DŘETOVICKÝ
MĚSÍČNÍK
Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk

LEDEN / ÚNOR 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
letošní zima nám zatím ušetřila mnoho finančních
prostředků na zimní údržbu. Ale i přesto vznikly problémy
s velkými výkyvy počasí, které zapříčinili rychlé
zledovatění našich cest. Při takovém počasí je nutné zvýšit
opatrnost při sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Dle
našeho plánu údržby komunikací mají být určené cesty
upravené do 24 hod a vnější okruh do 48 hod. Proto by
bylo vhodné místa, kde jsou rozmístěny bedny na posyp,
využít. Pokud budete mít návrh na jiné umístění beden,
ještě další přikoupíme.
Velkou omluvu bych chtěl dát občanům, kteří nás
v nedávné době poprosili o využití obecního rozhlasu. Po
delším nevyužívání jsme zjistili, že není funkční ústředna
systému. V nejbližší době bude zakoupena nová stanice a
rozhlas bude znovu funkční.
Plesová sezona je i u nás v plném proudu, proto bych Vás
chtěl všechny srdečně pozvat na obecní ples, kde nám
zahraje oblíbená kapela All right band a bohatá tombola
bude pro Vás připravena.
Starosta obce Vladimír Raška
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--------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zastupitelstva obce se konají vždy předposlední středu v měsíci
vždy od 18.00 hodin v zasedací místnosti KD, 1. patro. Nejbližší termín
zasedání je 18. 3. 2015.

Změna územního plánu obce Dřetovice
Územní plán (ÚP) je druh územně plánovací dokumentace, která si klade
za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území
v krajině a jejího využití. Cílem územního plánu je nalézt takové
předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj
spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního
prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.
Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby
umožnil existenci a přežití i generací příštích. V České republice je ÚP
vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb. Územní plán
vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy. ÚP musí být
v souladu se zásadami územního rozvoje.
Zastupitelstvo obce připravuje návrh změny územního plánu.
Vyzýváme proto občany, aby svoje žádosti se zdůvodněním ke změně
územního plánu, doručily na Obecní úřad Dřetovice do 31. března 2015.
Všechny požadavky projedná zastupitelstvo obce a o výsledku bude
žadatele informovat, zda byl jejich požadavek zařazen do žádosti o
změnu územního plánu.
----------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si připomenout všem občanům, že dle platné
obecně závazné vyhlášky obce Dřetovice je poplatek za
systém odpadů splatný do 28. 2. 2015 ve výši 520,-Kč /
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osobu / nemovitost / rekreační objekt. Slevy na dítě jsou
stejné jako v loňském roce. Pokud jste poplatek ještě
neuhradili a nemáte nalepenu známku pro rok 2015 na své
popelnici, nebude Vám tato již od 1. 2. 2015 vyvezena.
Český zahrádkářský svaz – základní organizace Dřetovice,
zastoupená předsedou Václavem Fridrichem si Vás
dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat
v sobotu 21. 3. 2015 do 14.00 do 16.00 hodin na malém sále
kulturního domu. Jste srdečně zváni.
---------------------------------------------------------------------------

POHLEDNICE OBCE:
Obecní úřad Dřetovice nechal, při příležitosti oslav
obce na podzim roku 2013, publikovat novou edici
pohlednice obce Dřetovice.
Tuto pohlednici je možné i nadále zakoupit na
obecním úřadě za cenu 3,-Kč / ks.
Tímto bychom také chtěli oslovit všechny obchodníky
či živnostníky, kteří by měli zájem využít tyto
pohlednice pro propagaci své činnosti a firmy v naší
obci, aby se na nás obrátili a této možnosti využili.
---------------------------------------------------------------------------
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Obec Dřetovice a kulturní komise Vás zve na

