zákon o obcích. Nejmenší (do 500 obyvatel)
mají zastupitelstva o 5–15 členech, obce nad 150 tisíc
obyvatel o 35–55 členech. Rozhoduje počet obyvatel k
1. lednu roku konání voleb.
Hlas pro kandidáta je v první řadě hlasem pro jeho
stranu. Celkový počet hlasů, který strana dostala,
představuje součet hlasů pro její jednotlivé kandidáty.

První kolo voleb do Senátu v našem volebním obvodu
se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstev
obcí v pátek 23. září a v sobotu 24. září. Případné druhé
kolo se bude konat 30. září a 1. října 2022.

V případě více kandidátních listin lze označit oblíbené
kandidáty napříč stranami, nikdo vás nenutí hlasovat pro
konkrétní stranu nebo koalici. Můžete také označit jen
kandidátní listinu a nevybrat z ní žádné konkrétní
kandidáty - vaše hlasy pak dostanou kandidáti, kteří
jsou na ní nejvýše postaveny. Jejich počet se řídí
počtem zastupitelů, které volíte. V Běštíně to tedy bude
sedm počítáno shora.
V případě, že chcete volit jednu stranu nebo koalici, ale
zároveň označíte i konkrétní kandidáty z jiných stran
nebo koalic, pak tyto osoby dostanou hlas přednostně.
Zbylé hlasy, pokud jste je nerozdělili všechny, připadnou
kandidátům strany nebo koalice, kterou jste označili.
Pokud označíte více kandidátů, než kolikačlenné má být
místní zastupitelstvo, vaše volba bude neplatná.

Obec a obecní úřad
Obecní úřad je orgánem obce, který v samostatné
působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem, v
přenesené působnosti vykonává všechny agendy, které
nevykonává ze zákona jiný orgán obce. Obecní úřad
tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu.
Některé obce mají zřízenu funkci tajemníka, který řídí
provoz kanceláře starosty. U nás v Běštíně plní jeho
úkoly starosta, protože patříme k malým obcím.

Starosta se stará a co to vlastně znamená?
Ano, dalo by se to tak vlastně říct. Ale není to tak
jednoduché, jak občas vyplývá z diskusí. Starosta se
stará tak, jak mu ukládá zákon a v této souvislosti i
zastupitelstvo. Zastupitelstvo zastupuje vás občany,
kteří jste ho při volbách zvolili. Jeho úkoly jsou velmi
rozsáhlé, a proto být dobrým zastupitelem například v
naší obci znamená být nejen dobrým sousedem, ale
také být ochoten neustále se vzdělávat v legislativních,
ekonomických a dalších záležitostech. O tom, komu
přidělíte svůj hlas, byste proto měli rozhodovat nejen
proto, že víte, jaký je kandidát člověk, ale také z pohledu
toho, jak bude schopen rozhodovat o obci, ve které
společně žijete.
Pravomoci, odpovědnosti, a s trochou zjednodušení
pracovní náplň, starosty a členů zastupitelstva upravuje
zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Starosta rovněž plní úkoly, vyplývající ze zvláštních
zákonů, a to zejména:
provádí, organizuje a zabezpečuje vnitřní kontrolu
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
plní funkci zadavatele veřejné zakázky v rozsahu
stanoveném zákonem o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů;
poskytuje informace v rozsahu své působnosti podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně
rozhoduje o jejich neposkytnutí;
koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení
mimořádných událostí podle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění
pozdějších předpisů;
plní další úkoly vyplývající ze zvláštních zákonů.

Starosta
1. Zastupuje obec navenek, stojí v čele obecního úřadu a
plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo.
odpovídá za včasné objednání přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci
obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů;
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce;
zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci;
rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti
obce;

3. Starostovi dále přísluší odpovědnost za tyto oblasti
činnosti obce, resp. obecního úřadu:
vnější a vnitřní kontrolní činnost;
organizační a vnitřní záležitosti;
rozvojové, dotační a územně plánovací aktivity obce;
občanské záležitosti, sociální péče, zdravotnictví a
školství;
provozní záležitosti;
zpracování rozpočtu obce, zpracování změn
rozpočtu a kontrola plnění rozpočtu, podle zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na
této činnosti se podílí s místostarostou a účetní;
plnění úkolů v oblasti samostatné působnosti obce.

