BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK
listopad 2020

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
od posledních voleb do obecních zastupitelstev uplynuly dva roky a nacházíme se tedy
v polovině volebního období. Rádi bychom vás informovali o tom, co se v uplynulém období
podařilo a na čem vedení obce pracuje. Při této příležitosti chceme poděkovat za společnou
práci členům zastupitelstva, stejně jako všem ostatním, kdo v obci jakýmkoli způsobem
pomáhají.
Těšíme se na další spolupráci,
Eva Valvodová, starostka, a Antonín Blatný, místostarosta

Dotazník k programu rozvoje obce
Obec Bratkovice v současné době připravuje dokument Program rozvoje obce, jehož
součástí je i dotazníkové šetření mezi obyvateli. Dotazník je anonymní a otázky se týkají
zejména spokojenosti s životem v obci a názorů na další rozvoj Bratkovic. Dotazník je určen
pro respondenty ve věku 15 a více let, jak občany s trvalým bydlištěm v obci, tak majitele
rekreačních objektů a další osoby dlouhodobě zde žijící.
Pokud jste dotazník ještě nevyplnili, najdete jej na webu obce nebo na adrese
https://bit.ly/2ImCZHY. Děkujeme všem za vyplnění dotazníku do 30.11.2020.

Složení zastupitelstva obce
Volby do obecního zastupitelstva proběhly v říjnu 2018. Z kandidátky “Sdružení nezávislých
kandidátů” byli zvoleni Eva Valvodová, Ondřej Komanec, Lenka Heřmanová, Antonín Blatný
a Petr Ježek. Z kandidátky “Náš domov” byli zvoleni Pavel Pospíšil a Zdeněk Klimeš. Ještě před
ustavujícím zasedáním zastupitelstva se vzdal mandátu Pavel Pospíšil, tím získala mandát
náhradnice Ilona Plecitá. I ta se obratem vzdala mandátu a nahradil ji Miroslav Slepička.
Od ustavujícího zasedání tak zastupitelstvo pracuje v tomto složení:
•
•
•
•

Eva Valvodová – starostka
Antonín Blatný – místostarosta
Lenka Heřmanová – předsedkyně
kontrolního výboru
Ondřej Komanec – předseda
finančního výboru
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Petr Ježek
Zdeněk Klimeš
Miroslav Slepička
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Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se od voleb sešlo na 18 zasedáních.
Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná a pozvánka je vždy nejméně týden předem
vyvěšena na vývěskách i na webu obce. Zápisy jsou také zveřejňovány na vývěskách a trvale
jsou k dispozici na webu obce.
Občané mají možnost se každého zasedání nejen zúčastnit, ale také se mohou zapojit svými
příspěvky nebo dotazy a tím i ovlivnit dění v obci. Průběh zasedání zastupitelstva se řídí
jednacím řádem. Zasedání obvykle probíhají ve zrekonstruovaném přísálí, kde jsou lépe
dostupná pro občany.

Finance obce a finanční výbor
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, který je podle potřeby upravován
rozpočtovými opatřeními. Rozpočet a rozpočtová opatření jsou k dispozici na webu obce.
Nad rámec zákonných povinností obec každý měsíc na webu zveřejňuje výkaz o plnění
rozpočtu. Hospodaření obce kontroluje finanční výbor ve složení Ondřej Komanec
(předseda), Iveta Langová a Jan Soukup.
Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje byly plánovány ve
stejné výši 4 888 000 Kč. Skutečné příjmy činily 5 714 915 Kč a výdaje pouze 4 304 713 Kč,
takže rozpočet skončil s přebytkem 1 410 202 Kč. Rozpočtové přebytky zůstávají na účtech
obce.
Na rok 2020 byl schválen vyrovnaný rozpočet v celkové výši 5 614 000 Kč. Vzhledem
k celkové ekonomické situaci budou daňové příjmy obce nižší, než jsme při schvalování
rozpočtu předpokládali. To ale pro obec není nijak ohrožující, protože díky zodpovědnému
hospodaření v minulých letech nejsme zadlužení a máme rezervy. K 31.10.2020 měla obec
na účtech 9 609 592 Kč. I přes pokles příjmů tak není ohroženo financování záměrů, o
kterých píšeme v tomto občasníku, a jsme schopni plně spolufinancovat projekty, na které
budeme čerpat prostředky z dotačních programů. V rozpočtu na rok 2021 budeme počítat
s nižšími daňovými příjmy.
Průběžně usilujeme o snižování nákladů. Od letošního listopadu přecházíme na nového
dodavatele elektrické energie a předpokládaná roční úspora by mohla činit 50 000 Kč.

