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Kronika 2018 

Přivítali jsme:  Filipa Štábla, Valerii Polesovou 

Rozloučili jsme se s:  Miroslavem Krumpem, Jaromírem Hamplem, Josefem Bendou 

V roce 2018 se přistěhovalo 5 občanů, odstěhovalo se 11 občanů. 

Celkový počet obyvatel k 31.12.2018  je 516, z toho 254 žen a 262 mužů. 

Věkový průměr je 40,52 let. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

úvodem bych Vám chtěl popřát vše nejlepší do nového roku a informovat Vás o tom, co se v naší 

obci událo v roce minulém, a co nás čeká v roce letošním.  

 

Informace ze zastupitelstva 

 Komunální volby – v roce 2018 proběhly volby do obecních zastupitelstev, v naší obci 

kandidovala pouze dvě sdružení, což se naposledy stalo při volbách v roce 2002; volební účast 

54 % oprávněných voličů byla vůbec nejnižší za dobu konání demokratických voleb  

 Rekonstrukce chodníku U Kříže – v roce 2018 jsme rekonstruovali poslední chodník, který byl 

ve velmi špatném stavu, a to chodník kolem hlavní cesty od Bendů po Purovy; rekonstrukci 

provedla firma Ekozis s.r.o. 

 Rekonstrukce altánu na školní zahradě včetně podia; hlavním předmětem rekonstrukce byly 

nové rozvody elektřiny, rekonstrukce proběhla svépomocí  
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 Zázemí na fotbalovém hřišti – na fotbalovém hřišti vzniklo sociální zázemí; pořídily se dva 

vybavené kontejnery, v prvním jsou záchody, druhý slouží jako zázemí při pořádání kulturních a 

sportovních akcí; tyto kontejnery dodala firma Prostr Trading s.r.o. 

 Sklad obecního úřadu – bývalou hasičskou zbrojnici jsme přeměnili na sklad obecního úřadu, 

provedli jsme zde svépomocí menší stavební úpravy a pořídili nová vrata, ta dodala firma PAKL 

Družstvo z Olomouce 

 Jednotce dobrovolných hasičů jsme pořídili tři zásahové přilby, Olomoucký kraj nám přispěl 

částkou 6.000,- Kč, což byla necelá polovina pořizovací hodnoty těchto přileb 

 Úprava veřejného prostranství - v roce 2018 jsme pořídili nové posezení směrem na Hrabovou 

 V rámci dobré spolupráce mezi námi a sousedními obcemi Dubickem a Hrabovou jsme pro Vás 

jako každoročně připravili kalendář na rok 2019, který jsme Vám již rozdali 

 Obec dokončila přípravu nového územního plánu, na který nám přispělo Ministerstvo pro 

místní rozvoj částkou celkem 145.200,- Kč, nový Územní plán obce Bohuslavice byl vydán 

v červnu 2018 

 Zastupitelstvo schválilo nesouhlas s rozšířením dobývacího prostoru a pokračováním těžby 

v lomu Vitošov, vyjádření bylo doručeno na Státní fond životního prostředí 

 V rámci svazku obcí Vodovod Pomoraví byla realizována stavba nového vodojemu v obci 

Dubicko, z tohoto nového vodojemu bude zásobována vodou i obec Bohuslavice 

 Většina z Vás si všimla, že v druhé polovině roku 2018 chodili po naší obci zeměměřiči; jejich 

činnost byla spojena se záměrem firmy ČEZ Distribuce přeložit elektrické vedení ze sloupů do 

země, a to ve větší části naší obce; v současné době probíhá příprava projektové dokumentace, 

v případě realizace této akce firmou ČEZ Distribuce nám budou odebrány téměř všechny sloupy, 

na kterých máme umístěna světla veřejného osvětlení, z toho důvodu v roce 2019 začneme 

připravovat rekonstrukci veřejného osvětlení 

 Nová budova základní školy – v současné době provádíme přípravy pro zhotovení projektové 

dokumentace na novou budovu školy, která by byla umístěna v blízkosti současné mateřské 

školky  

 Revitalizace návsi – tuto akci jsme museli prozatím odložit;  důvodem je umístění autobusových 

zastávek, v případě realizace akce by došlo k jejich přemístění, což jsme neakceptovali; pokud 

dojde k vybudování nové budovy školy, vznikne zajímavý prostor na místě stávající budovy, to 

nám umožní se k dané akci vrátit  

 Na konci roku 2018 ukončila dlouhodobé provozování pohostinství a obchodu firma 

MIVALAN; výběr nového nájemce a provozovatele těchto služeb zkomplikovala nejen změna 

zastupitelstva po volbách, ale i postup vybrané firmy, která od záměru provozovat pohostinství a 

obchod odstoupila; v současné době tudíž probíhá nové výběrové řízení a vše je na nejlepší 

cestě, abychom byli schopni zajistit alespoň provozovatele obchodu  
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Rozpočet 2018 

Rozpočtové příjmy – skutečnost k 31.12.2018 9.356.810,04 Kč 

Rozpočtové výdaje – skutečnost k 31.12.2018              8.327.313,20 Kč 

Splátka úvěru       640 000 Kč 

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, tvoříme si 

tím rezervu na další velkou investiční akci, a to vybudování nové budovy základní školy.  

 

Obecní úřad 

 V roce 2019 musíme bohužel přistoupit ke zvýšení cen; první navýšení se týká poplatku za 

odpad, celková částka za odpad bude na osobu 300,- Kč za rok, což je zvýšení o 30,- Kč; 

poplatek za stočné a vodné jsme museli také zvýšit; vodné zvyšujeme na 20,- Kč za 1 m3, což je 

zdražení o 1,- Kč, poslední zdražení vodného došlo v roce 2014, stočné zvyšujeme po dvou 

letech, a to na částku 1.440,- Kč 

 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 

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

knih, kterou pravidelně obměňujeme a doplňujeme ve spolupráci s knihovnou v Mohelnici 

 Upozorňujeme na skutečnost, že v rámci svozu nebezpečného odpadu už nebudeme moci vybírat 

použité pneumatiky; ty se totiž zařadily do tzv. zpětného odběru, který zajišťuje firma ELTMA a 

probíhá pouze u vybraných pneuservisů a to zdarma a bez ohledu na to, zda jste si tam 

pneumatiky koupili nebo nechali přezout; seznam sběrných míst naleznete na adrese 

www.eltma.cz/sberna-mista (u nás nejbližší Libivá, Mohelnice, Zábřeh, Klopina) 

 Hledáme také nového zaměstnance na dohodu, který by se staral o veřejné prostranství u nás 

v obci; pokud máte někdo zájem, tak se můžete přihlásit na obecním úřadě 

 

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.   

Termíny akcí pro rok 2019: 

5.1. – hasičský ples 

10.3. – obecní maškarní ples 

23.3. – dětský maškarní karneval 

4.5. – průvod k uctění památky padlých 

12.5. – Den matek 

1.6. – kácení máje a dětský den 

20.7. – čabanská čutaná a myslivecké 

odpoledne 

25.8 – hasičská soutěž 

1.12. – mikulášská besídka 

7.12. – rozsvěcovaní vánočního stromku

http://www.eltma.cz/sberna-mista
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     Kromě těchto akcí proběhne příští rok v březnu turnaj v nohejbale a v prosinci turnaj 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 dalších 

informací najdete na webových stránkách obce www.bohuslavice.cz.  

Luboš Vlček, starosta 
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