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BĚŠTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Milí spoluobčané,
jsou před námi Vánoce, svátky radosti, štěstí, vůní vánočního stromku a
cukroví. Ten krásný čas rodinných setkání, radostí z dárečků, čas
porozumění, slibů a předsevzetí. Svátky, na které se těšíme, ať jsme mladí
či patříme k dříve narozeným.
Dovolte, abych vám nejen jménem svým, ale i jménem zastupitelů naší
obce, popřála, abyste si vánoční svátky užili v klidu a radosti. Do nového
roku vám pak přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí, pochopení, toleranci a
mnoho osobních i pracovních úspěchů. Moc bychom chtěli, aby čarovná
atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy roku 2022 předstihly roky minulé.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok!

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.

Jaroslava Houdková, starostka

Informace obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 4. října 2021
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Vydání Běštínského zpravodaje č. 3/2021.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Oznámení ve věcech stavebních v obci.
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního a kontrolního výboru.

Dovolená starostky
Z důvodu čerpání řádné dovolené
nebude ve dnech 20. 12 2021 - 2. 1.
2022 starostka přítomna v úřadě.
V naléhavých případech volejte tel.
č. 721 859 877.
Pokračování na str. 2.

Pokračování ze strany 1.
Diskuse:
Starostka obce informovala o
podané Výzvě na projektovou dokumentaci a ke
stanovení výběrové komise pro VZMR;
o možnosti nákupu tašek na tříděný odpad –
zastupitelstvo s nákupem nesouhlasí ;
setkání s hejtmankou a představiteli Středočeského
kraje v Praze;
podání žádosti o řešení posílení mobilního signálu s
Asociací provozovatelů mobilních sítí;
objednání pravidelného ošetření stromů na veřejném
prostranství.

Zasedání zastupitelstva obce dne 1. listopadu
2021
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Nákup pozemku p. č. 416/3 (ostatní plocha) k. ú.
Běštín o výměře 19 m2 za 100 Kč/m2 a úhradu
poplatku za vklad do KN.
Nákup pozemku p. č. 413/4 (ostatní plocha) k. ú.
Běštín o výměře 47 m2 za 100 Kč/m2 a úhradu
poplatku za vklad do KN.
Zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku
p. č. 3/3 k. ú. Běštín pro umístění Z-boxu Zásilkovna.
Příspěvek na DČOV na pozemku p. č. 6 k. ú. Běštín.
Zhotovitele projektové dokumentace na VZMR
„Běštín – vodovod a splašková kanalizace“ (DÚR) s
nejnižší nabídkovou cenou (ze čtyřech zaslaných
nabídek) 1 527 860 Kč bez DPH, Servis ISA s.r.o. se
sídlem v Praze a uzavření smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Projekt „Anetka potřebuje pomoc“ - zakoupení
publikace za cca 30 000 Kč.
Diskuse:
příprava lampiónového průvodu a adventu s
mikulášskou nadílkou dle epidemiologické situace;
příspěvek na DSO (autobusová doprava) dle
aktuálních standardů;
příprava rozpočtu obce na rok 2022.

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
6. prosince 2021
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 3/3 k. ú.
Běštín (cca 2,1 m2 ) pro umístění Z-Boxu Zásilkovna
a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

Plán inventur za rok 2021.
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Pověření starostky k rozpočtovému opatření k 31. 12.
2021.
Běštínský zpravodaj č. 4/2021.
Příspěvek na DČOV na pozemku p. č. 15/1 k. ú.
Běštín.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 doplnění o příjem dotace na opravu pomníku.
Rozpočet obce na rok 2022 – byl schválen jako
schodkový, schodek bude financován z přebytku z
minulých let, doplněn o příjem a výdaj na opravu
pomníku.
Vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č. 539/4
k. ú. Běštín.
Jmenování velitele JSDH Běštín – Tomáš Vinš.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Změnu bodu programu - Uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení
věcného břemen pro p. č. 356/1 k. ú. Běštín. ČEZ
Distribuce dne 6. 12. 2021 oznámila změnu v
umístění přípojky pro p. č. 356/1 k. ú. Běštín, a tím i
změnu v textu smlouvy, bude zaslána v příštím roce.
Oznámení ve věcech stavebních.
Sociální záležitosti.
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Diskuse:
Starostka obce v diskusi požádala přítomnou daňovou
poradkyni Lenku Hejlovou o vysvětlení výhod a dopadů
na obec v případě dobrovolné registrace k plátcovství
DPH z důvodu připravované hospodářské činnosti
provozovování vodovodů a kanalizací. V příštím roce
budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro
územní rouhodnutí a stavební povolení na realizaci
vodovodu a splaškové kanalizace v obci. Po diskusi
zastupitelé vzali na vědomí podání žádosti k registraci na
FÚ Hořovice od ledna 2022, a s tím spojené změny v
účetnictví obce.

