KVĚTEN 2014
Vážení spoluobčané,
koncem minulého roku zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2014 a rozhodlo,
které akce se budou realizovat. Příjmy rozpočtu by měly činit v roce 2014 celkem
5.976.100 Kč a výdaje 5.261.950 Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako přebytkový s tím, že
by se v průběhu roku doplatil úvěr, který má obec u České spořitelny, a.s. a jehož zůstatek
k 30.4.2014 činil 908.455 Kč.
V letošním roce bychom chtěli opravit fasády na obecních budovách - Obecním úřadu v
Boharyni, obecním domku ve Zvíkově a fasádu kolem oken budovy Základní školy. Celkové
náklady budou činit cca 400.000 Kč. Na tuto akci obec obdržela dotaci z Programu obnovy
venkova od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 200.000 Kč.
V minulém roce padající suchá větev poškodila křížek památníku obětem 1. světové války na
Budíně. Předběžný odhad nákladů na celkovou opravu památníku činí cca 80.000 Kč, a
proto obec požádala o finanční příspěvek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. O žádosti zatím
není rozhodnuto. Oprava bude v letošním roce provedena i v případě, že dotaci neobdržíme.
Počátkem roku bylo dokončeno zpracování studie na opravy a výstavbu chodníků ve všech
částech obce. Pokud by občané měli zájem se s tímto materiálem seznámit, je k dispozici
na Obecním úřadě v Boharyni v úředních hodinách v pondělí 8.00 - 17.00 hod, ve středu
17.00 – 20.00 hod. nebo v jiném termínu po předchozí dohodě. Na základě této studie byly
zahájeny přípravné práce k výstavbě chodníku od Základní školy ke hřbitovu v Boharyni.
V obci Trnava byly pokáceny 3 suché lípy u křížku na návsi. Kácení včetně úklidu zajistili
členové SDH Trnava. Dřevo bude použito pro kulturní zařízení. Na místo původních stromů
byly již vysázeny lípy nové. Kulturní zařízení bylo nově vymalováno a počítá se rovněž s
provedením údržby podlahy.
Před školou v Boharyni byly na místo vykácených suchých stromů vysázeny 2 japonské
třešně. V Homyli bychom letos chtěli opravit křížek a zvoničku u křižovatky.
V rámci Mikroregionu Nechanicko bude v letošním roce vybudován nový protipovodňový
systém, který zajistí lepší informovanost a včasné varování občanů před povodněmi. Součástí
tohoto projektu je i
modernizace veřejného rozhlasu a zpracování digitálního
protipovodňového plánu. Akce bude financována z dotace od SZIF, spoluúčast obce bude
činit cca 10 % z nákladů připadajících na naši obec.
Z kulturních a sportovních akcí nás v nejbližší době čeká Dětský den na hřišti v Boharyni,
cyklovýlet a akce jednotlivých spolků, o kterých se dočtete dále. Výlet na kolech je určen
nejen dětem a rodičům, ale i dalším zájemcům. Trasa nebude náročná a opět budou
připraveny soutěže o ceny nejen pro děti, ale i pro dospělé.
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V letošním roce půjdeme 2x k volebním urnám. V květnu proběhnou volby do Evropského
parlamentu a na podzim volby do zastupitelstev obcí a do senátu.
Stávajícím členům zastupitelstva bych tímto chtěla poděkovat za činnost, kterou pro obec
vykonali v končícím volebním období. Jak jejich práci ohodnotíte Vy občané, bude známo
především po podzimních volbách. Na Vás bude, komu dáte hlas, jaké zástupce si zvolíte do
nového zastupitelstva obce.
Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemné zážitky v období končícího jara a nadcházejícího
léta.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka

Společenská rubrika

Vítání občánků

V sobotu 22.3.2014 jsme slavnostně přivítali v budově Základní školy v Boharyni tyto čtyři
děti mezi občany naší obce:
Anna Pospíšilová
Natálie Hrdá

Tobiáš Dolanský
Tobiáš Křikava
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Životní jubilea

V letošním roce slaví významné životní výročí:
Peterová Anna
Gall Ladislav
Hričovská Jana
Vítková Milada
Bartoníček Milan
Rejmánková Jarmila
Hričovský Václav
Tomášová Marie
Šmídová Jiřina

