vydává obecní úřad

2/2016

ZDARMA

Zápis č. 7/2016
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 27.10.2016 od 18:00
hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni:

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

Omluveni:

Hladíková Jana, Kvirenc Radek

Program:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky
3. Dodatek č. 1 SOD s firmou RAISA, spol. s r.o., Kolín
4. Smlouva o dílo s firmou JAN-PRO, s r.o., Hořice
5. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
6. Nájemní smlouva pro DPS
7. Schválení výše stočného na rok 2017
8. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s f. ZEPO Bohuslavice, a. s.
9. Nákup kompostérů se spoluúčastí občanů
10. Průběžné měření rychlosti v obci
11. Rozpočtový výhled na roky 2017- 2021
12. Rozpočtové opatření č. 4/2016
13. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
14. Smlouva o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce
15. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
16 Žádost Českého zahrádkářského svazu Bohuslavice
17. Diskuse
18. Závěr
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1. Zahájení, doplnění a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 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
Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

ZDRŽEL SE:

0

Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

0

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

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

3. Dodatek č. 1 SOD s firmou RAISA, spol. s r.o., Kolín
ZO bylo seznámeno s Dodatkem č.1 smlouvy o dílo s firmou RAISA, spol s.r.o., Kolín. Dodatek prodlužuje termín
dokončení stavebních prací na rekonstrukci veřejného osvětlení do 31. 5. 2017.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje Dodatek č. 1 SOD s firmou RAISA, spol. s r.o., Kolín a pověřuje starostu jeho podepsáním.

4. Smlouva o dílo s firmou JAN-PRO, s r.o., Hořice
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o dílo s firmou JAN-PRO, s r.o., Hořice na zpracování projektové dokumentace
na akci „ Oprava veřejného osvětlení v obci Bohuslavice – “Malá strana“ v celkové výši 53.900,- Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JAN-PRO s r.o., Hořice v celkové výši 53.900,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu podepsáním této smlouvy.

5. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti domu pro seniory v Bohuslavicích.
V rámci podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ bylo rozhodnuto o poskytnutí
podpory ve formě investiční dotace ve výši 4.800 000,- Kč na projekt s názvem „B.j. 8 PB – PČB Bohuslavice“.
Obec touto smlouvou zřizuje ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR zástavní právo k nemovitosti, a to
pozemku parc.č. 593, jehož součástí je budova č.p. 400 k.ú. Bohuslavice nad Metují. Zástavní právo se sjednává
na dobu 20 let, tj. do 19.8.2036.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, a to pozemku parc .č.593 s budovou č.p. 400
v k.ú. Bohuslavice nad Metují. Zástavní právo se sjednává do 19.8.2036. ZO pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

6. Nájemní smlouva pro DPS
ZO bylo seznámeno s návrhem Nájemní smlouvy pro nájemníky domu pro seniory v Bohuslavicích.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO schvaluje Nájemní smlouvu pro nájemníky domu pro seniory v Bohuslavicích.
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7. Schválení výše stočného na rok 2017
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 32,82 Kč bez DPH pro další zúčtovací období, které
začne běžet v roce 2017 a zároveň jako přílohu Úplné znění příloh vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů.

8. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s f. ZEPO Bohuslavice, a. s.
ZO bylo seznámeno s Dodatkem č.1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 3294 ze dne 28.11.2008
s firmou ZEPO Bohuslavice, a. s.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
1 (p. Kyral)
ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 3294 ze dne 28.11.2008 s firmou
ZEPO Bohuslavice, a. s. a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku.

9. Nákup kompostérů se spoluúčastí občanů
ZO po vzájemné dohodě odložilo tento bod na příští jednání a pověřilo starostu zjištěním dalších alternativních
možností sběru bioodpadu.

10. Průběžné měření rychlosti v obci
Starosta navrhl potřebu řešení dodržování rychlosti projíždějících vozidel v obci na krajských i místních
komunikacích, např. průběžným měřením rychlosti atd.. ZO pověřilo starostu zjištěním bližších informací k této
problematice.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
0
ZDRŽEL SE:
ZO pověřuje starostu zjištěním bližších informací k této problematice.

1 (p. Vaňát)

11. Rozpočtový výhled na roky 2017- 2021
ZO bylo seznámeno s Rozpočtovým výhledem hospodaření obce Bohuslavice na roky 2017- 2021.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Rozpočtový výhled hospodaření obce Bohuslavice na roky 2017- 2021.

