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Kronika 2017
Přivítali jsme:

Daniela Pikarta, Ninu Soukopovou, Davida Daníčka, Kristýnu Vaňkovou, Dominika
Valentu, Matěje Havla

Rozloučili jsme se s: Marií Vysoudilovou, Janem Kochwasserem, Drahomírou Smrčkovou, Marií
Fišnarovou, Vlastimilou Nezbedovou, Janem Langem, Jaroslavem Zbíralem,
Lukášem Rifflerem
V roce 2017 se přistěhovalo 16 občanů, odstěhovalo se 7 občanů.
Celkový počet obyvatel k 30.11.2017 je 524, z toho 258 žen a 266 mužů.
Věkový průměr je 39,76 let.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát v tomto předvánočním čase krásné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku. Také bych Vás rád informoval, co jsme v naší obci udělali a co nás ještě
čeká v roce 2018.

Informace ze zastupitelstva


kamionová doprava – jedním z největších úspěchů je omezení tranzitní kamionové dopravy nad
12 tun, toho jsme dosáhli mimo jiné i díky výborné spolupráci s okolními obcemi



rekonstrukce sociálního zařízení „na školní zahradě“ – největší letošní investiční akcí byla
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení „na školní zahradě“; za částku 1.015.966,90 Kč jsme
udělali kompletně novou zdravotechniku, rozvody elektřiny, nové omítky, podlahy, dveře a další
práce; na tuto akci nám přispěl Olomoucký kraj v rámci dotačního programu Program obnovy
venkova částkou 100.000,- Kč
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nechali jsme restaurovat kamenný památník 1. světové války, celkové náklady činily 81.735,Kč, i zde nám přispěl Olomoucký kraj z dotačního programu na památkovou péči částkou
40.000,- Kč



dále jsme nechali restaurovat také kamenný kříž před kapličkou a kamennou kalvárii,
celkové náklady činily 184.888,- Kč, zde nám přispělo Ministerstvo zemědělství částkou
129.421,- Kč



jednotce dobrovolných hasičů jsme pořídili nové plovoucí čerpadlo za 30.129,- Kč, Olomoucký
kraj nám na toto čerpadlo přispěl částkou 15.000,- Kč



letos jsme také upravili veřejné prostranství u čističky a vytvořili jsme tam klidovou zónu
s posezením



v rámci dobré spolupráce mezi námi a sousedními obcemi Dubickem a Hrabovou jsme pro Vás
připravili kalendář na rok 2018, který jsme Vám rozdali; v kalendáři jsou mimo jiné
zaznamenány všechny důležité akce včetně termínu svozu nebezpečného odpadu, v naší obci
proběhne 28.4. a 22.9.



vybudovali jsme 4 parkovací místa v lokalitě Severní ulice



cyklostezka z Dubicka do Bohuslavic – určitě jste si všimli nově vybudované cyklostezky,
kterou financovala obec Dubicko za přispění dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury;
v rámci budování cyklostezky se vybudoval i nový most přes Lužní potok; obec Dubicko s námi
probralo trasu cyklostezky, my jsme s vedením trasy souhlasili, díky tomu se dostaneme např.
k dubické škole, aniž bychom museli jet po hlavní silnici včetně nejužšího místa v Dubicku těsně
po vjezdu do obce



obec připravuje nový územní plán, zde nám přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou
96.800,- Kč v letošním roce a částkou 48.400,- Kč přispěje v roce 2018, celková cena za
zhotovení územního plánu je 314.600,- Kč; připravit nový územní plán nám přikazuje zákon,
také nás stávající územní plán brzdí v přípravě výstavby nové budovy základní školy, kterou
chceme vybudovat u budovy mateřské školy



jednou z dlouho připravovaných akcí je revitalizace návsi, prozatím nemáme souhlasné
vyjádření Policie ČR, která nám zamítla několik námi předložených řešení a navrhuje přemístění
autobusových zastávek, toto řešení je pro nás nepřijatelné, a proto hledáme s projektantem řešení
této situace



v první polovině roku 2018 provedeme rekonstrukci chodníku U Kříže, neboli chodníku kolem
hlavní cesty od Bendů po Purovy, čímž dokončíme rekonstrukci všech nevyhovujících chodníků
v naší obci, cena této rekonstrukce je 876.589,- Kč

