ZPRAVODAJ
obce Bohuslavice
vydává obecní úřad

7/2014

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 24. 11. 2014 od 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Kyral Roman,
Voborníková Ilona, Zítko Jaroslav, Menclová Miluše, Kvirenc Radek, Syrovátko Josef

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Slib člena zastupitelstva obce
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na dostavbu tlakové kanalizace
5. Volba členů školské rady
6. Účelová neinvestiční dotace pro SDH Bohuslavice
7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
8. Smlouva o dílo na autorský dozor stavby
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Žádost o poskytnutí finanční podpory
11. Schválení finančního daru
12. Diskuse
13. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 členů, kteří již měli
složený slib, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Jedenáctý člen, p. Syrovátko, byl přítomen také, ale slib
skládal až po zahájení schůze.
Usnesení z minulé schůze bylo řádně zveřejněno na úřední desce. P. Roman Kyral vznesl připomínku ke znění
bodu č. 4/e a požádal o opravu v hlasování. Pan Kyral se zdržel hlasování pouze při volbě vlastní osoby. Oprava
v zápise z ustavujícího zasedání ZO bude následně provedena.
Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Doplnění a schválení programu bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Nývlt, p. Kyral
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Slib člena zastupitelstva obce
P. starosta přečetl slib nově zvoleného člena ZO pana Josefa Syrovátka. Pan Syrovátko složil slib a stal se členem
zastupitelstva obce.
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na dostavbu tlakové kanalizace
ZO bylo seznámeno s konceptem Smlouvy č. 13163711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na dostavbu tlakové kanalizace v Bohuslavicích.

Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5. Volba členů nové školské rady
ZO odvolalo ze stávající školské rady p. Petra Vaňáta a pí. Annu Herzigovou.
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Vaňát)
Starostou byli navrženi do nové školské rady p. Petr Vaňát a p. Petr Voda.
ZO zvolilo na tříleté období nové členy do školské rady - p. Petra Vaňáta a p. Petra Vodu.
Hlasování:
ANO: 10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Vaňát)
ZO schválilo nové členy školské rady p. Petra Vaňáta a p. Petra Vodu.
6. Účelová neinvestiční dotace pro SDH Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje
jednotek SDH ve výši 22 000,- Kč.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo přijetí neinvestiční dotace pro SDH Bohuslavice ve výši 22 000,- Kč.
7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2014
Hlasování:
ANO: 10
NE: 0
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014.

ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)

8. Smlouva o dílo na autorský dozor stavby
ZO byl předložen návrh Smlouvy o dílo na autorský dozor stavby Bohuslavice - Tlaková kanalizace a ČOV - 3.
etapa mezi obcí Bohuslavice a firmou RECPROJEKT s.r.o. Pardubice. Vzhledem k nejasnostem ve čl. III. bylo
rozhodnutí odloženo na příští zasedání ZO.
Projednání smlouvy bylo odloženo na příští ZO.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na vrchní přípojku
elektřiny pro novou výstavbu domu na parcele pozemku p. č. 235/1.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
10. Žádost o poskytnutí finanční podpory
ZO bylo seznámeno se žádostí MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. Nové Město nad Metují o poskytnutí finanční
podpory na vzdělávání a dopravu dvou žáků Bohuslavic na kalendářní rok 2015.
Pí. Ilona Voborníková navrhla částku 10 000,- Kč pro každého žáka, tedy celkem 20 000,- Kč.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. Nové Město nad Metují ve výši
20 000,- Kč.
11. Schválení finančního daru
Obec Bohuslavice obdržela od firmy AGRO CS a.s. Česká Skalice finanční dar v celkové hodnotě 10 000,- Kč na
financování nákladů při pořádání adventních koncertů.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 10 000,- Kč.
12. Diskuse
- Starosta pozval všechny přítomné na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v pátek 28. 11. 2014 v 17.00 hod.
- Starosta nabídl možnost proškolení zastupitelů obce v systému veřejné správy.
- Na základě požadavku p. Kubína obec Bohuslavice projednala s PČR možnosti řešení omezení rychlosti při
vjezdu do obce od Hradce Králové. Dopravním inspektorátem PČR v Náchodě byl doporučen a schválen ukazatel
okamžité rychlosti. Současně byly projednány a odsouhlaseny 3 ks odrazových zrcadel, které budou instalovány
z důvodu zlepšení nevyhovujících rozhledových poměrů při vyjíždění z místních komunikací na silnice II. tř. Dále
bude jednáno o umístění dalších ukazatelů okamžité rychlosti (u MŠ, na „rovince“ před Orelnou)
- P. Karel Čepelka požádal o řešení výjezdu od čp. 8 směrem k Orelně. Problém bude řešen v součinnosti s PČR.

13. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:20 hodin.
Usnesení ZO č. 7/2014 ze dne 24. 11. 2014
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Smlouvu č. 13163711 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
4. Volbu členů školské rady p. Petra Vaňáta a p. Petra Vodu
5. Účelovou neinvestiční dotaci pro SDH Bohuslavice ve výši 22 000,- Kč
6. Rozpočtové opatření č. 4/2014
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
8. Finanční dar MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. Nové Město nad Metují ve výši 20 000,- Kč
9. Finanční dar od firmy AGRO CS a.s. Česká Skalice ve výši 10 000,- Kč
ZO odkládá:
1. Projednání smlouvy o dílo na autorský dozor stavby s firmou RECPROJEKT s.r.o. Pardubice.
Zapsala dne:
Návrhová komise:
Zápis ověřují:
Schvaluje:

pí. Čudová Eva, 24. 11. 2014
p. Nývlt Vlastimil, p. Kyral Roman
pí. Voborníková Ilona, p. Novotný Pavel
p. Tojnar Jiří, starosta

Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 15. 12. 2014 ve 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Novotný Pavel, Hladíková Jana, Vaňát Petr, Voborníková Ilona,
Kvirenc Radek, Syrovátko Josef a Zítko Jaroslav.
Menclová Miluše, Kyral Roman

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Nákup měřiče rychlosti
4. Rozpočtové provizorium na rok 2015
5. Smlouva o dílo na autorský dozor projektu tlakové kanalizace
6. Smlouva na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace - 3. etapa s firmou
KONCEDO, s.r.o.
7. Schválení ceny stočného na rok 2015
8. Schválení poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2015
9. Žádost Agentury domácí péče České Meziříčí o finanční příspěvek
10. Rozpočtové opatření č. 5/2014
11. Kupní smlouva na prodej pozemku č. p. 831
12. Kupní smlouva na prodej pozemku č. p. 830/1
13. Schválení členů kulturní komise
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
15. Rozpočet na r. 2014 - oprava znění schváleného rozpočtu
16. Smlouva o poskytnutí služeb BOZP při provádění stavby TK - 3. etapa
17. Darovací smlouva - p. Rydlo
18. Darovací smlouva - p. Jindra
19. Diskuse
20. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 20:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta přečetl navržený a doplněný program schůze.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Zítko, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Nákup měřiče rychlosti
ZO bylo seznámeno s návrhem na koupi měřiče rychlosti na hlavní silnici na Hradec Králové. Na základě
připomínky p. Syrovátky bylo diskutováno provedení objednaného měřiče z hlediska měřené rychlosti (dvou třímístný displej). S dodavatelem bude projednáno dodání třímístného měřiče rychlosti.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Odloženo na příští jednání ZO.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2015
ZO bylo seznámeno s návrhem a pravidly na rozpočtové provizorium na rok 2015.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015.
5. Smlouva o dílo na autorský dozor projektu tlakové kanalizace
ZO bylo seznámeno se zněním Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru při výstavbě TK Bohuslavice 3. etapa
s firmou RECPROJEKT s.r.o. Pardubice formou občasného autorského dozoru na vyžádání investora. Cena za
autorský dozor nepřesáhne 50.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo autorský dozor a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
6. Smlouva na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace - 3. etapa s firmou
KONCEDO, s.r.o.
ZO bylo seznámeno se smlouvou na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace 3. etapa s firmou KONCEDO, s.r.o. Hradec Králové (administrace projektu). Pí. Voborníková upozornila na
nesrovnalosti ve smlouvě v článku IV. v odstavci 1. Jedná se o překlep v textu smlouvy. Bude opraveno a
schválení odloženo na příští jednání ZO.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO odložilo schválení smlouvy na příští zasedání.
7. Schválení ceny stočného na rok 2015
ZO bylo seznámeno s návrhem ceny stočného na rok 2015. Po jednání na VAK Náchod, který pro obec stočné
vybírá a vzhledem k probíhající realizaci stavby TK - 3. etapa, bylo dohodnuto ponechání ceny stočného pro 1.
pololetí 2015 ve stejné výši jako minulý rok, což je 19,55,- Kč včetně 15% DPH. Pro 2. pololetí bude stočné
přepočítáno a stanoveno dle finanční analýzy, která je součástí dotačních podmínek na výstavbu TK - 3. etapa.
Do nákladů výše stočného bude zahrnut fond obnovy a oprav.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
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ZO schvaluje výši stočného na 1. pololetí roku 2015 ve výši 19,55,- Kč/m vč. DPH.
8. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015
ZO bylo seznámeno s návrhem poplatku na komunální odpad, který činí 500,- Kč na osobu na rok pro osoby s
trvalým pobytem v Bohuslavicích.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2015 byl schválen ve výši 500,- Kč/osoba.
9. Žádost Agentury domácí péče České Meziříčí o finanční příspěvek
ZO bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek na provoz agentury. Pan starosta dal návrh příspěvku ve výši
10 000,- Kč, o kterém bylo hlasováno.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč byl schválen.