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se zpravidla schází jednou za čtvrtletí, pokud není omezený nouzovým
stavem. Během jednání kontroluje, jak jsou plněna usnesení zastupitelstva a jak řeší obecní
úřad stížnosti. Z každého setkání je vytvořen zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Kontrolní výbor pracuje ve složení Lenka Heřmanová (předsedkyně), Miloslav Švehla a
Tomáš Mígl.
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Územní plán
Příprava nového územního plánu začala již v předchozím volebním období. Obec nemůže
územní plán stanovit libovolně a musí respektovat platné právní předpisy. Pořízení a
vydání územního plánu se řídí stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) a je třeba splnit požadavky zejména na ochranu zemědělského
půdního fondu a ochranu přírody a krajiny. “Pořizovatelem” územního plánu, tedy úřadem
zodpovědným za dodržování zákonného postupu, je městský úřad v Příbrami, oddělení
územního plánování.
Nový územní plán obce byl schválen zastupitelstvem a je účinný ke dni 23.09.2020.
V souladu se zadáním brání vzniku „satelitní výstavby“ a umožňuje rozumný rozvoj obce při
zachování stávajícího charakteru zástavby. Na územní plán se můžete podívat na webu obce
nebo na obecním úřadě. Náklady na pořízení nového územního plánu byly uhrazeny
z mimořádné účelové dotace Středočeského kraje.

Voda
Toto téma je pro nás prioritou, protože bez kanalizace, asfaltu až k vrátkům a posekaných
trávníků se dá žít, ale bez vody to nejde. Stále více si uvědomujeme, že není samozřejmostí,
že otočíte kohoutkem a voda teče. V naší obci je většina výpadků v dodávce vody způsobená
buďto bezohledným chováním některých spoluobčanů, nebo poruchou vodovodního řadu.
Ale na některých místech podzemní voda skutečně rychle ubývá.
Jak jsme vás již na jaře informovali na webu obce, snažíme se postupně realizovat kroky
k zajištění dostatku kvalitní vody z místních zdrojů. Nechtěli bychom, aby nastala situace, že
voda najednou nepoteče a bude trvat dalších několik měsíců či let, než odněkud obec vodu
přivede nebo rovnou řekne obyvatelům, ať se postarají sami.
Na základě technicko-ekonomické studie zásobování obce vodou jsme v roce 2020 zadali
projekt na rekonstrukci prameniště Hájek a vrtu v jeho blízkosti. Projekt již máme hotový a
nyní probíhají administrativní kroky k povolení stavby a získání dotace. Tato dotace
neklade podmínky na výši vodného. Jestliže bude vydatnost zdrojů dostatečná k zásobení
větší části obce, pak bychom uvažovali o větším vodojemu na Hájku a propojení vodovodů
směrem do Pasek i Bratkovic.
Za poslední dva roky se uskutečnilo několik velkých oprav na vodních zdrojích:
•

Bříza: složitá výměna potrubí v lesním terénu mezi pramenem a akumulací, přes
130 metrů potrubí (2019), utěsnění všech úniků z akumulačních nádrží (2020)

•

Mráz: výměna prasklé plastové nádrže a osazení vodoměru (2020)