Mrkvička Milan
Gallová Jaroslava
Vernerová Marie
Brettová Jana
Šaroun Jiří
Kučera Miroslav
Adlaf Oldřich
Kučerová Marie

Pánková Věra
Havlíček Jaroslav
Tomáš Jaroslav
Vítková Marie
Bradáč Jiří
Menyhartová Hana
Macháček Emil
Semencová Anna
Matoušková Ludmila

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

Knihovna Boharyně

Knihovna Boharyně zve k návštěvě stálé, ale i nové čtenáře. Udělejte si chvilku a přijďte si
vybrat něco pěkného ke čtení, ať už knihu, nebo časopis. Na návštěvu se každé pondělí a
středu od 18 hodin letního času těší knihovnice
Mgr. A. Vítková

Několik údajů o knihovně
Obecní knihovna v Boharyni disponuje vlastním knihovním fondem, který obsahuje celkem
874 položek, z toho tvoří 104 knih naučné literatury a 777 knih krásné literatury. Pravidelně
knihovna odebírá 3 časopisy – Rybářství, Praktickou ženu a Vlastu. Knihovna má dále k
dispozici knihy z tzv. výměnného fondu od Knihovny města Hradec Králové. Jedná se o
soubor vybraných knižních titulů, který koluje mezi knihovnami a 2x ročně je obměňován.
V loňském roce knihovnu navštívilo 643 návštěvníků, z nichž 296 využilo bezplatný přístup
na internet. Celkem si čtenáři vypůjčili 5.127 titulů, z toho bylo 850 výpůjček naučné
literatury, 1.491 krásné literatury pro dospělé, 9 výpůjček naučné literatury pro děti, 121
krásné literatury pro děti a 1.840 výpůjček časopisů.
Každý čtenář v knihovně určitě najde literaturu, která ho zajímá. Přijďte se podívat.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Informace Obecního úřadu
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 7.6. 2014 proběhne ve všech obcích sběr nebezpečného odpadu takto:
8.30 – 9.00 hod. Homyle – křižovatka
9.10 – 9.40 hod. Boharyně – hasičská zbrojnice
9.50 – 10.20 hod. Zvíkov – křižovatka
10.30 – 11.00 hod. Budín – náves
11.10 – 11.40 hod. Trnava – u prodejny potravin
Mezi nebezpečný odpad patří např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články
(baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Léky nevyužívané nebo s prošlou
lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

Zveme Vás na ……
7.6.2014 do 13.30 hod. Dětský den – sportovní areál Boharyně
21.6.2014 od 10.00 hod. Cyklovýlet – sraz u hospody „U Jezírka“ Boharyně
30.8.2014 od 14.00 hod. Rozloučení s prázdninami – sportovní areál Boharyně

Úřední hodiny Obecního úřadu v Boharyni
Pondělí
Středa

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Výdejní doba oznámených zásilek – v budově Obecního úřadu Boharyně, čp. 53
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14.00 – 15.00
08.00 – 09.00
17.00 – 18.00
08.00 – 09.00
08.00 – 09.00

V případě potřeby je možné se domluvit na jiném čase, tel. 495 444 126, p. Kolářová

Kontakty:
Telefon: 495 444 126
E-mail: ouboharyne@volny.cz
Webové stránky, vč. umístění elektronické úřední desky: www.nechanicko.cz/boharyne
Elektronická podatelna: posta@boharyne.obecni-úrad.org.
Datová schránka: e4na9yr
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TJ Bystřice Boharyně

Jarní boje TJ BYSTŘICE Boharyně
Na únorové valné hromadě TJ BYSTŘICE Boharyně zazněl jednoznačný cíl pro mužstvo
dospělých - dohrát jarní část sezony 2013-14 na takovém místě, které zachová účast ve III.
třídě i pro následující období. Po skončení zimní přípravy, která proběhla díky mírné zimě
v dobrých podmínkách, zahájilo mužstvo koncem března mistrovské boje. V prvním utkání si
poměrně snadno poradilo s mužstvem Ohnišťan 3:0, když se střelecky zaskvěl P. Málek se
třemi zásahy. Domácí výhra 2:0 nad Třebechovicemi byla povinností, neboť v dalším zápase
nás čekal vedoucí celek soutěže Třebeš. I přes výborný výkon ve druhém poločase jsme
prohráli 1:2. Ve čtvrtém utkání v Novém Městě se dařilo útočníkovi L. Rejmánkovi, který
dvakrát skóroval a přispěl tak k vítězství 3:0, když třetí branku přidal T. Hujo.
V následujícím utkání jsme na domácím hřišti přivítali ambiciózní celek Dobřenic. Toto
utkání se nám však vůbec nevyvedlo, a tak jsme po nevýrazném výkonu prohráli 0:4. Utkání
se sousedem v tabulce - Hořiněvsí jsme zvládli na výbornou a díky brankám L. Rejmánka a
J. Pavlíčka jsme zvítězili 2:1. Celkově jsme zatím nasbírali 29 bodů, což stačí na šesté místo
v tabulce. Doufám, že se mužstvu bude dařit i nadále a cíl z valné hromady se podaří splnit.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za jejich podporu a pozvat širokou
veřejnost do krásného boharyňského sportovního areálu na následující fotbalové zápasy.
.