10. Rozpočtové opatření č. 5/2014
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2014.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočtové opatření č. 5/2014 bylo schváleno.
11. Kupní smlouva na prodej pozemku č. p. 831
Ke znění Kupní smlouvy na pozemek č. p. 831 byla p. Syrovátkem vznesena připomínka k možné nájemní
smlouvě na předmětnou parcelu s bývalým majitelem nemovitosti č. p. 151. Připomínka bude prověřena a
jednání o kupní smlouvě se odkládá na příští jednání ZO.
Hlasování: ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO odložilo projednání kupní smlouvy na příští jednání.
12. Kupní smlouva na prodej pozemku č. p. 830/1
ZO byla předložena Kupní smlouva na pozemek č. p. 830/1 v k. ú.. Bohuslavice nad Metují manželům Josefu
Jaklovi a Elišce Jaklové, bytem Bohuslavice č. p. 254. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ
Bohuslavice nad Metují. O pozemek projevil zájem pan Jakl písemnou žádostí předanou na OÚ.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (pí. Hladíková)
Prodej pozemku č. p. 830/1 byl schválen.
13. Schválení členů kulturního výboru
ZO byl předložen návrh na kulturní výbor ve složení:
předsedkyně:
Alena Pultarová
členové:
Eva Čudová, Růžena Špetlová a Pavel Novotný.
Hlasování: ANO: 8
NE: 0
ZDRŽEL SE: 1 (p. Novotný)
Kulturní výbor byl schválen.
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice oddělením kontroly obcí KHK bylo ZO
předloženo ke schválení rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 300,Kč měsíčně bez ohledu na účast na jednání ZO schválené usnesením ZO č. 13 ze dne 7. 11. 2014.
Odměny jednotlivých funkcí členů se sčítají.
Místostarosta
7 500 Kč
Předseda finančního výboru + zastupitel
500 Kč
Předseda kontrolního výboru + zastupitel
500 Kč
Člen kontrolního výboru + zastupitel
400 Kč
Člen finančního výboru + zastupitel
400 Kč
Člen finančního výboru
100 Kč
Předseda kulturního výboru
200 Kč
Člen kulturního výboru + zastupitel
400 Kč
Člen kulturního výboru
100 Kč
Zapisovatel za vypracování zápisu z jednání ZO
300 Kč
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí.
15. Rozpočet na r. 2014 - oprava znění schváleného rozpočtu
Na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice oddělením kontroly obcí KHK předložil
starosta upravenou schvalovací formulaci pro rozpočet 2014 ve znění:
ZO schvaluje rozpočet na rok 2014 jako přebytkový s tím, že závazné ukazatele jsou paragrafy ve výši příjmů,
výdajů a financování.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo opravu znění schváleného rozpočtu.
16. Smlouva o poskytnutí služeb BOZP
ZO bylo seznámeno s vítězným návrhem Smlouvy o poskytování služeb BOZP při dostavbě TK v Bohuslavicích.
Zvítězila nabídka podaná p. Michalem Novákem z Mezilesí v celkové výši 50 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0

