vydává obecní úřad

4/2015

ZDARMA

Zápis č. 8/2015 z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 14. 12. 2015 od 14:00
hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.
Přítomni:

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

Omluveni:

Kyral Roman, Voborníková Ilona

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
5. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu na r. 2016
6. Schválení ceny stočného na rok 2016
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
9. Kupní smlouva na odkup pozemku s ÚZSVM
10. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku
11. Žádost MŠ a ZŠ NONA, o.p.s. o finanční dar
12. Schválení podání žádosti na opravu místních komunikací
13. Přijímací podmínky pro žadatele o byt v domě pro seniory
14. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
15. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
16. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
17. Adopce píšťal zrekonstruovaných varhan
18. Diskuse
19. Závěr
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi ve 14:00 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 a
doplněný program schůze.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.
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2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
Návrhová komise:
pí. Menclová, p. Nývlt
Ověřovatelé zápisu:
p. Vaňát, p. Novotný
Zapisovatelka:
pí. Pultarová
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

3. Rozpočtové provizorium na rok 2016
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2016.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2015.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015

0

ZDRŽEL SE:

0

5. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016
ZO bylo seznámeno s návrhem poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč za osobu/rok s trvalým
pobytem v obci Bohuslavice. Náklady na svoz se díky odpovědnějšímu třídění ze strany občanů snížily, tudíž je
navrženo ponechat výši poplatků na stejné úrovni jako v roce 2015 s tím, že bude i nadále kladen důraz na další
snižování nákladů.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2016 ve výši 500 Kč za osobu.
6. Schválení ceny stočného na rok 2016
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.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje pro všechny odběratele v obci stočné ve výši 31,26 Kč bez DPH pro další zúčtovací období, které
začne běžet v roce 2016.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
ZO bylo předloženo ke schválení rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve
výši 300 Kč měsíčně bez ohledu na účast na jednání ZO. Odměny za výkon jednotlivých funkcí 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:
ZO schválilo rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí dle přiloženého návrhu.

0

8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
ZO bylo seznámeno s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na financování výdajů jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce ve výši 10 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč.
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9. Kupní smlouva na odkup pozemku s ÚZSVM
ZO bylo seznámeno s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Kupní smlouvu č.j.
ÚZSVM/HNA/4230/2015-HNAM, na p.p.č. 591 v k.ú. Bohuslavice. Jedná se o pozemek sousedící s evangelickou
farou a zasahující do areálu budovaného DPS za kupní cenu 75 000 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 591 v k.ú Bohuslavice nad Metují ve výši 75 000 Kč byla schválena.
10. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku
ZO bylo seznámeno s návrhem Kupní smlouvy na prodej obecních pozemků parc. č. 742/34, 920/67 a 918/1 za
