ZPRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE
vydává obecní úřad

3/2016

ZDARMA

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Zápis č. 8/2016
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 12. 12. 2016 od 18:00
hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni:

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

Omluveni:

Kyral Roman

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Rozpočtové provizorium na rok 2017
4. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
6. Odpis pohledávky KTP QUANTUM
7. Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 790/6
8. Žádost o dotace Jednoty OREL Bohuslavice
9. Žádost o dotaci SDH Bohuslavice
10. Zpráva z jednání Školské rady
11. Darovací smlouva MJINDRA Kovoobrábění
12. Darovací smlouva AGRO CS a.s.
13. Rozpočtové opatření č. 5/2016
14. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 38
15. Diskuse
16. Závěr
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 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:
0
ZDRŽEL SE:
0
Doplněný program byl jednohlasně schválen.

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

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

Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byla schválena.

ZDRŽEL SE:

0

3. Rozpočtové provizorium na rok 2017
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2017.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017.

0

ZDRŽEL SE:

0

4. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017
ZO bylo seznámeno s celkovými náklady za odpad v roce 2016. Pan starosta navrhl poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2017 ve výši 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Bohuslavice. Náklady na svoz se díky
odpovědnějšímu třídění ze strany občanů snížily, tudíž je navrženo ponechat výši poplatku na stejné úrovni jako
v roce 2016 s tím, že bude i nadále kladen důraz na další snižování nákladů.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 500 Kč za osobu s trvalým pobytem
v obci Bohuslavice.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
ZO bylo předloženo ke schválení rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - 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:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí dle přiloženého návrhu.
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6. Odpis pohledávky KTP QUANTUM
ZO bylo seznámeno s návrhem převedení nevymahatelné pohledávky KTP QUANTUM v celkové výši 966 588 Kč
z účtu 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky do vedlejší evidence účetnictví - podrozvahy.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje převod pohledávky KTP QUANTUM v celkové výši 966 588 Kč z účtu 469 do podrozvahy.

7. Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 790/6
ZO bylo seznámeno s žádostí pana Jaroslava Černého, Bohuslavice čp. 144 na odkoupení obecního pozemku p.č.
790/6 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje záměr prodat obecní pozemek p.č. 790/6 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.

8. Žádost o dotaci Jednoty OREL Bohuslavice
ZO bylo seznámeno se žádostí o dotaci Jednoty OREL Bohuslavice. Dotace bude použita na provozní náklady na
budovu orelny a pořádání kulturních a sportovních akcí v roce 2017.
.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje žádost o dotaci Jednotě OREL Bohuslavice ve výši 49 500 Kč na rok 2017.

9. Žádost o dotace SDH Bohuslavice
ZO bylo seznámeno se žádostí spolku SDH Bohuslavice. Dotace bude použita na nákup výstroje, vybavení a
financování soutěžních družstev žen a dětí.
Hlasování:
ANO:
9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje žádost o dotaci SDH Bohuslavice ve výši 70 000 Kč na rok 2017.

1 (p. Novotný)

10. Zpráva z jednání Školské rady
ZO bylo seznámeno se zprávou z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice.
ZO bere na vědomí.

11. Darovací smlouva MJINDRA Kovoobrábění
Firma MJINDRA Kovoobrábění, Bohuslavice čp. 10 daruje obci Bohuslavice finanční dar ve výši 3 000 Kč na
financování nákladů při pořádání adventních koncertů.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč.

0

ZDRŽEL SE:

0

12. Darovací smlouva AGRO CS a.s.
Firma AGRO CS a.s., Říkov, čp. 265 daruje obci Bohuslavice finanční dar ve výši 10 000 Kč na financování nákladů
při pořádání adventních koncertů.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč.

0

ZDRŽEL SE:

0

0

ZDRŽEL SE:

0

13. Rozpočtové opatření č. 5/2016
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5/2016.
Hlasování:
ANO:
10
NE:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
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14. Záměr prodeje pozemku p.č. 38/1
ZO bylo seznámeno s opakovanou žádostí pana Josefa Syrovátky, Bohuslavice na odkoupení části obecního
pozemku p.č. 38 v k.ú. Bohuslavice nad Metují. Vzhledem k možnosti využití tohoto pozemku na přístupový
chodník k Základní škole a na dětské hřiště záměr nebyl schválen.
Hlasování:
ANO:
0
NE:
0
Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 38 nebyl schválen.