Michálek J.- předseda TJ BYSTŘICE Boharyně
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Český zahrádkářský svaz

V neděli 16. března jsme se sešli v hospodě „U Jezírka“ na valné hromadě zahrádkářů
z Boharyně. Zhodnotili jsme naši práci v uplynulém roce 2013 a zároveň připravili akce na
rok letošní. Proběhly volby výboru a volba předsedy – opětovně byl zvolen Josef Samek
z Trnavy. Poděkování za práci patří nejen členům výboru v čele s předsedou, ale i těm
členům, kteří se během roku starají o pěkný vzhled památných míst v našich obcích nebo se
zúčastňují brigád během roku. Na závěr p. Ing. Macl promítl snímky z cest po Španělsku.
V pátek 25. dubna 2014 se konal autobusový zájezd na výstaviště Flora Olomouc. Přálo nám
počasí, a tak si každý kromě pěkné podívané mohl přivézt něco na svou zahrádku či do svého
obydlí.
A co nás čeká v příštích měsících? Ve čtvrtek 19. června 2014 od 10 hodin se koná brigáda úklid okolí hřbitova.
V sobotu 5. července 2014 chystáme tradiční posezení na hřišti v Boharyni s hudbou a
občerstvením. Zájemci hlaste se do 20. června u svých důvěrníků.
Přejeme všem úrodný a spokojený rok
Zahrádkáři Boharyně

SDH Boharyně
Sbor dobrovolných hasičů Boharyně v letošním roce zahájil svou činnost Výroční valnou
hromadou, která se konala dne 11. ledna 2014 v hospodě „U Jezírka“ v Boharyni.
Dne 25. ledna 2014 jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, na kterém již tradičně hrála
hudební skupina Nota Bene. Ples byl úspěšný a sešli jsme se ve velkém počtu. Další tradiční
akcí, kterou pořádají ženy SDH je „Velikonoční tvoření“. Letos se uskutečnilo v neděli 13.
dubna 2014 a účastníci si vyrobili s pomocí p. Kateřiny Novákové ozdobnou dřevěnou
bedýnku.
Dne 17. května 2014 se uskuteční okrsková soutěž v hasičském sportu, tentokrát v obci
Roudnice. Za SDH Boharyně budou závodit dvě družstva mužů.
Dne 7. června 2014 od 13.30 hod. se na fotbalovém hřišti v Boharyni uskuteční „Dětský den“,
na jehož organizaci se hasiči budou rovněž podílet.
V červenci 2014 bude probíhat mobilní sběr starého papíru, na který budou občané
upozorněni prostřednictvím letáčků. Nadále probíhá každou první středu v měsíci sběr
elektroodpadu a starého železa ve mlýně v Boharyni.
Dne 9. srpna 2014 se hasiči sejdou jako každoročně u opékání kýt.
Dne 30. srpna 2014 pořádají hasiči tradiční Rozloučení s prázdninami. Tentokrát bude pro
děti připraven program šermířské skupiny Brakýři ze Všestar.
Případné změny v termínech budou včas oznámeny.
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Co nás ještě v letošním roce čeká?

