DYMOKURSKÝ ZPRAVODAJ
březen - duben 2011
Kominík
Kominictví Jirka v Městci Králové sděluje, ţe v Dymokurech budou navštěvovat
nahlášené domácnosti na kontrolu a čištění komínů v květnu aţ červnu. Případná
revize se musí provést jen při výměně nebo instalaci nového topidla nebo po
poškození komína poţárem.
Ze zasedání zastupitelstva obce
Třetí letošní zasedání zastupitelstva obce Dymokury proběhlo 21. března 2011.
Projednáno bylo 17 bodů programu, z nichţ vybíráme.
Předseda kontrolního výboru pan Ladislav Krátký přednesl závěry z
posledního jednání, které proběhlo po kontrole hospodaření Masarykovy
ZŠ a Mateřské školy. Součástí zprávy byly také odpovědi na soubor otázek
místostarosty z lednového zasedání.
Po projednání byla zastupitelstvem obce schválena nová pravidla pro
nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obce Dymokury, která se
týkají především prodeje a pronájmu obecních bytů.
Zastupitelstvo schválilo pronájem obecního bytu č. 1 v bytovém domě čp.
92 (Netřebská) a prodej bytu č. 3 v bytovém domě čp. 280 (naproti
cukrovaru).
Určen byl nový systém fungování sběrného dvora v obci, kdy byly určeny
pravidelné otvírací hodiny se zajištěním kontroly přijímaného odpadu a
ověřování zaplacení obecního poplatku za komunální odpad. Podrobnosti
dále ve zpravodaji.
Zastupitelé dále projednali a schválili moţnost nabídky sluţeb obecního
traktůrku pro občany. Jedná se především o vyhrnování sněhu, sekání trávy
a drobné bagrování. To však pouze v případě uvolnění pana Soboty. Cena je
určena na základě nákladů 400 Kč/hodinu. Obec musí zajistit vydání
ţivnostenského oprávnění.
V diskuzi byly navrţeny moţná místa v obci, kde by bylo v současné době
vhodné budovat nové chodníky. Dohodnuta byla část chodníku v Netřebské
ulici směrem od křiţovatky a dokončení chodníku na Černohorské. Dále
budou zajištěny další dva sběrné kontejnery na plasty. V té souvislosti
upozorňujeme na nutnost sešlapávání PET lahví před vhozením do
kontejneru.
Sběrný dvůr bude otevřený celoročně kaţdou středu od 13 h do 17 hodin.
Pro chalupáře od dubna vţdy první sobotu v měsíci vţdy od 11 h do 12
hodin nebo po telefonické dohodě s p. Sobotou 607 762 651.

Odpad do sběrného dvora bude umoţněno odloţit pouze občanům, kteří
mají zaplacený poplatek za komunální odpad.
Čtvrté zasedání zastupitelstva obce Dymokury proběhlo 18. dubna 2011.
Projednáno bylo 18 bodů programu, z nichţ vybíráme.
Přestupková komise k projednávání přestupků
Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení přestupkové komise ve sloţení: předseda
Mgr. František Kuneš, členové: p. Vladimíra Chárová (agenda přestupků),
Mgr. Pavel Ambroţ.
Vlastnictví vodních zdrojů
Obec zaţádala na začátku letošního roku vodoprávní úřad v Poděbradech o
povolení navýšení ročního limitu čerpání pitné vody. Přitom si musí zajistit
přístup k vrtům a udrţovat jejich okolí. Proto starosta jednal s majitelem
pozemků, na kterých jsou čtyři vrty umístěny, Mgr. Michalem Dušánkem. Ten
tvrdí, ţe společně s pozemky jsou v jeho vlastnictví i vrty. Sdělil, ţe je pevně
rozhodnutý se s obcí o vlastnictví vrtů soudit. Je ochotný přistoupit na písemnou
smlouvu, v níţ se obec za čerpání vody z jeho vrtů na jeho pozemku bude o
pozemky řádně starat. Dále, ţe obec vrty vyčistí a vodní zdroje oplotí podle
rozhodnutí vodoprávního úřadu. Stavební úřad sdělil, ţe vrty jako stavba a
pozemky dříve nemusely mít stejného vlastníka a obec musí dohledat historii
všech vrtů. Ţádáme občany, kteří mají jakékoliv informace či podklady k historii
vrtů, aby je obci poskytli.