ZDRŽEL SE:

10

15. Diskuse
Starosta informoval přítomné, že obec Bohuslavice byla oceněna Euroregionem Glacensis za aktivní přístup
v oblasti přeshraniční spolupráce.
Starosta dále informoval o přidělení dotací obci Bohuslavice v rámci přeshraniční spolupráce obce Bohuslavice,
města Nová Paka a polského města Pieszyce.
1. Projekt s názvem „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“ – jedná se o projekt kulturních a
sportovních akcí všech tří partnerských obcí.
2. Mikroprojekt s názvem „Polsko-česká aktivní turistika“ - jedná se projekt obce Bohuslavice a města
Pieszyce. V Bohuslavicích v rámci tohoto projektu budou vybudovány odpočinková místa a směrníky
s informačními tabulemi. V Pieszycích vznikne nový skatepark

Co jste hasiči…
Z činnosti výjezdové jednotky:
Pondělí 8. srpna: výjezd k požáru pole s ječmenem nedaleko Velké Jesenice, který vznikl před
jednou hodinou odpolední. Za horkého a větrného počasí bylo ohněm zasaženo nejen strniště, ale také
ještě nesklizené obilí. Zasahovalo zde celkem sedm jednotek. Profesionální hasiči z Náchoda a
Jaroměře, dále JSDH z České Skalice, Nového Města nad Metují, Velké Jesenice, Jasenné a Bohuslavic.
Příčinou požáru byla jiskra od kamene, který vnikl do kombajnu skízejícího již zmíněné obilí. Za JSDH
Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Martin Hemelík a Lukáš Timura.
Pátek 4. září: prověrky techniky JPO sborů dobrovolných hasičů okrsku Nové Město nad Metují
ve Vršovce. Na naší technice včetně vybavení nebyly shledány žádné závady. Za JSDH Bohuslavice se
zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Jiří Hanuš a Lukáš Timura.
Pátek 16. září: výjezd k údajnému požáru pole s kukuřicí nedaleko naší obce směrem na
Slavětín, který byl naši jednotce nahlášen ve 22,32 hodin. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár
slámy uskladněné na volném prostranství nedaleko vzrostlé kukuřice. Poté bylo rozhodnuto, že
přítomné jednotky HZS PS Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují a Bohuslavice nebudou zasahovat a
uskladněná sláma se nechá kontrolovaně dohořet. Po dohodě s velitelem zásahu naše jednotka
prováděla dozor a po čtvrté hodině ranní předala požářiště majiteli. Za JSDH Bohuslavice se zúčastnili:
Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Jiří Hanuš, Martin Hemelík, Patrik Mencel, Petr Novotný, Aleš Petr, Tomáš
Stonjek a Lukáš Timura.
Pátek 7. října: taktické cvičení JPO sborů dobrovolných hasičů okrsku Nové Město nad Metují
v Nahořanech na tato témata: radiokomunikace - spojení složek IZS, plnění požárních automobilů
vodou z hydrantů a vodních zdrojů, zadržování ropných látek, práce ve výškách a zdravověda poleptání žiravinami. Za JSDH Bohuslavice se zúčastnili: Jiří Černý, Petr Čepelka, Libor Fejtek, Josef
Hemelík, Martin Hemelík a Lukáš Timura.
Pátek 11. a sobota 12. listopadu: školení preventistů na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Účast
Josef Hemelík a Tomáš Stonjek.
Sobota 19. listopadu: výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu též ve Velkém Poříčí. Účast
Jiří Černý, Petr Čepelka, Martin Hemelík a Lukáš Timura.
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Sobota 10. prosince: výjezd k požáru pergoly na zahradě rodinného domu v ulici U Lípy
v Novém Městě nad Metují. Pravděpodobnou příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci. Zde se
zúčastnily tři jednotky: profesionální hasiči z Dobrušky, JSDH Nové Město nad Metují a JSDH
Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Jiří Hanuš, Josef Hemelík a Lukáš
Timura).
Z činnosti našich nejmenších.
V sobotu 3. září se v areálu evangelického kostela konala Bohuslavická pouť. Při této příležitosti
byl slavnostně otevřen nově postavený Dům pro seniory s možností prohlídky pro veřejnost. Mimo
různých koncertů (Valanka, varhanní koncert + Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují,
Evegreen Dixielang Band z Nové Paky) mohli všichni přítomní také zhlédnout taneční vystoupení a
ukázku požárního útoku našich nejmenších hasičů - přípravky.
V neděli 18. září se v areálu LTD Pavlátova louka u Nového Města nad Metují konal Festival
hasičských přípravek nejen Královéhradeckého kraje. Tento festival je prezentací činností a dovedností
dětí předškolního věku pracujících při kolektivech mladých hasičů SH ČMS. Hlavními body programu
byla vystoupení všech 9 přihlášených kolektivů (Bačetín, Bohuslavice, Horní Lánov, Hřibojedy, Nové
Město n. M., Sovětice, Velká Bukovina, Zvole a hosté z Polska - Minkowice Oławskie). Naše přípravka
předvedla opět taneční vystoupení, požární útok a také překážkový běh. Dále byl připraven bohatý
doprovodný program. Své vystoupení mj. předvedl kouzelník Mr. Carlo, nejmenší mažoretky souboru
MONA Náchod, zhlédnout bylo možné také představení amatérského loutkového divadla „Marná
snaha“ ze Suchého Dolu, ukázku hasičské techniky, využít skákací hrad, velkou trampolínu, facepainting
(malování na obličej) a také předvést své umění v různých dětských zábavných hrách a soutěžích.
Celodenním programem účastníky této akce provázeli populární postavičky z filmu Madagaskar.
Fotogalerii si můžete prohlédnout na stránkách MH okresu Náchod (www.mladihasici.xf.cz).
Soutěž mladých hasičů.
V sobotu 15. října se konal XIX. ročník Závodu hasičské všestrannosti v Mezilesí. Mladší a starší
žáci zde soutěžili v pětičlenných družstvech, v kategorii dorostu se soutěžilo nejen v družstvech, ale i
