Listopad 2014
Vážení občané,
po říjnových komunálních volbách máme nové zastupitelstvo. Oproti minulým letům se snížil
počet zastupitelů z 13 na 11. Těchto voleb se účastnil rekordní počet kandidátů. Volební systém je
ale nastaven tak, že ne všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se do zastupitelstva dostali.
Věřím však, že nové zastupitelstvo bude aktivní, že bude přistupovat ke správě obce zodpovědně,
že se bude zajímat o problémy občanů o dění v obci. Něco jiného jsou proklamace před volbami, a
něco jiného je konkrétní práce s lidmi a pro lidi.
V letošním roce se obec zaměřila zejména na opravy obecního majetku. Byly opraveny fasády
některých obecních budov – obecního domku ve Zvíkově, hasičské zbrojnice ve Zvíkově a
Obecního úřadu v Boharyni. Na tuto akci obec obdržela dotaci z finančních prostředků
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. Původně byla plánována i částečná oprava
fasády budovy základní školy v Boharyni. Od tohoto záměru se však ustoupilo s tím, že bude
připraven projekt na celkovou opravu spolu s případným zateplením objektu a úpravou topného
systému. Vzhledem k výši nákladů se obec pokusí získat finanční prostředky z dotací. Dále byl
odstraněn havarijní stav hráze mlýnského náhonu u mlýna v Boharyni a provedena oprava pomníku
památce padlých v první světové válce na Budíně. Na tuto akci obec získala finanční prostředky
z programu Podpora rozvoje a obnovy venkova 2014 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Byla
zpracována koncepce oprav a výstavby chodníků ve všech obcích a byly zahájeny přípravné práce
na vybudování chodníku od základní školy ke hřbitovu v Boharyni.
Hlavním cílem v letošním roce bylo doplatit úvěr u České spořitelny, a.s. na výstavbu inženýrských
sítí na sídlišti rodinných domků v Homyli, což se podařilo.
Právě končící rok byl bohatý i na kulturní a sportovní akce. Některé jsou již tradiční, jiné byly
nové a doufám, že v nich budeme pokračovat i v dalších letech. Místní spolky i obecní úřad pro
Vás připravily ještě několik akcí do konce tohoto roku. Ty budou zejména o setkávání,
seznámení, sousedském popovídání, ale i poznání okolí obce a v neposlední řadě navození pohody
a klidu v předvánočním čase.
Přeji Vám vše dobré do nového roku.
JUDr. Věra Macháčková
starostka
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Oznámení
obecního úřadu
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Boharyně
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci voliči vybírali z 5
volebních stran, ve kterých se o 11 mandátů v zastupitelstvu ucházelo celkem 51 kandidátů.
Volební účast byla 67,23 %. Dne 5.11.2014 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, které
zvolilo starostu, místostarostu, předsedy a členy výborů. Zastupitelstvo bude v následujících
čtyřech letech pracovat v tomto složení:
Farková Kamila, Homyle
Havlíček Vítězslav, Boharyně
MUDr. Jílková Věra, Homyle
Kašpar Stanislav, Trnava
Kmoníčková Iveta, Trnava
JUDr. Macháčková Věra, Homyle
Ing. Melichar Miroslav, Homyle
Michálek Daniel, Homyle
Najmanová Věra, Zvíkov
Pilař Milan, Boharyně
Ing. Šartner František, Homyle

- předsedkyně kontrolního výboru
- místostarosta a člen stavebního výboru
- členka školské rady
- člen stavebního výboru
- členka finančního výboru
- starostka
- předseda stavebního výboru
- člen finančního výboru
- členka kontrolního výboru
- člen kontrolního výboru
- předseda finančního výboru

Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2015
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu činí 350,- Kč ročně.
Poplatek platí: - osoba s trvalým pobytem v obci,
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců zůstává ve výši 100,- Kč. V případě že jste majitelem
psa, na kterého se vztahuje osvobození od placení místního poplatku, je třeba tuto skutečnost
obecnímu úřadu prokázat.
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle
pondělí
středa
Trnava
středa
Zvíkov, Budín
středa

16.2.2015
18.2.2015

08.00 – 17.00
17.00 – 20.00

Obecní úřad

25.2.2015

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

25.2.2015

19.15 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na bankovní účet č. 1080780389/0800, variabilní
symbol = číslo popisné domu, zpráva pro příjemce = obec. Při bezhotovostní platbě je známka na
popelnici k vyzvednutí na OÚ od 16.2.2015
Zpracovala : Lucie Kolářová, účetní
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Životní jubilea
V letošním roce ještě přejeme k významnému životnímu výročí těmto občanům:
Jiroutková Zdeňka
Černohlávek Miroslav
Brendlová Jaroslava
Ryšánek Ladislav
Tichá Miroslava
Samková Marie

