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Kronika 2019
Přivítali jsme: Julii Jurincovou, Tomáše Soukopa, Natálii Mazákovou, Nelu Soukopovou, Lukáše
Drábka, Nelu Pohořelskou, Daniela Langra
Rozloučili jsme se s: Annou Zbíralovou, Vojtěchem Vlčkem, Emilií Zbíralovou, Františkem
Habichem, Michalem Ptáčkem, Jaroslavem Neoralem, Jiřím Braným
V roce 2019 se přistěhovalo 6 občanů, odstěhovalo se 8 občanů.
Celkový počet obyvatel k 31.12.2019 je 512, z toho 254 žen a 258 mužů.
Věkový průměr je 40,63 let.
Vážení spoluobčané,
úvodem Vám přeji vše nejlepší do roku 2020. Rád bych Vás informoval o tom, co se v naší obci
událo v roce minulém, a co nás čeká v roce letošním.

Informace ze zastupitelstva


Ve spolupráci s okolními obcemi jsme se snažili zabránit rozšíření dobývacího prostoru a
pokračování těžby v lomu Vitošov, a to hlavně z důvodu obav o naše zdroje pitné vody. Bohužel
v průběhu května bylo i přes naše námitky vydáno ministerstvem životního prostředí souhlasné
závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, což je jeden
z důležitých kroků pro rozšíření těžby. I přes tuto skutečnost jsme se jako zástupci obcí a
Vodovodu Pomoraví, kde jsme členem, sešli s vedením Vápenky Vitošov s.r.o. Zde jsme mimo
jiné dohodli pravidelné a vzájemné poskytování informací tak, aby bylo možné mapovat hladinu
spodních vod a na změny adekvátně reagovat.



Křížová cesta – ve spolupráci s farností Dubicko a za přispění dotace z Olomouckého kraje se
podařilo zrestaurovat křížovou cestu o čtrnácti zastaveních, která je vystavena v kapli Sv. Petra a
Pavla. Obec Bohuslavice zde přispěla částkou 35.000,- Kč. V říjnu proběhlo v kulturním domě
za účasti veřejnosti její posvěcení.
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Jednotce dobrovolných hasičů jsme pořídili tři zásahové oděvy, Olomoucký kraj nám přispěl
částkou 9.500,- Kč, celkově zásahové oděvy stály 21.000,- Kč.



Okna v jídelně – v budově jídelny jsme vyměnili okna, výměnu provedla firma AKTOS OKNA
a DVEŘE za cenu 140.000,- Kč bez DPH.



Podařilo se nám najít nového nájemce a provozovatele obchodu, nicméně stále hledáme nájemce
a provozovatele zahradního posezení s rychlým občerstvením. Pokud by měl někdo zájem,
může se přihlásit na obecním úřadě.



V rámci dobré spolupráce mezi námi a sousedními obcemi Dubickem a Hrabovou jsme pro Vás
připravili kalendář na rok 2020.



V letošním roce pokračovala příprava firmy ČEZ Distribuce na přeložce elektrického vedení ze
sloupů do země, která bude probíhat na většině území naší obce. Přibližný termín realizace podle
posledních zpráv je ke konci roku 2021. Z tohoto důvodu budeme muset provést rekonstrukci
veřejného osvětlení, které máme umístěno na sloupech firmy ČEZ Distribuce. V současné chvíli
nám firma Emontas s.r.o. připravuje projekt, který nás vyjde na 300.000,- Kč.



Nová budova základní školy – v průběhu roku jsme provedli výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace na budovu nové základní školy. Výběrové řízení vyhrála firma Ing.
Roman Unzeitig za cenu 480.000,- Kč. Projektovou dokumentaci již máme vyhotovenou a nyní
probíhají další přípravy pro podání žádosti o stavební povolení.



Co se týče investic v roce 2020 - zvažujeme investici do osvětlení v kulturním domě, kde
momentálně zpracováváme projektovou dokumentaci. Pokud se tato investice uskuteční, bude
nejspíše letošní jedinou investicí. Důvodem jsou očekávané finančně náročné investice
v následujících letech - nové veřejné osvětlení a nová budova školy.

Rozpočet 2019
Rozpočtové příjmy – skutečnost k 31.12.2019
Rozpočtové výdaje – skutečnost k 31.12.2019
Splátka úvěru

9 942 345,35 Kč
7 487 802,69 Kč
640 000,00 Kč

I přes to, že rozpočet každý rok schvalujeme jako vyrovnaný, lze z uvedených čísel vyčíst, že
končíme s přebytkem. Tento trend se nám daří udržet pravidelně každý rok a tvoříme si tím rezervu
na již zmíněné velké investiční akce, které nás čekají. V roce 2019 se nám podařilo splatit úvěr na
rekonstrukci mateřské školy.
Obecní úřad


V roce 2020 musíme bohužel opět přistoupit ke zvýšení cen; první navýšení se týká poplatku za
odpad, celková částka za odpad bude na osobu 330,- Kč za rok, což je zvýšení o 30,- Kč;
poplatek za stočné a vodné jsme museli také zvýšit; vodné zvyšujeme na 23,- Kč za 1 m3, což je
zdražení o 3,- Kč, stočné zvyšujeme o 2,- Kč za 1 m3, což bude celkově činit 1.512,- Kč. Veškeré
zdražovaní je způsobeno zvyšováním nákladů.
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Každoročně 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.



Parkování aut – s narůstajícím počtem aut u našich domů narůstají problémy s jejich
parkováním. Dle zákona musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro každý směr jízdy. Bohužel se stává, že se mezi stojícími auty nedá prokličkovat ani
s osobním autem, natož kdyby v daných místech mělo projíždět auto záchranné služby či
dokonce cisterna hasičského záchranného sboru. Mějme tento fakt v patrnosti a parkujme auty
tak, aby byla daná komunikace vždy průjezdná.



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. Nabízí bohatou zásobu
knih, kterou pravidelně obměňujeme a doplňujeme ve spolupráci s knihovnou v Mohelnici.

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 2020:
14.3. – dětský maškarní karneval
8.5. – průvod k uctění památky padlých
10.5. – Den matek
6.6. – dětský den
21.6. – posezení při muzice pro seniory
11.7. – rybářské závody na Rybníčku

18.7. – čabanská čutaná a myslivecké
odpoledne
30.8. – hasičská soutěž
29.11. – rozsvěcovaní vánočního stromku
5.12. – mikulášská besídka

Kromě těchto akcí proběhne v únoru 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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