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Slovo starostky
Když jsem v červnovém vydání Břežanských listů psala, že se vše vrací pomalu do starých kolejí, netušila jsem (jako
asi nikdo z nás), že to bylo jen přání. Bohužel, realita je jiná. Šíření nákazy neustává i přes zvyšující se proočkovanost
a COVID -19 má před námi stále velký náskok. Budeme proto doufat, že se akce, které máme naplánované do konce
roku, podaří uskutečnit a všichni se sejdeme u rozsvícení stromečku a u zpívání u kapličky. Proto přeji všem hlavně
hodně zdraví. Jen tak budeme moci společně realizovat plány nás všech, aby Břežany byly opravdovým domovem vesnicí, do které se budeme rádi vracet.
Alena Hlaváčková

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy- přestupky
Naše obec má s Městem Český Brod roku 2006
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků. Za výkon
předmětu této smlouvy poskytovala obec Břežany II
příspěvek ve výši 800,- Kč za každé doručené či přijaté
oznámení o přestupku, o němž rozhodne orgán města Č.
Brod. Nyní jsme obdrželi žádost města Č. Brod o
udělení souhlasu se změnou smlouvy. Tato změna se
týká výše příspěvku, který bude navýšen na 3.000,- Kč
za každý přestupek. Výnos pokut, uložených orgány
města Český Brod při plnění této smlouvy, je příjmem
rozpočtu města Český Brod, není-li zákonem stanoveno
jinak.
(AH)

Výpadky elektrického proudu
O plánovaných odstávkách se Vás snažíme včas informovat.
Následkem vichřice či jiné nenadálé situace ale dochází
k neplánovanému přerušení dodávky elektrické energie,
hlavně ve staré zástavbě. Voláte na mobil starostky, proč to
nejde, kdy už to konečně zapnou, jak dlouho to ještě bude
trvat. Vážíme si Vaší důvěry, ale nemáme žádné soukromé
VIP kontakty na ČEZ a proto víme jen to, co je na stránkách
ČEZu, nebo se dozvíme na bezplatné infolince ČEZu: 800
850 860. Na této lince, nebo případně na portálu www.
bezstavy.cz (bez šťávy) můžete zjistit informace o
nahlášených poruchách, nebo sami nahlásit poruchu. Obec
již několikrát upozorňovala ČEZ na nutnost výměny
elektrického vedení ve staré zástavbě, ČEZ o těchto
problémech ví, bohužel, realizace je v nedohlednu.
(AH)

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků, pevné zdraví a šťastné vykročení do roku 2022.
Zastupitelé obce
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Archeologické naleziště
Při realizaci polní cesty (Mlýnské) a
odvodňovacího příkopu z HPC6
došlo k nepředvídaným nálezům
kulturně cenných předmětů a
archeologických nálezů. Předběžně
stanovené stáří je do doby raného
středověku - okolo roku tisíc. Práce
na odvodňovacím příkopu byly
zastaveny na 1 měsíc. Termín
dokončení stavby ohrožen nebyl. K
výsadbě zeleně podél příkopu, ale
dojde pravděpodobně až na jaře
2022. Po ukončení archeologického
průzkumu (na jaře 2022) je
přislíbena výstava nalezených
předmětů pro veřejnost.
Archeologům s hledáním pomáhali i
občané naší obce.
(KN)
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Kotlíková dotace
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na
výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové
dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí
roku 2022. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz
používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní
třídu.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1.
září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o
dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně
sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká
jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v
desítkách tisíc korun. Zájemce o dotaci může nyní
vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém
uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále
místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového
zdroje má zájem.
Článek na krajském webu zde:
KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE
PRO ROK 2021+ - Kotlíkové dotace 2019-2023 |
Odbor řízení dotačních projektů (kr-stredocesky.cz)
(KN)

