vydává obecní úřad

3/2015

ZDARMA

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 8. 6. 2015 od 19:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Stížnost pana Josefa Maryšky
4. Finanční dar pro postižené požárem ze dne 6. 6. 2015
5. Schválení finančního daru od paní Karolíny Šťastné
6. Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014
8. Návrh smlouvy s firmou VOSPOL s. r. o. na likvidaci bioodpadu
9. Smlouva o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce a. s.
10. Žádost o dotaci - dům pro seniory
11. Žádost o dotaci - dětské hřiště
12. Žádost o dotaci - rekonstrukce varhan
13. Žádost o umístění telekomunikačního zařízení
14. Schválení finančního daru od paní Marie Huškové
15. Žádost o finanční dar Českému svazu žen Bohuslavice
16. Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
17. Rozpočtové opatření 1/2015
18. Informace o průběhu stavby tlakové kanalizace
19. Informace o Zadání územního plánu Bohuslavice
20. Žádost o navýšení finančního příspěvku pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
21. Diskuse
22. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 19:00 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 schváleno.
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Nývlt, p. Zítko
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

3. Stížnost pana Josefa Maryšky
ZO bylo seznámeno se stížností p. Josefa Maryšky, týkající se financování demolice stodoly u evangelické fary,
prováděné v souvislosti s plánovanou stavbou bytového domu pro seniory. Starosta vysvětlil zastupitelům
postup při výběru nejvhodnější nabídky a k dopisu pana Maryšky konstatoval, že vážně zvažuje podání trestního
oznámení na autora dopisu.
ZO se shodlo na nutnosti panu Maryškovi písemně celou záležitost vysvětlit.
ZO stížnost pana Josefa Maryšky bere na vědomí.
4. Finanční dar pro postižené požárem ze dne 6. 6. 2015
Pan starosta seznámil zastupitele s informacemi o požáru bytového domu v Bohuslavicích, v noci z 5. 6. na 6. 6.
2015, u kterého zasahovalo osm hasičských sborů. Při požáru přišlo 6 lidí o bydlení, včetně vybavení a osobních
věcí.
Starosta zařídil náhradní bydlení a zajistil základní věci nutné k přespání. Na zakoupení základního vybavení
starosta navrhl poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč pro každého z 6 lidí postižených požárem.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo finanční dar ve výši 5000 Kč pro každého z 6 lidí postižených požárem.
5. Schválení finančního daru od paní Karolíny Šťastné
Paní Karolína Šťastná z Nového Města nad Metují darovala obci 3000 Kč na financování nákladů spojených
s následky požáru ze dne 6. 6. 2015.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 3000 Kč.
6. Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014
Starosta seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce Bohuslavice a Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za
rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň konstatuje, že Závěrečný účet
za rok 2014 bude v souladu s platnými předpisy.
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014
ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014.

