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PRO OBČANY KONĚPRUS
A BÍTOVA
ÍTOVA

INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ O DĚNÍ
V NAŠICH OBCÍCH
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Ivana Čampulová

Telefon: 311 361 911
e-mail: obec.koneprusy@razdva.cz

web: www.koneprusy.wbs.cz
Starosta obce :
- Jiří Bartoš
724180871
Místostarosta obce :
Radek Havlíček 736653021
Tajemník :
- Markéta Tutzká
Členové zastupitelstva :
- Petra Kadlečková 777606313
- Jaroslav Preisler 724179877
- Miroslav Sudík
603827603

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
vítání občánků a předání dárkových
balíčků důchodcům

4. 12. 2010
Malý sál:
15:00

Vánoční pohádka – divadelní představení

Velký sál:
16:00

Vítání občánků
Dětský kulturní program
Mikulášská nadílka
Předávání balíčků důchodcům
Rozsvícení stromku před OÚ

Děti si mohou přinést svou vánoční ozdobu (jablíčko, ořech či něco
vytvořit) a před rozsvícením ji na stromek zavěsit
-----------------------------------------------------------------------

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Úterý – 17:30-18:30 stolní tenis (děti nad 120 cm)
Čtvrtek – 17:00 společenský tanec pro děti
- 18:30 cvičení pro ženy i muže
Pátek – společné tvoření (nyní adventní přestávka na individuální
tvoření, společné pokračování v lednu)
Sobota – 16:00 fotbálek (4.12. se nekoná. Za nepřízně počasí bude
v sále – vhodnou obuv na přezutí s sebou)

SDH Koněprusy
VÁS ZVE NA
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU

4. 12. 2010 20:00
Reprodukovaná hudba k tanci
a poslechu
Občerstvení zajištěno
Vstup 50,- Kč
Výbor SDH Koněprusy zároveň
zve všechny své členy na Valnou
hromadu, pořádanou 8.1. 2011
v 16:00 v místním pohostinství

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Koněprusy
Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obcí
Bítov a Koněprusy,

Po uplynutí prázdnin a času dovolených
jsme se 11. září zúčastnili 130. výročí
založení SDH města Žebrák. Oslavy se
konaly na náměstí a jednalo se o
představení historických stříkaček našeho
sboru a to o ruční koňmi taženou stříkačku
z roku 1908, dále o ručně motorovou koňmi
taženou stříkačku z roku 1926 a motorovou
stříkačku Mára z roku 1938. Za ukázku
techniky byl našemu sboru doručen
děkovný dopis.
Dne 18. září se konaly hned dvě akce
najednou. Jako první byly oslavy 120. výročí
založení SDH Sýkořice, na které jsme se
podíleli ukázkou dvou motorových stříkaček.
Jednalo se o motorovou stříkačku PS 6
z roku 1960 a PS 3. Od sboru v Sýkořici jsme
dostali almanach s věnováním od oštěpařky
Bary Špotákové, která v Sýkořici bydlí se
svým přítelem.
Ve stejný den se konal na Tmani Memoriál
zasloužilých hasičů. Tohoto sportovního
klání složeného z netradiční štafety a
požárního útoku se zúčastnilo družstvo
mužů a umístilo se na 7. místě. Zároveň
jsme jako jediný sbor za svůj originální
výkon v požárním útoku sklidili potlesk.
Někteří členové našeho sboru pomáhali
s dokončováním dětského hřiště u školy.
Jednalo se o terénní úpravy a následně
pomoc se slavnostním otevřením, na
kterém bylo pro děti připraveno zábavné
odpoledne. Dne 13. listopadu se starosta
sboru zúčastnil porady na OSH v Berouně a
dne 20. listopadu se velitel sboru zúčastnil
porady na stanici HZS v Berouně.
Za SDH velitel Preisler Jaroslav

konaného dne 11. 11. 2010, od 19:00
hodin
Před zahájením zasedání (při prezenci)
bylo 4 členům zastupitelstva obce

předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001
Sb.,
o volbách
do
zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů (paní P. Kadlečkové, která
nahradila pana V. Fiřta, bude předáno
později).
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obcí Bítov a
Koněprusy bylo zahájeno v 19 hodin
dosavadní starostkou obce paní V.
Sklenářovou.
Na úvod zasedání konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Koněprusy zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 5. 11. 2010 do 12. 11.
2010. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Vedení ustavujícího zasedání se ujal M.
Sudík (dále „předsedající“), jakožto
nejstarší
člen
nově
zvoleného
zastupitelstva. Předsedající z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu všech 5
členů
zastupitelstva),
takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil

přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl k odsouhlasení
zapisovatelem P. Kadlečkovou a
ověřovateli zápisu J. Bartoše a J.
Preislera.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0