Lev
Jak jste jistě zaznamenali, byla
odstraněna socha lva před č.p. 14. Socha
byla v havarijním stavu a pro zachování
jedné z památek obce z roku 1919 bylo
nutné se rozhodnout, zda sochu nechat
opravit, nebo zhotovit přesnou repliku.
Byli pozváni odborníci na restaurování
památek i sochaři. Socha je dutá,
v minulosti neodborně opravovaná
betonem a to jí na životnosti nepřidalo.
Proto se zastupitelé přiklonili k návrhu
odborníků nechat zhotovit přesnou
repliku z pískovce firmou Rossete s.r.o.
Lev bude na svůj podstavec vrácen na
jaře roku 2022. Cena realizace je
209.912,-Kč.
(KN)

Polní cesty
Státní pozemkový úřad nechal
vybudovat polní cesty v katastru
obce.
Cestu HPC 6 , navazující na silnici
z malé stany, která se napojuje na
polní cestu u Tuklat až k mlýnu v
Tlustovousech. Součástí této cesty
je odvodňovací příkop, který bude
odvádět srážkovou vodu z cestního
příkopu HPC 6 do Týnického
potoka. Dále se dopojila polní cesta
HPC 4 od fotbalového hřiště k již
vybudované polní cestě do
Štolmíře.
Tyto cesty slouží k přístupu
majitelů ke svým pozemkům, aby
je mohli obhospodařovat a zároveň
budou sloužit jako stezka pro pěší a
cyklisty. Podle obou cest budou
osázeny stromy, které nahradí
vykácené nálety.
Cesty by měly být zkolaudovány
do konce letošního roku.
Obě akce byly financovány státním
pozemkovým úřadem bez finanční
účasti obce. Účetní investiční
hodnota stavby dle smlouvy o dílo
ke dni předání stavby do majetku
obce činí 4,740.729,15 Kč s DPH.
(VŠ)
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Svazková škola Český Brod – Doubravčice
Jak už jsme se zmiňovali v minulém vydání
Břežanských listů, město Český Brod a obec
Doubravčice plánují vybudování svazkových
škol. Našich dětí se týká přístavba školy
Žitomířská. V současné době navštěvuje
základní školy v Českém Brodě 70 dětí z naší
obce. Podle platného územního plánu obce lze
očekávat výstavbu nových domů na území
obce, proto jsme při předběžném průzkumu
uvedli, že bychom měli zájem o 110 míst.
Dne 14. 10. 2021 proběhla schůzka starostů 24
obcí na území ORP Český Brod a vedením
města Český Brod. Předpokládané náklady na
výstavbu školy jsou 907 600 000 Kč vč. DPH.
Z toho 550 800 000 Kč by mělo být čerpáno z
dotačního titulu Prstenec, cca 100 miliónů je
možné získat z dotací SFŽP nebo OPŽP,
zbytek, který představuje 256 800 000 Kč, jsou
vlastní zdroje, tedy jdou k tíži Města Český
Brod a okolních obcí, které se do projektu
zapojí. Na schůzce byl přítomným starostům
předložen návrh na předpokládanou výši
požadovaného investičního příspěvku na
vybudování nové školy. Investiční příspěvek na
rezervování 110 míst po dobu 30 let pro obec
Břežany II je 33 milionů Kč- tato částka však
není konečná, protože rozpočet na stavbu ještě
není hotov. Částka je to obrovská, všichni si
jistě dokážeme představit, co by se za to dalo
v obci zrealizovat. Vzdělání dětí by ale mělo
být prioritou. Jiné řešení akutního nedostatku
míst ve školách, než stavba svazkové školy,
momentálně není. Stavba vlastní školy je
nereálná – náklady na stavbu a následně na
zabezpečení provozu jsou astronomické. Stát,
ale i Kraj již akci podpořil, například
příspěvkem na pořízení projektové
dokumentace, a teď je řada na obcích.
Následně proběhla schůzka starostů s
poradcem České spořitelny o možnostech obcí
získat úvěr na financování příspěvku. Naše
obec bude ještě do konce roku 2023 splácet
úvěr na výstavbu MŠ (zbývají 3,1 mil. Kč), ale
i přesto máme na část příspěvku finanční
prostředky (cca 5 mil. Kč), na zbývající část