Rozpočet obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 6. 12.
2021 rozpočet obce na rok 2022. V příjmech rozpočet
počítá s částkou ve výši 4 595 496 Kč a ve výdajích s
částkou ve výši 5 910 496 Kč, rozpočet byl tedy
schválen jako schodkový ve výši 1 315 000 Kč.
Tento schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů
minulých let. Je způsoben především předpokládanou
realizací práce na projektové dokumentaci (DÚR) pro
vodovod a splaškovou kanalizaci, včetně souvisejících
zařízení v rozsahu stanoveném technickoekonomickou
studií.

Zpráva o investici: Budování vodovodu a splaškové kanalizace
Mnohé z nás v posledních letech pořádně potrápilo
sucho a obáváme se toho, že nižší hladina podzemní
vody ve studních by mohla zůstat už napořád. Proto
jsme se rozhodli tuto situaci řešit. Z všeho nejdříve jsme
si s přispěním Středočeského kraje nechali vypracovat
odborný hydrogeologický posudek. V jeho rámci byla
provedena pasportizace současných obecních studní a
byly vytipovány perspektivní lokality pro případné
průzkumné jímací vrty.
Zároveň byly odebrány vzorky podzemní vody, abychom
zjistili, zda splňují parametry pitné vody. Kvůli nadlimitní
koncentraci ukazatelů železa a manganu je nutné vodu
upravovat. Vyhodnocení kvality vody ukázalo i výrazné
mikrobiologické znečištění, které pravděpodobně
způsobují netěsné žumpy, septiky a různé trativody.
Nechali jsme vypracovat studii
Proto obec přistoupila k dalšímu kroku a zadala
zpracování studie, jejíž součástí byl návrh vodovodu i
kanalizace pro veřejnou potřebu v několika variantách.
Se zdrojem vody bylo uvažováno v místě současných
vrtů v jižní části obce „pod lesem“. Zároveň byly
vypracovány dvě varianty s umístěním vodojemu, a to
na obecním pozemku, opět v místě vrtů v majetku obce,
popřípadě v lese nad obcí. Investičně dostupnější vyšla
varianta s umístěním na obecním pozemku, avšak voda
by nebyla dopravována gravitačně, ale pomocí
automatické tlakové stanice. Tudíž by byly nepatrně
větší provozní náklady za energii.
Ani kanalizaci není technicky možné provést jako
gravitační, protože v místech křížení s vodním tokem by
bylo třeba zahlubovat, čímž by byla ohrožena statika
budov v úzkém uličním prostoru v některých částech
obce. Dovodem je i nutnost splnění investičních nákladů
na jednoho trvalého obyvatele, aby obec mohla získat
dotace, bez kterých by nemohla projekt ufinancovat.

Proto bylo přistoupeno k návrhu tlakové kanalizace
zakončené čistírnou odpadních vod v blízkosti vodního
toku Řeřicha v severní části obce.
Chystáme besedu pro občany
V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí, ve které bude vše detailně
rozpracováno. Ještě letos proběhne geodetické
zaměření obce. V příštím roce je plánována beseda s
projektantem, který bude informovat občany o
projektové dokumentaci a zároveň sdělí informace o
možnostech a podmínkách připojení na vodovod a
kanalizaci pro veřejnou potřebu (tedy o přípojkách).

Ukončení revizí údajů katastru
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště
Beroun, ke dni 20. 10. 2021 ukončil revizi údajů katastru
nemovitostí v katastrálním území obce Běštín. Při revizi
byly zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav
předmětů katastru nemovitostí. Počet vyřešených
nesouladů v řízeních byl 105. Nevyřešených zůstává 5.