Rekonstrukce kuchyňky v mateřské škole
Z důvodů nevyhovujícího hygienického stavu je na období prázdnin mimořádně
naplánována rekonstrukce kuchyňky v mateřské škole. Jedná se o vyrovnání
podlahy, poloţení dlaţdic, částečný obklad stěn, vymalování, pořízení nového
kuchyňského nábytku a sádrokartonové stěny. Část si bude školka hradit ze
schváleného příspěvku na letošní rok, část musí zastupitelstvo schválit. Dále se
bude natírat střecha mateřské školy.
Oprava hřbitovní zdi
V polovině března došlo ke zřícení části hřbitovní zdi. Na březnovém zasedání
OZ se schválil postup opravy hřbitovní zdi. Obec na opravu vyčlenila částku
30 tisíc korun, dalších 13 tisíc korun bude pouţito z veřejné sbírky a podobnou
částku jako obec přislíbila také farnost. Na doporučení p. faráře J. Tluky
starosta konzultoval opravu s paní Markusovou z památkové péče odboru
školství a kultury MěÚ Poděbrady. Na její příkaz musely být práce na opravě
hřbitovní zdi zastaveny. Slíbila napsat harmonogram opravy zbytku hřbitovní

zdi, v němţ uvede i podmínky oprav. Součástí návrhu by bylo i odstranění
márnice. Při hrabání základů musí být navíc přítomen i archeolog.
Předpokládáme, ţe začátkem května se budou moci kopat základy.

Přijetí finančních darů
Zastupitelé schválili přijetí finančních darů od p. J. Havelky, a to 50 000 Kč na
dovybavení dětského hřiště ve Svídnici a 250 000 Kč na opravu silnice v Černé
Hoře. Před hlasováním o přijetí těchto darů starosta vysvětlil rozdíl mezi
sponzorstvím a darem. Upozornil, ţe obdarovaný můţe dar odmítnout, např. kdyţ
poskytnutí daru je v rozporu s dobrými mravy, např. proto, ţe dárce nutí
obdarovaného ke skryté protisluţbě nebo obcházení zákonů. Pan Havelka
v současné době podle informací ze stavebního úřadu porušuje správní
rozhodnutí, které je pravomocné a vykonatelné. Kdyţ zastupitelé budou hlasovat
pro přijetí daru, bude to znamenat, ţe souhlasí s tím, ţe obcházení správních
rozhodnutí je normální a správné. Dále starosta sdělil, ţe má problém brát dary od
někoho, kdo porušuje správní rozhodnutí, kdo jedná se zastupiteli obce nepřímo
prostřednictvím otevřených dopisů a slibuje dary nejprve jednotlivým občanům a
teprve potom vyřizuje své darovací úmysly prostřednictvím občanů zastupitelům
obce. Navrhl, aby se do vyřešení soudního sporu p. Havelky se stavebním úřadem
o porušování či neporušování předpisů dary nepřijímaly nebo se schválení darů
odloţilo. Podle místostarosty přijetí daru nesouvisí s nepovolenou činností p.
Havelky na území bývalého cukrovaru a finance pocházejí určitě z jeho legální
podnikatelské činnosti. Dar sice přijímá obec, ale je určen občanům Černé Hory a
Svídnice.
Pronájem Křiňáku
Rybník Křiňák ve Svídnici bude na deset let pronajat MO ČRS Dymokury s tím,
ţe se o něho budou řádně starat.
Nemovitosti vlastněné obcí
Zastupitelé i občané se musí zamýšlet nad aktuálním stavem nemovitostí a jak
s nimi dál naloţit. Předkládáme seznam budov ve vlastnictví obce:
č.p. 85
malá škola – nabídne se k prodeji na web. stránkách obce, zděný plot
je v havarijním stavu, musí se neprodleně opravit.