bychom si museli vzít úvěr- výše úvěru, splátek
a doba splatnosti se bude odvíjet od konečné
výše požadovaného příspěvku. Další jednání
stále probíhají a o průběhu budeme
informovat.Snad se nám podaří vyřešit tuto
nelehkou situaci tak, aby naše děti mohli
navštěvovat novou školu a investice do
budoucnosti výrazným způsobem nezabránila
rozvoji obce.
(AH)
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Odpady
Začátkem listopadu ZO přijalo dvě nové vyhlášky o místním
poplatku a o stanovení systému odpadového hospodářství. Z
důvodů navyšování poplatků za skládkování a za uložení
komunálního odpadu jsme nuceni zvýšit poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství na 700,- Kč/osoba/rok. Sleva
pro samostatně žijící osobu nad 70 let zůstává 100,- Kč. Poplatek
není jen za svoz komunálního odpadu, ale i za sběr tříděných,
objemných, nebezpečných odpadů a za využití sběrného dvora
v Liblicích. Nový zákon o odpadech (s účinností od 1. ledna
2021) zavádí minimální podíl tříděného odpadu z celkového
množství komunálního odpadu. Již za 5 let musí Česká republika
recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to
daří pouze ze 41 % vyprodukovaného komunálního odpadu (dle
dat za r. 2019). Tato povinnost opět cílí na třídění odpadů, které
se stává důležitější než dosud. A bude hůř, nastavený cíl pro
oddělené soustřeďování recyklovatelných složek je do roku 2030
– 60 % a do roku 2035 – 65 %. Splnění cílů třídění pro obce se
může zdát složité, nicméně tak jako ve většině obcí, i u nás
v komunálu končí bioodpady. Jakmile se naučíme nevyhazovat
bio do komunálu, poměr se výrazně změní ve prospěch
recyklovatelných složek. Bio stále tvoří 40 % obsahu černých
popelnic. Proto obec od jara příštího roku upravuje systém
odpadového hospodářství- stávající systém svozu zeleného
odpadu bude od příštího roku ZRUŠEN. Systém sběru
bioodpadu bude probíhat od 1. 4. do 30.11 ve čtrnáctidenním
cyklu a od 1. 12. do 31. 3. v měsíčním cyklu, do hnědých
odpadních nádob na bioodpad. V příloze tohoto listu naleznete
dotazník, který, prosím, vyplňte a odevzdejte do 15. 12.2021 na
OÚ. Podle počtu zájemců obec zakoupí nádoby a ZDARMA
zapůjčí občanům - týká se rodinných domů a rekreačních
objektů. Bytové domy budou řešeny na stejném principu
samostatně.
Vytváření skládek s nepotřebným odpadem u kontejnerů na
tříděný odpad v žádném případě nesníží náklady obce (a tím i
nás všech) na odpadové hospodářství. Odložený odpad také
přitahuje další odpad, takže někteří občané předpokládají, že
větší předměty mohou legálně odkládat u kontejnerových hnízd,
ale tak to není! Hlavně u starého obecního úřadu, pod cedulí
Skládka zakázána se u kontejnerů objevují koberce, matrace,
ledničky … Tento odpad uklízí zaměstnanci obce do tzv. klece a
pak se čeká na nejbližší svoz velkoobjemového kontejneru.
Navíc, nikdo objemný odpad nevozí na ručním vozíku, ale v autě
– a sběrný dvůr v Liblicích je pro občany s trvalým pobytem
v obci zdarma (poplatek platí obec, ale tam je odpad vytříděn) a
nepořádek nehyzdí obec. Čím víc vytřídíme odpadů (plasty,
papír, sklo, kovy, nápojové kartony, textil, jedlé oleje, bioodpad,
nebezpečné odpady, elektrozařízení), tím jich bude ukládáno
méně na skládku a tím se sníží náklady na odpadové
hospodářství. Zákon o odpadech na nás na všechny tlačí, a proto
bychom se všichni měli zamyslet nad tím, kolik odpadu
produkujeme, a jak jej likvidujeme. Nejen proto, abychom platili
co nejméně, ale hlavně proto , že třídění odpadu by se mělo stát