0

8. Návrh smlouvy s firmou VOSPOL s. r. o. na likvidaci bioodpadu
ZO bylo seznámeno s obchodní smlouvou fy. VOSPOL s. r. o., Přepychy na odběr biologicky rozložitelného
odpadu z obce. Po doplnění smlouvy na dobu určitou do 31. 10. 2015 a zajištění vážení bioodpadu ZO tuto
smlouvu schvaluje.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo smlouvu s firmou VOSPOL s. r. o., Přepychy na odběr biologicky rozložitelného odpadu z obce.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu. Název stavby: Bohuslavice, nn posílení pro čp. 214 Obec.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. a jednorázovou náhradu ve
výši 10 000 Kč.
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10. Žádost o dotaci - dům pro seniory
Starosta informoval přítomné o velmi příznivé zprávě, že na základě Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj č.
79/2015 ze dne 26. 5. 2015 byla akce vedená na MMR pod identifikačním číslem: 117D514000426 a názvem: B.j. 8
PB - PČB Bohuslavice, v rámci podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“, vybrána
pro poskytnutí dotace ve výši 4 800 000 Kč. Žádost obce Bohuslavice byla vybrána jako jediná z celého
Královéhradeckého kraje. Celkové náklady stavby jsou předběžně stanoveny ve výši 7 641 478 Kč. Termín
dokončení akce je 31. 12. 2016.
Hlasování:
ANO: 7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
2 (pí. Hladíková, p. Syrovátko)
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 4 800 000 Kč v rámci akce 117D514000426 s názvem: B.j. 8 PB - PČB
Bohuslavice podprogramu ,,Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“.
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy SONET Building s.r.o., Hlinsko na zpracování projektové
dokumentace k akci „Dům pro seniory v Bohuslavicích“ v celkové výši 179 080 Kč včetně DPH v rozsahu
dokumentace pro provedení stavby.
Hlasování:
ANO: 7
NE:
0
ZDRŽEL SE:
2 (pí. Hladíková, p. Syrovátko)
ZO schvaluje cenovou nabídku f. SONET Building s.r.o., Hlinsko v celkové výši 179 080 Kč včetně DPH na
zpracování projektové dokumentace k akci „Dům pro seniory v Bohuslavicích“ v rozsahu dokumentace pro
provedení stavby.
11. Žádost o dotaci - dětské hřiště
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, na MMR
vedená pod identifikačním číslem 117D815003363, na akci „Dětské hřiště obce Bohuslavice“. Celkové náklady
akce činí 302 833 Kč, přidělená dotace ve výši 211 983 Kč, spoluúčast obce 90 850 Kč. Termín dokončení je 30. 9.
2015.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 211 983 Kč v rámci akce 117D815003363 s názvem „Dětské hřiště
Bohuslavice“ z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
12. Žádost o dotaci - rekonstrukce varhan
Starosta informoval přítomné o přidělení dotace Královéhradeckým krajem v rámci dotačního programu
„Obnova historických varhan Bohuslavice nad Metují“. Schválená dotace z programu 15KPG04 obnova
historických varhan je ve výši 122 000 Kč. Celkové odhadované náklady akce 380 000 Kč, spoluúčast obce
nejméně 122 000 Kč.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 122 000 Kč v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje 15KPG04
„Obnova historických varhan“.
13. Žádost o umístění telekomunikačního zařízení
ZO bylo seznámeno se žádostí firmy GOLDWARE CZ s. r. o., Nové Město nad Metují o umístění
telekomunikačního zařízení na objektu evangelického kostela v Bohuslavicích.
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením bezplatné výpůjčky části věže evangelického kostela k umístění
telekomunikačního zařízení na dobu určitou do r. 2020.
ZO nemá připomínky k případnému přihlášení dalších zájemců o umístění telekomunikačního zařízení.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (pí. Voborníková)
ZO schvaluje vyvěšení záměru bezplatné výpůjčky části věže evangelického kostela k umístění
telekomunikačního zařízení.
14. Schválení finančního daru od paní Marie Huškové
Paní Marie Hušková darovala obci Bohuslavice finanční dar ve výši 500 Kč na financování nákladů při pořádání
dětského dne.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje finanční dar ve výši 500 Kč od paní Marie Huškové.
15. Žádost o finanční dar Českému svazu žen Bohuslavice
Vzhledem k již schválenému usnesení ZO č. 5/2012 ze dne 24. 9. 2012 ZO bere žádost Českého svazu žen
Bohuslavice na vědomí.
ZO bere na vědomí.
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16. Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
Starosta seznámil zastupitele s Plánem činnosti orgánů při vzniku mimořádné události.
ZO bere na vědomí Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.
17. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Hlasování:
ANO:
9
NE:
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015.

0

ZDRŽEL SE:

0

18. Informace o průběhu stavby tlakové kanalizace
Pan Nývlt informoval přítomné o průběhu stavby tlakové kanalizace těsně před dokončením.
ZO bere na vědomí.
19. Informace o Zadání územního plánu Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s průběhem Zadání územního plánu obce Bohuslavice. Do 8. 6. 2015 byla vyvěšena veřejná
vyhláška Zadání územního plánu Bohuslavice. Dále je nutné připravit výběrové řízení na architekta pro územní
plánování.
ZO bere informaci na vědomí.
20. Žádost o navýšení finančních prostředků pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
ZO bylo požádáno o navýšení finančních prostředků na provoz školy na rok 2015 o 100 000 Kč oproti
plánovanému rozpočtu.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Bohuslavice o 100 000 Kč.
21. Diskuse
p. Kyral - odstranění zpomalovacích pruhů - p. starosta - odstranění proběhne do konce července 2015
p. Čepelka, pí Voborníková - kritika pozdního vydávání zpravodaje, kdy již příspěvky pozbyly na
aktuálnosti. Ze strany redakce je zpravodaj připraven a odeslán k vytištění včas, ale vedení obce vydává
zpravodaj přesto se zpožděním. Pan Nývlt poznamenal, že by bylo dobré, kdyby každý ze zastupitelů
přispěl občas nějakým příspěvkem, neboť pozdní vydání je spíše zaviněno nedostatkem náplně. Je nutná
diskuse o budoucí celkové koncepci zpravodaje.
p. Hladík - řešení průchodnosti potoků, jmenován úsek potoku u Zenkertových, týká se však celé sítě
potoků v Bohuslavicích - návrh p. Kyrala - podání žádosti na odbor životního prostředí a hledat řešení
společně s Povodím Labe a. s.
p. Vaňát - kolize těžké mechanizace fy. ZEPO Bohuslavice, a. s. u Vodových (Horka) - nutnost ověření,
zda nedošlo k porušení nově položené kanalizace v této lokalitě
22. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:30 hodin.
Usnesení ZO č. 4/2015 ze dne 8. 6. 2015
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Finanční dar ve výši 5 000 Kč pro každého z 6 lidí postižených požárem
4. Přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč
5. Závěrečný účet za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014
6. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014
7. Smlouvu s firmou VOSPOL s.r.o., Přepychy na odběr biologicky rozložitelného odpadu z obce
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. a přijmutí jednorázové náhrady ve výši
10 000 Kč.
9. Přijetí dotace ve výši 4 800 000 Kč v rámci akce 117D514000426 s názvem: B.j. 8 PB – PČB Bohuslavice
podprogramu ,,Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“
10. Cenovou nabídku fy. SONET Building s.r.o., Hlinsko v celkové výši 179 080 Kč, včetně DPH na zpracování
projektové dokumentace, k akci „Dům pro seniory v Bohuslavicích“ v rozsahu dokumentace pro provedení
stavby
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11. Přijetí dotace ve výši 211 983 Kč v rámci akce 117D815003363 s názvem „Dětské hřiště Bohuslavice“
z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
12. Přijetí dotace ve výši 122 000 Kč v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje 15KPG04 „Obnova
historických varhan“
13. Záměr bezplatné výpůjčky části věže evangelického kostela na umístění telekomunikačního zařízení
14. Přijetí finančního daru ve výši 500 Kč
15. Rozpočtové opatření č. 1/2015
16. Navýšení finančních prostředků pro MŠ a ZŠ Bohuslavice o 100 000 Kč
ZO bere na vědomí:
1. Stížnost pana Josefa Maryšky
2. Žádost o finanční dar Českému svazu žen Bohuslavice
3. Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
4. Informace o průběhu stavby tlakové kanalizace
5. Informace o Zadání územního plánu Bohuslavice
Zapsala dne:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Schvaluje:

pí. Čudová, 8. 6. 2015
pí. Voborníková, p. Vaňát
p. Nývlt, p. Zítko
p. Jiří Tojnar, starosta obce

Zápis č. 5/2015 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 22. 7. 2015 od 20:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Výběrové řízení na stavbu domu pro seniory
4. Nabídka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
5. Nabídka na administraci projektu a výkon činnosti TDO
6. Schválení výše stočného od 1. 8. 2015
7. Žádost SDH Bohuslavice o finanční dar
8. Žádost o odkoupení části pozemku čp. 38
9. Diskuse
10. 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. 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: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
p. Nývlt, pí. Menclová
Ověřovatelé zápisu:
p. Novotný, pí. Voborníková
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
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3. Výběrové řízení na stavbu domu pro seniory
ZO bylo seznámeno s návrhem dokumentů (Smlouva o dílo, Zadávací dokumentace, Výzva k podání nabídky)
pro vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce na
realizaci stavby „B.j. 8 PB - PČB Bohuslavice“ - Dům pro seniory v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (pí. Hladíková)
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na
stavební práce „B.j. 8 PB - PČB Bohuslavice“ a zároveň s tím i přiložené dokumenty Smlouvu o dílo, Zadávací
dokumentaci dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, Výzvu k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
4. Nabídka na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
ZO bylo seznámeno s nabídkou Ing. Jana Tomka z Malých Svatoňovic na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky „B.j. 8 PB - PČB Bohuslavice“ - Dům pro seniory v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (pí. Hladíková)
ZO schvaluje nabídku Ing. Jana Tomka z Malých Svatoňovic na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky.
5. Nabídka na administraci projektu a výkon činnosti TDO
ZO bylo seznámeno s nabídkou fy. Východočeská rozvojová s. r. o., Nové Město nad Metují, na administraci
projektu a výkon činnosti TDO související s realizací projektu „B.j. 8 PB - PČB Bohuslavice“ - Dům pro seniory
v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (pí. Hladíková)
ZO schvaluje nabídku fy. Východočeská rozvojová s. r. o., Nové Město nad Metují na administraci projektu a
výkon činnosti TDO.
6. Schválení výše stočného od 1. 8. 2015
Na základě realizace stavby tlakové kanalizace v Bohuslavicích z dotačních prostředků od SFŽP (Státní fond
životního prostředí) musí obec dodržovat pravidla SFŽP, která mimo jiné stanoví i každoroční nejnižší výši
stočného a to nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby.
Na základě finanční analýzy stanovené SFŽP zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 8. 2015 cenu stočného ve výši
34,25 Kč s DPH.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje od 1. 8. 2015 cenu stočného ve výši 34,25 Kč s DPH.
7. Žádost SDH Bohuslavice o finanční dar
ZO bylo seznámeno se žádostí SDH Bohuslavice o finanční dar ve výši 60 000 Kč na podporu činnosti SDH
Bohuslavice.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Novotný)
ZO schvaluje finanční dar pro SDH Bohuslavice ve výši 60 000 Kč.
8. Žádost o odkoupení části pozemku čp. 38
Po krátké diskusi zastupitelstvo odložilo tento bod na příští jednání ZO.
Odloženo na příští jednání ZO.
9. Diskuse
- starosta informoval o obecních volných bytech a požádal zastupitele o přehodnocení a stanovení
nového systému rozdělování obecních bytů, včetně stanovení výše nájemného a vše s tím souvisejícího
- starosta požádal pana Karla Čepelku o dořešení problému a podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí ve věci prodaného obecního pozemku z roku 1997.
10. Závěr
Starosta ukončil schůzi ve 21:15 hodin.
Usnesení ZO č. 5/2015 ze dne 22. 7. 2015
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
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3. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
„B.j. 8 PB – PČB Bohuslavice“ a zároveň s tím i přiložené dokumenty Smlouvu o dílo, Zadávací dokumentaci
dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách a Výzvu k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace
5. Nabídku Ing. Jana Tomka z Malých Svatoňovic na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
6. Nabídku fy. Východočeská rozvojová s. r. o., Nové Město nad Metují na administraci projektu a výkon
činnosti TDO
7. Schvaluje od 1. 8. 2015 cenu stočného ve výši 34,25 Kč s DPH
8. Finanční dar ve výši 60 000 Kč pro SDH Bohuslavice
ZO odložilo na příští jednání:
1. Žádost o odkoupení části pozemku čp. 38
Zapsala dne:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Schvaluje:

