ZPRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE
vydává obecní úřad

3/2017

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Zápis č. 6/2017
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 21. 8. 2017 od 16:00
hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni:
Omluveni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef, Voborníková Ilona,
Hladíková Jana, Zítko Jaroslav, Menclová Miluše (příchod 16.10hod )
Kyral Roman, Kvirenc Radek

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Zřízení bankovního účtu na odstranění škod po vichřici
4. Diskuse
5. Závěr

1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 16:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený
program schůze.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplněný program byl jednohlasně schválen.

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
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Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka:

p. Nývlt, p. Zítko
pí. Voborníková, p. Novotný
pí. Čudová

Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byla schválena.

0

3. Zřízení bankovního účtu na odstranění škod po vichřici
ZO bylo seznámeno se záměrem zřídit transparentní bankovní účet a schválit veřejnou sbírku na odstranění škod
po vichřici.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje konání veřejné sbírky na odstranění škod po vichřici ze dne 11. 8. 2017. Sbírka bude zahájena
dnem následujícím po dni doručení osvědčení a bude konána do 31. 12. 2017.

Usnesení ZO č. 6/2017 ze dne 21. 8. 2017
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Konání veřejné sbírky na odstranění škod po vichřici ze dne 11. 8. 2017. Sbírka bude
zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení a bude konána do 31. 12. 2017.

Zápis č. 7/2017
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 27. 9. 2017 od 19:00
hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Cenová nabídka na střechu obecního úřadu
4. Cenová nabídka na střechu tělocvičny ZŠ
5. Cenová nabídka na okna v tělocvičně ZŠ
6. Cenová nabídka na opravu oken v MŠ
7. Schválení finančních darů z transparentního účtu
8. Rozpočtové opatření č. 4/2017
9. Zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.
10. Cenová nabídka na opravu fasády MŠ Bohuslavice
11. Cenová nabídka na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice
12. Cenová nabídka na opravu veřejného osvětlení
13. Diskuse
14. Závěr
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce,
nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený
program schůze.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
Doplněný program byl jednohlasně schválen.

0

ZDRŽEL SE:

0

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatelka:

p. Nývlt, pí. Menclová
pí. Voborníková, p. Novotný
pí. Čudová

Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni.

ZDRŽEL SE:

0

3. Cenová nabídka na střechu obecního úřadu
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276
Kč na výměnu střešní krytiny na obecním úřadu. Naúčtovaná práce je včetně sundání starého eternitu, uložení
na skládce, oplechování a pokrytí střechy šablonami Prefa.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276 Kč.

4. Cenová nabídka na střechu tělocvičny ZŠ
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč na opravu
střechy tělocvičny ZŠ.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč.

5. Cenová nabídka na okna v tělocvičně ZŠ
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč na
výměnu oken v tělocvičně ZŠ.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč.

6. Cenová nabídka na opravu oken v MŠ
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč na
opravu oken a vchodových dveří poškozených při vichřici v MŠ.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč.

7. Schválení finančních darů z transparentního účtu
ZO bylo seznámeno s přijatými finančními dary, které dárci darovali obci Bohuslavice do konce září 2017.
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Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje finanční dary od dárců obci Bohuslavice ve výši 473 000 Kč.

0

8. Rozpočtové opatření č. 4/2017
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2017
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

0

ZDRŽEL SE:

0

9. Zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice
knn vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice knn
vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.

10. Cenová nabídka na opravu fasády MŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč na opravu
fasády MŠ Bohuslavice.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč.

11. Cenová nabídka na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice a odkládá tento bod na
příští jednání ZO.
ZO bere na vědomí.

12. Cenová nabídka na opravu veřejného osvětlení
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu veřejného osvětlení poničeného vichřicí a odkládá tento bod
na příští jednání ZO.
ZO bere na vědomí.