•

Sádek: výměna hlavního vodoměru a doplnění nového vodoměru v Bratkovicích pod
kolejemi, díky kterému jsme odhalili velký únik vody ve spodní části Bratkovic
(2019), oprava přepadu a instalace zpětné klapky pro zajištění kvality vody (2020)
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Obec nechává každý rok podle zákona o veřejném zdraví testovat kvalitu vody a v průběhu
roku je voda ošetřována roztokem Sava, které je plynule dávkováno mechanickým
dávkovačem.
O vodní zdroje se stará Václav Skala.
Zdroje vody jsou ale jen jednou částí problémů s vodou. Druhou částí je spotřeba. Většina
majitelů nemovitostí se již naučila s vodou hospodařit. Mnozí si objednávají dovoz vody do
bazénů cisternou. Zahrádky zalévají dešťovkou a šetří i v domácnostech. Za to vám patří
velký dík. Někteří ale možná ani netuší, že nemáme vodovod napojený na nějaký dálkový
vodovod nebo přehradu a že akumulační nádrže mají omezenou kapacitu.
Na webové stránky obce již brzy umístíme mapu, kde si každý může zjistit, z jakého zdroje
odebírá vodu pro svoji nemovitost.

Kanalizace
Zejména díky předchozímu vedení obce máme novou moderní a funkční kanalizaci, což
v takto rozlehlé obci není samozřejmostí. Zbývá ještě několik neodkanalizovaných míst.
Někteří by se rádi na obecní kanalizaci napojili, ale nebylo to technicky možné. Těmto lidem
jsme nabídli vývozy jímek do naší ČOV za cenu stočného.
Projekt na odkanalizování dalších vybraných částí obce máme hotový. Nyní vysoutěžená
firma vyřizuje stavební povolení. Poté bude záležet na financích, zda se pustíme do všech
vyprojektovaných částí najednou či postupně, nebo bude vypsána dotace, kterou bychom
mohli na dokanalizování uplatnit. Odkanalizování ostatních částí obce není v současné době
ekonomické, a to kvůli velkým vzdálenostem.
O chod a údržbu ČOV se stará Miroslav Slepička s Václavem Skalou.

Komunikace
Obec průběžně zlepšuje stav komunikací. V roce 2019 jsme v souvislosti s výstavbou
nového mostu přes Litavku v Bratkovicích (prováděla KSÚS) pro snadnější obslužnost
nouzově upravili lesní cestu na Čenkov. Recyklát z mostu jsme využili na opravy
komunikací v Bratkovicích. Loni jsme dále koupili obslužnou komunikaci v Bratkovicích
podél kolejí k nádraží, opravili komunikaci od návse v Bratkovicích k bývalému JZD, opravili
části komunikace v Chaloupkách a obnovili příkopy k odvodnění komunikací.
V roce 2020 byl položen nový povrch na komunikaci v Dominikálních Pasekách od přejezdu
dolů směrem k Litavce (obec získala krajskou dotaci pokrývající 80 % nákladů). Dále jsme
obnovili polní cestu pod tratí mezi Pasekami a Bratkovicemi, a to díky zdařilé dobrovolnické
akci, a také polní cestu od nádraží směrem na Sádek.
Zimní údržba komunikací je zajištěna ve spolupráci s obcí Hluboš a probíhá podle
stanoveného plánu zimní údržby.
Každoročně dochází k dílčí nápravě vlastnictví pozemků, především na základě žádostí
občanů, kteří se na obec obrací.
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Rozhlas
Bezdrátový rozhlas je spolu s digitálním protipovodňovým plánem součástí projektu
“Protipovodňová opatření obce Bratkovice”. Obec si od tohoto projektu slibuje lepší
informovanost občanů nejen o jubileích a obecních akcích, ale zejména o hrozících
nebezpečích, jako jsou povodně. Rozhlas bude napojen na “Jednotný systém varování a
vyrozumění”. Na Litavce v Trhových Dušníkách budou umístěny hladinoměry a získaná data
poslouží všem obcím po proudu Litavky.
Obec získala na tento projekt dotace z EU. Celkové náklady 1 663 209 Kč, z toho dotace má
být 1 164 246 Kč a obec uhradí 498 963 Kč.
Na přípravě podkladů pro projekt se podílela pracovní skupina tvořená Martinem Noskem,
Jiří Vaňkem a Miroslavem Slepičkou.
Realizace projektu je plánována na jaro 2021. Některé stávající sloupy obec využije
k umístění hlásičů a následně ty nevyužité nechá demontovat.