12. Rozpočtové opatření č. 4/2016
ZO bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 4/2016.
Hlasování:
ANO: 8
NE:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.

0

ZDRŽEL SE:

1 (p. Syrovátko)

13. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
ZO bylo seznámeno se žádostí pana Jana Boučka, Bohuslavice č.p. 49 o odkoupení části obecního pozemku p.č.
177/1.
Hlasování:

ANO:
3 (p. Nývlt, p. Novotný, p. Vaňát)
NE:
0
ZDRŽEL SE:
6 (p. Syrovátko, p. Zítko, p. Menclová, p. Kyral, p. Voborníková, p. Tojnar)
ZO neschválilo žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 177/1.
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14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-2014811/VB2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Výše jednorázové náhrady
činí 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-2014811/VB2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

15. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
ZO bylo seznámeno se žádostí paní Lenky Kornasové, Bohuslavice č.p. 286 o odkoupení části obecního pozemku
p.č. 134. Po diskusi ZO rozhodlo schválit záměr prodat pozemek p.č. 134, a to za předpokladu, že zájem koupit si
svoji část pozemku vysloví všichni majitelé sousedních pozemků.
Hlasování:

ANO:
6 (p. Nývlt, p. Syrovátko, p. Menclová, p. Vaňát, p. Voborníková, p. Kyral)
NE:
0
ZDRŽEL SE:
3 (p. Zítko, p. Novotný, p. Tojnar)
ZO schválilo záměr prodat obecní pozemek p.č. 134.

16. Žádost Českého zahrádkářského svazu Bohuslavice
ZO bylo seznámeno s žádostí spolku Český zahrádkářský svaz Bohuslavice o souhlas s umístěním sídla spolku do
nemovitosti č.p. 91 vlastněné obcí Bohuslavice.
Hlasování:
ANO: 9
NE:
0
ZDRŽEL SE:
0
ZO vyslovuje souhlas s bezplatným umístěním sídla spolku Český zahrádkářský svaz Bohuslavice, IČ:62731475
do budovy vlastněné obcí č.p. 91, stojící na pozemku p.č. 597 v k.ú. Bohuslavice nad Metují
(evangelická škola) a pověřuje starostu obce udělením písemného souhlasu.

17. Diskuse
18. Závěr

Opakovaná apelace na majitele psů.
Opakovaně upozorňujeme majitele psů na povinnost řádného zabezpečení
proti jejich volnému pohybu po obci a ohrožování procházejících občanů a
dětí. Ohrožující jsou jednotlivě se pohybující psi, násobně ohrožující jsou psi
pohybující se ve smečce a to již od počtu dvou psů především velkých a
bojových plemen. Prosím o zvážení nutnosti vlastnění více psů a hlavně o
jejich bezpečné zajištění. Samovolný pohyb psů bude řešen v součinnosti
s policií ČR vystavením blokové pokuty nebo správním řízením, příp. jejich
odchytem a umístěním v psím útulku na náklady majitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vlastimil Nývlt, místostarosta
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Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat
„technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisního
technika najdete snadno i na internetu
11. 10. 2016

