vydává obecní úřad

2/2015

ZDARMA

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 13. 4.
2015 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Zítko Jaroslav, Kyral Roman,
Voborníková Ilona, Syrovátko Josef, Kvirenc Radek.
Menclová Miluše a Hladíková Jana přítomné od projednávání bodu č. 3.

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Prezentace f. ECOLED SOLUTIONS – výměna veřejného osvětlení
4. Dohoda o provedení práce s Ing. Pavlem Kordou
5. Návrh smlouvy s f. VOSPOL s.r.o. na likvidaci bioodpadu
6. Projektová dokumentace na stavební úpravy místních komunikací
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice
8. Schválení finančního daru od paní Marie Huškové
9. Žádost Domova sv. Josefa v Žirči o finanční dar
10. Stížnost na zpomalovací pruhy na silnici č. 308
11. Smlouva o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce a.s.
12. Demolice stodoly u evangelické fary
13. Diskuse
14. 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. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce, nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. 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. Kyral, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
pí. Voborníková, p. Vaňát
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
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Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.
3. Prezentace f. ECOLED SOLUTIONS
ZO bylo seznámeno s prezentací firmy ECOLED SOLUTIONS s.r.o. Praha, zabývající se obnovou veřejného
osvětlení formou výměny zastaralých osvětlovacích soustav za moderní a úsporný systém s LED svítidly,
představující razantní úspory nákladů na energii a údržbu. Vzhledem k tomu, že pořízení nové světelné soustavy
převyšuje rozpočtové možnosti obce, nabízí firma tři možnosti financování - z vlastních zdrojů, pravidelnými
měsíčními splátkami nebo formou měsíčního nájemného v případě smlouvy o přenesené správě mezi
dodavatelem a obcí.
Zastupitelstvo bere na vědomí předvedenou prezentaci.
4. Dohoda o provedení práce s Ing. Pavlem Kordou
ZO bylo seznámeno s návrhem Dohody o provedení práce s Ing. Pavlem Kordou. Odborný zástupce se touto
dohodou zavazuje provádět pro obec práci spočívající v činnosti odborného zástupce provozovatele veřejné
kanalizace a ČOV Bohuslavice nad Metují dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném
znění. Za vykonanou činnost Ing. Pavlu Kordovi náleží odměna ve výši 36 000 Kč za rok.
Hlasování:
ANO:
11
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo Dohodu o provedení práce s Ing. Pavlem Kordou.
5. Návrh smlouvy s f. VOSPOL s.r.o. na likvidaci bioodpadu
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy k odběru biologicky rozložitelného odpadu z obce. Do smlouvy budou
zaneseny některé připomínky zastupitelů a bude předložena ke schválení na příštím jednání ZO.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Odloženo na příští jednání ZO.
6. Projektová dokumentace na stavební úpravy místních komunikací
ZO byly předloženy tři cenové nabídky na vypracování Projektové dokumentace na stavební úpravy místních
komunikací, 1. až 3. etapa. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro stavební povolení (DSP),
v podrobnostech pro provedení stavby (PDPS). Zastupitelstvem byla vybrána nejnižší nabídka od firmy PRODIS
projektování dopravně inženýrských staveb, Hradec Králové ve výši 178 000 Kč bez DPH.