Lidový dům
V Lidovém domě bylo kompletně zrekonstruováno “přísálí”, takže jsme získali důstojný a
dostupný prostor pro zasedání zastupitelstva, volby, ale také pro oslavy, setkání a jiné akce.
Prostory jsou nekuřácké a lze je využívat podle stanovených pravidel. Rezervovat si tento
prostor můžete pro soukromou akci u správce objektu za symbolický poplatek 200 Kč.
Do budoucna uvažujeme o architektonické studii s cílem provést celkovou rekonstrukci
Lidového domu a současně zlepšit využitelnost celého objektu.
Správcem Lidového domu je Miroslav Slepička.

Kapličky
V loňském roce se podařilo opravit kapličku v Bratkovicích, nasvítit ji a zasadit v její
blízkosti lípu svobody k 30. výročí Sametové revoluce. Ještě bychom chtěli okolo lípy umístit
lavičku, snad se to podaří na jaře.
Letos jsme opravili kapličku v Pasekách, ošetřili památnou lípu a osadili novou lavičku. Byla
instalována také nová zvonička. V plánu bylo posvícení spojené se slavnostním odhalením
nové zvoničky, kvůli nouzovému stavu jej ale bohužel nebylo možné uskutečnit.

Hřiště u Litavky
Máme zpracovaný návrh řešení sportovního hřiště u Litavky. Je k nahlédnutí na webových
stránkách obce a uvítali bychom váš názor jak k projektu, tak k investici do tohoto projektu.
Hřiště je navrženo tak, aby byl zachován přírodní ráz celé lokality. Velmi citlivě jsou zde
zachovány obě stávající hrací plochy – travnaté hřiště na fotbálek a volejbalové hřiště se
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speciálním umělým povrchem. Navrženo je zde i zázemí pro sportovce – zastřešené sezení a
uzamykatelný prostor na sportovní náčiní. Vše je doplněno výsadbou stromů a keřů. Hřiště
u Litavky by se tak mohlo stát příjemným sportovním, relaxačním i společenským místem.
V současné době zvažujeme možnosti financování realizace projektu.

Odpady
Svoz směsného odpadu (popelnic) probíhá v pondělí, interval svozu je týdenní. Kontejnery
na tříděný odpad jsou umístěny v Bratkovicích u hlavní silnice v blízkosti přejezdu v centru
obce a v Dominikálních Pasekách u hlavní silnice v blízkosti přejezdu a křižovatky směrem
k Lidovému domu. Kontejner na bioodpad je obvykle umístěn u hřiště, o případném
umístění jinam obec informuje textovou zprávou (SMS).
Dvakrát ročně je zajištěn odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, o termínech
předem informujeme.
Pravidla pro využívání kontejnerů na tříděný odpad:
•

Kontejnery jsou určeny výhradně pro tříděné odpady z domácností.

•

Kontejnery smí využívat pouze plátci poplatku za odpady v obci Bratkovice.

•

Kontejnery NEJSOU určeny pro odpad vzniklý podnikatelskou činností fyzických a
právnických osob. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu
opravňující je odkládat tříděné odpady do kontejnerů.

•

Kontejnery používejte pouze pro vymezený druh odpadu.

•

Neodkládejte odpad mimo kontejnery – nebude odvezen.

•

Minimalizujte objem odpadu: papírové krabice a nápojové kartony rozložte (velké
kartony rozdělte na menší kusy), PET lahve a plechovky sešlápněte, tašky s odpadem
vysypte.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.
V roce 2019 byly celkové výdaje obce v oblasti nakládání s odpady přibližně 334 000 Kč. Na
poplatcích obec vybrala 211 000 Kč a dalších 51 000 Kč získala za tříděné odpady. Poplatky
tak pokrývají zhruba 75 % celkových nákladů na nakládání s odpady. Do budoucna je třeba
počítat se zvyšováním nákladů v této oblasti, protože dojde ke zvýšení poplatků za ukládání
odpadu na skládky a následně by skládkování směsného odpadu mělo zcela skončit.