pí. Pultarová, dne 22. 7. 2015
p. Novotný, pí. Voborníková
p. Nývlt, pí. Menclová
p. Jiří Tojnar, starosta obce

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám pomohli v naší svízelné situaci po tom, co jsme
díky ohni přišli o střechu nad hlavou. Náš dík patří p. starostovi Jiřímu Tojnarovi, panu Josefu
Lukáškovi - předsedovi ZEPO Bohuslavice, pí. Čudové a celému sboru hasičů. Náš dík patří také
celému kolektivu střediska Slavětín - mým kolegům a zootechnikům.
S díky Adámkovi

Obec Bohuslavice upozorňuje občany, že v souladu s pravidly Státního
fondu životního prostředí byla od 1. 8. 2015, z důvodu realizace stavby
tlakové kanalizace v naší obci, navýšena cena stočného na 34,25 Kč
s DPH.
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Dovolte mi, abych Vás informoval o pokračující dostavbě tlakové kanalizace v naší obci. Jak jsem uvedl
v předchozím příspěvku (Zpravodaj č. 4/2014, pozn. redakce), výstavba tlakové kanalizace byla zahájena již v roce
2008 a v této etapě bylo odkanalizováno necelých 200 objektů, včetně výstavby čistírny odpadních vod. Poté
nezbývalo nic jiného, než kanalizaci dokončit v tomto duchu, tzn. tlakovým způsobem odvádění odpadních vod.
Získání potřebných finančních prostředků na dokončení kanalizace se podařilo až v roce 2014 a dostavba 3.
etapy mohla být zahájena po proběhnutí výběrového řízení předáním staveniště vítězné firmě G-MONT CR s.r.o.
Chrudim dne 15. listopadu 2014. Termín dokončení stavby je stanoven na konec srpna 2015 tak, aby do konce
letošního roku proběhlo profinancování a kolaudace celé výstavby tlakové kanalizace, tzn. 1 - 3. etapy.
Vzhledem k tomu, že počasí přálo nám i stavební firmě a práce mohly probíhat bez větších problémů po celou
zimu, je reálné zkrátit termín dostavby, dokončit veškeré zemní práce a kanalizaci zprovoznit do konce července.
Zbylý čas bude možno využít na dokončovací práce, úpravy terénů uvedením do původního stavu, úklid
vytěžené zeminy a opravy komunikací dotčených výstavbou. Předání stavby je s prováděcí firmou G-MONT CR
s. r. o. Chrudim stanoveno na 7. 8. 2015. V této době by měly být odstraněny všechny nedodělky a upraveny
komunikace do původního stavu.
Ve třetí etapě bylo instalováno celkem 133 šachet včetně 9 nemovitostí, které jsou ve výstavbě nebo nebyly
osazeny v 1. - 2. etapě z důvodu nezájmu majitelů (proto nebyly zahrnuty do projektové dokumentace). Náklady
na připojení těchto nemovitostí jsou pochopitelně financovány obcí, která má povinnost nemovitost připojit.
Naproti tomu nebyly osazeny šachtami 2 parcely zahrnuté v projektu z důvodu „prázdné“ parcely bez stavby a
byly osazeny pouze přívodní hadicí s uzávěrem, připravené k instalaci v případě stavby. Stejně tak byly
zavedeny přípojky ve formě tlakové hadice s vlastním uzávěrem na stavební parcely v ulicích Na obůrce a Na
parcelách tak, aby se v případě výstavby nemuselo zasahovat do již pravděpodobně opravených komunikací.
V souvislosti s dodávkami technologií firmou Presskann Prostějov byly dodány navíc 2 šachty, 3 ks čerpadel a
několik dalších armatur. Tento materiál bude zaplacen, ponechán v majetku obce a dále použit pro napojení
dalších nemovitostí.
Skutečné náklady na realizaci celé 3. etapy výstavby budou známy po konečné kalkulaci a vyčíslení všech
„plusů a mínusů“ vycházejících ze zaměření skutečného provedení stavby. O výsledné kalkulaci budeme
informovat v některém z dalších čísel obecního Zpravodaje.
Uzavřením nedokončeného problému odkanalizování nemovitostí se otevírá prostor pro další aktivity v rozvoji
obce.