Zimní údržba komunikací
Zima už začala, a proto je na místě připomenout, že
zbytečným parkováním vozidel na komunikacích v obci
vystavujeme sami sebe i druhé problému s úklidem
sněhu. Pokud totiž vozidlo údržby s pluhem a posypem
neprojede, nebude na příslušné části komunikace
provedena zimní údržba.
Při dobré vůli máme téměř všichni možnost parkovat na
svých pozemcích a ostatní na odstavných plochách –
na návsi, u obecního úřadu. Prosíme, buďme k sobě
ohleduplní.

Za svoz dopadů dáme trochu více, za psy pořád stejně
Poplatek za svoz odpadu: 750 Kč na osobu
Splatnost: jednorázově nejpozději do 30. června 2022.
Poplatníkem je každý, kdo je v obci přihlášený (fyzická
osoba) nebo ten, kdo zde vlastní nějakou nemovitost,
např. byt, rodinný dům nebo třeba chalupu, i když v nich
není nikdo přihlášený. Společně a nerozdílně jsou
povinní poplatkovou povinnost plnit i spoluvlastníci.

každého trvale žijícího obyvatele zase nižší - 190 kg na
osobu, ale slevu jsme vyčerpali již ve 3. čtvrtletí 2021.
Proto opět apelujeme na všechny trvale žijící občany v
Běštíně i na rekreanty: důsledně třiďte.
Patří popel do popelnice?
Jasně, název popelnice je odvozen od toho, že se do ní
od nepaměti ukládá popel. V tom jsme asi všichni
zajedno. Než ho však do nádoby na komunální odpad,
jak se moderně popelnici říká, vysypete, měl by být
chladný. Ono nejde jen o to, že podpálíte samotnou
popelnici, horší je, když od doutnajícího obsahu chytne
svozové vozidlo. Do popelnice tedy popel patří, ale ne
žhavý!
Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství se řídí Obecně závaznou vyhláškou č.
2/2021 ze dne 4. října 2021 (celé znění najdete na
www.obecbestin.cz.)

Kdo platit za odpad nemusí
Naopak od poplatku jsou osvobozeni ti, kterým sice
povinnost platit vznikla přihlášením v obci, ale platí
poplatek za komunální odpad z nemovité věci v jiné obci,
ve které mají bydliště. Podobně neplatí ani ti, kteří
pobývají v kalendářním roce, na který je poplatek určen,
nepřetržitě v zahraničí či osoby s trvalým pobytem na
ohlašovně (Běštín 28), kteří se zde však prokazatelně
nezdržují.
Poplatek „za odpad“ není třeba platit také za děti v
dětském domově do 3 let věku, ve školním zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro
preventivně výchovnou péči, v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. Rovněž není třeba platit
poplatky za osoby umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.
Osvobozeny jsou i lidé omezení na osobní svobodě s
výjimkou těch, kteří vykonávají trest domácího vězení.

Místní poplatek za psa: 50 Kč/pes
Splatnost: jednorázově nejpozději do 30. června 2022.
Za každého psa staršího tří měsíců je nutné platit
poplatek za vlastnictví psa. To, že psa máte byste měli
obci oznámit do 15 dnů od té chvíle, co jste si ho pořídili.
Podle zákona o místních poplatcích mohou však být
někteří lidé od poplatky osvobozeni.
Týká se to nevidomých majitelů; osob, které jsou závislé
na péči jiného člověka a majitelů průkazů ZTP nebo
ZTP/P. Stejně tak poplatek nemusí hradit lidé, kteří
provádějí výcvik psů určených k doprovodu nevidomých
či zdravotně postižených, provozovatelé útulků a ti,
kterým stanoví povinnost držet a používat psa zvláštní
předpis, například myslivci.

Možná můžete využít slevu
Jestliže v roce 2022 oslavíte 65. narozeniny, máte od
tohoto kalendářního roku už napořád nárok na slevu ve
výši 250 Kč. Stejnou slevu můžete využít i pro děti do 15
let, a to naposledy za rok, v němž tohoto věku dosáhne.
Zase a znovu připomínáme
Víme, že je to už obehrané písnička, kterou nikdo nechce
poslouchat. Ale nemůžeme si pomoct, zase vám to
musíme připomenout. Poplatek za uložení odpadu na
skládku je pro rok 2022 zvýšen na 900 Kč za tunu a
nárok na uplatnění tzv. třídící slevy (500 Kč/t) je na

Hotovostní platba: Obecní úřad Běštín
Bezhotovostní platba: 362034339/0800; variabilní
symbol: číslo popisné/2022.