13. Diskuse
Starosta informoval zastupitele, že na něho bylo podáno panem J. Š. z Bohuslavic trestní oznámení za
zpronevěru. Starosta k této věci podal vysvětlení na oddělení kriminální policie v Náchodě a tím je pro něho celé
nepodložené obvinění uzavřeno. Závěrem dodal, že by bylo slušné, aby se mu pan J. Š. za toto smyšlené
obvinění alespoň omluvil.
Ředitelka ZŠ pí. Hladíková - nutnost zřízení zabezpečovacího zařízení na vchodové dveře ZŠ.

14. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi ve 20.00 hod.

Usnesení ZO č. 7/2017 ze dne 27. 9. 2017
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ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
3. Nabídku firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276 Kč.
4. Nabídku firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč.
5. Nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč.
6. Nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč.
7. Finanční dary od dárců obci Bohuslavice ve výši 473 000 Kč.
8. Rozpočtové opatření č. 4/2017.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice
knn vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.
10. Nabídku firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč.
ZO bere na vědomí:
1. Cenovou nabídku na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice.
2. Cenovou nabídku na opravu veřejného osvětlení.

Poděkování - odstraňování následků po vichřici dne 11.8.2017
Obec Bohuslavice nad Metují tímto děkuje všem dobrovolníkům z řad jednotlivců nebo
organizovaných skupin za obětavou pomoc a podporu při odstraňování škod po větrné
smršti, která naši obec zasáhla dne 11. 8. 2017. Konkrétně pak děkujeme:
SDH Bohuslavice, SDH Černčice, SDH Vršovka, SDH Nahořany, SDH Šonov-Provodov,
SDH Slavoňov, SDH Jásenná, SDH Velká Jesenice, SDH Domašín, SDH Smržov, SDH Hubíles,
SDH Nové Město nad Metují, profesionálním hasičům IZS, policii ČR, Městské policii Nové
Město nad Metují, technickým službám Nové Město nad Metují. V neposlední řadě také
děkujeme všem dalším sborům dobrovolných hasičů, které jsme z kapacitních důvodů
musely odmítat. Dále děkujeme za nabídky pokrývačským firmám, ubytování pro
postižené občany, elektrocentrál, vysoušečů, finančních darů, atd..
Díky obětavosti všech se nám podařilo vše zvládnout a dále dle možností pokračujeme
v opravě poškozeného obecního majetku.
Veřejná finanční sbírka na odstranění škod po vichřici v Bohuslavicích nad Metují
ze dne 11. 8. 2017. Termín veřejné sbírky od 23. 8. 2017 do 31. 12. 2017.
Číslo obecního účtu určeného pro sbírku:

115 – 5097270287/0100.

Všem dárcům předem mnohokrát děkujeme.
Jiří Tojnar - starosta obce Bohuslavice nad Metují

Mikroprojekt s názvem „Polsko-česká aktivní turistika“ realizovaný z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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Jak jste si již všichni zajisté mohli všimnout, buduje se po obci Bohuslavice nad Metují v rámci projektu „Polskočeská aktivní turistika“ trasa pro cykloturisty. Po obci se nám podařilo rozmístit deset nových odpočinkových
míst včetně směrovek a informačních tabulí. Tato odpočinková místa budou všem místním i turistům sloužit
k lepší orientaci po obci a, také se něco dozvědí o historii obce Bohuslavice nad Metují.
Slavnostní otevření celé trasy proběhne v úterý 31.10.2017 v 10,00 hodin za účasti hostů z partnerského města
Pieszyce. Všichni jste srdečně zváni.

Projekt s názvem „Kultura a se vyplatí nám všem“ v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.
Dne 26. srpna 2017 se uskutečnily v rámci projektu „Hry bez hranic“. Kulturní akce se uskutečnila na sokolské
zahradě a jednalo se o setkání občanů z partnerských obcí a veřejnosti. Smíšená družstva se utkala
v netradičních sportovních disciplínách.
V rámci tohoto projektu dále proběhl v 23. září 2017 v orelně „Hudební festiválek“ za účasti tří hudebních
skupin (včetně polské skupiny Bieguni) a jednoho písničkáře. Všem tímto děkuji za příjemně prožitý sobotní
večer.

Jiří Tojnar – starosta obce
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