8. JARNÍ PLES OBCE
DŘETOVICE
Akce se koná v sobotu
14. března 2015
od 20:00 na sále KD Dřetovice.
Přijďte se pobavit s přáteli,
zatančit si na hudbu v podání
kapely All Right Band a vyhrát
nějakou z cen bohaté tomboly.
To vše jen za 50 Kč vstupného.
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Příspěvky a oznámení a prostor pro ZŠ a MŠ
Stehelčeves – pracoviště MŠ Dřetovice:
Ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres Kladno
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis se uskuteční ve středu 18. března 2015
od 10:00 do 16:00 hodin
v ředitelně, v 1. patře budovy školy ve
Stehelčevsi.
Žádáme, aby se k zápisu dostavili všichni, kdo budou mít
zájem o zařazení dítěte na obě pracoviště mateřské školy
od šk. roku 2015/2016.
Prosíme rodiče, aby využili celou dobu zápisu.
Na pořadí při zápisu nezáleží.
Při zápisu je třeba předložit Žádost o přijetí,
rodný list dítěte, doklad o zdravotním pojištění
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a
Posudek praktického lékaře pro děti a dorost
(platné tiskopisy žádosti a příloh jsou ke
stažení na webu školy www.skolastehelceves.cz).
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Vážení spoluobčané,
Toto vydání Dřetovického měsíčníku je obsahem i formou vydáno jako
dvou-měsíčník a to za uplynulý leden a téměř uplynulý únor roku 2015.
Přináší Vám informace nejenom z uplynulých měsíců, ale také
připravované akce na březen. V následujících měsících již budete
dostávat vydání měsíčníku každý měsíc, tak jak jste zvyklý.
Každé vydání bude také umístěno na webových stránkách, které jsou
v současné době v rekonstrukci a připravujeme pro Vás nový,
přehlednější a bohatší jejich obsah. Naleznete zde aktuální informace a
pozvánky na kulturní a sportovní akce s dostatečným předstihem.
V souvislosti s touto změnou bude nová webová adresa oficiálního webu
obce na www.obecdretovice.cz. Spuštění nových webových stránek je do
konce března 2015. Nyní je k dispozici na tradiční webové stránce
www.dretovice.cz pouze úřední deska a kontaktní údaje.
Otázkou, které jsem v minulosti slýchala a slýchám a to, zda má obec
Dřetovice či obecní úřad Dřetovice oficiální facebookový profil musím
všem odpovědět, že NE. Pokud se na facebooku objeví či již objevil
profil, který se svým obsahem zabývá děním v obci a přináší i informace
ze zasedání zastupitelstva či pozvánky na kulturní akce, je to počin
anonymního jednotlivce či skupiny a jako anonymní zde sděluje pouze
své myšlenky a postřehy, které v žádném případě nelze brát za oficiální a
řídit se tím. Facebook příliš nesledujeme, proto v případě nejasností
kontaktujte obecní úřad Dřetovice či se dívejte na webové stránky.
Nejaktuálnější informace jsou již téměř dva roky rozesílány formou SMS
službou Mobysis a návod jak se bezplatně registrovat a bezplatně SMSky
následně přijímat Vám si Vám nyní dovolujeme zopakovat:
Pro klasický mobilní telefon stačí napsat klasickou SMS zprávu s textem:
REG DRETOVICE OBZ na telefonní číslo: 777 080 880.
Pro chytrý mobilní telefon probíhá registrace skrze mobilní aplikaci MojeObec,
která je volně ke stažení v obchodě GooglePlay a AppStore. Aplikaci také
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můžete stáhnout pomocí QR kódu, které jsou na webových stránkách obce
Dřetovice. Mezi zprávy takto posílané patří odstávky vody, odstávky elektřiny
nebo kulturní a sportovní akce v obci, omezení provozních hodin na poště ve
Stehelčevsi atd..
Za příchozí SMSky neplatíte také nic, pouze si zprávu
přečtete kdekoli se budete nacházet a hned víte, co se
v obci děje. Tato forma předávání informací od obecního
úřadu přímo k Vám má z části nahradit místní obecní