Vaníčková Anna
Šarounová Květoslava
Pleskotová Jitka
Frýdová Anna
Vítková Irena
Kohoutová Ludmila

Vánoční posezení se seniory

Pro naše seniory jsme připravili již tradiční předvánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek
18. prosince 2014 od 14.30 hod. v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Se svým programem
vystoupí děti ze základní a mateřské školy v Boharyni. K dobré pohodě zahraje pan Josef Mádlo.

Rozsvícení vánočního
stromu
Obecní úřad v Boharyni spolu s TJ Boharyně a SDH Boharyně Vás srdečně zvou v sobotu 29.
listopadu 2014 na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Začátek v 16,30 hod. na fotbalovém
hřišti v Boharyni. Na programu bude překvapení pro děti, vánoční zpívání, dobré občerstvení a na
závěr ohňostroj.

Knihovna Boharyně

Obecní knihovna v Boharyni zve stávající i nové čtenáře k návštěvě. Můžete si zapůjčit knihy ze
stálého fondu, který je každoročně doplňován o nové tituly, nebo z výměnného fondu, ve kterém
jsou knihy zapůjčené z Městské knihovny v Hradci Králové. K dispozici je i řada časopisů. Od
nového roku přibudou dvě nová periodika – 21. století a Epocha. Občané mohou rovněž využít
bezplatný přístup na internet.
Připomínám změnu otevírací doby v závislosti na zimním čase – pondělí 17.00 - 18.00 hod., středa
17.00 - 19.00 hod.
Na shledání s vámi se těší knihovnice, A. Vítková
3

TJ Bystřice Boharyně

Mužstvo dospělých TJ Bystřice Boharyně ukončilo v polovině června 2014 sezónu, v níž obsadilo
se ziskem 36 bodů šesté místo v třetí třídě okresní soutěže.
O týden později se hráči sešli na tradičním zakončení sezóny, jehož součástí bylo i utkání
„východ“ proti „západu“. Za pěkného počasí byla k vidění pohledná kopaná s množstvím branek.
Utkání skončilo remízou 4:4. Všichni byli s výsledkem spokojeni, a tak se posezení hráčů s
rodinnými příslušníky a přáteli sportu protáhlo do pozdních večerních hodin.

Družstvo „východu“

Družstvo „západu“
Foto: Kamila Farková

V polovině července fotbalisté zahájili přípravu na další sezónu. V té se zatím mužstvu daří, neboť
se po dvanácti odehraných kolech nachází se ziskem 21 bodů na třetí příčce tabulky. Doufáme, že
v následujících zápasech ještě bodový zisk naroste a TJ Bystřice tak přezimuje v klidných vodách
třetí třídy okresní soutěže.
24.1.2015 plánujeme Rockový bál v hospodě „U Jezírka“ v Boharyni, na který Vás srdečně zveme.
Protože se blíží konec roku, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na shledanou
při bojích o jarní body.

Výbor TJ BYSTŘICE Boharyně
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SDH Boharyně

7. 6. 2014 SDH Boharyně ve spolupráci s TJ Boharyně uspořádaly tradiční Dětský den, kde si děti
za krásného počasí užily spoustu zábavy a soutěží. Akci přálo počasí, proto po dlouhé době došlo i
na oblíbenou pěnu.
23. 7. 2014 náš sbor pomáhal s likvidací požáru slámy na poli u obce Boharyně, který vznikl od
zemědělského stroje při zpracování slámy po sklizni obilí. Požár zničil balíky slámy na ploše
zhruba 40 ha. Náš sbor se podílel na dopravě vody, zajišťoval plnění cisteren z hydrantů a následně
prováděl dozor nad požářištěm.
26. 7. 2014 provedl náš sbor druhý zásah v obci Zvíkov, kde byl vypalován za suchého a větrného
počasí suchý travní porost bez patřičného dohledu osoby, která trávu zapálila.
30. 8. 2014 jsme uspořádali tradiční ukončení prázdnin, kde jsme se mohli podívat na vystoupení
skupiny historického šermu. Po představení mohly děti spolu s šermíři absolvovat několik soutěží.
Počátkem prosince ve spolupráci s TJ Boharyně uspořádáme tradiční Mikulášskou nadílku, všechny
děti jsou srdečně zvány.
7. 2. 2015 zveme všechny občany na tradiční Hasičský ples, který se koná v hospodě „U jezírka“ v
Boharyni.
SDH Boharyně upozorňuje spoluobčany, že ve spolupráci s OÚ Boharyně vždy první středu
v měsíci od 17 do 18 hodin ve mlýně v Boharyni sbírá staré železo a staré elektrospotřebiče. Tato
činnost bude probíhat i v zimních měsících.
SDH Boharyně přeje všem občanům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku
2015.
SDH Boharyně
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ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