Pan Syrovátko požadoval zapsat do zápisu, že neměl k předloženému projednávanému bodu dostatečné
informace, z tohoto důvodu hlasoval proti.
Hlasování:
ANO: 8
NE: 1 (p. Syrovátko)
ZDRŽEL SE: 2 (pí. Hladíková, pí. Voborníková)
Schválena cenová nabídka f. PRODIS Hradec Králové ve výši 178 000 Kč bez DPH.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice
ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014.
ZO bere na vědomí.
8. Schválení finančního daru od paní Marie Huškové
Paní Marie Hušková daruje na akce pro děti finanční dar ve výši 500 Kč. Z důvodu doplnění darovací smlouvy,
bylo schválení odloženo na příští jednání ZO.
Hlasování:
ANO: 0
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Odloženo na příští jednání ZO.
9. Žádost Domova sv. Josefa v Žirči o finanční dar
Pan starosta přečetl zastupitelům přiloženou žádost o finanční dar Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové
nad Labem. Návrh daru ve výši 10 000 Kč byl schválen.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Finanční dar ve výši 10 000 Kč byl schválen.
10. Stížnost na zpomalovací pruhy na silnice č. 308
ZO byla přednesena stížnost pana Jiřího Lejska na hlučnost při projíždění aut po silnici č. 308 přes zpomalovací
pruhy. ZO se po diskusi většinou shodlo na odstranění zpomalovacích pruhů z uvedené silnice.
Hlasování:
ANO: 7
NE: 1 (p. Tojnar)
ZDRŽEL SE: 3 (p. Nývlt, p. Zítko a p. Kvirenc)
Odstranění zpomalovacích pruhů bylo schváleno.
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11. Zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce a.s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2005729/VB/1-Bohuslavice nn
přípojka, 285/1 Koukola RD. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000 Kč bez
DPH.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zřízení Smlouvy o zřízení věcného břemene bylo schváleno.
12. Demolice stodoly u evangelické fary
ZO byly předloženy tři cenové nabídky na demoliční práce stodoly u evangelické fary. Zastupiteli byla vybrána
nejnižší nabídka od firmy Demoliční, zemní a stavební práce – Leoš Tomáš, Pohoří ve výši 85 778, 80 Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 11
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje cenovou nabídku od f. Demoliční, zemní a stavební práce – Leoš Tomáš, Pohoří ve výši 85 778,
80 Kč bez DPH.
Starosta ukončil schůzi ve 22:15 hodin.
Usnesení ZO č. 3/2015 ze dne 13. 4. 2015
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dohodu o provedení práce s Ing. Pavlem Kordou s odměnou 36 000 Kč/rok
4. Cenovou nabídku ve výši 178 000 Kč bez DPH na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy
místních komunikací od firmy PRODIS Hradec Králové
5. Finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Domov sv. Josefa v Žirči
6. Odstranění zpomalovacích pruhů ze silnice č. 308
7. Zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
8. Cenovou nabídku f. Demoliční, zemní a stavební práce - Leoš Tomáš, Pohoří ve výši 85 778, 80 Kč bez DPH
na demolici stodoly u evangelické fary
ZO odložilo na příště:
1. Návrh smlouvy s f. VOSPOL s.r.o. na likvidaci bioodpadu
2. Finanční dar od paní Marie Huškové
ZO bere na vědomí:
1. Prezentaci od f. ECOLED SOLUTIONS
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014
Zapsala dne:
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