Platné vyhlášky
Obec Bratkovice vydala následující vyhlášky, platné k 1.11.2020:
•
•

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se vydává požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
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•
•
•

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 4/2019, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bratkovice
Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 6/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Všechny vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webu obce.

Informace a zprávy z obce i okolí
Pokud se chcete zapojit do činnosti sdružení dobrovolných hasičů, obraťte se na Jiřího
Vaňka na telefonu 732 875 595. Na stejném čísle oznamte hasičům pálení větví či jiného
materiálu, abyste předešli zbytečnému výjezdu, větší pálení ohlaste také na webu
https://paleni.izscr.cz/. Aktivním hasičům patří poděkování za zásahy, brigády i akce pro
veřejnost. Hasiči disponují technikou, která je využívána jak při zásazích, tak v obci např. při
péči o vodní zdroje. V plánu je dokončení rekonstrukce hasičárny – oprava podlahy a
zpevnění plochy před vjezdem.
Vlakové i autobusové linky v naší obci jsou zařazeny do systému Pražské integrované
dopravy. Informace o tarifu jsou zveřejněny na stránce https://pid.cz/primestskecestovani/.
Budova nádraží v Bratkovicích má novou střechu a v příštím roce má být opravena fasáda.
Další záměry vlastníka (Správy železnic) nejsou známy.
Stavíte nebo rekonstruujete? Jakékoli stavby (včetně plotů, přístaveb, rekonstrukcí, garáží,
…) doporučujeme předem konzultovat se stavebním úřadem i s obecním úřadem. Od obce
je třeba získat vyjádření ohledně sítí (vodovod je i na soukromých pozemcích) a ověřit si
soulad s územním plánem.
Farní charita v Příbrami nabízí i pro obyvatele naší obce tyto své služby:
•
•
•
•
•

Ošetřovatelská zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Web obce
Obecní web je na adrese www.bratkovice.cz. Obec nabízí zveřejnění informací o veřejných
kulturních a sportovních akcích, nabídce služeb pro občany, činnosti spolků apod.
Aktuální informace a pozvánky na akce můžete získávat také z facebookové stránky
Bratkovice.
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Důležité odkazy
•
•
•

•
•
•

Obec Bratkovice: www.bratkovice.cz
Stavební úřad Jince: www.jince.cz/urad-mestyse-jince/stavebni-urad/
Městský úřad Příbram: www.pribram.eu/mestsky-urad.html. Městský úřad
Příbram pro nás funguje jako „pověřený úřad“ a „úřad obce s rozšířenou působností
– ORP“ a vykonává státní správu například jako silniční správní úřad, vodoprávní
úřad, živnostenský úřad, dopravní úřad, dále na úseku sociálních služeb, sociálních
dávek a sociálně-právní ochrany dětí, cestovních dokladů, občanských průkazů a
územního plánování.
CHKO Brdy: brdy.ochranaprirody.cz
Posádkové cvičiště Jince: www.13dp.army.cz/posadkove-cviciste-vycvikovy-taborjince, využití (střelby): www.13dp.army.cz/vyuziti-posadkoveho-cviciste
Farní charita Příbram: pribram.charita.cz

Kontakty
Obecní úřad Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice.
Web www.bratkovice.cz. Email urad@bratkovice.cz, telefon 318 611 157.
Úřední hodiny: pondělí 9:00-12:00, středa 17:30 – 19:00.
Eva Valvodová – starostka: 725 501 395
Antonín Blatný – místostarosta: 724 181 375
Ondřej Komanec – předseda finančního výboru: 733 578 407.
Jiří Vaněk – hasiči: 732 875 595
Václav Skala – poruchy vodovodu a kanalizace: 604 979 900
Miroslav Slepička – správce Lidového domu: 723 582 862
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