V lednu letošního roku informoval pan starosta na ZO zastupitele o podaných žádostech o dotace pro letošní
rok. Opakovaně byla podána žádost o dotaci na výstavbu bytového domu pro seniory, žádost o dotaci na
rekonstrukci varhan v evangelickém kostele a na dotaci na herní prvky pro děti na hřiště u ZŠ. Všechna tři
dotační řízení byla nakonec schválena v prospěch naší obce.
Na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj ze dne 26. 5. 2015 byla akce s názvem PČB Bohuslavice,
v rámci podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“, vybrána pro poskytnutí dotace ve
výši 4 800 000 Kč. Žádost obce Bohuslavice byla vybrána jako jediná z celého Královéhradeckého kraje. Celkové
náklady stavby se budou pochopitelně odvíjet od výsledků výběrového řízení, vyhlášeného dne 23. 7. 2015.
V případě zahájení bude opět hektické provedení stavby, jelikož poskytnutá dotace musí být proinvestována do
konce letošního roku a zbytek, včetně kolaudace, do konce roku 2016. V současné době byla v předstihu
odstraněna stavba stodoly u evangelické fary, což je místo pro stavbu bytového domu a staveniště je připraveno
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pro předání vítězné firmě. S odstraněním budovy staré evangelické fary je počítáno v příštím roce v rámci úpravy
prostranství kolem novostavby.
V rámci vypsaného dotačního programu Královéhradeckým krajem na obnovu historických varhan, byla
schválena dotace na rekonstrukci varhan v evangelickém kostele ve výši 122 000 Kč. Celkové odhadované
náklady na celou akci jsou 380 000 Kč při spoluúčasti obce nejméně 122 000 Kč. Rozsah rekonstrukce se bude
odvíjet od výsledků výběrového řízení a s tím související cenové nabídky.
Třetí získaná dotace je z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na doplnění herních prvků na dětské
hřiště ve výši 302 833 Kč, s povinnou spoluúčastí obce ve výši 90 850 Kč. Herní prvky jsou určeny pro starší děti a
budou umístěny na hřišti u základní školy, které bude zpřístupněno po celý den.

Vizualizace bytové domu pro seniory v obci Bohuslavice

Na konci září 2015 končí projekt „Putování
severovýchodními
Čechami
a
Dolním
Slezskem
bez
hranic“. Poslední
akcí
pořádanou v rámci projektu byly Dny českopolské kultury konané dne 13. června 2015 na
sokolské zahradě v Bohuslavicích. Přestože byl
připraven bohatý program v podobě několika
hudebních těles a zábavných akcí pro děti,
účast nebyla moc velká. Určitě k tomu přispělo
i proměnlivé počasí, provázené občasným
deštěm. Přesto program skončil v pozdních
nočních hodinách.
Dalším končícím projektem s prodlouženou
platností do 30. 9. 2015 je „Kultura a sport
v polsko-českých barvách“.
Poslední dotovanou akcí byl již tradiční Den dětí a sportu, pořádaný opět na sokolské zahradě. Z důvodu počasí
byla změněna trasa pochodu tak, aby se účastníci nemuseli pohybovat po travnatých a zamokřených cestách.
Přesto se akce zúčastnilo zhruba 250 rodičů se 130 dětmi a ohlasy byly velice příznivé.
Vlastimil Nývlt, místostarosta
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Co jste hasiči…