pí. Pultarová, dne 13. 4. 2015
pí. Voborníková, p. Vaňát
p. Nývlt, p. Kyral

Schvaluje:

p. Jiří Tojnar, starosta

Z činnosti výjezdové jednotky
V sobotu 3. ledna naše jednotka (společně s HZS stanice Dobruška a JSDH Nové Město nad Metují) vyjížděla
k požáru v rodinném domku v Bohuslavicích č. p. 5. Požár vznikl v prostoru kotelny, který naštěstí dostal pod
kontrolu majitel. Po příjezdu jednotek bylo provedeno dohašení doutnajícího materiálu, odvětrání prostoru
pomocí přetlakové ventilace a následně také vyklizení již zmíněného materiálu. Za JSDH Bohuslavice se
zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Roman Kyral a Petr
Novotný.
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V sobotu 17. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice konalo referentské školení řidičů. Tohoto školení se zúčastnili
členové výjezdové jednotky, kteří jsou pověřeni řídit zásahová vozidla, dále i ostatní členové Sboru dobrovolných
hasičů, kteří využívají dodávkové vozidlo k dopravě družstev na různá školení a soutěže. Celkem se zúčastnilo
17 členů SDH.
V neděli 22. února byla naše jednotka (dále také HZS stanice Dobruška, Jaroměř a Náchod, JSDH Nové Město
nad Metují, Opočno a Spy) vyzvána k požáru skladovací haly v Bohuslavicích. Událost byla na operační středisko
hasičů nahlášena před čtvrtou hodinou ranní. Hala byla plná sena a slámy, po příjezdu jednotek na místo byla již
celá hala v plamenech. Požár byl rozšířen natolik, že bylo zřejmé, že uskladněné seno a slámu nebude možné již
zachránit. Přesto hasiči začali hašení, aby zabránili rozšíření požáru na sousední budovy. Poté velitel zásahu po
dohodě s majitelem rozhodl o kontrolovaném dohoření skladovaného materiálu. Naše jednotka zůstala na místě
požáru až do pondělí. Vyšetřovatel příčin požáru předběžně stanovil vzniklou škodu na dva a půl milionů korun.
Za JSDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Josef Hemelík,
Martin Hemelík, Roman Kyral, Pavel Novotný, Radek Rydlo a Tomáš Stonjek.
V sobotu 21. března někteří členové výjezdové jednotky a SDH (Jiří Černý, Jiří Havelka, Aleš Petr, Václav
Kyral a Josef Vaňát) provedli sběr vysloužilého a nepotřebného elektrozařízení v rámci projektu „Recyklujte
s hasiči.“ Další členové (Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Jiří Hanuš a Lukáš Timura) v tento den provedli údržbu
na našem výjezdovém vozidle včetně instalace elektrocentrály a plovoucího čerpadla.
Ve čtvrtek 9. dubna se konal strojnický den na stanici HZS v Jaroměři. Z naší jednotky se zúčastnili Karel
Čepelka ml., Libor Fejtek a Pavel Novotný.
Hasičský ples
V sobotu 21. února uspořádal náš sbor v sále Orelny tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina
Styl z Nového Města nad Metují, do programu bylo zařazeno také vystoupení Tanečního klubu HOP z Dobrušky.
Nechyběla bohatá tombola a občerstvení, které zajišťovalo Pohostinství U Jedničky Pohoří.
VVH okrsku
V pátek 27. února se v Přibyslavi konala Výroční valná hromada SDH okrsku Nové Město nad Metují.
V letošním roce byly hlavním bodem programu volby funkcionářů okrsku. V následujících pěti letech bude
pracovat vedení v tomto složení: starosta - Josef Rozínek z SDH Vršovka, náměstek starosty + hospodář - Václav
Vítek z SDH Vrchoviny, velitel - Radek Pavlát z SDH Nahořany, zástupce velitele - Josef Lelek z SDH Provodov,
jednatel - Miloš Kratěna z SDH Nahořany, preventista - Josef Hemelík z SDH Bohuslavice, strojník - Libor Fejtek
z SDH Bohuslavice a členové výboru - Vladimír Šefc z SDH Krčín, Josef Mach z SDH Přibyslav, Vladimír Kotyza
z SDH Dolsko a Jiří Pohl z SDH Spy. Této VVH se za SDH Bohuslavice zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml.,
Karel Čepelka st., Libor Fejtek, Josef Hemelík, Radek Rydlo a Lucie Hladíková, která zde převzala cenu pro
soutěžní družstvo žen za 2. místo v Poháru starosty okrsku za rok 2014.
Školení vedoucích mládeže
V pátek 6. března v hasičské zbrojnici v Novém Městě nad Metují proběhlo školení vedoucích mládeže
kolektivů okresu Náchod obvodu Náchodsko - Novoměstsko, které bylo tentokrát věnováno směrnicím hry
