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2020

………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
krize ustupuje a život se vrací do svého normálu. Dozvuky předešlé doby nás budou ještě nějaký čas
provázet. V současnosti je ale třeba nadále dodržovat stanovená pravidla. Ochrana každého jednotlivce
se musí stát nedílnou součástí každodenního života. Každý z nás má rodiče či prarodiče, kteří jsou
v rizikové skupině obyvatel. Nikdo si nepřeje při uvolnění všech nařízení a zákazů návrat nouzového
stavu, kdy byl omezen běžný život. Opatrnost a odpovědnost jsou vždy na prvním místě.
Co se týče chodu obce, tak i ten se vrací do normálu a začínají běžné starosti. Investice se nadále
rozbíhají, projektová dokumentace na výstavbu 2. stupně školy je téměř hotová, stavební povolení
na chodník ke hřbitovu je v jednání.
Nejistota ekonomického dopadu předešlého stavu trápí všechny samosprávné celky a řeší se na všech
úrovních. Podle prognózy ministerstva financí dojde k propadu daňové výtěžnosti a tím samozřejmě
i k propadu obecních rozpočtů. Investiční akce plánované v našem rozpočtu pro letošní rok zatím běží
bez omezení. Samozřejmostí je zachování standardu služeb a běžného chodu obce.
Život každého občana naší republiky a vlastně celého světa se pandemií viru obrátil naruby. Bude trvat
nějakou dobu než se každodennost vrátí do normálu. Snad nás všechny příroda varuje. Snad lidstvo
pochopí, že příroda je mocná čarodějka, která má vždy nad lidmi převahu. Je pravděpodobně třeba
přehodnotit náš přístup k běžnému životu, chovat se odpovědně a nežít jenom spotřebním způsobem.
Přeji všem občanům hezké prožití začínajících letních dní a hodně optimismu.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31. 3. 2020 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k 31. 3. 2020

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
19 872 000,00
19 872 000,00
4 328 272,21
21,78
21,78
NEDAŇOVÉ
945 000,00
945 800,00
248 288,86
26,27
26,25
KAPITÁLOVÉ
80 000,00
80 000,00
DOTACE
282 200,00
682 200,00
241,74
CELKEM
20 897 000,00
21 180 000,00
5 258 761,07
25,17
24,83
Převody mezi vlastními účty
400 000,00
PŘÍJMY
20 897 000,00
21 180 000,00
4 858 761,07
23,25
22,94
PO KONSOLIDACI
VÝDAJE k 31. 3. 2020

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
BĚŽNÉ
15 337 000,00
15 337 000,00
3 880 790,27
25,30
25,30
KAPITÁLOVÉ
5 560 000,00
5 843 000,00
78 094,00
1,40
1,34
CELKEM
20 897 000,00
21 180 000,00
3 958 884,27
18,94
18,69
Převody mezi vlastními účty
400 000,00
VÝDAJE
PO KONSOLIDACI
20 897 000,00
21 180 000,00
3 558 884,27
17,03
16,80

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31. 3. 2020
Příjem obce
Počáteční stav k 1. 1. 2020
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem
Kontrolní číslo

4 858 761,07 Vydání obce
Úvěr
Konečný stav k 31. 3. 2020
7 342 002,14 Stav účtu KB
89 248,47 ČSOB
3 543 106,62 ČNB
10 974 357,23 Celkem
15 833 118,30 Kontrolní číslo

3 558 884,27
0,0
8 239 846,39
209 111,82
3 825 275,82
12 274 234,03
15 833 118,30

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2020 a konečným
stavem k 31. 3. 2020
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