č.p. 92
okamţitá oprava elektroinstalace, nutno vylepšit fasádu
č.p. 97
obecní úřad – nová kancelář, oddělení místnosti starosty od místnosti
administrativních pracovnic je nutností.
č.p. 99
sladovna – oddělit prostory střediska, skladu a hasičárny
č.p. 177 mateřská škola – rekonstrukce kuchyně, nátěr střechy, příští rok
výměna oken
č.p. 201
„ubytovna“ - problém s odpady a sklípkem (havarijní stav), bez
půdních oken
č.p. 212 MZŠ – alespoň zateplení stropů …
č.p. 255 bývalá ubytovna cukrovaru – pronájem Ladislav Lazar – pokrývačství,
do 31.12.2012
č.p. 287 obytný dům – opadává omítka

č.p. 321 dům s PB – podána ţádost o dotaci
stavba na p.č.408 – vodárenský domek směrem k ČH
stavba na p.č.417 a 418 – „garáţe“ u lesní bytovky – jako garáţe uţ nejsou
způsobilé, obě jsou k dispozici k pronájmu za 1 300 Kč/čtvrtletí, neboť současný
nájemce není schopen platit
č.p. 32
Svídnice - bývalá škola – výměna dvou oken
Obec se soustředí na opravy na domů s niţšími nájmy pro sociálně potřebné.
Zeměměřičské práce na území obce Dymokury
Geodetické práce na území celé obce Dymokury budou prováděny od 18.4.2011
do konce roku 2011 za účelem údrţby a obnovy měřických značek a zřizování
nových bodů. Zaměstnanci zeměměřičského úřadu se prokazují úředním
průkazem a jsou oprávněni vstupovat i vjíţdět v nezbytně nutném rozsahu na
nemovitosti. Zeměměřičský úřad ţádá občany, aby byli nápomocni při provádění
uvedených prací.
Veřejně prospěšní pracovníci
Jako pracovníci veřejně prospěšných prací jsou v Dymokurech zaměstnáni do
konce června 2011 p. Renáta Hanibalová a p. Martin Godla. Jestliţe bude EU i
stát tyto pracovníky i nadále z větší části financovat, smlouva se jim prodlouţí.
Obnovený katastrální operát Dymokur a Svídnice
OÚ Dymokury oznamuje, ţe v budově obecního úřadu bude v období od
01.06.2011 do 14.06.2011, vţdy v pondělí a v úterý od 13 do 16 hod., ve středu
od 8 h do 16 h, ve čtvrtek a pátek od 9 h do 11 h bude vyloţen k veřejnému
nahlédnutí obnovený katastrální operát obce Dymokury a Svídnice. Ve dnech 1. 6.
2011 a 8. 6. 2011 bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
Koncert ke dni matek
Koná se v tělocvičně MZŠ Dymokury, v pondělí 9. května od 16.30 hodin.
Jarní turnaj v mariáši
Dymokurský klub mariášníků pořádá jarní turnaj v mariáši DYMOKURY PROTI
OKOLÍ. Prezentace ve 14:00 h. Výnos v 15:00 h. Startovné 100 Kč. Občerstvení
zajištěno.
Odečet elektroměrů
Bude prováděn od pondělí 2. 5. 2011 do čtvrtka 5. 5. 2011. Termín odečtu
elektroměrů v Černé Hoře a ve Svídnici bude oznámen.
Hrobová místa
Po kontrole uzavřených smluv na hrobová místa na hřbitově v Dymokurech jsme
označili hroby, ve kterých neznáme nájemce a při uzavírání smluv v roce 2009
jsme nikoho nenašli.
Vybírání vodného
Vodné se vybírá během května a listopadu. Je splatné vţdy do konce těchto
měsíců.
Zpravodaj je distribuován zdarma. Náměty a připomínky lze podat na obecní úřad
nebo poslat emailem: obec@dymokury.cz.