Plamen (mladší a starší žáci) a směrnicím dorostu včetně měření soutěžního materiálu. Za SDH Bohuslavice se
zúčastnili: Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Veronika Fejtková, Lucie Gavláková, Jiří Hanuš,
Denisa Hanušová, Edita Herzigová, Jana Herzigová, Jaroslava Hemelíková, Lucie Hladíková, Klára Petříková a
Aneta Rydlová.
Kurz pro vedoucí mládeže
V pátek 27. a v sobotu 28. března se v prostorách internátu Králíček v Novém Městě nad Metují konal kurz pro
získání kvalifikace vedoucího mládeže III. a II. stupně, kterého se zúčastnilo celkem 45 zájemců z kolektivů MH
okresu Náchod. Osvědčení kvalifikace vedoucího II. stupně získalo 8 účastníků a III. stupně 37 účastníků.
Osvědčení kvalifikace III. stupně z SDH Bohuslavice získali Michal Čepelka a Lucie Gavláková.
Soutěže mladých hasičů
V sobotu 18. dubna se v Nahořanech konal Závod hasičské všestrannosti. Zde jsme měli zastoupení v kategorii
mladších a starších žáků a dorostu. Družstvo mladších žáků A (Pavla Baldrychová, Radim Čečetka, Jan Krištof,
Michal Matoulek a Jakub Veselovský) obsadilo v konkurenci 37 družstev pěkné 5. místo, družstvo mladších žáků
B (Nikol Černá, Filip Grim, Kristýna Hanušová, Petra Kašparová a Zuzana Macková) 32. místo. Družstvo starších
žáků (Filip Krivčík, Michal Rozínek, Aleš Rydlo, Karolína Sochorová a Nikola Stonjeková) obsadilo v konkurenci
25 družstev 12. místo. Družstvo dorostu (Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Aleš Kornas, Josef Meloun a Adéla
Ješinová z SDH Blažkov) obsadilo v konkurenci tří družstev 2. místo.
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O týden později v sobotu 25. dubna uspořádal SDH Běloves soutěž v běhu na 100 m překážek jednotlivců
s názvem „Běloveský kilo.“ Tato soutěž byla vypsána pro dorostenky a dorostence, kteří byli rozděleni do tří
kategorií: mladší, střední a starší. Zastoupení jsme měli jen mezi chlapci, vystoupení našich závodníků bylo velice
úspěšné. V mladší kategorii absolvoval Aleš Rydlo (nejmladší účastník závodu) s hadicemi se spojkami „ROTT“
závod úplně poprvé, přesto svým výkonem dosáhl na 4. místo. Zde startovalo celkem šest závodníků. V kategorii
středních dorostenců startovali Michal Čepelka a Josef Meloun. Oběma se závod také vydařil a svými výkony si
vybojovali umístění na stupních vítězů. Josef obsadil v konkurenci sedmi závodníků pěkné 3. místo a mohl se
radovat z bronzové medaile. Michalovi se letos podařilo vylepšit loňské „stříbrné“ umístění a po zisku 1. místa se
radoval z medaile zlaté. Podrobné výsledky dětských soutěží na: http://mladihasici.xf.cz/.
Soutěž družstva žen
V sobotu 11. dubna se družstvo žen (Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková,
Lenka Nováková, Tereza Térová a Renata Zelinková - obě z SDH Libňatov) zúčastnilo 1. ročníku Memoriálu
Jiřího Kerouše v Holicích. Jednalo se o pohárovou soutěž v požárním útoku dle pravidel Ligy pardubického
okresu. Zde v ženské kategorii startovalo celkem osm družstev a naše ženy dosáhly na úvod sezony medailového
umístění. Přivezly si pohár za pěkné 2. místo.
Ohlašování pálení
Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje přijímá
v současných teplých a slunečných dnech desítky ohlášení pálení klestí a zbytků biologického odpadu. Evidence
pálení slouží především pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. V současné době
probíhá většina ohlašování pálení telefonicky, což při souběhu s příjmem tísňových volání a řešením
mimořádných událostí enormně zatěžuje činnost tohoto střediska. Hasičský sbor se obrací na občany, aby
k ohlašování pálení využívali přednostně aplikaci na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje místo
telefonického oznámení. Při ohlašování jednotlivého pálení není třeba se jakkoliv registrovat, vyplnění
potřebných údajů trvá jen několik málo minut.
Aplikace k ohlašování pálení je dostupná na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje:
http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje.aspx kliknutím na grafický obdélník „PÁLENÍ KLESTÍ“
umístěný v pravé polovině úvodní stránky, nebo přímo na http://paleni.hzshk.cz/.
HZS Královéhradeckého kraje děkuje občanům za vstřícnost a spolupráci.