1 299 876,80

Rozpočet obce pro rok 2020 byl navržen a schválen jako vyrovnaný dne 18. 12. 2019 usnesením
č. 87/2019.
K datu 31. 3. 2020 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření ve výši 283 000,00 Kč, z toho v příjmové
části rozpočtu částka 282 200,00 byla příspěvek na výkon státní správy, ostatních 800,00 Kč byla drobná
úprava rozpočtu. Ve výdajové části rozpočtu budou tyto finanční prostředky použity na rekonstrukci
a modernizaci budovy č.p. 20. V části budovy proběhne rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor,
kde budou mít zázemí naši zaměstnanci, kteří provádějí údržbu a drobné opravy veřejné zeleně
a obecních budov. Ostatní schválené investiční práce jsou ve stavu příprav. Vlastní realizace bude
zahájena ve druhém čtvrtletí roku.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 3. 2020, je zřejmé, že výdaje jsou
o 1 299 876,80 Kč nižší než příjmy. Tyto finanční prostředky budou proinvestovány v následujících
měsících tohoto roku. Procentuální podíl rozpočtových výdajů činí 16,80 % a příjmů 22,94 %.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 30. dubna od 18 hodin se v klubu Bechlín sešli zastupitelé obce na svém dalším veřejném
zasedání. Přítomno bylo všech jedenáct členů zastupitelstva a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo projednáno rozpočtové opatření týkající se mimo jiné
daru na výsadbu stromořadí a pergoly na hřišti v Předoníně. Opatření bylo schváleno jednohlasně.
Zpráva o hospodaření obce – zastupitelé se seznámili se zprávou o hospodaření za první čtvrtletí
tohoto roku. Bod byl schválen bez výhrad jednohlasně.
Dotační program obce – schváleno bylo také přidělení finančních prostředků klubům a spolkům v obci
podle vykázané činnosti a dále dotace dalším pomáhajícím subjektům v této výši:
• Kočičí domov Sluníčko Dobříň – 5 000 Kč – 7 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
• SK Štětí (nájemce haly pro SK stolní tenis Bechlín) – 7 000 Kč – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
• Český kynologický svaz ZKO Roudnice n.L. – 5 000 Kč – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
• Hospic sv. Štěpána Litoměřice – 20 000 Kč – 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
• Spolek přátel Aktivních záloh – 10 000 Kč – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
• Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín – 74 188 Kč – 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
• Fotbalový klub Bechlín – 74 188 Kč – 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
• Sbor dobrovolných hasičů Předonín – 53 644 Kč – 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
• Sbor dobrovolných hasičů Bechlín – 59 350 Kč – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
• Sportovní klub Předonín – 74 188 Kč – 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
• Sdružení pro obec Bechlín-Předonín – 35 382 Kč – 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Zpráva o finančních kontrolách – jednohlasně byla schválena zpráva o výsledcích finančních kontrol
za rok 2019.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru – devíti hlasy byla schválena zpráva kontrolního výboru.
Hospodářský výsledek školy – všichni zastupitelé souhlasili s převedením zůstatku z roku 2019
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín.
Nákup zařízení do školní jídelny – jednohlasně bylo schváleno čerpání prostředků z rezervního fondu
školy na nákup zařízení a pomůcek do školní jídelny.
Prodej pozemku – všichni zastupitelé odsouhlasili smlouvu o prodeji pozemku v Bechlíně majiteli
přilehlé nemovitosti. Na pozemku je předzahrádka domu.
Věcné břemeno – bez výhrad a jednohlasně byla schválena smlouva na věcné břemeno pro přípojku
elektrické energie u nemovitosti v Bechlíně.
Smlouva pro knihovnu – všemi hlasy byla schválena také smlouva o poskytování knihovnických
služeb Knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích.
Vodovod na hřbitově – deseti hlasy bylo schváleno umístění sloupků na hřbitovní rozvod vody
s časovým tlačítkem. Jeden zastupitel se zdržel.
Diskuse – v diskusi zaznělo poděkování za montáž zastávek na Benzinově, dále dotazy a připomínky
k ukládání tříděného, elektro a bioodpadu, ucpávání přečerpávací stanice kanalizačního řadu
v Předoníně, poděkování občanům pomáhajícím v nouzovém stavu, parkování na chodnících, vytýčení
pozemků a možnosti opravy ulice „Špagátovka“ v Předoníně.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že ve dnech 11.-12. června 2020 bude z provozních důvodů zavřeno.
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MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 5. června 2020 neordinuje.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 5. května 2020 (19. týden) začal letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – LICHÉ ÚTERÝ

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 13. června 2020 bude provádět
sběr drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00 hod.
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:50 hod.
Přijímány budou následující druhy odpadů: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly od barev,
zbytky domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva, fritovací oleje,
rtuťové teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky.
Nebudou přijímány: televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení.

Sběr tohoto elektroodpadu provádí SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
20.-21. června 2020
Předonín
27.-28. června 2020
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

Využívání sběrného dvora v Roudnici n.L.
Po dohodě s Roudnickými městskými službami je občanům naší obce umožněno využívat služby
sběrného dvora v Roudnici n.L., a to za poplatek:
Směsný komunální odpad
2,50 Kč/kg
Objemný odpad
2,50 Kč/kg
Plasty
2,50 Kč/kg
Papírové a lepenkové obaly
2,50 Kč/kg
Sklo
2,50 Kč/kg
Biologicky rozložitelný odpad
0,25 Kč/kg
Stavební odpad (sutě, omítky, obklady, výkopky, keramika apod.)
0,80 Kč/kg

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2020
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 6. července do 9. srpna 2020. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 20. července do 31. srpna 2020. Poslední tři týdny mohou
děti navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
4
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Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 10. června 2020
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY
Vážení spoluobčané,
již několikátý víkend (včetně celých velikonočních svátků) trávíme v permanentní společnosti firmy
FEKO - LT s.r.o., která se zabývá čištěním a opravou kanalizací v naší obci. Její zaměstnanci nám sdělili,
že hlavní příčinou častých výjezdů do Předonína je v současné době vhazování vlhčených ubrousků
do odpadu. Dále se z kanalizace opakovaně odstraňují hygienické pomůcky (papírové utěrky
a kapesníky, pleny, tampony a vložky všeho druhu), kondomy, tuky a zbytky jídel. Všechny tyto
předměty, jak zajisté všichni víte, do odpadu v žádném případě NEPATŘÍ.
Několikadenní opravy, které firma FEKO - LT provádí přímo před naším domem, jsou doprovázeny
neustálým hlukem a často nesnesitelným zápachem. Obracíme se proto na všechny spoluobčany
s prosbou, aby dodržovali předepsaná pravidla a svůj odpad vhazovali tam, kam patří.
Jonákovi, Předonín 115