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se, že se zúčastníte akcí, na kterých se hasiči podílejí.
SDH Boharyně
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Základní a mateřská škola
Boharyně

Základní škola a mateřská škola Boharyně v obrazech

Výlet ZŠ do Přerova nad Labem

Výlet MŠ do Přerova nad Labem
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Velikonoční projekt ZŠ

Hledání velikonočního zajíčka v MŠ Nechanice

Čarodějná zahrada v MŠ
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Zajímavosti z obcí
Homyle
Co je nového v MTH …..?
Jak již bylo v minulých vydáních obecního zpravodaje zmíněno, v místě zvaném Křemeny
postupně vzniká trať pro minimotocross a bicross. Pravidla užívání a návštěv trati jsou
odsouhlasena vedením Obecního úřadu a umístěna na viditelném místě trati.
A co je vlastně nového…?
Dne 14.9.2013 jsme se s naším MTH týmem motocrossu (MTH = Motocross team Homyle)
zúčastnili závodů v Nové Vsi (nedaleko Týniště n/O.). Počasí nám zrovna moc nepřálo. Děti
si vyzkoušely jízdu v blátě, kde i zkušení starší jezdci měli co dělat. Umístěním jsme
na „bednu“ nedosáhli, ale nic není ještě ztraceno. Přitvrdíme v tréninku a příští rok jim to
všem „natřem“. Za náš tým se závodů
zúčastnili Kučera Míra ml., Hrdinová
Terezka, Hrdina Petr ml.. Rodiče
zajišťovali technickou a občerstvovací
pozici v zázemí.
Koncem září jsme zpracovali navezenou
zeminu (z vybagrovaných příkopů
kolem obce)
na vytvoření nových skoků, přejezdů a

zatáček naší trati. Děti trénují, jak jim
počasí dovolí, a novou vylepšenou trať
si pochvalují.
Od začátku dubna 2014 je již trať opět
v provozu. Děti pilně trénují na blížící
se závody v Nové Vsi. Držte nám
v sobotu 31.5. „pěsti“, ať nám počasí
přeje a dosáhneme co nejlepšího
umístění.

Přijďte si i vy zajezdit se svými
dětmi.
Trať
je
určena
především pro děti z naší obce
a nejbližšího okolí.
!!! UPOZORŇUJEME, ŽE TRAŤ NENÍ SKLÁDKOU PRO DOMOVNÍ ODPAD ANI OJETÉ PNEU !!!
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Trnava
Závěr roku 2013 se v Trnavě nesl v duchu několika zajímavých akcí.
Nejprve jsme se dne 29.11.2013 vydali za
krásami Moravy. Cílem cesty byl vinný sklípek
Jožky Osičky v Nechorách, kde nás čekala
tradiční ochutnávka vín, pojídání a hlavně
zajímavé povídání o odrůdách, o zpracování
hroznů a o všem, co se vína týče. Druhý den
jsme odjížděli s pocitem, že je to sklípek, kde
se víno dělá s láskou a s radostí.

Dalším zážitkem pro nás, ale i pro ostatní
účastníky silničního provozu byla samotná
jízda autobusem „veteránem“.

Bez platné vstupenky nikdo neměl šanci
nastoupit.

Ve čtvrtek 5.12.2013 všechny děti čekalo překvapení, když do Trnavy přijel koňský povoz
s Mikulášem, andělem a dvěma čerty. Celou vesnicí zněly rolničky.
Hodným dětem přivezl bohatou nadílku a ty „nezbedné“ se čerti snažili odnést v pytli, ale
naštěstí jim v tom Mikuláš s andělem zabránili.
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S rokem 2013 jsme se sice již tradičně
rozloučili v místním kulturním zařízení, ale
Silvestr proběhl dost netradičně. Na poslední
chvíli se ženy z Trnavy rozhodly, že
letošního
Silvestra
pojmou
jako
„pyžamového“. Nevíme, jestli to bylo tou
navozenou
domácí
atmosférou,
ale
každopádně se rozloučení se starým rokem
vydařilo a tančilo se až do rána.

V roce 2013 proběhla výstavba pergoly u kulturního zařízení v Trnavě, která přispěla ke
zvelebení obce. Za pěkného počasí je využívána dětmi i dospělými.
Jana Šarounová
Boharyně
Pálení čarodějnic 2014