Dny otevřených dveří
Tak jako každý rok, i letos pořádá Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje u příležitosti svátku sv.
Floriána, patrona hasičů „Dny otevřených dveří“. Veřejnosti, ale i dětem z mateřských škol a žákům ze
základních a středních škol, se otevřou prostory čtrnácti stanic Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje. Návštěvníci si budou moci v klidu a za asistence hasičů prohlédnout požární techniku
a vybavení, které je téměř každodenně využíváno při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Na všech
stanicích se na vás těší profesionální hasiči.
Termíny „Dnů otevřených dveří“ na nejbližších stanicích HZS pro veřejnost:
stanice HZS Dobruška: neděle 3. května od 9 do 16 hodin
stanice HZS Náchod - Velké Poříčí: neděle 3. května od 9 do 15 hodin
stanice HZS Jaroměř: neděle 3. května od 9 do 15 hodin
Více na http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-kralovehradeckeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2015dny-otevrenych-dveri-u-hasicskeho-zachranneho-sboru-kralovehradeckeho-kraje.aspx.
Karel Čepelka ml.
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PÉRÁK
U příležitosti květnového Dne vítězství je vhodným tipem na
četbu kniha Petra Stančíka s názvem Pérák.
Pérák je legendární postava z doby Protektorátu Čechy a
Morava, která sice nikdy neexistovala, přesto je opředena mnoha
pověstmi a příběhy.
Pérák byl muž s pružinami na nohou, díky nimž dokázal
přeskakovat dlouhé vzdálenosti, budovy a dokonce snad i
vltavské údolí. Na obličeji nosil podivnou masku a oči mu prý
svítily rudě. Vyskytoval se hlavně v Praze, ale spatřen byl i na
Kladensku či Pardubicku.
Za války byl Pérák považován za superhrdinu, protože bojoval
proti německým okupantům a dělal jim různé naschvály. Přestože
se jednalo o smyšlenou postavu, někteří lidé věřili, že existuje, což
jim dodávalo naději a sílu přežít válečné útrapy. Říká se, že v jeho
existenci věřili i někteří nacisté, kteří se ho snažili marně dopadnout.
Dodnes se neví, kdo Pérák vlastně ve skutečnosti byl, jeho legenda však stále žije, což dokládá
nejen kniha, ale i filmy a komiksy, které o něm v průběhu let vznikly.
STANČÍK, Petr. Pérák. Vyd. 1. V Brně: Druhé město, 2008, 118 s. ISBN 978-80-7227-267-9.

MYŠ BLÁŽA NA CESTĚ ZA BLAHOBYTEM
Knížkou prvního čtení nejen pro malé školáky je kniha Jarmily
Léblové s názvem Myš Bláža na cestě za blahobytem.
Pohádková knížka vypráví příběh chudé myšky Bláži Kousalové,
která bydlí na půdě horské chaty a sní o své lepší budoucnosti.
Jednoho dne však na její dveře zaklepe poštovní myšák a předá Bláže
dopis, který zásadně změní její život. Bláža se vydá na cestu do města a
dobrodružství začíná…
V knize jsou některá slova nahrazena obrázky, což dětem usnadňuje
čtení a zároveň rozvíjí jejich poznávací schopnosti.
LÉBLOVÁ, Jarmila. Myš Bláža na cestě za blahobytem. 1. vyd. Praha:
Axióma, 2005, 48 s. ISBN 80-7292-092-8.

Michaela Voborníková
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