Začínají kotlíkové dotace pro domácnosti s nízkými příjmy
Až 95 procent nákladů na pořízení nového kotle mohou
získat nízkopříjmové domácnosti z tzv. kotlíkových
dotací. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem
roku 2022 a budou občanům poskytovat i odborná
poradenství. Od 1. října 2022 totiž platí zákaz topit
pomocí kotlů 1. a 2. emisní třídy.
Důchodci mají schváleno
Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník
nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytu nebo
trvale obývaného rekreačního objektu). Průměrný čistý
příjem na člena domácnosti přitom nesměl být v roce
2020 vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 na osobu měsíčně.
Sledovány jsou jen běžné příjmy, jako jsou zdanitelné
příjmy, důchody a vybrané typy dávek. U osob, které
bydlí se žadatelem, jsou průměrovány. U nezletilých dětí
a studentů do 26 let se automaticky počítají příjmy ve
výši 0 Kč.
Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně jsou
pro dotaci a automaticky způsobilí a nemusejí nic
dokládat.
Starý kotel za moderní
Dotace lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a
2. emisní třídy. Podporovanými ekologickými zdroji tepla
jsou:
kotel na biomasu, min. energetická třída A+ a
parametry podle nařízení komise č. 2015/1189, limit
dotace 130 000 Kč;
elektrická a plynová tepelná čerpadla, min.
energetická třída A+ a parametry podle nařízení
Komise (EU) č. 813/2013, limit dotace 130 000 Kč;
plynový kondenzační kotel, min. energetická třída A
a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013,
limit dotace 100 000 Kč.

Beze strachu z kontroly
Pokud k vám přijde po 1. září 2022 kontrola a vy budete
ještě před výměnou kotle za nový, stačí doložíte-li, že
máte podanou žádost o dotaci. Nejen, že nebudete
muset platit pokutu, ale získáte na výměnu další rok.
Příspěvek na výměnu zastaralých kotlů a topidel mohou
získat nejen nízkopříjmové, ale i ostatní domácnosti, a to
sice z programu Nová zelená úsporám, kam je možné
podávat žádosti již od října 2021 prostřednictvím webu
www.novazelenausporam.cz. Tyto domácnosti mohou
získat podporu na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2.
emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová
kamna apod.) a elektrického vytápění za systém s
tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Maximální
výše dotace je 50 procent způsobilých výdajů.
V obou případech jsou dotace poskytovány na instalace
realizované do 1. ledna 2021.
Více informací pro obě skupiny žadatelů najdete na
webu Státního fondu životního prostředí:
www.kotlikydotace.cz a na zelené lince 800 260 500.

Jubilanti
Říjen:
Hejduk Josef, 92 let
Králíková Božena, 82 let
Listopad:
Kohoutová Anna, 70 let
Houdková Miluška, 80 let
Prosinec:
Pokorný Vladimír, 86 let

Obecní úřad v novém
Po výměně střešní krytiny v roce 2017, výměně oken v
roce 2018, úprav prostor kanceláří a loňské úpravy
prostranství před budovou obecního úřadu, došlo letos
na vnitřní prostory sociálního zařízení v přízemí a v patře
u pamětní síně obce. Úřad dostal novou fasádu,
vchodové dveře a nové vitríny pro úřední desku obce.
Obecní úřad už rozhodně zasluhoval nějakou opravu.
Nejen proto, že stojí ve středu obce a měl by ji
reprezentovat, ale také proto, aby mohl řádně fungovat i
v budoucnu.
Na letošní práce nám byla Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR přiznána dotace ve výši 1 000 389 Kč. V
dalších opravách bychom chtěli pokračovat i v roce
2022.

Volily dvě třetiny občanů

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v ČR uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V
naší obci přišlo svůj has odevzdat 70,63 voličů. Nejvíce
jsme volili SPOLU (62 hlasů), následovalo ANO (43
hlasů). Piráti+STAN (30 hlasů), ČSSD (10 hlasů) a KSČM
(6 hlasů).
Na fotografii právě volí jeden z našich říjnových
jubilantů: Josef Hejduk.