celkovou cenu 13 600 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo prodej obecních pozemků p.č. 742/34, 920/67, 918/1 pí. Lence Maryškové za 13 600 Kč.
11. Žádost MŠ a ZŠ NONA, o.p.s. o finanční dar
ZO bylo seznámeno s žádostí Mateřské a Základní školy speciální NONA, o.p.s v Novém Městě nad Metují o
poskytnutí finanční podpory na vzdělávání žáků. NONA zajišťuje vzdělávání tří žáků z naší obce. Byla navržena
částka 10 000 Kč na jednoho žáka.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo poskytnutí finančního daru v celkové výši 30 000 Kč.
12. Schválení podání žádosti na opravu místních komunikací
Termín na podání žádosti na MMR o dotaci na rekonstrukci místních komunikací do maximální výše 1 milion Kč,
se spoluúčastí obce 50 %, je stanoven na leden 2016. Do konce prosince bude připraven projekt na rekonstrukci a
podána žádost o stavební povolení.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje podání žádosti na MMR o dotaci na rekonstrukci místních komunikací do maximální výše
1 milion Kč se spoluúčastí obce 50 %.
13. Přijímací podmínky pro žadatele o byt v domě pro seniory
ZO bylo seznámeno s podmínkami a postupem podání žádostí pro pronájem bytů v budovaném domě pro
seniory. V průběhu prosince 2015 bude zveřejněn záměr pronajmout byty, včetně stanovených podmínek s tím,
že od 1. 2. 2016 budou na obci přijímány žádosti na předepsaném formuláři. Žádosti budou zařazovány do
pořadníku dle termínu přijetí.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo pravidla pro žadatele o přidělení bytu v DPS dle navrženého záměru pronájmu bytů.
14. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s poskytnutím finančního daru ZŠ a MŠ od manželů Holadových, bytem Bohuslavice čp. 329
ve výši 1 000 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bohuslavice ve výši 1 000 Kč
15. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s poskytnutím finančního daru firmou KOPTA s.r.o. Hradec Králové ve výši 2 000 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bohuslavice ve výši 2 000 Kč
16. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s poskytnutím finančního daru ZŠ a MŠ Bohuslavice firmou Pohřební ústav Miluše
Menclová Bohuslavice ve výši 2 000 Kč.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bohuslavice ve výši 2 000 Kč
17. Adopce píšťal zrekonstruovaných varhan
Vzhledem k probíhající celkové rekonstrukci varhan v obecním kostele a s tím související vyrobení 27 kusů
nových cínových píšťal byla starostou navržena sponzorská adopce jednotlivých píšťal. Občan nebo třeba i firma
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pokud se přihlásí jako dárce, zaplatí požadovanou částku 3 500 Kč za jednu píšťalu a bude s ním sepsána
darovací smlouva ve dvou vyhotoveních. Dále si dárce vybere konkrétní píšťalu, kterou si chce adoptovat a
následně obdrží děkovný list a jeho jméno bude zveřejněno spolu s ostatními na viditelném místě v kostele.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schválilo navrhovanou adopci varhanních píšťal ve výši 3 500 Kč za 1 píšťalu.
18. Diskuse
- Starosta informoval ZO o žádosti na kolaudaci stavby Tlakové kanalizace, která je stanovena na 19. ledna 2016.
Kolaudace proběhne v celém rozsahu, tj. 1. – 3. etapy včetně ČOV.
- Pokračování stavby DPS – stavba probíhá dle předpokladu, je profinancována získaná dotace ve výši 4,8 mil. a
navíc je již proplacen z obecních prostředků necelý jeden milion Kč
- Pí. Menclová - likvidace holubů na katolickém hřbitově - probíhá a bude pokračovat v lednu.
19. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 16:10 hod. a popřál všem zastupitelům hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů
v novém roce 2016.