Foto: Vítězslav Havlíček

Foto: Vítězslav Havlíček
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce
Výběr z usnesení zastupitelstva obce Boharyně listopad 2013 – duben 2014
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Boharyni a
zveřejněno na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 38 dne 13.11.2013
zastupitelstvo schválilo :
- zachovat stávajícího dodavatele el. energie, tj. ČEZ, u zemního plynu využít nabídky RWE
a uzavřít novou smlouvu o dodávkách plynu společně pro odběrná místa obce - obecní úřad,
hasičskou zbrojnici a základní školu, smlouva na období 1 roku
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně prověřit výši nákladů za telefony a internet a hledat
možnosti snížení nákladů za telefony a internet
- zařadit do rozpočtu obce 2014 částku 165.000 Kč jako spoluúčast na projektu Varovný
protipovodňový systém pro Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
- rozhodlo zařadit do rozpočtu obce 2014 částku 8.000 Kč jako příspěvek na výměnný
knihovní fond KÚ Královéhradeckého kraje
- rozhodlo zařadit do rozpočtu obce 2014 částku 36.000 Kč jako příspěvek na dopravní
obslužnost (2 spoje do obce Zvíkov) KÚ Královéhradeckého kraje
- navrhlo zařadit do rozpočtu obce tyto náklady na zajištění provozu ZŠ, MŠ Boharyně příspěvek na provoz 492.400 Kč
příspěvek na obědy 50.000 Kč
příspěvek na platy ZŠ a DDP 300.000 Kč (250.000 Kč platy ZŠ vč. odvodů, DPP 50.000 Kč )
v rozpočtu obce dále
opravy ZŠ, MŠ
30.000 Kč (oprava dveří MŠ, nátěry oken ZŠ, zahrada MŠ)
příspěvek na tašku
11.000 Kč (děti do 1. třídy, 1 dítě/1 taška max. 1.500 Kč)
- schválilo podání žádosti o dotaci z POV Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok
2014 na opravu fasády objektu Obecního úřadu v Boharyni, obecního domku ve Zvíkově a
výměnu 4 oken a částečnou opravu fasády budovy Základní školy v Boharyni, zejména
kolem oken - náklady v roce 2014 celkem 400.000 Kč, dotace neinvestiční
- rozhodlo přesunout žádost ZŠ, MŠ Boharyně o souhlas s nákupem hraček a sportovních
potřeb na prosincové zasedání zastupitelstva obce, poskytnout ZŠ, MŠ Boharyně zálohu
na dofinancování provozního příspěvku na rok 2013 ve výši 51.207 Kč (= chybějící fin.
prostředky na úhradu záloh na el. energii 8.626 Kč + chybějící fin. prostředky na úhradu
záloh na dodávky plynu 43.913 Kč – zbývající částka na vodné po zaplacení poslední zálohy
1.332 Kč), zbytek řešit dle skutečného čerpání rozpočtu až na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce
- rozhodlo, že První soukromé ZŠ v Hradci Králové nebude poskytnut příspěvek na úhradu
neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku ve školním roce 2013/2014
- schválilo záměr odprodat pozemek par. č. 519/2 ost. plocha v kat. úz. Boharyně z majetku
obce
- rozhodlo řešit rekonstrukci veřejného osvětlení v Boharyni až v průběhu roku 2014
- rozhodlo podat návrh do integrovaného projektu Mikroregionu Nechanicko na zakoupení
2 ks setů – stůl + lavice a 1 ks party stanu
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zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. o kontrole projektu „Oprava chodníku v Boharyni“ zástupci SZIF
- inf. o vyčištění kanalizace v Homyli
- inf. o provedení servisu a revize plyn. kotlů a rozvodů v požární zbrojnici v Boharyni a OÚ
- inf. o poskytnutí fin. daru ve výši 5.000,- Kč Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci
- Výroční zprávu ZŠ a MŠ Boharyně za školní rok 2012/2013
2. zasedání zastupitelstva č. 39 dne 11.12.2013
zastupitelstvo schválilo:
- v souladu s ust. § 47 odst. 5 staveb. zákona projednaný návrh zadání Územního plánu
Boharyně
- poskytnutí částky 51.207 Kč na dofinancování provozních nákladů ZŠ a MŠ Boharyně
do 31.12.2013 (na úhradu energií) - 30.000 Kč z příspěvku na platy a 21.207 Kč z částky,
která byla určena na opravy, a dále nesouhlasilo s navýšením příspěvku o cca 27.000 Kč
na provozní náklady ZŠ, MŠ Boharyně do 31.12.2013
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně předložit do středy 18.12.2013 do 12,00 hod. požadavek
na čerpání příspěvku na platy zaměstnanců ZŠ za IV. Q 2013, zastupitelům zaslat e-mailem