Z činnosti výjezdové jednotky.
Sobota 23. května: výjezd k nahlášenému požáru v bytě v Novém Městě nad Metují v ulici Malecí. Následně
bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, zakouření v bytě bylo způsobeno připálením jídla na sporáku. Naše
jednotka byla cestou na místo zásahu odvolána. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Martin Hemelík, Josef
Hemelík, Aleš Petr, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Sobota 6. června: výjezd k požáru domu v areálu a.s. ZEPO Bohuslavice, který byl nahlášen na operační
středisko HZS v 0,09 hodin. Požárem a kouřem byla zasažena horní část domu, kde se nacházely byty, z kterých
bylo nutné pomocí nastavovacích žebříků evakuovat osoby a také domácí zvířata. Po likvidaci požáru naše
jednotka prováděla dohled do dopoledních hodin. Celkem zde zasahovalo osm jednotek. Profesionální hasiči
z Náchoda, Jaroměře, Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou, dále dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují,
Opočna, Českého Meziříčí a Bohuslavic. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Martin
Hemelík, Roman Kyral, Petr Novotný, Tomáš Petr a Lukáš Timura.
Středa 17. června: výjezd k údajnému požáru trávy v Náchodské ulici v Novém Městě nad Metují. Zde se jednalo
také o planý poplach (nenahlášené pálení). Jednotka byla odvolána zpět na základnu, účast: Martin Hemelík,
Radek Rydlo a Lukáš Timura.
Pondělí 22. června: technická pomoc - spolupráce s HZS Dobruška při opravě poškozené střechy silným větrem
v Bohuslavicích č. p. 113. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Martin
Hemelík, a Lukáš Timura.
Pátek 10. července: výjezd k požáru pole s obilím o rozloze cca 200 x 200 m u Městce směr Česká Skalice. Zde
zasahovali hasiči z HZS Jaroměř a Náchod, dále JSDH z České Skalice, Nového Města nad Metují, Nahořan, Velké
Jesenice a Bohuslavic. Účast: Jiří Černý, Libor Fejtek, Martin Hemelík a Tomáš Stonjek.
Soutěže mladých hasičů.
Sobota 30. května: Bezděkovská 60 - běh na 60 m s překážkami v Bezděkově. V kategorii mladších žáků náš sbor
zastupoval pouze Radim Čečetka a ze čtyřiceti účastníků obsadil krásné 3. místo. Dále jsme měli zastoupení
v kategorii dorostu. Družstvu pouze ve čtyřčlenném složení (Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Aleš Kornas a
Aleš Rydlo) uniklo vítězství o 1,74 s. V konkurenci tří družstev tak obsadilo 2. místo. I v jednotlivcích jsme získali
medailová umístění. Lucie Gavláková ve své kategorii v konkurenci šesti dívek získala stříbrnou medaili. Mezi
čtrnácti chlapci získal také stříbrnou medaili Michal Čepelka, z bronzové medaile se radoval Aleš Kornas. Aleš
Rydlo (věkem ještě starší žák) obsadil v této konkurenci 12. místo.
Sobota 6. června: Okresní kolo dorostu v Jaroměři. Někteří členové družstva měli již zkušenosti z této soutěže
z předešlých dvou let. Letos ale soutěžilo v „nové sestavě“ (Michal Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie
Gavláková, Aleš Kornas, Adéla Ješinová, Diana Peterová - obě z SDH Blažkov a Aleš Rydlo, který na poslední
chvíli nahradil zraněného Josefa Melouna). Povinnost družstva bylo také přivézt s sebou alespoň jednoho
rozhodčího. Této funkce se zhostil tak jako v minulých dvou letech Karel Čepelka st. Na programu byly tyto
disciplíny: pořadová příprava, běh na 100 m s překážkami, štafeta na 4 x 100 m, test z oblasti PO a požární útok.
Bohužel se do kategorie smíšených družstev žádné jiné družstvo nepřihlásilo, tak předem bylo jasné, kdo
zvítězí. Přesto pro naše družstvo nebyla tato soutěž jednoduchá. Při první disciplíně (běh na 100 m
s překážkami) si přivodila zranění zápěstí Diana Peterová a tak družstvo muselo pokračovat v soutěži jen
v šestičlenném složení. I tak se snažilo předvést co nejlepší výkony, za které sklidilo velký aplaus od diváků.
Slova chvály obdrželo od pořadatelů a také od rozhodčích.
Sobota 20. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz. samostatný odstavec.
Požární ochrana očima dětí.
Grafické části této soutěže se naši mladí hasiči zúčastňují pravidelně každý rok a dosahují medailových
umístění. Letošní rok nebyl výjimkou. V okresním kole získala v kategorii M 2 Viktorie Mrštilová 1. místo,
Růžena Havelková 3. místo. V kategorii ZŠ 1 Filip Grim 3. místo, v kategorii ZŠ 3 Michal Rozínek 2. místo a
v kategorii ZŠ 4 Michal Čepelka 3. místo. V krajském kole Růžena Havelková ve své kategorii obsadila 1. místo,
Michal Rozínek také 1. místo a Michal Čepelka 3. místo. Ocenění za tato umístění předal jmenovaným při
zahájení dětské soutěže v Bohuslavicích vedoucí odborné rady preventistů okresu Náchod František Kraus.
Soutěže družstev žen a mužů.
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Pátek 15. května: Okrsková soutěž ve Vrchovinách: účast obou družstev, ženy obsadily ze čtyř družstev 2. místo,
muži ze třinácti družstev 4. místo.
Sobota 16. května: 1. kolo V&H Print hasičské Primátor NTC ligy (Náchodské ligy) a Pohár starosty obce
Nahořany v rámci Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují. Ženy obsadily 3. místo z dvanácti družstev
v Náchodské lize, muži 2. místo ze tří družstev v Poháru starosty obce Nahořany (vítězství jim uniklo o pouhou
setinu sekundy).
Sobota 23. května: 2. kolo Náchodské ligy ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Účast družstva žen, z jedenácti