Usnesení ZO č. 8/2015
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 4/2015
5. Výši poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2016 ve výši 500 Kč za osobu
6. Cenu stočného na rok 2016 pro všechny odběratele v obci ve výši 31,26 Kč/m3 bez DPH.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí dle přiloženého návrhu.
8. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KHK ve výši 10 000 Kč.
9. Kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 591 v celkové výši 75 000 Kč
10. Kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p.č. 742/34, 920/67, 918/1 ve výši 13 600 Kč.
11. Finanční dar ZŠ a MŠ NONA, o.p.s., Nové Město nad Metují ve výši 30 000 Kč
12. Podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místních komunikací
13. Přijímací podmínky pro žadatele o byt v domě pro seniory
14. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ ve výši 1 000 Kč
15. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ ve výši 2 000 Kč
16. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ ve výši 2 000 Kč
17. Adopci varhanních píšťal ve výši 3 500 Kč za 1 píšťalu

Zapsala dne:

pí. Pultarová, dne 14. 12. 2015

Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:

p. Vaňát, p. Novotný
pí. Menclová, p. Nývlt

Schvaluje:

p. Jiří Tojnar, starosta obce
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Co jste hasiči…

Z činnosti výjezdové jednotky.
Sobota 1. srpna: výjezd k požáru pole s obilím o rozloze cca 500 x 500 m nad Mezilesím směr
Sendražský kopec. Zde zasahovalo celkem 14 cisternových automobilů z PS HZS Náchod a Dobrušky, dále JSDH
z České Skalice, Bohdašína, Dobrušky, Dolní Radechové, Mezilesí, Nového Hrádku, Nového Města nad Metují,
Olešnice v Orlických horách, Slavoňova, Velkého Poříčí a Bohuslavic. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek a Josef Hemelík.
Středa 5. srpna: výjezd k požáru drážního stroje na nádraží v Bohuslavicích. K tomuto požáru vyjelo
celkem 6 jednotek (HZS Dobruška, Náchod a Hradec Králové, hasiči HZS podniku Správy železniční dopravní
cesty Česká Třebová a JSDH Nové Město nad Metují a Bohuslavice). Účast: Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Josef
Hemelík, Martin Hemelík, Petr Novotný, Radek Rydlo, Tomáš Stonjek a Lukáš Timura.
Sobota 8. srpna: výjezd k požáru lesa - odbočka na Přibyslav z hlavní silnice z Vrchovin směr Náchod.
Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Josef Hemelík, Martin Hemelík,
Roman Kyral, Petr Novotný.
Úterý 1. září: výjezd na technickou pomoc do Pohoří (prokysličování vody v rybníce z důvodu
kontaminace). Účast Jiří Černý, Martin Hemelík a Lukáš Timura.
Čtvrtek 3. září: školení velitelů v Červeném Kostelci. Účast: Jiří Černý.
Pátek 4. září: prověrky techniky JSDH okrsku Nové Město nad Metují ve Vršovce. Účast: Jiří Černý,
Karel Čepelka ml. a Libor Fejtek.
Pátek 2. října: cvičení JSDH okrsku Nové Město nad Metují v Nahořanech. Téma: útočné vedení
s přiměšovačem na pěnu, řazení vozidel u zásahu, jištění osob ve výškách, hašení hořlavých látek a první pomoc
při nadýchání zplodin. Účast: Jiří Černý, Libor Fejtek, Jiří Lejsek a Lukáš Timura.
Pondělí 26. října: výjezd k požáru v domově seniorů v Novém Městě nad Metují. Zúčastnilo se celkem 5
jednotek. PS HZS Náchod a Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují, Dobruška a Bohuslavice (Jiří Černý, Karel
Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík a Lukáš Timura).
Sobota 28. listopadu: cvičení na zámku v Opočně. Jednotky PS HZS z Dobrušky a Rychnova nad
Kněžnou, dále JSDH z Opočna, Dobrušky, Třebechovic pod Orebem, Českého Meziříčí, Trnova a Bohuslavic
likvidovaly pomyslný požár střechy. Účast: Jiří Černý, Libor Fejtek, Martin Hemelík a Lukáš Timura.

Soutěže mladých hasičů.
Sobota 3. října: Hronovský pohár - soutěž v hasičských disciplínách (rozhazování hadic, přenášení
hadic, spojování půlspojek, doprava vody, překonání překážky, štafeta dvojic, žebříková stěna, přenášení RHP,
tajná disciplína). Účast družstva mladších žáků (Radim Čečetka, Nikol Černá, Štěpán Havelka, Zuzana Macková a
Adéla Šeredová), které získalo z 14 družstev pěkné 2. místo.
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Sobota 17. října: ZHV Mezilesí. Kontrolní stanoviště: střelba, vodorovné lano, požární ochrana,
topografie, uzlování, první pomoc. Opět účast družstva mladších žáků (Radim Čečetka, Nikol Černá, Štěpán
Havelka, Viktorie Mrštilová a Adéla Šeredová). Zde soutěžilo celkem 27 družstev, naši mladší žáci obsadili 8.
místo.
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 39 kolektivů. V prvně
jmenované soutěži mladší žáci obsadili 12. místo, starší žáci 10. místo. V Poháru OORM mladší žáci obsadili 19.
místo a starší žáci 16. místo. V Poháru starosty OSH Náchod rozhodoval součet umístění v obou jmenovaných
soutěžích. Mladší i starší žáci v tomto poháru obsadili shodně 15. místo.

Poděkování.
Jménem mladých hasičů bych chtěl poděkovat panu Josefu Svatoňovi, který nám vyrobil překážku
zvanou „příčné břevno s výplní.“ Tuto překážku budou využívat mladší žáci a také děvčata v kategorii starších
žáků při běhu na 60 metrů s překážkami a také při štafetě na 4 x 60 metrů.