samozřejmou součástí života každého z nás.
(AH)
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Byla opravena dešťová kanalizace u křížku Šmídových. V části obce U křížku docházelo opakovaně k
zaplavení zahrad vodou z dešťové kanalizace, která odvádí vodu z hlavní ulice a části ulice u dětského
hřiště. Kanalizace byla ukončena trativodem a chybělo propojení s dešťovou kanalizací Za zdí. Projekt
vypracovala Ing. K.Muzikářová. ZO vybralo zhotovitele firmu MM Major s.r.o. za cenu 226.400,- Kč
včetně DPH.
Zastupitelé schválili nové podmínky pronájmu volební místnosti pro soukromé akce a aktualizovanou verzi
provozního řádu. Pronájem je od 1. 8. 2021 stanoven na 1000,- Kč/víkend + 2000,- Kč vratná kauce.
Dětské hřiště – Sokolovna. Na herních prvcích se podepsal zub času. Domeček je bez dvířek, houpačka se
skluzavkou několikrát opravovaná. Prvky už nejsou moc hezké a tak se zastupitelé usnesli, že je potřeba
vyměnit a oživit dětské hřiště něčím novým. Byla zveřejněna výzva, co by nejen maminky preferovali na
dětském hřišti na Sokolovně. Převažoval zájem o lanové prvky, kolotoč a multifunkční sestavu. Zastupitelé
vybrali hřiště PICCOLINO - Velkou herní sestavu z cedrového dřeva Imperiál, ke které je připojený
tobogán o délce 435 cm a skluzavka 320 cm a je doplněna o houpačku - od firmy Lefay s.r.o. IČO:
02243211. Na jaře už by mělo vše být zabudováno místo stávající houpačky. Každá sestava musí mít
dopadovou bezpečnostní plochu, proto až bude sestava na svém místě, může obec doplnit na hřiště tolik
žádaný a chybějící kolotoč.
Na základě požadavku SK Břežany, obec jako vlastník hřiště, podala žádost o investiční dotaci NSA na
vybudování automatického zavlažování hrací plochy fotbalového hřiště. Podle přiloženého rozpočtu je cena
591.740 Kč , vč. DPH. Podle dotačního programu je spoluúčast obce 20%. Žádost a všechny náležitosti
okolo dotace musí podat obec jako vlastník.
Dětské hřiště – Břežánek.- Jak jsme informovali v BL v červenci 2020 Z participativního rozpočtu
středočeského kraje byla obci přiznána dotace 398.000,-Kč na dětské hřiště Břežánek.
Prvotní prezentace navrhovatele:
- Přírodní terénní prvky prostor ozvláštní a umožní pocit soukromí v jednotlivých částech hřiště.
- Terénní vlna bude zakrývat průchozí tunel.
- Dřevěné schůdky/sedátka z kulatiny, které vytvoří malé hlediště. Vhodným výběrem domečku s
vnější deskou pod okýnkem je možné vytvořit prostor pro další dětskou hru (divadýlko, obchod…)
- Pískoviště bychom rádi přemístili do SV rohu a vytvořili u něj „kuchyňku“ (deska s namalovanými
prvky jako sporák apod.) se dvěma židličkami a stolečkem.
- Celé hřiště bude propojeno hmatovou cestičkou z přírodnin různého původu, tvaru a velikostí.
Na hříšti už pracuje vybraný zhotovitel pan Lukáš Gavlovský IČO 682 012 49 (cena za dílo 360.000,-Kč +
40.000,- Kč projektová dokumentace), tak se můžeme těšit na něco nového v areálu sportoviště.
Břežanští hasiči se zúčastnili praktického cvičení v Poříčanech. Ve všech devíti disciplínách uspěli, ale
pořád je co zlepšovat.
(KN)

Knižní
publikaci Břežany II a jejich historie je
všechny
možné zakoupit na OU v úředních hodinách.
Podrobné formace ke všem připravovaným
akcím najdete včas na vývěsních tabulích,
na webu obce http://www.brezanyii.cz/ a
na FB Obec Břežany II
Redakční příspěvky jsou vítány na adrese:
obec@brezanyii.cz

Plánované akce se uskuteční pouze pokud to epidemiologická situace dovolí a za státem nařízených opatřeních.
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