Místostarosta musí vědět všechno jako starosta
Zastupuje starostu v plném rozsahu jeho pravomocí
v době jeho nepřítomnosti a rovněž v případech,
vyplývajících z ust. § 103 odst. 6 zákona o obcích.
Místostarosta plní rovněž další úkoly, stanovené mu
zastupitelstvem.
Místostarosta spolu se starostou podepisuje
usnesení zastupitelstva, vnitřní předpisy obce a
některé další předpisy, vytvořené orgány obce.
Místostarosta se podílí na sestavování programu pro
zasedání zastupitelstva a na přípravě a zajišťování
podkladů pro jednotlivé body těchto jednání a jejich
objasnění, a to v součinnosti s ostatními
zaměstnanci, s příslušnými členy zastupitelstva,
popř. i s dalšími orgány zastupitelstva (tzn. s výbory
a komisemi).

Zastupitelstvo zastupuje každého z vás
Schvaluje program rozvoje obce;
schvaluje územní plán obce a regulační plán a
vyhlašuje jejich závazné části obecně závaznou
vyhláškou;
schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce;
zřizuje trvalé a dočasné peněžní fondy obce;
zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační
složky obce, schvaluje jejich zřizovací listiny;
rozhoduje o založení nebo rušení právnických osob,
schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské
smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhoduje o
účasti v již založených právnických osobách;
deleguje zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2
písm. c) Zákona o obcích na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast;
navrhuje zástupce obce do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhuje jejich odvolání;
vydává obecně závazné vyhlášky obce;
rozhoduje o vyhlášení místního referenda;
navrhuje změny katastrálních území uvnitř obce,
schvaluje dohody o změně hranic obce a o
slučování obcí;
volí z řad členů zastupitelstva starostu,
místostarosty a odvolává je z funkce;
určuje funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni;
zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další
členy a odvolává je z funkce;
stanovuje výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce;
rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi a o její
formě;
rozhoduje o zřízení a názvech částí obce, o názvech
ulic a dalších veřejných prostranství;
uděluje a odnímá čestné občanství a ceny obce;
stanovuje zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva;
rozhoduje o peněžitých plněních poskytovaných
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
města, za výkon funkce členů výborů.
V majetkoprávních úkonech rozhoduje o:
nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání
nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a
nebytových prostorů z majetku města;
poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč
a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické
nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce;
poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých
případech občanským sdružením, humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým

osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a
sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a
ochrany životního prostředí;
uzavření smlouvy o sdružení a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,
jehož je obec účastníkem;
peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob;
vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než
20 000 Kč;
zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší
než 20 000 Kč;
dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18
měsíců;
postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč;
uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o
převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k
závazku a smlouvy o sdružení;
zastavení nemovitých věcí;
emisích komunálních obligací.

A ještě tu jsou výbory
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich
členy nemohou být starosta, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. O
provedených kontrolách se provádí zápis, který se předkládá
zastupitelstvu obce.
Finanční výbor:
provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce;
plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce;
kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory
a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti;
plní další kontrolní úkoly, jímž jej pověřila zastupitelstvo.

Čistili jsme požární nádrž a proměnili ji opět v koupaliště
Do tradičního čištění požární nádrže před letní sezónou
se v sobotu 21. května spolu s jednotkou sboru
dobrovolných hasičů zapojili i další dobrovolníci. Požární
nádrž, která slouží v obci v rámci požárního řádu
především jako zásobárna vody pro potřeby hasičů, se
totiž pravidelně proměňuje v létě na koupaliště.
Všem děkujeme za účast a hladký průběh činnosti a
fungující techniku. Panu Aloisovi Šebkovi děkujeme za
velkou každoroční pomoc s jeho technikou při pátečním
čištění předčišťovacích komor a za obstarání
občerstvení, které bylo pro účastníky připraveno v Bárku
místního pohostinství.

Co se ještě dělo v Běštíně
Po dokončení oprav fasády na budově obecního úřadu v
loňském roce jsme v dubnu pokračovali s opravou omítky
u hasičské zbrojnice. Po předložení cenové nabídky se
zastupitelstvo obce rozhodlo nečekat na možnost získání
dotace a plně ji financovat z rozpočtu obce. Oprava zadní
a boční popraskané a vydrolené omítky na hasičárně,
výměna plechové střechy na přístavcích, úprava soklu a
izolace zdiva obecního úřadu vyšla na 142 052 Kč.
Na zpevněnou část pozemku u horní autobusové zastávky
jsme umístili další kontejnery na papír a plast. Přesto vás
žádáme, a to na všech kontejnerových stání v obci, o
sešlapávání plastového odpadu, aby se ho do kontejneru
vešlo co nejvíce.
Započaly rovněž práce na rekonstrukci pomníku na návsi
dle harmonogramu veřejné zakázky.