k vyjádření
- odprodej pozemku parc.č. 519/2 ost. pl. v kat. úz. Boharyně za 100 Kč/m2, tj. celkem
18.700 Kč
- podání žádosti o dotaci z POV Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu pomníku
padlým v 1. světové válce (křížek) na Budíně a křížku se zvoničkou v Homyli,
- rozpočet Obce Boharyně na r. 2014 dle předloženého návrhu – příjmy celkem 5.976.100 Kč,
výdaje celkem 5.261.950 Kč, rozdíl 714.150 Kč
- rozpočet ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2014 dle předloženého návrhu, jednotlivé položky
rozpočtu jsou pro ZŠ, MŠ Boharyně závazné
- poskytnutí přísp. ve výši 5.000 Kč Jezdeckému klubu Boharyně na sport.činnost v roce 2013
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně o uzavření smlouvy s tel. operátorem a dále o jednání
se spol. zajišťující internetové připojení s tím, že jí uložilo informovat zastupitelstvo o
výsledku
- stažení žádosti ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně o souhlas s použitím 13.000 Kč na nákup hraček
- Protokol o výsledku kontroly finančního výboru a zápis z provedené kontroly finančního
výboru, vč. protokolu o výsledku kontroly pokladny
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 KÚ Královéhradeckého kraje
- zprávu Štolbovy městské knihovny Nechanice o provedené kontrole v Obecní knihovně
Boharyně
3. zasedání zastupitelstva č. 40 dne 8.1.2014
zastupitelstvo schválilo :
- vyplacení částky 59.326 Kč jako doplatek na platy zaměstnanců ZŠ Boharyně na 4. čtvrtletí
2013, tj. bez částky 9.000 Kč na DPP
- Rozvojový program obce na období 2014 a násl.
- uložilo starostce vyzvat p. xxxxx, aby neparkoval nákladním automobilem na silnici
- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti – společenské budovy na hřišti v Boharyni,
nájemné za rok 2014 ve výši 7.000 Kč
- rozhodlo o předávání dárků jubilantům na společném setkání, termín bude upřesněn
- zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva na částku 460 Kč měsíčně
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. o řešení podnětu České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci
Králové na umístění stavebních buněk na pozemku v Homyli a o jednání s majitelem
- inf. o výsledku kontroly plnění smlouvy se spol. EKO-KOM, a.s.
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4. zasedání zastupitelstva č. 41 dne 12.2.2014
Zastupitelstvo schválilo:
- umístění antény firmy BezvaNet na budově ZŠ Boharyně
- zprávu hlavní inventarizační komise doplněnou o návrhy a připomínky zastupitelů –
inventarizace majetku obce k 31.12.2013.
- zadat prořezání lip na Budíně p. K. Šmigurovi, Kunčice
- komisi pro přípravu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací (oprava obecních
budov) ve složení V. Havlíček, ing. M. Melichar, ing. F. Šartner
- rozhodlo zadat zpracování zaměření stávajícího stavu pozemků pro chodník od školy
ke hřbitovu
- schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně o průběhu zápisu do 1. ročníku ZŠ Boharyně
- děkovný dopis od Diakonie Broumov za spolupráci při sběru použitého textilu
5. zasedání zastupitelstva č. 42 dne 12.3.2014
Zastupitelstvo obce schválilo :
- začlenění správního území obce Boharyně do regionu Hradecký venkov, o.p.s. a místní
působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014 -2020
- provést výběr firmy na opravu památníku (křížku) na Budíně dle předloženého návrhu
- provést výběr firmy na opravu fasád obecních budov dle předloženého návrhu
- vydání souhlasu s udělením licence pro spol. AP tour – dopravní spol. s r.o. k provozování
vnitrostátní veřejné linkové dopravy na lince 610 061 Hradec Králové-Libčany-Nový Bydžov
- rozhodnout o žádostech o příspěvek na charitu až koncem roku podle fin. možností obce
- uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené obcemi na smluvní rozsah výkonu
přenesené působnosti podle rozsahu vymezeném § 53/1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 712/2007 o nájmu zemědělských pozemků
se Zemědělskou společností „Bystřice“, a.s. Kratonohy
- úhradu mimořádné splátky úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 314.000 Kč