rozhlas, který slyšíte pouze, jste-li v obci, na rozdíl od
mobilního telefonu, který nosíte stále u sebe.
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ZÁMĚR OBCE DŘETOVICE
NA PRONÁJEM ČÁSTI BUDOVY KULTURNÍHO DOMU
DŘETOVICE, Č.P. 2 – PŘÍZEMÍ BUDOVY, PROSTOR
RESTAURACE.
Obec Dřetovice v souladu s § 38, odst. 2 a ů 39, odst. 1, 2 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, a dále v souladu
rozhodnutí zastupitelstva obce uvedeného v „Usnesení č. 7
jednání zastupitelstva obce dne 18. 2. 2015“ vyhlašuje tento
záměr obce:
Obec Dřetovice vyhlašuje záměr pronajmout prostor
restaurace v přízemí kulturního domu Dřetovice, 130 m2.
Prostor se skládá z restaurace, sociálního zařízení pro
návštěvníky, WC pro personál, provozní zázemí restaurace.
Půdorys dle přílohy. K tomuto prostoru dále slouží společné
prostory - část sklepa pro uložení sudů piva, hlavní chodba
v přízemí kulturního domu, přístupové schodiště do
kulturního domu.
Nabízený prostor pro pronájem může sloužit výhradně pro
provozování restaurace či hostince.
Podmínky:
1) Cena nájmu činí minimálně 4000,-Kč / měsíc, maximální
zájemci nabízená cena není omezena,
2) Předložení úředně ověřené kopie živnostenského
oprávnění na hostinskou činnost,
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3) Předložení úředně ověřené kopie nebo originálu trestní
bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) a bezdlužnosti
z finančního úřadu (mladší než tři měsíce),
4) Písemný závazek ke složení jistiny odpovídající třem
měsíčním nájmům předem, a to k datu podpisu
nájemní smlouvy.
V nájemní smlouvy na tyto prostory bude ze strany obce
Dřetovice dále uvedeno:
- jakékoli stavební úpravy v nájemních prostorách
restaurace musí být pronajímateli oznámeny předem a
obec Dřetovice tyto úpravy musí schválit před jejich
započetím. Náklady vzniklé při těchto úpravách nese
nájemce,
- na základě požadavku obecního úřadu Dřetovice bude
nájemce zajišťovat obsluhu na kulturních a sportovních
akcích pořádaných obcí Dřetovice v prostorách
kulturního domu,
- v době konání obecních kulturních a sportovních akcí
nebude nájemce restaurace pořádat žádnou jinou
soukromou, resp. společenskou akci (vyjma standardní
otevírací doby),
- po ukončení provozní doby zajistí nájemce na své
náklady a odpovědnost úklid společných prostor, tj.
hlavní chodba, schodiště a prostor před kulturním
domem
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- náhradní paré klíčů od nájemních prostor bude
k dispozici v zabezpečené skříňce nebo obálce na
obecním úřadě ve Dřetovicích pro případ krizového
stavu nebo havárie.
- nájemní smlouva bude mít oboustrannou výpovědní
lhůtu trvající 6 měsíců,
- účinnost smlouvy, tj. zahájení smluvního vztahu bude
od 1.5.2015 nebo od 1.6.2015.
Zájemci se musí písemně přihlásit nejpozději do 15.3.2015.
Přihláška musí být v uzavřené obálce s adresou obecního
úřadu Dřetovice, Dřetovice č.p. 2, 273 42, Stehelčeves. Obálka
musí být nadepsána „Záměr obce na pronájem části budovy
kulturního domu Dřetovice č.p. 2 – přízemí budovy, prostor
restaurace“.
Datum vyvěšení: 25.2.2015
Datum svěšení: 12.3.2015

------------------------------------------------Vladimír Raška, starosta obce
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----------------------------------------------------------------------------------------------Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.dretovice.cz

Pokladní hodiny:
Pondělí 9 – 12, 17 - 19
Středa 9 – 12, 17 – 19
Úřední hodiny:
Pondělí 17 – 19
Středa 17 - 19

Tel.: 778 528 246
E-mail: info@dretovice.cz
Web: www.dretovice.cz
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