Další výdaje z obecního rozpočtu nám způsobil 17. února
vítr. V ranních hodinách došlo ke stržení plechové střechy
na autobusové zastávce u obecního úřadu, ke stržení
antény obecního rozhlasu a tím i k poškození komína.
Celkové opravy v částce 85 670 Kč byly nahlášeny jako
škodní událost u Generali Česká pojišťovna.

Vše důležité můžete mít hned ve svém telefonu

K odběru informací se můžete přihlásit na webu obce:
https://obecbestin.munipolis.cz nebo přímo na obecním
úřadu. Rádi vám pomůžeme.

Už nikdy nemusíte zmeškat žádné novinky a upozornění
z naší samosprávy. Spustili jsme pro vás totiž službu
MUNIPOLIS / Mobilni Rozhlas, díky které můžete nyní
dostávat každou informaci přímo do vašeho telefonu.
Informace podle vašich zájmů k vám mohou chodit
e-mailem, SMS nebo jako zpráva do aplikace. A to
naprosto zdarma!
Co všechno získáte?
Upozornění na krizové události – výpadky energií,
blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před
podomními prodejci, apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky,
obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů a
další.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké
typy informací vás zajímají. Doporučujeme vyplnit vaše
telefonní číslo, abychom vás mohli rychle varovat v
případě nečekaných událostí (např. přívalové deště atd.)
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

My se o zeleň a čistotu staráme. A co vy?
Je čas údržby zeleně. O trávníky na veřejném
prostranství se nám starají tři pracovníci na dohodu o
provedení práce a sekání příkopů kolem komunikací
nám zajišťuje po objednání AVE Kladno s.r.o. Vážení
občané, chtěli bychom tímto požádat, abyste trávníky,
keře, záhony a dřeviny na svých pozemcích taktéž
udržovali tak, aby nezasahovaly do komunikací,
veřejných prostranství a nezastiňovaly veřejné
osvětlení. Předejdeme tak možným krizovým situacím.
Zároveň velice děkujeme všem, kteří mám dobrovolně
pomáhají s údržbou veřejné zeleně před svými domy a
tím zkrášlují naší obec.

Sběr nebezpečného odpadu v obci proběhne v sobotu
17. září od 9:00 do 10:30 na návsi. Odpad odkládejte až
do připraveného kontejneru.

A také jedna výtka. Jsme rádi, že využíváte obecní
kompost, ale to, co vidíte na naší fotografii na něj
rozhodně nepatří.
Co je bio odpad ze zahrad jsme již několikrát psali.
Rozhodně k němu nepatří podestýlka od drobných
hospodářských zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, uhelný
popel, oleje nebo dokonce kosti. Kdo takový odpad na
obecní kompost vyváží, zbytečně zvyšuje náklady na
třídění a odvoz odpadu z obecního rozpočtu.

Letní soutěž v knihovně
Prázdniny slouží dětem hlavně k odpočinku a k tomu by
určitě měl také patřit čas příjemně strávený u knížky.
Proto je opět zveme do naší obecní knihovny k Letní
soutěži s knížkou. Připravili jsme lehký kvíz a
doplňovačku s otázkami o obci Běštín.
Když si během návštěvy knihovny děti půjčí knížku ke
čtení, bude Aleš, náš pan knihovník, velice potěšený. Po
odevzdání vyplněných kvízů děti čeká sladká odměna.
Pozvání také platí pro dospělé, kteří si k odpočinku
knížku také určitě vyberou.

Jubilanti
Duben:
Žáčková Eva, 70 let
Homolková Jaroslava, 75 let
Tůma Milan, 70 let
Jirglová Růžena, 80 let
Písecká Věra 84 let

Opustily nás
Jeřábková Marie
Šebková Anna

Vzpomínka
Dne 30. 6, tomu byl právě rok, co
od nás navždy odešel manžel,
tatínek a dědeček pan Ladislav
Hemr. Věnujme mu společně
tichou vzpomínku. Nikdy na tebe
nezapomeneme! Rodina.

Narodila se

Červen:
Pokorný Zdeněk, 70 let
ková

Houd

Valerie
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Hasiči pro nás připravili pálení čarodějnic
Jsou věci, které není třeba popisovat slovy. O tom, že letošní pálení čarodějnic bylo po dvou letech, kdy se kvůli
koronaviru konat nemohlo, skvělé, vypovídají nejlépe fotografie.