družstev obsadilo 3. místo.
Sobota 13. června: 3. kolo Náchodské ligy v Blažkově. Účast družstva žen, z jedenácti družstev opět zisk 3.
místa.
Pátek 19. června: 4. kolo Náchodské ligy ve Vršovce a pohárová soutěž v rámci Poháru starosty okrsku. Účast
obou družstev, ženy v Náchodské lize obsadily z dvanácti družstev z důvodu poruchy stroje 8. místo, muži
v pohárové soutěži pro opětovnou poruchu stroje PÚ nedokončili.
Sobota 20. června: Pohár starosty obce Bohuslavice - viz. samostatný odstavec.
Sobota 27. června: 4. kolo Podorlické ligy v Semechnicích. Účast družstva žen, z devíti družstev obsadilo 5.
místo.
Sobota 4. července: Pohár starosty obce Černčice. Účast obou družstev, ženy obsadily ze tří družstev 2. místo,
muži z jedenácti družstev 8. místo.
Pátek 10. července: Provodovská proudnice v Provodově. Velmi úspěšná soutěž pro naše družstva, oběma
družstvům se podařilo zvítězit. Ženy startovaly v konkurenci osmi družstev, muži měli konkurenci ještě větší, na
start bylo připraveno celkem osmnáct družstev.
Sobota 11. července: 5. kolo Podorlické ligy ve Sněžném. Účast družstva žen, z devíti družstev obsadilo 6. místo.
Sobota 18. července: 6. kolo Podorlické ligy v Meziměstí. Účast družstva žen, z desíti družstev obsadilo 8. místo.
Sobota 25. července: 7. kolo Podorlické ligy v Jeníkovicích. Účast družstva žen, z desíti družstev obsadilo 9.
místo. Téhož dne noční soutěž v Tutlekách. Účast družstva žen, ze tří družstev obsadilo 2. místo.
Družstvo žen na výše uvedených soutěžích reprezentovaly: Barbora Doležalová, Veronika Fejtková, Lucie
Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lenka Nováková, Klára Petříková, Renata
Vomočilová a Lucie Hanušová z SDH Velký Třebešov, Tereza Šlapáková z SDH Tutleky, Veronika Tobiášková
z SDH Černčice a Kateřina Žibřidová z SDH Vršovka.
Družstvo mužů na výše uvedených soutěžích reprezentovali: Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka,
Petr Gavlák, Jiří Hanuš, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Jiří Lejsek, Lukáš Timura, Renata Vomočilová, Jakub
Horčička z SDH Dolní Radechová a Jakub Rydlo z SDH Vršovka.
Všechny soutěže družstev žen a mužů proběhly v disciplíně požární útok.
Pohár starosty obce Bohuslavice.
V sobotu 20. června náš sbor uspořádal XV. ročník hasičské soutěže o Pohár starosty obce Bohuslavice. Od 9
hodin proběhla ve spolupráci s OORM Náchod soutěž v požárním útoku Plamen mladších a starších žáků. Byla
podporována Královéhradeckým krajem a zařazena do Poháru starosty OSH Náchod. V mladší kategorii
startovalo celkem osm družstev. Naše družstvo A (Pavla Baldrychová, Filip Grim, Štěpán Havelka, Jan Krištof,
Michal Matoulek, Denisa Syrovátková a Adéla Šeredová) obsadilo 5. místo a družstvo B (Nikol Černá, Kristýna
Hanušová, Štěpán Havelka, Petra Kašparová, Zuzana Macková, Viktorie Mrštilová a Josef Syrovátko) 4. místo.
Ve starší kategorii mělo naše družstvo (Tereza Hanušová, Filip Krivčík, Michal Rozínek, Aleš Rydlo, Karolína
Sochorová, Nikola Stonjeková a Jakub Veselovský) bohužel neplatný pokus. Zde startovalo celkem sedm
družstev. Souběžně se soutěží v PÚ proběhla letos poprvé také soutěž v běhu na 60 m s překážkami. Zde se
soutěžilo ve čtyřech kategoriích. V mladších dívkách si nejlépe vedla v konkurenci šesti závodnic Denisa
Syrovátková, Pavla Baldrychová obsadila 4. místo. V mladších chlapcích v konkurenci osmi závodníků obsadil
Jakub Veselovský 2. místo, Štěpán Havelka skončil na 7. místě. Ve starších dívkách jsme zastoupení neměli, ve
starších chlapcích obsadil v konkurenci pěti závodníků Aleš Rydlo 3. místo a Filip Krivčík 5. místo. Všichni
startující absolvovali dva pokusy. Ve 13 hodin začala soutěž v požárním útoku žen a mužů, která byla zařazena
do Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují. Záměrně jsem vynechal oproti minulým ročníkům slůvko
„netradiční,“ protože letos poprvé proběhl požární útok „bez pití.“ Naše družstvo žen (Barbora Doležalová,
Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Lenka Nováková, Klára Petříková a Veronika Tobiášková
z SDH Černčice) obsadilo v konkurenci čtyř družstev 2. místo. Družstvo mužů (Michal Čepelka, Petr Čepelka, Jiří
Černý, Jiří Hanuš, Jiří Havelka, Marie Hušková a Lukáš Timura) pod hlavičkou Bohuslavice A obsadilo
v konkurenci deseti družstev 5. místo. V této kategorii startovalo ještě jedno naše družstvo (Michal Čepelka,
Petr Čepelka, Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Aleš Kornas, Josef Meloun a Klára Petříková) pod hlavičkou
Bohuslavice B. Tomu se tak nedařilo a obsadilo 10. místo.
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Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem sponzorům: Obec Bohuslavice, Královéhradecký kraj, Roman
Svatoň - autodoprava, Bohuslavice, Roman Kratěna VKP Projekt, Bohuslavice, HRONOVSKÝ s.r.o., Nové Město
nad Metují, Hasiči s.r.o., Nové Město nad Metují, Nutricia Deva a.s. - výrobce kojeneckých příkrmů a nápojů,
Nové Město nad Metují, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Primátor a.s., Náchod, MARTA spol. s r.o. pekárna, Dobruška, Hylena - koberce s.r.o., Vrchoviny, Ing. Jiří Vidasov - Uhelné sklady Opočno. Poděkování
patří také členům našeho sboru a i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném
uspořádání této akce.
Výsledková listina:
Mladší žáci:

Starší žáci:

1.

Žernov

37,56 s

1.

Provoz

29,10 s

2.

Nahořany A

37,62 s

2.

Horní Radechová

33,19 s

3.

Nové Město n. M.

40,56 s

3.

Mezilesí

34,72 s

4.

Bohuslavice B

42,68 s

4.

Nahořany

37,68 s

5.

Bohuslavice A

44,54 s

5.

Nové Město n. M.

37,98 s

6.

Jasenná

44,82 s

6.

Nový Hrádek

44,43 s

7.

Nový Hrádek

51,95 s

7.

Bohuslavice

NP

8.

Nahořany B

NP

Ženy:

Muži:

1.

Černčice

32,25 s

1.

Nahořany

24,22 s

2.

Bohuslavice

34,41 s

2.

Vršovka

25,59 s

3.

Přibyslav

55,86 s

3.

Černčice

27,00 s

4.

Provoz

56,32 s

4.

Řešetova Lhota

30,47 s

5.

Bohuslavice A

32,49 s

6.

Provoz

32,65 s

7.

Jasenná

34,63 s

8.

Krčín

35,34 s

9.

Přibyslav

49,86 s

10. Bohuslavice B
53,60 s
Oslavy ve Spech.
V sobotu 13. června se konaly oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spech. Zde všichni
přítomní mohli shlédnout mj. výstavu a také ukázky historické hasičské techniky. S naším vozidlem Tatra 805 se
této akce zúčastnil Libor Fejtek.
Sběr elektrozařízení.
V měsíci září provede Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice v naší obci sběr vysloužilého a nepotřebného
elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“ Svoz bude opět proveden po celé obci zdarma.
Termín bude upřesněn.
Karel Čepelka ml.

V sobotu 22.5.2015 pořádá Obecní úřad Bohuslavice v rámci projektu „Kultura a sport v polsko-českých
barvách“ dnes již tradiční Den hasičů. Akce se koná na sokolské zahradě za účasti hasičů z Nové Paky,
Bohuslavic a polských Pieszyc. Podrobné informace jsou plakátovány a všichni jste srdečně zváni.
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