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí
splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu
10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1.
ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o
revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun.
Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle
zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním
okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k
trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s
tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první
revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí
domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v
každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující
výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí
nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak
i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a
rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
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„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale
technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k
minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel
má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou
zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak
zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů
vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel
odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.
4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z OPŽP
2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo
v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4
kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně
podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na
znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.
TIP MŽP: Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti,
že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má
oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete
takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i "revizi zdarma".
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl
poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke
hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků
topenářské techniky, najdete zde. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR,
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam revizních techniků
vedený Klastrem Česká peleta je k dispozici také zde.
Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají
více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice.
Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a
udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle
kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici.
U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.
TIP MŽP: Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu svého
výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se
přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá,
můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v
osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku,
regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly
revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění
dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření
nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní
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prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se
mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize
vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá
doklad o kontrole technického stavu kotle najdete zde.
TIP MŽP: Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro zvýšený zájem i pořadníky.
Domluvte se, jestli v dohledném termínu neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů ve vaší
obci, v takovém případě se vám může zlevnit cena za dojezd.
Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení „k provozování a ke kontrole spalovacích
stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na
internetových stránkách MŽP.
Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak má
proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.
TIP MŽP: S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete obrátit také přímo na Asociaci
podniků topenářské techniky na www.aptt.cz. Další informace najdete také zde.
Září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před
dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat.
Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní
třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat
na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se
jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise
splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít
probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.
Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena
bude jen 4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které
splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
TIP MŽP: Neváhejte se žádostí o kotlíkovou dotaci. První vlna kotlíkových dotací postupně končí ve
všech krajích, o dotaci na nový kotel až 127 500 Kč byl obrovský zájem. Druhou vlnu kotlíkových
dotací spustí MŽP na začátku příštího roku. Podmínky dotace budou záviset na vyhodnocení první
výzvy. Kotlíkové dotace administrují pro MŽP kraje. Obraťte se proto na svůj krajský úřad a
informujte se o aktuálním stavu. Kontakty na jednotlivé kraje najdete zde.
předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“
K přestupkům a pokutám
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky. U nich platí, že při provozování kotle
nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud
se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu,
hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta
až 50 tisíc korun.
Odkaz Ministerstva životního prostředí
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Likvidace biologického odpadu.
Přiblížil se konec roku a sním i letošní produkce biologického odpadu z našich zahrad. Likvidaci tohoto
odpadu jsme dosud řešili týdenním svozem ze tří stanovišť prostřednictvím firmy VOSPOL spol. s r.o.
Přepychy a ukládáním těchto odpadů na přidělené úložiště při výjezdu z obce směrem na Slavětín,
které jsme měli projednané s vedením ZEPA. V souvislosti se změnou majitele ZEPA tato dohoda
pravděpodobně skončí. Skončí i důvodu nekázně některých našich i přespolních občanů, kteří
neváhají a na úložiště biologického odpadu navážejí i přes upozornění a specifikaci na informační
tabulce při vjezdu vše od trávy, listí a větví až stavební suť a to i přes opakované apely obce i ZEPA.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hledáme další možnosti likvidace biologických odpadů.
Jedna z nich je i využití nabídky firmy JRK s.r.o. na nákup zahradních kompostérů pro majitele
nemovitostí. Jeden exemplář bude možno pro představu shlédnout na obecním úřadě. Na vývěsní
tabuli v chodbě OÚ najdete celý sortiment nabízených kompostérů. Současně poslední list
Zpravodaje slouží jako nezávazný anketní lístek, který v případě zájmu o kompostér oddělte, vyplňte
a předejte na obecním úřadě. Pokud se sejde dostatečné množství zájemců, bude nákup postoupen
k projednání v zastupitelstvu obce s návrhem na podílení se na pořizovacích nákladech. V případě
schválení nákupu bude vystavena objednávka a zájemci budou vyzváni k odběru. Další a v současné
době prověřovanou možností je navrhovaný svoz biologického odpadu v „hnědých“ popelnicích
svozovou firmou případně další varianty. Celý problém svozu a likvidace tohoto odpadu je nutné
vyřešit během zimních měsíců do prvního sečení. Vítány jsou i náměty občanů.

Rekonstrukce veřejného osvětlení.
V průběhu července začaly probíhat výkopové práce na uložení kabelů a stožárů pro nové veřejné
osvětlení na „hořejší“ Malé straně od Macků k evangelickému hřbitovu po mechanizační středisko
ZEPA. Cílem bylo položit kabely před provedením pokládky živičného potahu tak, aby nedošlo k jeho
narušení následnými překopy. Současně byly firmou VAK provedeny výměny vodovodních armatur
v budoucí vozovce, které slouží od výstavby vodovodu v osmdesátých letech a ve většině případů byly
již nefunkční. Práce na VO musely být přerušeny z důvodu upozornění místního občana na nesprávně
specifikované stavební povolení a pokračovat se bude po proběhnuvším stavebním řízení. Na základě
této skutečnosti byl s firmou RAISA podepsán dodatek smlouvy o dílo , který mění termín dokončení
stavby do 31. 5. 2017. Do této doby budou též odstraněny všechny nedodělky firmy Raisa na
dokončení této části. V současné době je na ČEZu podána žádost na připojení odběrného místa, na
což mají čas 2x15 dnů. Žádost mohla být podána po obdržení revizní zprávy od provádějící firmy. Poté
se veřejné osvětlení rozsvítí.