Zemřel
Houdek Petr

Na cestě po vsi se sv. Martinem
V sobotu 13. listopadu 2021 jsme se nechali vést sv.
Martinem a jeho doprovodem po naší obci. Na cestu
jsme si svítili lampiony, a i když postupně sílil déšť, moc
jsme si procházku užili.
Než jsme se se sv. Martinem zase rozloučili, poprosili
jsme ho, aby příští rok přivezl sníh a vydali se na hřiště.
Tam na nás čekal malý ohňostroj, teplý čaj, pro dospělé
svařák a spousta sladkých dobrých koláčků.

Plánované setkání u stromečku před obecním úřadem
jsme museli kvůli koronaviru zrušit, ale postát před
vyzdobenou kapličkou a najít chvilku k zamyšlení jsme
mohli každý sám či se svými nejbližšími.

Jízdní řády byly upravené podle vašich připomínek
Na Hořovicku platí od 13. prosince dílčí úpravy jízdních
řádů, které reagují na podněty samotných cestujících.
Možná tedy byly vyslyšeny i vaše přání a úpravy
zjednoduší cestování i některým z vás, kteří pro své
cesty za prací, na nákupy, lékaři či zábavou využíváte
právě prostředky Pražské integrované dopravy (PID).
Celý jízdní řád „naší“ linky 640 přikládáme, abyste si ho
mohli doma uschovat, pokud si však chcete udělat
přehled ve změnách, které by se vás mohly dotýkat,
pojďme se s nimi seznámit. Podrobně najdete vše
samozřejmě na www.pid.cz.
Linka 640 – Hostomice, Lhotka, Lochovice,
Libomyšl, Zdice
Zavedení dopoledního páru spojů kolem desáté
hodiny.
V ranní špičce pouze minutové posuny spojů, školní
spoj do Zdic a Berouna nově odjíždí dřív – včasný
příjezd žáků studentů do škol v Berouně.
Reorganizace odpoledního provozu – spoj v 13:15
jede pouze v úseku Lochovice – Zdice, pro spojení z
Hostomic lze využít spoj linky 639 s odjezdem ve
13:05, na který spoj do Zdic v Libomyšli čeká.
Spoje ze Zdic jsou rozloženy rovnoměrněji.
Linka 640 – Čenkov, Jince, Běštín, Hostomice
Posun dopoledního páru spojů o cca hodinu dřív
kvůli zajištění návaznosti z i do Příbrami.
Zrušení ranního spoje v 5:55 z Jinců kvůli nízké
vytíženosti a blízkosti s následujícím spojem.

Narodil se:
Švec Marek

Ranní školní spoj do Jinců s přestupem na Příbram
jede dřív pro zajištění kvalitnějšího přestupu.
Většina spojů nově čeká v Jincích na linku 531 z
Příbrami.
Hořovice – Hostomice
Byly eliminovány velmi dlouhé časové mezery mezi
spoji v odpolední špičce.
Nově odjíždí většina spojů z Hořovic, nám. B.
Němcové do Hostomic v celou hodinu.
Všeradice
Většina spojů linky 634 navazuje v Neumětelích na
linku 639 do/z Hořovic.
Spoje linky 634 ve Všeradicích navazují na linku 631
do/z Berouna.
Hostomice
Hlavně v odpolední špičce je spojení z/do Hořovic
pravidelnější.
Spojení do Příbrami je nově častější s garantovaným
přestupem v Jincích.
Školní spoje do Hořovic jedou dřív.
Spoje linky 639 čekají v Dobříši na linku 395 z Prahy
do Příbrami.
V Jincích byly zajištěny přestupy na spoje do
Hostomic.

Spolky přejí krásné Vánoce
Vážení a milí Běštínští,
přejeme vám šťastné prožití vánočních svátků, klidný
zbytek roku, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví do
nového roku. Zároveň děkujeme za vaši přízeň v
uplynulém období.
Miloslav Anděl ml., starosta SDH
Bořek Šlagor, předseda TJ Běštín

Běštínský zpravodaj vydává obec Běštín se sídlem Běštín 28, IČ: 00509621 jako periodický tisk územního
samosprávného celku. Vydáváno čtvrtletně nákladem 250 ks. Povoleno MK ČR E 1735.
Text: Jaroslava Houdková. Grafická úprava: Kateřina Malatincová.

2022