Rozpočet 2017
Předpokládané rozpočtové příjmy
Předpokládané rozpočtové výdaje
Splátka úvěru

8 100 000 Kč
6 700 000 Kč
640 000 Kč
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I přes to, že rozpočet každý rok schvalujeme jako vyrovnaný, lze z uvedených čísel vyčíst, že
končíme s přebytkovým rozpočtem. Tento trend se nám daří udržet pravidelně každý rok a tvoříme si
tím rezervu na další velkou investiční akci, a to vybudování nové budovy základní školy.
Obecní úřad


díky vašemu svědomitému třídění mohlo zastupitelstvo odhlasovat pro rok 2018 snížení
poplatku za odpad; celková částka za odpad bude na osobu 270,- Kč za rok; zde musím zmínit,
že jsme letos získali 1. místo v rámci Odpadového Oskara na úrovni Olomouckého kraje pro
obce do 1000 obyvatel, vyhodnocovaly se obce s nejnižší produkcí směsného komunálního
odpadu v roce 2015



poplatek za stočné a vodné zůstává ve stejné výši jako v letošním roce – stočné činí na osobu
1.368,- Kč za rok a vodné je 19,- Kč za 1 m3



připomínám všem majitelům psů, že v naší obci platí obecně závazná vyhláška, která vymezuje
veřejné prostranství pro volný pohyb psů a stanovuje povinnost neprodleně odstranit psí
exkrementy osobou, která má psa pod dohledem



občané mají ohlašovací povinnost k poplatkům, je tedy nutné ohlásit na obecní úřad každou
změnu, která určuje výši poplatku; jedná se především o počet členů v domácnosti



zároveň s tímto zpravodajem dostáváte do vašich schránek formulář Ohlášení k místnímu
poplatku ze psů - z důvodu potřeby aktualizace evidence; po vyplnění jej vraťte na OÚ (lze i
vhodit do poštovní schránky)



rád bych Vás pozval i do naší knihovny, je otevřena každé pondělí a máme v ní bohatou zásobu
knih



proběhla digitalizace katastru, čímž došlo k zpřesnění hranic pozemků, zkontrolovat hranice si
můžete na našem mapovém portále nebo na internetových stránkách katastru

Kultura a sport
Chtěl bych poděkovat všem našim občanům a organizacím, kteří vynakládají nemalé úsilí na to,
aby naše obec žila kulturním a sportovním životem. Letos už nás čeká pouze vánoční turnaj ve
stolním tenise, který se uskuteční 28. 12. 2017 ve 14 hodin a turnaj v člověče nezlob se, který
proběhne 30. 12. 2017 v pohostinství MIVALAN.
Termíny akcí pro rok 2018:
6.1. – hasičský ples
17.2. – turnaj v mariáši
10.3. – obecní maškarní ples

2.6. – kácení máje a dětský den
21.7. – Čabanská čutaná a myslivecké
odpoledne

18.3. – dětský maškarní karneval
5.5. – průvod k uctění památky padlých

26.8 – hasičská soutěž
2.12. – mikulášská besídka

13.5. – Den matek

8.12. – rozsvěcovaní vánočního stromku
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Kromě těchto akcí proběhne ještě příští rok v březnu turnaj v nohejbale, v prosinci také proběhne
turnaj v člověče nezlob se a ve stolním tenise.

Na závěr bych Vám chtěl sdělit, že všechny potřebné dokumenty, vyhlášky, usnesení z jednání
zastupitelstva, odkaz na náš mapový portál či elektronicky zpracované kroniky a mnoho dalšího
najdete na webových stránkách obce www.bohuslavice.cz.
Luboš Vlček, starosta

DOPORUČENÍ POLICIE ČR:
Policisté kontrolují viditelnost chodců
S nadcházejícími dny policisté více zaměří svoji činnost na kontrolu chodců a jejich označení
reflexními prvky.
Povinnost chodců užít při chůzi zejména mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky stanoví
zákon o silničním provozu takto: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.“
Za porušení této zákonné povinnosti hrozí neoznačenému chodci až dvoutisícová pokuta.
S ohledem na bezpečnost chodců je třeba za sníženou viditelnost považovat nejen noční dobu, ale
také soumrak, svítání, silný déšť, sněžení, mlhu a další nešvary počasí, které mohou vyvolat
sníženou viditelnost.
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