v jednotlivcích. V kategorii mladších žáků jsme měli dvojí zastoupení. Družstvo A (Radim Čečetka, Nikol
Černá, Kristýna Hanušová, Zuzana Macková a Antonín Timura) obsadilo s 11 trestnými minutami 6.
místo, družstvo B (Štěpán Beneš, Kristýna Černá, Viktorie Mrštilová, Andrea Stolinová a Martina
Šitinová) s 25 trestnými minutami 17. místo. Zde startovalo celkem 31 družstev. Ve starších žácích jsme
zastoupení neměli. V kategorii dorostu v jednotlivcích startovali Aleš Rydlo (věkem ještě starší žák) a
Michal Čepelka. Aleš obsadil s 6 trestnými minutami z 9 startujících 7. místo. Michal předvedl
bezchybný výkon a s nejrychlejším časem na trati a žádnými trestnými minutami se mu podařilo
zvítězit. Úspěšně tak navázal na jarní triumf v ZHV v Nahořanech.
Výsledky celoročních soutěží MH: kolektivy mladých hasičů v okrese Náchod jsou každoročně
hodnoceny v Poháru starosty OSH Náchod (součet výsledků dalších dvou soutěží - Poháru Okresní
odborné rady mládeže a hodnocení aktivity). Letos jsme po mnoha letech neměli družstvo starších
žáků, takže zde je jen umístění žáků mladších: z celkového počtu 41 družstev se naši mladší žáci umístili
na 11. místě.
Soutěže družstev žen a mužů.
Družstvo žen se zúčastnilo 5. - 8. kola Náchodské ligy: 27. srpna ve Vysokově - 9. místo z 10
družstev, 3. září v Novém Hrádku - 3. místo z 10 družstev, 10. září v Bukovici - 7. místo z 10 družstev a
17. září v Kramolně - 1. místo z 10 družstev.
V Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují se zúčastnilo také čtyř soutěží: 2. července
v Černčicích - 1. místo ze 4 družstev, 15. července v Provodově - neplatný pokus z důvodu
nesešroubovaného savicového spojení, 20. srpna v Přibyslavi - 4. místo ze 4 družstev a 24. září ve
Spech - 1. místo - jiné družstvo nestartovalo.
Účast na třech soutěžích Podorlické ligy: 9. července ve Sněžném - 8. místo z 9 družstev, 16.
července v Meziměstí - 8. místo z 9 družstev a 23. července v Jeníkovicích - 10. místo z 10 družstev.
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Účast na dalších pohárových soutěžích: 29. července v Jílovicích - noční soutěž - 6. místo ze 7
družstev, 30. července v Tutlekách - noční soutěž - 1. místo z 2 družstev, 6. srpna v Bukovici - soutěž
o nejlepší sání - družstvo A 3. místo a družstvo B 5. místo z 5 družstev a 27. srpna ve Vysokově - noční
soutěž - 2. místo ze 4 družstev, na úzké hadice 1. místo z 3 družstev.
Na těchto soutěžích družstvo žen reprezentovaly: Barbora Doležalová, Lucie Hanušová, Lucie
Gavláková, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Lenka Nováková, Jana Reková a Klára
Petříková.
Družstvo mužů se zúčastnilo tří soutěží v Poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují: 2.
července v Černčicích - 4. místo z 10 družstev, 15. července v Provodově - 2. místo z 15 družstev a 24.
září ve Spech - 2. místo z 5 družstev.
Na těchto soutěžích družstvo mužů reprezentovali: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Michal
Čepelka, Petr Čepelka, Petr Gavlák, Lucie Hanušová, Marie Hušková, Lenka Nováková a Jana Reková.
Výše uvedené soutěže družstev žen a mužů (mimo 6. srpna v Bukovici) se konaly v požárním
útoku. Celkové výsledky v roce 2016:
Náchodská liga - družstvo žen obsadilo z 11 družstev 5. místo.
Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují - družstvo žen v konkurenci 5 družstev tento pohár
vyhrálo, družstvo mužů z 13 družstev obsadilo 3. místo.
Oslavy OSP Piskorzow.
Od našich polských kolegů obdržel náš sbor pozvánku na oslavy 70. let od založení
„Ochotniczej Straży Pożarnej“ v Piskorzowě, které se konaly v sobotu 2. července. Začaly průvodem od
hasičské zbrojnice do kostela Jana Nepomuckého, kde se konala mše svatá. Poté se všichni zúčastnění
přemístili opět do prostor hasičské zbrojnice a jejího okolí. Zde následovalo odhalení pamětní desky
k již zmíněnému výročí, předání medailí a různých vyznamenání členkám a členům OSP Piskorzow, bylo
možné si prohlédnout hasičskou zbrojnici včetně techniky a také shlédnout prezentaci o historii OSP.
Za SDH Bohuslavice se zúčastnili: Josef Hemelík, Karel Čepelka ml., Jitka Čepelková, Jiří Hanuš, Denisa
Hanušová, Libor Fejtek, Hana Fejtková, Martin Kříž a Marcela Světlíková.
Sběr elektrozařízení, úklid a údržba.
V sobotu 24. září byl proveden některými členy SDH v naší obci sběr vysloužilého a
nepotřebného elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“ Další členové se podíleli na
údržbě techniky a úklidu hasičské zbrojnice. Účast: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Jiří Hanuš,
Jiří Havelka, Josef Hemelík, Martin Hemelík, Patrik Mencel, Jiří Kvirenc, Roman Kyral a Josef Vaňát.
Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat, abyste po provedení zmíněného svozu již nevozili
další „elektroodpad“ před prostory čistírny odpadních vod. Tento „elektroodpad“ budete mít možnost
opět připravit před své domy na jaře příštího roku (březen nebo duben - termín bude upřesněn) a opět
Vám bude zdarma odvezen.
Tradiční posvícení.
V soboru 8. října náš sbor uspořádal tradiční posvícenskou zábavu, která se konala v Orelně
v Bohuslavicích. K tanci a poslechu hrálo stejně jako v loňském roce hudební uskupení Proradost
(www.proradost.net). Připraveno bylo také občerstvení, které zajišťovala hospoda 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 14. ledna 2017 od 18 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 2017.
Karel Čepelka ml.
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Euroregion Glacensis slaví 20. narozeniny