Vážená redakce Bechlínských listů,
dovolte nám, abychom vaším prostřednictvím upřímně a z celého srdce poděkovali především panu
starostovi Alexanderovi Suchému, ale nejen jemu – i celé radnici Bechlína a také hasičům, za velkou
pomoc, které se nám od nich dostává v době koronavirové epidemie. Jsme manželé v seniorském věku
a trápí nás už řada nemocí. Pan starosta i všichni ostatní nám velmi ochotně vycházeli vstříc
a pomáhali nám nejen s nákupy, ale i s vyřízením důležitých věcí i se vším ostatním. Nikdy nás
neodmítli a vše pro nás dělali ve svém volném čase zadarmo, a víme, že i na úkor svého rodinného
a soukromého života. V běžné době si obstaráváme nákupy sami nebo s pomocí dětí, ale koronavirová
doba vše zkomplikovala i v tom, že jsme vzhledem k našemu zdravotnímu stavu nechtěli vycházet.
Proto moc všem ještě jednou děkujeme.
Jiřina a Jaroslav Nováčkovi, Předonín
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Vše rozhodl koronavir
Po dvouměsíční odmlce, na níž má svůj podíl výše zmíněná epidemie, přinášíme další oddílové informace.
Po výborném podzimu jsme byli napjatí, jak dopadne odvetná část. Už proto, že jaro bývá těžší a z naší
strany méně úspěšné. To nám naznačily první dva přípravné zápasy. O prvním s týmem Štětí „B“ jsme
informovali v únorovém přehledu a o tom dalším přinášíme pouhé krátké sdělení.

Neděle 8. března 2020

Sokol Třebívlice – SK Předonín

13:1 (5:1)

- zápas, o kterém je lepší se ani nezmiňovat. Ale zpravodajská povinnost si žádá psát i o nezdarech. K utkání
se dostavil minimální počet hráčů, ať již z jakýchkoliv důvodů. Navíc dobrý domácí celek, za který hrají
hráči z Mostecka, předváděl na umělce v Lovosicích kvalitní fotbal, na který jsme reagovali pouze v úvodu.
Skóre v náš neprospěch rychle narůstalo a naším vysvobozením byl konečný hvizd rozhodčího.
V této době nikoho nenapadlo, že to bude na dlouhou dobu poslední fotbal našeho oddílu, neboť k dalšímu
zápasu jsme se nesešli a následně zasáhl koronavir. Téměř tříměsíční absenci fotbalu využili někteří členové
SK a fanoušci k výstavbě pergoly na hřišti, která bude pro všechny návštěvníky našeho areálu užitečným
zpříjemněním a pro obec pěkným rozšířením vybavenosti.
O návrat k fotbalu se postaral OFS Litoměřice, který vyhlásil na období 30. 5. - 29. 6. 2020 turnaj OFS.
Rozlosování turnaje skupina „D“
sobota
30. 5. 2020
17:00
Předonín – Bechlín
sobota
30. 5. 2020
17:00
Štětí B – Ctiněves
sobota
6. 6. 2020
17:00
Předonín – Štětí B
sobota
6. 6. 2020
17:00
Bechlín – Ctiněves
sobota
13. 6. 2020
17:00
Ctiněves – Předonín
sobota
13. 6. 2020
17:00
Štětí B – Bechlín
Dále bude následovat dle umístění ve skupině pro 1. a 2. místo s celky z další skupiny semifinále a finále
a pro 3. a 4. družstvo utkání o umístění.
Přejme si, že po dlouhé odmlce hráči předvedou dobrý fotbal a znepříjemní kolegům z Bechlína roli favorita.
Výsledky zápasů přineseme v dalších zpravodajích.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

DĚTSKÝ KOUTEK ..........

Těstovinový salát
1-2 hrnky těstovin, 10 cherry rajčátek, ¼ salátové okurky, ½ papriky,
5 plátků krůtí šunky, 2 polévkové lžíce bílého jogurtu, sůl
V osolené vodě uvaříme těstoviny (můžeme použít i ty, které nám
zbyly třeba od oběda). Scedíme je, propláchneme studenou vodou,
aby rychle vychladly. Šunku a zeleninu nakrájíme na kostičky.
V míse smícháme těstoviny, zeleninu, šunku, přidáme bílý jogurt
a dobře promícháme.
Marika Jarošová

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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