Soutěže družstev žen a mužů.
Sobota 8. srpna: noční soutěž v Jílovicích. Účast družstva žen, ze 4 družstev obsadilo 1. místo.
Sobota 22. srpna: Přibyslavský pohár. Účast obou družstev, ženy obsadily ze 4 družstev 3. místo, muži
z 11 družstev 9. místo.
Sobota 29. srpna: 5. kolo Náchodské ligy ve Vysokově. Účast družstva žen, z 11 družstev obsadily 6.
místo.
Sobota 5. září: 6. kolo Náchodské ligy v Novém Hrádku. Účast družstva žen, z 11 družstev obsadilo 5.
místo.
Sobota 12. září: 7. kolo Náchodské ligy v Bukovici. Účast družstva žen, z 11 družstev obsadilo 5. místo.
Sobota 19. září: 8. kolo Náchodské ligy v Kramolně. Účast družstva žen, z 11 družstev obsadilo 4. místo.
Sobota 26. září: Pohár starosty SDH Spy. Účast obou družstev, ženy obsadily z 2 družstev 1. místo, muži
ze 7 družstev 3. místo.
Všechny soutěže žen a mužů probíhaly v požárním útoku. Družstvo žen na těchto soutěžích
reprezentovaly: Barbora Doležalová, Lucie Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lenka
Nováková, Klára Petříková, Lucie Hanušová z SDH Velký Třebešov, Jitka Lukášková z SDH Černčice, Jana
Vlachová z SDH Lhota za Červeným Kostelcem a Adéla Paprskárová z SDH Vršovka. Družstvo mužů
reprezentovali: Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Lucie Hladíková, Marie Hušková, Jiří Lejsek,
Lenka Nováková, Lukáš Timura a Patrik Čeman z SDH Dolní Libchavy.
Celkové výsledky: Náchodské liga - družstvo žen obsadilo z 11 družstev 4. místo.
Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují - družstvo žen obsadilo ze 4 družstev 1. místo, družstvo mužů
obsadilo ze 13 družstev 3. místo.
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Den hasičů.
V sobotu 22. srpna uspořádala obec Bohuslavice Den hasičů, který se konal v rámci projektu „Kultura a
sport v polsko - českých barvách.“ Na sokolské zahradě proběhlo nejen setkání s hasiči z partnerských měst
Nové Paky a polských Pieszyc, ale také soupeření družstev v netradičních disciplínách (skákání v pytli, chůdy,
pivní štafeta, trakaře, letní lyže, netradiční PÚ). Oproti loňsku, kdy každé družstvo soutěžilo za svou obec nebo
město, byli tentokrát všichni soutěžící rozděleni dle barev, takže v každém družstvu byli zástupci z Bohuslavic,
Nové Paky i Pieszyc. Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony, ale kdo zvítězí, nebylo až tak důležité.
Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Michal Čepelka, Lucie Gavláková, Jiří Havelka, Lucie Hladíková, Lenka
Hronovská, Jiří Lejsek, Aleš Kornas, Josef Meloun, Lenka Nováková, Klára Petříková a Lukáš Timura. Dále všichni
přítomní mohli shlédnout ukázku mladých hasičů z kategorie přípravky SDH Bohuslavice a ukázky zásahové
jednotky Policie ČR. K tanci a poslechu také zahrála skupina J. K. Band.
Sběr elektrozařízení.
V pondělí 7. září 2015 provedli někteří členové Sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice v naší obci sběr
vysloužilého a nepotřebného elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“ Svoz byl proveden
v odpoledních hodinách po celé obci zdarma. Pokud někdo z Vás nestihl na již zmíněný den „elektroodpad“
připravit, svoz bude opakován v příštím roce. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Jiří Hanuš, Tomáš Stonjek,
Lukáš Timura a Josef Vaňát.
Oslavy v Nové Pace.
V sobotu 12. září se v Nové Pace konaly oslavy u příležitosti 140 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů a 40 let od založení požární stanice HZS v Nové Pace. Na Masarykově náměstí všichni přítomní mohli mj.
zhlédnout ukázky hasičské techniky ať už historické nebo té nejmodernější, vodní fontány, Policie ČR a ZZS. Dále
zde proběhly ukázky mladých hasičů. Poté následoval slavnostní oběd a slavnostní schůze. Oslavy byly
zakončeny společenským večerem. Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Karel Čepelka st., Karel Čepelka ml., Libor
Fejtek, Veronika Fejtková a Tomáš Honzík.
Tradiční posvícení.
V soboru 10. října náš sbor uspořádal tradiční posvícenskou zábavu, která se konala v Orelně
v Bohuslavicích. K tanci a poslechu hrála stejně jako v loňském roce skupina Proradost
(http://www.proradost.net/). Připraveno bylo také občerstvení, které zajišťovala restaurace U Medvěda.
Pozvánka na VVH.
Všechny členy SDH bych chtěl pozvat na Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů
v Bohuslavicích, která se bude konat v sobotu 9. ledna 2016 od 17 hodin v restauraci U Ježků v Bohuslavicích.
Občerstvení zajištěno, pozvání platí též pro partnery a partnerky.
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 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016.