Dne 5. prosince 2016 uplynulo přesně 20 let,
kdy byly slavnostně podepsány dokumenty o založení
Euroregionu Glacensis.

Euroregion Glacensis je sdružením krajů, měst a obcí na území
Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje a je největším
euroregionem na česko-polské hranici. V souvislosti s touto slavnostní událostí
pořádal Euroregion Glacensis ve dnech 1. a 2. prosince 2016 ve Špindlerově
Mlýně výroční konferenci. Účastníci si mohli poslechnout prezentace
související s přeshraniční spoluprací, např. na téma statistiky cestovního ruchu
na česko-polském pohraničí nebo infrastruktura pro překračování hranic na
území Euroregionu Glacensis. Součástí konference bylo také slavnostní
ocenění nejaktivnějších českých a polských subjektů, které se během
uplynulých 20 let zapojily do přeshraniční spolupráce a přičinily se o to, že
Euroregion Glacensis je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších euroregionů.
Ocenění obdrželi také významné osobnosti, jež se zasloužili o jeho rozvoj.
Euroregion Glacensis vydal k této příležitosti také speciální číslo zpravodaje,
kde mapuje celou historii euroregionu.
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V rámci slavnostního večera proběhla také následující ocenění:
Euroregion Glacensis uděluje ocenění za aktivní přístup v oblasti přeshraniční
spolupráce:
za českou část:
obci Bílá Voda, obci Bohuslavice nad Metují, městu Broumov, městu Červený Kostelec,
městu Hronov, městu Králíky, městu Lanškroun, městu Letohrad, městu Meziměstí,
městu Náchod, obcí Orlické Záhoří, městu Police nad Metují, městu Rokytnice v Orlických
horách, městu Staré Město, městu Trutnov, městu Ústí nad Orlicí, městu Vrchlabí,městu Žacléř
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