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Vydání č.1

Kronika 2015 a 2016
Přivítali jsme: Teodora Žváčka, Tomáše Neorala, Karla Drlíka, Adama Pikarta, Valerii Šponerovou,
Elišku Neoralovou
Rozloučili jsme se: s Miroslavou Hájkovou, Miroslavem Vysoudilem, Ing. Jaroslavem Maňkou,
Zdeňkou Neoralovou, Lubomírem Maňkou, Janem Vysoudilem, Janem
Žváčkem, Boženou Balatkovou, Zdeňkem Šínem
Přistěhovalo se 14 občanů, odstěhovalo se 17 občanů
Celkový počet obyvatel je 516, z toho 255 žen a 261 mužů.
Věkový průměr je 39,83 let.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval, co jsme v naší obci udělali za poslední rok a jaké plány máme do
budoucna.

Kultura a sport
Kulturní a sportovní akce v roce 2015 poprvé organizoval nově zvolený sportovně-kulturní
výbor a dle mého názoru si vedl velmi dobře. Obec uspořádala Turnaj v nohejbale s účastí 9-ti
družstev, Vítaní občánků, Turnaj ve stolním tenise a Vánoční koncert, který byl jedinou akcí, kde
byla návštěvnost velmi slabá. Je otázkou, zda má vůbec smysl tyto vánoční koncerty pořádat.
Ve spolupráci s místní školou a školkou obec uspořádala Den matek a vánoční zpívání u stromečku.
Děti z mateřské školy si připravily také vystoupení na již zmiňovaném Vítání občánků. Ve spolupráci
s myslivci obec připravila Čabanské odpoledne s fotbálkem. Jako každoročně na sportovním a
kulturním vyžití obec spolupracovala s místními hasiči. Ti v obci připravili Maškarní ples, průvod u
příležitosti uctění památky padlých ve světových válkách, Dětský maškarní den s kácením májky a
ve spolupráci s čerty Mikulášskou nadílku.
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V roce 2016 se již podařilo uspořádat Maškarní ples, Turnaj v nohejbale za účasti 8-mi družstev,
průvod u příležitosti uctění památky padlých ve světových válkách, oslavu Dne matek a kácení
májky spojené s dětským dnem. Všechny tyto akce by neproběhly, kdyby nebylo velkého přispění
převážně sboru dobrovolných hasičů, v případě Dne matek základní a mateřské školy. Dále obec
přispěla na pořádání dětského maškarního odpoledne, Turnaje v Člověče nezlob se či Turnaje
v mariáši. Dále se obec zapojila do soutěže Patrioti – radost z pohybu, jejímž účelem je najít
17 zájmových bodů dle mapy či souřadnic a sestavit tajenku. Po dohodě se starosty okolních obcí se
soutěž rozšířila o další kategorii a to kategorii dospělí.
Letos nás ještě čeká 23.7. Čabanské odpoledne, hasiči pořádají 28.8. hasičskou soutěž. Pro nově
narozené děti proběhne Vítání občánků, dále Mikulášská nadílka, Turnaj ve stolním tenise, taneční
kurzy, na které obec poprvé přispěla v roce 2015 či nově slavnostní rozsvěcování vánočního stromku.
Při rozsvícení vánočního stromku proběhne i vyhodnocení výše zmíněné soutěže Patrioti – radost
z pohybu.