17. Darovací smlouva - p. Radek Rydlo
ZO bylo seznámeno s darovací smlouvou, ve které p. Radek Rydlo daroval obci 1 000,- Kč na financování nákladů
spojených s adventními koncerty.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 1 000,- Kč.
18. Darovací smlouva - p. Miroslav Jindra
ZO bylo seznámeno s darovací smlouvou, ve které p. Miroslav Jindra daroval obci 4 000,- Kč na financování
nákladů spojených s adventními koncerty.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 4 000,- Kč.
19. Diskuse
- Ředitelka ZŠ a MŠ informovala o špatném technickém stavu sociálního zařízení v ZŠ a o předběžných nákladech
na jeho rekonstrukci, které se pohybují ve výši cca 2 200 000,- Kč. O přesnějších výpočtech se bude následně
jednat.
- P. Čepelka opětovně připomněl problematické vyjíždění z ulice před Orelnou. Bude řešeno při návštěvě p. Kulta
v pátek 19. 12. 2014 na místě.
- Starosta předložil zastupitelům termíny jednání ZO pro příští rok.
20. Závěr
Starosta na závěr popřál všem přítomným i jejich rodinám všechno nejlepší, hodně zdraví, pracovních i osobních
úspěchů a pohody v novém roce.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce v 21.15 hod.
Usnesení ZO č. 8/ 2014 ze dne 15. 12. 2014
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové provizorium na rok 2015
4. Smlouvu o dílo na autorský dozor projektu tlaková kanalizace
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5. Cenu stočného na 1. pololetí roku 2015 ve výši 19,55,- Kč/m včetně DPH
6. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2015 ve výši 500,- Kč/osoba
7. Finanční příspěvek pro Agenturu domácí péče České Meziříčí ve výši 10 000,- Kč
8. Rozpočtové opatření č. 5/2014
9. Prodej pozemku č. p. 830/1 manželům Josefu a Elišce Jaklovým
10. Členy kulturní komise
11. Výši odměn za výkon funkcí
12. Opravu znění schváleného rozpočtu pro rok 2014
13. Smlouvu o poskytnutí služeb BOZP
14. Finanční dar od p. Radka Rydly ve výši 1 000,- Kč
15. Finanční dar od Miroslava Jindry ve výši 4 000,- Kč
ZO odkládá:
1 Nákup měřiče rychlosti
2. Smlouvu na zajištění investičního dozoru projektu Bohuslavice tlaková kanalizace - 3. etapa s firmou
KONCEDO, s.r.o.
3. Kupní smlouvu na prodej pozemku č. p. 831
Zapsala dne:
Zápis ověřují:
Schvaluje:

pí. Pultarová, 15. 12. 2014
pí. Voborníková, p. Vaňát
Jiří Tojnar, starosta

CO JSTE HASIČI?
Výsledky celoročních soutěží mladých hasičů
Kolektivy mladých hasičů v okrese Náchod jsou každoročně hodnoceny v těchto celoročních soutěžích:
hodnocení aktivity, Pohár Okresní odborné rady mládeže a Pohár starosty OSH Náchod. V obou kategoriích bylo
celkem hodnoceno 41 kolektivů. V prvně jmenované soutěži je bodována účast na deseti vybraných soutěžích
(v letošním roce: Hasičský pětiboj v Teplicích n. M. Uzlovka v Č. Metuji, ZHV v Nahořanech, Memoriál J. Beka
v disciplínách CTIF v Bělovsi, Pohár SDH v Nízké Srbské, Bohdašínský pohár, Bezděkovská šedesátka, Jaroměřský
pohár, Žernovské hry a ZHV v Mezilesí), dále včasná registrace včetně zaplacení členských příspěvků, PO očima
dětí a vedení kroniky. Mladší žáci v tomto hodnocení obsadili 19. místo, starší žáci 13. místo. O pořadí v Poháru
OORM Náchod rozhodovalo umístění v již zmíněných soutěžích. Zde mladší žáci obsadili 24. místo, starší žáci
13. místo. V Poháru starosty OSH Náchod rozhodoval součet umístění v obou jmenovaných soutěžích. Mladší
žáci obsadili 21. místo a starší žáci 13. místo. Jelikož se naše družstva letos zúčastnila pouze několika soutěží,
umístila se poněkud na nižších příčkách, než v letech předešlých.
Výsledky celoročních soutěží dospělých
Náchodská hasičská Primátor liga:
Skládala se z těchto osmi soutěží (Lhota za Č. Kostelcem, Ohnišov, Blažkov, Vršovka, Vysokov, Nový Hrádek,
Bukovice a Kramolna), kterých se zúčastnilo pouze naše družstvo žen (muži se nezúčastnili). V konečném
hodnocení v konkurenci dvanácti družstev obsadilo se ziskem 63 bodů 10. místo a oproti loňskému roku si o
jednu příčku polepšilo.
Celkové výsledky: 1. Kramolna NTC - 111 bodů, 2. Vršovka - 100, 3. Ohnišov - 94, 4. Blažkov A - 81, 5. Nový
Hrádek - 79, 6. Nový hrádek „Nova“ - 78, 7. Černčice - 74, 8. Blažkov B - 67, 9. Lhota za Č. Kostelcem - 64, 10.
Bohuslavice - 63, 11. Velký Třebešov - 53, 12. Vysokov - 45.
Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují:
Do tohoto poháru se započítávaly tyto soutěže: Vrchoviny, Vršovka, Bohuslavice, Černčice, Provodov,
Nahořany, Přibyslav a Spy. Naše družstvo žen obsadilo z pěti zúčastněných družstev shodně jako v loňském roce
celkově 2. místo. Družstvu mužů k obhajobě 3. místa nepomohlo ani vítězství při poslední soutěži ve Spech a
tak letos v konkurenci dvanácti družstev obsadilo 4. místo. Pouhé tři body jej dělily od medailového umístění.
Celkové výsledky - ženy: 1. Černčice - 71 bodů, 2. Bohuslavice - 61, 3. Vršovka - 31, 4. Přibyslav - 8, 5.
Nahořany 7.
Celkové výsledky - muži: 1. Černčice - 67 bodů, 2. Vršovka - 60, 3. Nahořany A - 56, 4. Bohuslavice - 53, 5.
Krčín - 35, 6. Přibyslav - 30, 7. Provodov - 20, 8. Nahořany B - 16, 9. Spy - 14, 10. Vrchoviny - 5, 11. Nové Město
n. M. - 4, 12. Šonov - 3.
Veselé vánoce a šťastný nový rok
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích a také jménem svým, bych Vám všem chtěl popřát
příjemné prožití
vánočních svátků a
Pozvánka na VVH
hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce
Všechny členy SDH bych chtěl pozvat
2015.
na

Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v
Bohuslavicích, která se bude konat
v sobotu 10. ledna 2015 od 17 hodin v sále Orelny v Bohuslavicích.
Hlavním bodem programu budou volby členů výboru na volení období
2015 - 2020.
Hudba a občerstvení zajištěno, pozvání platí též pro partnery a partnerky.

Povinné platby pro občany v Bohuslavicích
v roce 2015 splatné do 30. 4. 2015

Karel Čepelka ml.

Svoz odpadů

500,- Kč za 1 osobu na rok
(obecně závazná vyhláška č. 3/2014)
Za platbu za svoz odpadů obdrží občan nálepku na popelnici na rok 2015. Od 1. 5. 2015 popelnice,
která nebude mít tuto nálepku, nebude vyvezena.
stočné 19,55 Kč/1m3 pro první pololetí roku 2015
(usnesení z 23. 1. 2012)
Stočné bude fakturováno jednotlivým spotřebitelům během měsíce září.
Stočné

Pes

100,- Kč za 1 psa a za každého dalšího 200,- Kč
(obecně závazná vyhláška č. 2/2014)

Nájem z hrobu

dle výměry hrobu tj. od 80,- Kč
(obecně závazná vyhláška z r. 2001)

Veškeré poplatky lze zaplatit v hotovosti v pokladně na Obecním úřadě Bohuslavice v úřední dny:
Po
8 - 11 13 - 17
St
8 - 11 13 - 17
Poplatky lze též zaplatit bezhotovostně na číslo účtu: 43-9402920257/0100
Nutné uvést následující údaje:
Jméno a příjmení, dům čp. a následující variabilní symboly:
Odpad
1340/čp
Stočné
2321/čp
Pes
1341/čp
Hrob
3632/čp
Svoz odpadů
2015 započne
v pátek 2. 1.
svozy jako
každý lichý

TJ SOKOL Bohuslavice a Jednota OREL Bohuslavice
pořádají
v sobotu 31. ledna 2015 od 20 hodin v Orelně
SPORTOVNÍ PLES.
Hraje - J. K. BAND Jiřího Kárníka.
Bohatá tombola a občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.

v lednu
výjimečně
2015. Další
obvykle
čtvrtek.

Obec Bohuslavice a redakce zpravodaje přejí všem
občanům Bohuslavic krásné prožití vánočních svátků.
Pojďme si v čase Vánoc odpočinout, zastavme se a
vychutnejme si tyto výjimečné chvíle s našimi nejbližšími.
Doufám, že rok 2015 bude rokem hojnosti, ale zároveň i
rozumné střídmosti. Rokem, kdy se řada z nás ještě
intenzivněji vrátí k tradičním hodnotám. A věřím, že nám
v naší obci bude zase o krok lépe.
Jiří Tojnar
starosta obce