Zdrželi se 0

Schválení programu:
Předsedající
seznámil
přítomné
s návrhem
programu
v souladu
s pozvánkou,
předanou
členům
zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu byly vzneseny J Bartošem
návrhy na doplnění (1. ustavení výboru
pro stavbu a životní prostředí a sociálněkulturního výboru, 2. termín převzetí
dokumentace úřadu) a odložení na příští
zasedání (rozhodnutí o odměnách
zastupitelů za výkon funkcí). Před
hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o změnách
programu.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
schvaluje
následující
program
ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty

určení způsobu volby
starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty
II)









III)

Zřízení výborů
určení počtu členů
výborů
volba předsedy
finančního výboru
volba předsedy
kontrolního výboru
volba předsedy výboru
pro stavbu a životní
prostředí
volba předsedy sociálněkulturního výboru
volba členů finančního
výboru
volba členů kontrolního
výboru
volba členů výboru pro
stavbu a životní prostředí
volba členů sociálněkulturního výboru

Termín převzetí
dokumentace

IV) Diskuse
Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0

Zdrželi se 0

Změněný program byl přijat.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod I - volba starosty a místostarosty:
Určení způsobu volby starosty a
místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty tajným
hlasováním. Změnu způsobu hlasování
musí schválit zastupitelstvo. Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. R.
Havlíček podal návrh na změnu způsobu
hlasování veřejným hlasováním.
Předsedající dal o tomto návrhu
hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve
bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně
po
nezvolení
žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě
místostarosty.
O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci
starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: V.
Sklenářová navrhla zvolit do funkce
starosty R. Havlíčka. R. Havlíček navrhl
zvolit do funkce starosty J. Bartoše. Před
hlasováním
byla
dána
možnost

zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Proběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí starostou R. Havlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 1
Proti 3
Zdržel se 1
Usnesení nebylo schváleno.
Předsedající navrhl zvolit do funkce
starosty J. Bartoše. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Proběhla
diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí starostou J. Bartoše.
Výsledek hlasování:
Pro 3
Proti 1
Zdržel se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta
vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci
místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání
návrhů
na
funkci
místostarosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva J. Preisler
navrhl zvolit do funkce místostarosty R.
Havlíčka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Proběhla
diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítova a Koněprus
volí místostarostou R. Havlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod II - Zřízení výborů:
Zřízení výborů a určení počtu jejich
členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu
informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor *§ 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zákona o obcích+, neboť
funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí
být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích),
přičemž výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru musí být člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor,
sociálně-kulturní výbor a výbor pro
stavbu a životní prostředí, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy, výbor pro stavbu
a životní prostředí členů 5. Byl podán
návrh na 5 členů pro každý výbor. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Proběhla diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor,
sociálně-kulturní výbor a výbor pro
stavbu a životní prostředí. Výbory
budou tříčlenné, výbor pro stavbu a
životní prostředí pětičlenný .
Výsledek hlasování:
Pro 2
Proti 2
Zdrželi se 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor,
sociálně-kulturní výbor a výbor pro
stavbu a životní prostředí. Výbory
budou pětičlenné.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního
výboru.
Byly
podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva J.
Preisler navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru P. Kadlečkovou. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí předsedou finančního výboru P.
Kadlečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí předsedou kontrolního výboru J.
Preislera.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy
výboru:

sociálně-kulturního

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
sociálně-kulturního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva J.
Preisler navrhl zvolit do funkce předsedy
sociálně-kulturního výboru M. Sudíka.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí předsedou sociálně-kulturního
výboru M. Sudíka.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy výboru pro stavbu a
životní prostředí:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva J.
Bartoš navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru J. Preislera. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
výboru pro stavbu a životní prostředí.
Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva J. Bartoš navrhl zvolit do
funkce předsedy výboru pro stavbu a
životní prostředí R. Havlíčka. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí předsedou výboru pro stavbu a
životní prostředí R. Havlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního, kontrolního,
sociálně-kulturního výboru a výboru pro
stavbu a životní prostředí:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru, finančního výboru, sociálněkulturního a výboru pro stavbu a životní
prostředí. Byly podány následující
návrhy: Členové zastupitelstva a
přítomní občané navrhli zvolit členem
finančního výboru: Z. Houbovou, O.
Vitujovou, A. Sudíkovou,
kontrolního výboru: P. Kadlečka, E.
Fenclovou, M. Žežulkovou,
sociálně-kulturního
výboru:
I.
Čampulovou,
J.
Čampulovou,
Š.
Procházkovou, J. Bartoše,
výboru pro stavbu a životní prostředí: M.
Vacka, V. Fiřta, J. Hofmeistera, Jana
Preislera.
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
odkládá volbu dalších členů výborů
(finančního a kontrolního) a vyzývá
případné zájemce, aby se přihlásili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí členy finančního výboru p.
Houbovou, O. Vitujovou, A. Sudíkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí členy kontrolního výboru P.
Kadlečka, E. Fenclovou a M. Žežulkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí členy sociálně-kulturního výboru I.
Čampulovou, J. Čampulovou, Š.
Procházkovou, J. Bartoše.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí členy výboru pro stavbu a životní
prostředí
M. Vacka, V. Fiřta, J.
Hofmeistera, Jana Preislera.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod III – Návrh termínu pro převzetí
dokumentace:
Členové zastupitelstva navrhli termín pro
převzetí dokumentace na 17. 11. 2010,
nejpozději však do 20.11.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obcí Bítov a Koněprusy
volí termín pro převzetí dokumentace
do 20. 11. 2010.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod IV - Diskuse
Přítomní občané se tázali, jakým
způsobem
bude
dále
vedena
komunikace prostřednictvím Obecního
občasníku. Zastupitelé přislíbili vyřešit
obsah a distribuci občasníku co nejdříve.

Předběžný termín dalšího veřejného
zasedání byl stanoven na 16. 12. 2010.
Byl zodpovězen dotaz ohledně předání
balíčků pro nové občánky a důchodce –
financování z rozpočtu pro rok 2010,

není důvod ke změně, termín 4. 12.
2010.
Předsedající
ukončil
zasedání
zastupitelstva poděkováním panu J.
Boudovi za jeho dvacetiletou činnost
v zastupitelstvu.

Dovolujeme si Vás pozvat
na příští veřejné zasedání,
které se bude konat

16. 12. 2010 v 19:00
Body z chystaného programu:
 návrh rozpočtu na rok 2011
 rozhodnutí o odměnách zastupitelů za výkon funkcí
 změna členů v kulturně-sociálním výboru a případně doplnění
členů do kontrolního a finančního výboru (zájemci hlaste se)
Vyzýváme občany, občanská sdružení a spolky, aby do 9.12. 2010
předkládali nápady a požadavky na to, co by rádi, aby se v příštím
roce v obou obcích realizovalo. Rádi bychom Vaše návrhy projednali
a případně zahrnuli do chystaného rozpočtu. Své návrhy můžete
předkládat osobně na úřad či zastupitelům, telefonicky nebo mailem
na obec.koneprusy@razdva.cz
-----------------------------------------------------------------Omlouváme se za pozdní odhrnutí sněhu ráno 29.11. Sněhová
radlice zůstala zatarasena betonovými stoly na stolní tenis, které

měly být osazeny na hřištích. Zároveň děkujeme všem silným
mladým mužům, kteří pomohli s jejich odklizením.

Přejeme Vám pokojný advent
Vaše příspěvky, náměty,
návrhy, případně inzeráty,
můžete podávat na OÚ až
do uzávěrky příštího čísla,
do 18.12.2010