Obec
Rozpočet 2015
Celkové příjmy
Financování
Celkové výdaje

5 674 000 Kč
640 000 Kč
5 034 000 Kč

Rozpočet 2016
Celkové příjmy
Financování
Celkové výdaje

5 889 000 Kč
640 000 Kč
5 259 000 Kč

Připravované akce
V roce 2015 jsme začali plánovat rekonstrukci chodníků v lokalitě Na Hrázi a v Nové ulici. Tuto
akci jsme chtěli zrealizovat již v roce 2015, nicméně jsme v daném roce nedostali dotaci. Proto jsme
její realizaci odložili na rok 2016. Nyní je již vyhodnoceno výběrové řízení a schválena dotace
v rámci Programu obnovy venkova, která nám byla v roce 2016 úspěšně přidělena. Tato rekonstrukce
bude stát 657.000,- Kč vč DPH a bude ji provádět firma Milan Oračka z Hněvotína. Dotace
od Olomouckého kraje bude ve výši 255.000,- Kč.
V roce 2015 i v roce 2016 jsme požádali o dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů. V roce 2015 jsme dostali dotaci na zásahové přilby, kterými jednotka nedisponovala. Z této
dotace jsme pořídili 3 kusy helem v celkové hodnotě 13.794,- Kč, z toho byla dotace 5.000,- Kč.
V roce 2016 jsme zažádali o dotaci na pořízení elektrocentrály a byli jsme úspěšní. Přidělená dotace
je ve výši 14.000,- Kč. Celková cena elektrocentrály nebude vyšší jak 44.000,- Kč.
V roce 2015 začal platit nový zákon o odpadech. Kvůli této změně jsme upravili vybírání
bioodpadů v našem sběrném místě. Je tam jeden nový kontejner speciálně na bioodpady, což nám
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navýší náklady na zpracování odpadů a po vyhodnocení těchto nákladů budeme nejspíše nuceni
zvednout cenu za odpad. Abychom zvyšovali cenu co nejméně, tak jsme ve spolupráci s obcí
Hrabová podali žádost u Státního fondu životního prostředí na dodání kompostérů a jednoho drtiče
dříví. Celkové náklady činili 1.209.000,- Kč, z toho dotace byla 1.088.000,- K. Dotaci jsme dostali a
náš podíl, který jsme zaplatili, byl 56.936,- Kč. Slibujeme si od toho, že čím více budete zpracovávat
bioodpad sami v kompostérech, tím menší budeme mít náklady na odvoz kontejneru na bioodpad.
Tím pádem nebudeme muset poplatek za odpad výrazně zvyšovat. K tomu potřebujeme spolupráci a
odpovědný přístup každého občana.
V roce 2015 zastupitelstvo zahájilo přípravy na revitalizaci návsi, čímž chceme změnit vzhled
okolí kaple, čekárny a školního hřiště. V současné době vrcholí příprava projektové dokumentace a
bude následovat žádost o stavební povolení.
V roce 2015 jsme zřídili obecní mapový portál, který je propojen s katastrem. Tento portál
najdete na adrese www.gobec.cz/bohuslavice.
Letos jsme museli řešit velmi špatný stav sociálních zařízení v budově školy. Připravila se
zadávací dokumentace a provedlo se výběrové řízení, ve kterém vyhrála firma Ekozis spol. s.r.o. Od
1. července začne provádět rekonstrukci sociálního zařízení v celkové hodnotě 234.000,- Kč.
Další věcí, kterou připravujeme, je vypracování nového územního plánu. Tento krok děláme
z důvodu změny legislativy. Nový územní plán bude již i v digitální podobě a dle standartu MINIS22.
V rámci přípravy nového územního plánu také začínáme sbírat podněty pro změny v územním plánu od
občanů. Tyto podněty můžete doručit na obecní úřad.

Z drobnějších akcí, které se provedly ještě v roce 2015 či v roce 2016 je výměna plynových
sporáků v nájemním domě, studie proveditelnosti na akci Chodník v lokalitě Na Drahách, příprava
rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě a v pohostinství, pořízení vrat v budově zbrojnice.
Obecní úřad
V posledních třech letech investujeme do obnovy celého kanalizačního řadu i ČOV. I letos jsme
byli nuceni zvednout stočné a to na 1.333,- Kč na obyvatele na rok. Cenu vodného jsme naštěstí
mohli opět nechat na stejné výši, a to 19,- Kč za m3. Z důvodu změny legislativy jsme také nuceni
s Vámi uzavřít nové smlouvy o odběru odpadních vod a dodávkách pitné vody. Tyto smlouvy musí
být mimo jiné doplněny o ukazatele jakosti dodávané vody, budou tam zaneseny limity množství
dodávané vody, aj.. Nové smlouvy se budou podpisovat při placení poplatků na podzim tohoto roku,
návrh smlouvy je již vypracován. Kdo se s ním bude chtít seznámit, tak je již k dispozici na obecním
úřadě.
Také jsme letos museli upravit cenu místního poplatku za komunální odpad, kdy jsme poplatek
navýšili o 20,- Kč na osobu za rok. Z důvodu změny legislativy o odpadech jsme se stali v roce 2016
členem spolku Odpady Olomouckého kraje z.s. Tento spolek chce reagovat na změny, kdy legislativa
upravuje a zpřísňuje možnosti skládkování odpadů. Jeho účelem je vybudování nových překladových
míst po celém kraji a nalezení způsobu využitelnosti odpadu, který lze energeticky zpracovávat.
Dále chci všem majitelům psů připomenout Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bohuslavice. Touto vyhláškou
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vymezujeme veřejné prostranství, kde je možno vodit psa pouze na vodítku. Dále touto vyhláškou
stanovujeme povinnost neprodleně odstranit psí exkrementy osobou, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem. Vyhláška je k nahlédnutí buď na internetových stránkách
obce www.bohuslavice.cz nebo na úřední desce u obecního úřadu.
Chtěl bych ještě zmínit spolupráci se sousedními obcemi, která je dle mého názoru na velmi
vysoké úrovni. Důkazem toho je například úspěšně podaná žádost na kompostéry, kterou jsme
podávali s obcí Hrabová, či soutěž Patrioti – radost z pohybu, které se účastní několik obcí z našeho
okolí. Se starosty z obcí Lukavice, Dubicko a později i z Hrabové a z Leštiny jsme opět otevřeli
otázku průjezdu tranzitní kamionové dopravy na trase Dubicko – Lukavice. Upřesnili jsme si postup
dle vydané metodiky ministerstva dopravy k omezení tranzitní kamionové dopravy, která je
v platnosti od 1.1.2016
Doporučuji také sledovat naše internetové stránky, kde pravidelně zveřejňujeme všechny
důležité informace, jako například hospodaření, usnesení ze zastupitelstva aj. – www.bohuslavice.cz
– menu Obecní úřad – sekce Dokumenty.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně zdraví a úspěchů v následujícím období.

Luboš Vlček, starosta
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