Karel Čepelka ml.
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Dne 31. 8. 2015 byla, v souladu se zněním Smlouvy o dílo s firmou G MONT CR s r.o. Chrudim, ukončena a
předána stavba 3. etapy tlakové kanalizace v naší obci.
Stavba zahrnovala dostavbu kanalizačních řádů, včetně tlakových kanalizačních přípojek ukončených
domovní čerpací šachtou. Bylo položeno 3 125 m hlavních řádů, 2 432 m podružných řádů a 129 čerpacích šachet
(2 šachty nebyly osazeny z důvodu prázdné stavební parcely, 2 šachty zůstaly na obci jako rezerva pro další
výstavbu). Nasazení provádějící firmy bylo v některých okamžicích hektické, chybělo dostatečné množství
pracovníků na odborné úrovni (převážně na dokončovacích pracích) a rovněž chybělo i zodpovědné vedení
pracující party dělníků. Přes všechny problémy se ale podařilo dílo dokončit a stavba mohla být v termínu
předána. Ode dne předání plyne záruční doba na provedenou stavbu po dobu 60 měsíců. Během této doby
budou průběžně odstraňovány závady, které se zcela jistě projeví při slehnutí výkopů a z důvodu nedostatečné
úpravy povrchů po zimním období. Žádám tímto všechny majitele nemovitostí, kterých se stavba dotkla, o
informace o vzniklých závadách. Závady budou zaznamenány a vždy v souhrnu po etapách řešeny.
V závěru letošního roku bude provedena kolaudace celé stavby, tzn. 1. – 3. etapy, včetně čističky odpadních
vod, která byla vybudována v první etapě . V současné době je na Odboru životního prostředí v Novém Městě
nad Metují podána žádost o kolaudaci, která je stanovena na 19. ledna 2016. Do té doby je nutné obstarat
vyjádření řady institucí. V souvislosti s kolaudací a dokončením stavby TK je nutné provést přepojení odpadních
vod a jejich odvádění vybudovaným tlakovým potrubím na ČOV, čímž bude vyřešeno odkanalizování celé obce.
Po provedené kolaudaci celé stavby bude vyvíjen tlak ze strany obce i životního prostředí v Novém Městě nad
Metují na připojení všech nemovitostí na TK a ukončení vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace a
potoků. Připomínám, že vodo instalatér, se kterým je projednána součinnost a který je vybaven potřebnými
informacemi i materiálem pro připojení, je pan Ježek, tel. 607 509 020, který za úplatu provede požadovaný úkon.
Podotýkám, že není nutné oslovit pana Ježka, přepojení je možno provést svépomocí, případně jiným
řemeslníkem, za předpokladu dodržení předepsaného způsobu připojení (pryžová manžeta). Potřebné manžety
pro utěsnění nátoku jsou k disposici na obci. V případě připojení vlastními silami je nutné ohlásit na OÚ jeho
provedení (otevření řádu). S připojením na novou čerpací šachtu souvisí i vyvezení stávajícího septiku nebo
žumpy. To je možné v současné době pouze prostřednictvím VAK. Je naprosto nevhodné a nepřípustné
přečerpávat obsah septiků do čerpacích šachet TK a „posílat“ ho na ČOV. Fekálie v septiku jsou již vyhnilé a
naruší vyhnívací proces na ČOV. Rovněž je nepřípustné jejich přečerpávání do dešťové kanalizace a potoků.
Věřím, že přes antipatie mnohých občanů ke způsobu odváděných splaškových vod a ke zvolenému systému
odkanalizování obce, bude kanalizace fungovat bez větších problémů, zlepší se čistota a klima v obci a postupně
se vyčistí potoky i celá kaskáda rybníků (bude-li dostatek vody). Výstavba kanalizace byla v určité době zahájena
systémem tlakového odvádění a nyní nebyla jiná možnost, než ji v tomto duchu dobudovat.
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V závěru roku nás čekají další tři akce, částečně financované z dotačních titulů. Nejrozsáhlejším projektem je
výstavba bytového domu pro seniory.
Jak jste si jistě všimli, výstavba byla zahájena předáním staveniště prováděcí firmě Stavoka Kosice a.s., dne 21.
9. 2015. Zahájení stavby předcházelo hektické a časově náročné výběrové řízení na dodavatele stavby a
dolaďování prováděcího projektu, který vlivem časové tísně vykazoval řadu nedostatků. Po vyhodnocení osmi