- uzavření Smlouvy o poskytnutí přísp. TJ Bystřice Boharyně ve výši 40.000 Kč na rok 2014
zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- inf. o trvání výjimky pro MŠ Boharyně udělený KHS a inf. ohledně počtu dětí, které by
mohly nastoupit do MŠ v následujících letech
- inf. umístění antén pro firmu BezvaNET na budovu ZŠ
- inf. ohledně studie na opravy chodníků a výstavbu nových chodníků v jednotlivých obcích
- inf. o jednání s firmou na zpracování cenové nabídky na opravu hráze mlýnského náhonu
- inf. o skácení 3 ks lip u křížku v Trnavě a o připravovaném jednání s firmou ohledně
zpracování projektu na úpravu zeleně na návsi v Trnavě a na sídlišti RD v Homyli,
popř. v dalších částech obce
- zápis z debaty občanů Trnavy ze dne 7.2.2014
- výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2013 provedené KÚ Královéhradeckého kraje
- inf. ohledně hledání řešení zajištění prací při údržbě veřejné zeleně a obecního majetku
- inf. o spolupráci s MS Boharyně
- výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
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6. zasedání zastupitelstva č. 43 dne 9.4.2014
Zastupitelstvo schválilo:
- rozhodlo zadat vymalování kulturního zařízení v Trnavě p. Petru Pavlíčkovi, Puchlovice,
úhradu nákladů na materiál na ošetření parket. Práce budou provedeny do 20.5.2014.
- účetní závěrku Základní školy a mateřské školy, Boharyně, IČ 75018136 za rok 2013
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Boharyně,
IČ 75018136 za rok 2013 ve výši 10.168,01 Kč do rezervního fondu
- účetní závěrku Obce Boharyně, IČ 00268640 za rok 2013
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje na rok 2014 ve výši 200.000 Kč na opravu
fasády Obecního úřadu v Boharyni, obecního domku ve Zvíkově, opravu fasády kolem oken
ZŠ Boharyně
- rozhodlo zahájit řízení na výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na výstavbu
chodníku v Boharyni od školy ke hřbitovu, jednat s vlastníky dotčených pozemků
o podmínkách prodeje pozemku, zpracovat projekt na chodník po obou stranách komunikace
- zveřejnit oznámení o nabídce zaměstnání při údržbě veřejné zeleně a obecního majetku
v obecních vývěskách a vyhlášením veřejným rozhlasem, přihlášení uchazečů do 18.4.2014
- poskytnutí přísp. na platy učitelů ZŠ Boharyně a DPP za I. čtvrtletí 2014 ve výši 64.207 Kč
- rozhodlo prodloužit pracovní poměr ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medkové na dobu
určitou v trvání 6 let
- zakoupení nového počítače a tiskárny včetně nového software pro obec
- záměr pronájmu nebytových prostor – prodejny potravin v budově čp. 26 v obci Boharyně,
část obce Boharyně, na stp. č. 19 v kat. úz. Boharyně, a to od 1.6.2014 do 31.5.2024
- nákup 4 ks 5 l várnic a 2 ks 10 l várnic a dále nefunkčních poklic na termoporty, náklady
cca 15.000 Kč budou uhrazeny z rezervního fondu ZŠ, MŠ Boharyně
- provedení úpravy úklidové místnosti v MŠ dle požadavků KHS, tj. buď omyvatelný nátěr
stěn nebo kachlíky, nové lino nebo dlažba. Provedení opravy zajistí ZŠ, MŠ, náklady budou
uhrazeny z provozního příspěvku určeného na opravy a údržbu.
zastupitelstvo obce neschválilo:
- odprodej části pozemku parc. č. 197 v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí
- vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ,MŠ Boharyně
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. o podání žádosti o dotaci ČEZ na víceúčelové hřiště v Boharyni
- inf. o konání zápisu do MŠ Boharyně dne 6.5.2014
Zpracovala JUDr. Věra Macháčková
Na závěr tohoto čísla zpravodaje nám dovolte popřát krásné léto, dětem plno bohatých
prázdninových zážitků a rodičům klidnou dovolenou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Boharyně zpravidla 2x ročně pro občany obce. Registrováno u
Ministerstva kultury ČR pod ev.č. MK ČR E 21643.
Zpracovaly: JUDr. Věra Macháčková a Lucie Kolářová. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá autor.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 31.10. 2014. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty.
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