Rekonstrukce místní komunikace.
V souběhu s veřejným osvětlením proběhla i rekonstrukce místní komunikace od Macků po
mechanizační středisko ZEPA. V současné době je proveden živičný potah včetně nájezdů
k nemovitostem. Nájezdy, které jsou ve stejné výši s komunikací jsou provedeny zhutněným
frézinkem, nájezdy svahované a úzké jsou zhotoveny obalovanou drtí. Krajnice podél živičné vrstvy
jsou zhotoveny též ze zhutněného frézinku. Tuto úpravu řada občanů kritizuje, ale je to běžný způsob
úpravy i na rekonstrukcích silnic 2. a 3. třídy, které jsou ve správě SUS. Zdánlivý nedostatek je v šířce
provedené rekonstrukce, která ale vychází z projektu a kopíruje stávající šířku komunikace.
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V současné době chybí dokončit část komunikace pod parkem u ZEPA, což je vázáno dodávkou
„obalovačky“ a dopravy finišeru prováděcí firmou a bude dokončen do konce listopadu.

Rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace na dolejší Malé straně.
Na říjnovém ZO byla schválena vítězná firma na provedení projektu Oprava veřejného osvětlení
v obci Bohuslavice – Malá strana (dolejší konec). Oslovena byla vítězná firma ze tří přihlášených.
Nejnižší nabídku předložila fa. JAN-PRO, s.r.o. Hořice s tím, že projektovou dokumentaci předloží do
28. 2. 2017. Vzápětí bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby tak aby mohly po realizaci
plynule navázat práce na rekonstrukci místní komunikace a prováděcí firmy si navzájem nepřekážely.
Do následujícího zastupitelstva připravujeme k projednání návrh vítězné firmy na zhotovení projektu
rekonstrukce místní komunikace na Malé straně (dolejší konec) a komunikace v Obůrce (u sokolské
zahrady). Způsob rekonstrukce se předpokládá stejným způsobem jako u hořejšího konce. Jsou již
projednány s firmou VAK výměny vodovodních uzávěrů tak, aby byly vyměněny před zahájením prací
na opravě komunikace.
Vlastimil Nývlt, místostarosta

Přeshraniční spolupráce obce Bohuslavice nad Metují s partnerskými městy
Nová Paka a Pieszyce.
Společně jsme realizovali dva projekty.
První s názvem „Putování Severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“.
Projekt vznikl s cílem společné integrace, prohloubení znalostí o kultuře a tradicích a propagace
přírodně-turistických zajímavostí regionu. Myšlenkou bylo vytvoření moderního turistického a
kulturního zázemí ve třech příhraničních obcích, atraktivní turistické nabídky a také možností
zajímavého trávení volného času. Na polské straně se jednalo o zřízení Kulturního a turistického
centra v Pieszycích s informačním centrem prostřednictvím rekonstrukce místního kina a jeho
přizpůsobení tomuto účelu. Na české straně vzniklo v budově muzea Klenotnice v Nové Pace
Informační centrum a prostory byly přizpůsobeny hendikepovaným občanům. V Bohuslavicích byl od
Českobratské církve evangelické obcí odkoupen evangelický kostel, který se zrekonstruoval a budova
kostela byla přizpůsobena funkci kulturního a turistického střediska.
Druhý s názvem „Kultura a sport v Polsko –českých barvách“.
Hlavním cílem tohoto projektu byla podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských
vztahů, volnočasových aktivit a spolupráce mezi obcemi a jimi zřizovanými institucemi. Realizací se
prohloubila stávající spolupráce mezi našimi obcemi a vytvořila se nová přeshraniční přátelství mezi
obyvateli a tím se zároveň posílila i kulturní identita.
Projekt byl zaměřen na několik cílových skupin. Jednou z cílových skupin jsou děti základních škol,
které se účastnili výměnných pobytů, dnů dětí a sportu a dvou lyžařských výcviků, při kterých
načerpávají nové dovednosti a znalosti a navazují nové přátelské vztahy. Druhou a nejpočetnější
skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci tohoto regionu, kterým je dána možnost smysluplně trávit
volný čas a mohou se akcí dle svého uvážení zúčastnit aktivně či pasivně.
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Nově podané projektové žádosti o podporu Programu Intereg V-A Česká republika – Polsko na
období 2017 – 2020.
„Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“
V projektu je naplánována řada kulturních a propagačních aktivit, které přispějí k dalšímu
vzájemnému poznávání s občany partnerských obcí, kteří budou moci čerpat z multikulturnosti
regionu a mít zájem o udržování stálých kontaktů. Společně chceme podpořit rozvoj spolupráce a
naplnit námi vytýčené cíle.
„ Česko-polské stezky do pravěku, od Geoparku UNESCO po starohory“
Společné aktivity v rámci projektu se týkají:
Bohuslavice - výstavba vzdělávacího centra v Bohuslavicích zaměřeného na období křídy
Nová Paka – vytvoření naučné stezky ve městě Nová Paka
Pieszyce – výstavba naučné historické stezky, která povede kolem pozůstatků bývalých dolů stříbra a
olova v Kamionkách a vytvoření stálé výstavy hornického dědictví v městském parku v Pieszycích.
„Polsko-česká aktivní turistika“
V rámci mikroprojektu obcí Bohuslavice a Pieszyce vznikne cyklistická dráha v Pieszycích a
v Bohuslavicích bude pořízena doprovodná turistická infrastruktura včetně letáků a mapy.
„Společná kultura – cesta k poznání souseda“
I v tomto mikroprojektu je plánována řada kulturních a propagačních aktivit.
Zdali nám byla schválena dotace na tyto žádostí, bychom se měli dozvědět do 10. prosince 2016.
Ať už výsledek dopadne jakkoliv za nejcennější úspěch bezesporu považuji velice dobrou přátelskou
spolupráci se zástupci samospráv partnerských měst Nová Paka a Pieszyce.
Jiří Tojnar - starosta obce Bohuslavice