cenových nabídek a vyloučení tří uchazečů pro neúplnost nabídkové dokumentace, byla dne 12. 8. 2015
vyhodnocena jako vítězná firma BW – Stavitelství, s.r.o. Holice, s nabídkovou cenou 8 587 001,58 Kč bez DPH.
V zákonné lhůtě, dne 28. 8. 2015, vznesla námitku proti vyloučení firma KERSON spol. s r.o. Po osobním jednání
se starostou se firma odvolání vzdala. Po uplynutí nutné doby na odvolání a před předáním staveniště vítězné
firmě BW STAVITELSTVÍ, s.r.o. Holice, nám bylo sděleno, že firma není schopna předložit k podpisu smlouvy
požadovanou bankovní záruku, tudíž od podpisu smlouvy odstupuje. Okamžitě bylo zahájeno jednání s další
firmou, která se umístila jako druhá v pořadí ve výběrovém řízení. Dne 18. 9. 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo
s firmou Stavoka Kosice, a.s., se sídlem Kosice 130, která se zavázala stavbu realizovat za cenu 8 885 015 Kč bez
DPH a splňovala všechny podmínky pro uzavření smlouvy. Po uplynutí zákonné doby a po schválení
zastupitelstvem obce, dne 17. 9. 2015, byla stavba zahájena.
Největší problém se rýsoval v časovém provedení stavby a profinancování získané dotace do konce listopadu
2015. V současné době je provedena hrubá stavba, zastřešení objektu, instalace sítí a částečně jsou hotové vnitřní
omítky, takže mohl být dán požadavek na proplacení dotace. Ta byla již Ministerstvem pro místní rozvoj
proplacena a dále postoupena prováděcí firmě Stavoka Kosice, a.s.
Nyní budou dále probíhat stavební práce až do dokončení stavby, včetně terénních úprav okolí stavby
v průběhu prvního pololetí příštího roku a profinancování zbytku nákladů z obecních prostředků. S úpravou
okolí bude samozřejmě souviset i odstranění stavby evangelické fary, úprava příjezdové komunikace a osázení
vzniklého prostoru zelení.
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Další akcí bylo doplnění tří herních prvků na hřiště u Základní školy Bohuslavice, které jsou již nainstalovány
a v závěru října byly předány k užívání. Pochopitelně zatím chybí travnatý povrch, který se obnoví v jarních
měsících po osetí.
Ve výběrové řízení předložila nejvhodnější nabídku firma TR ANTOŠ s.r.o. Turnov, s nejnižší cenou, která
činila 290 007 Kč. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
s názvem „Dětské hřiště Bohuslavice“, byla poskytnuta ve výši 203 004 Kč. Zbytek uhradila obec z vlastních
zdrojů. Umístěním herních prvků na hřiště u ZŠ bude uspokojena skupina starších školáků.
Součástí rozšíření dětského hřiště byla i úprava stávajícího hřiště a parkovací plochy vedle OÚ, kde bylo
vybudováno svépomocí nákladem 306 386 Kč odstavné parkoviště pro návštěvníky ZŠ, OÚ a pošty. Dokončení
této akce proběhne v příštím roce.
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Poslední dotací, přijatou v letošním roce, je dotace ve výši 122 000 Kč z dotačního programu Královéhradeckého
kraje na Obnovu historických varhan. Celková výše rekonstrukce činí 380 000 Kč.
I tato dotace je časově náročná a musí být zrealizována do konce letošního roku. Zrekonstruované varhany se
představí na čtvrtém adventním koncertě 20. prosince 2015 v 17.00 hod, kde vystoupí ve varhanním recitálu,
doplněném videoprojekcí, umělec MgA. Pavel Svoboda z Valu u Dobrušky a Jaroslav Pultar z Bohuslavic s hrou
na trubku. Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou pozvat všechny občany obce i přespolní na tento hodnotný
adventní koncert.
Kulturní akce v letošním roce budou završeny kulturním programem spojeným s troubením pod vánočním
stromem 23. prosince 2015, již v 18.30 hod., za účinkování malé dechové hudby Valánečka, jemuž bude
předcházet produkce živé hudby s programem vánočních melodií, pohoštěním svařeným vínem a dále možnost
zakoupení různých vánočních pochutin.

Vlastimil Nývlt, místostarosta

OBEC Bohuslavice přeje všem občanům do nového roku 2016 hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 4/2015

Strana 11