Kulturní akce - ADVENT 2016
Datum

Čas

Název akce

27.11.2016

Ne

17:00

1.12.2016

Čt

17:00

4.12.2016

Ne

16:00

10.12.2016

So

17:00

11.12.2016

Ne

17:00

18.12.2016

Ne

17:00

23.12.2016

Pa

18:30

Místo konání

1. adventní koncert
pěvecký sbor KÁCOV
Terénní berušky – ZŠ Krčín
Archi Con Brio – ZUŠ
2. adventní koncert
BONA NOTA – Pardubice
Mikulášská nadílka
loutková pohádka O Luciáškovi
3. adventní koncert
pěvecký sbor Vlasta
žesťové sdružení – Dobruška
4. adventní koncert
Tomáš Koblasa - varhany
troubení u vánočního stromu

evang. kostel
evang. kostel
evang. kostel
sál Orelny
evang. kostel
evang. kostel
prostranství u OU
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ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Kompostér v hodnotě 3000 Kč do každého domu v obci.
Obec se dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by
zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve
prospěch přírody i Vás občanů samotných.
Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního
odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
.
Cílem je:
 snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60% komunálního odpadu
z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
 start separace biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat
biologický odpad – rok 2015)
 chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné.

Co Je to Kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení
úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během
jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje
proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí
esteticky.

Suroviny vhodné do kompostéru :
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských
zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra
stromů, hadry z přírodních tkanin.
Váš námět na jiný způsob likvidace biologického odpadu – napište a předejte s anketním lístkem :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIVIDACI BIOLOGICKÉHO
ODPADU

VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti:
Kolika členná domácnost jste:

Kde bydlíte:

jednočlenná

rodinný dům se zahradou

dvoučlenná

Velikost zahrady v m2

trojčlenná

rodinný dům bez zahrady

čtyřčlenná

bytový dům

pětičlenná a více

chata

Třídíte bioodpad?

ANO

NE

Jak nakládáte s bioodpadem?
Kuchyňský odpad netřídím a je součástí směsného komunálního odpadu (popelnice)
Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu
Odpad ze zeleně (ze zahrady) dávám do směsného komunálního odpadu
Odpad ze zeleně (ze zahrady) třídím a využívám systému sběru bioodpadu v obci
Odpad ze zeleně (ze zahrady) kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě
Odpad ze zeleně (ze zahrady) odvážím na sběrné středisko odpadů
Domácí kompostování
Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového
kompostéru
Nákupní cena kompostéru vč. DPH – 3.000 Kč, spoluúčast obce – 1.500 Kč
.Po uplynutí 5ti let přechází do mého majetku.
O Vás
Jméno _____________________________________________________________________
Bydliště__________________________________ ________________________________
V obci
_____________________________________

dne:__________________________

Podpis:

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 15. 12.2016 na obecní
úřad, je to z důvodu zaslání hromadné objednávky s nabízenou slevou.
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