V sobotu 11. října 2014 jsme navštívili zámek v Kopidlně, kde sídlí i zahradnická škola, která se
představila společně se zahrádkáři svou činností a svými úspěchy. A bylo opravdu na co se dívat.
Obdivovali jsme umění a práci všech, kteří se na výstavě podíleli.
Dále jsme navštívili Dětenice, prošli jsme se zámeckým parkem. Někteří si prohlédli místní
pivovar, který svoji produkci dodává sousední vyhlášené restauraci, kterou též někteří z nás
navštívili. Nakonec jsme zajeli na Farmu Košík, která pod vedením paní Havlové předvádí různé
formy zemědělského podnikání. Především chovají ovce, zpracovávají zemědělské produkty, které
si zde můžete zakoupit, provozují občerstvení a penzion. Díky patří všem, kteří se na organizaci
zdařilého zájezdu podíleli.
Blíží se závěr rok. Výbor děkuje všem, kteří se aktivně podílejí na práci svazu zahrádkářů – ať je to
práce na brigádách, nebo na udržování dobrého vzhledu památných míst v našich obcích, či na
dalších akcích. Dobrou tradicí bylo vždy posezení na konci roku. Pokud bude zájem, je možné se
v obecní hospodě „U Jezírka“ sejít a pobavit se i letos.
Přejeme dobré zakončení roku 2014 a v dalším roce ať se vše daří ku spokojenosti nás všech.
Zahrádkáři Boharyně
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Jezdecký klub Boharyně

5. Hubertova jízda
4.10.2014 za chladného, ale slunečného dne se na Hubertově jízdě sešlo na 44 sedlových koní a 9
kočárů. Jezdci se rozdělili do dvou lotů. Celou Hubertovu jízdu vedla Monika Kykalová na koni
Arša jako liška. První – skokový lot vedla Markéta Kykalová na koni Linné, druhý - neskokový lot
vedl Ludvík Kubišta se svým vnukem Adamem Trávníčkem. Kočárů se ujal Pavel Groul se svým
hnědo-strakatým spřežením.
Hubertova jízda začala v 11 hodin za velké divácké podpory občanů Boharyně, Homyle a lidí z
blízkého i vzdáleného okolí.
Tímto by JK rád poděkoval svým spoluobčanům a ostatním divákům, kteří svou účastí přišli
v sobotu akci podpořit, a také panu ing. Machníkovi a ZS Kratonohy, a.s. za možnost postavení
skoků na jejich loukách.
Skokový lot předvedl svoje umění na skokách postavených na přilehlých loukách. Všichni jezdci i
vozatajové se pak vydali na trasu, která vedla přes luka do Kunčic a přes les do Zvíkova a na Budín.
Zde byla občerstvovací pauza, na kterou se na jedničku připravil již osvědčený Radek Kolář. Po
pauze jezdci překonali ještě několik dalších terénních nástrah a závěrečným nástupem a předáním
pochoutek pro koně byla Hubertova jízda ukončena.
Večer jako každý rok se uskutečnil v hospodě „U jezírka“ v Boharyni Hubertovský soud, který
nejenže ztrestal prohřešky jezdců, ale i odměnil účastníky, kteří přijeli až ze západočeského
Varnsdorfu a z krkonošských Mladých Buků.
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Nevzdat se a vydržať … aneb co je nového v MTH?
V sobotu 31.5.2014 se na nás počasí usmálo, i přes meteorologické varování o srážkách jsme se zúčastnili
dalších závodů v Nové Vsi (u Týniště n./O). Jednalo se o „23. Velkou cenu Novavesringu“.
Naše tréninky a úsilí na trati v Homyli, byly zúročeny!!!
Za náš tým MTH se závodů zúčastnilo celkem 8 dětí ve třech kategoriích.
Kategorie „Čína děti do 10 let“ :
Šárka Mlatečková
3. místo „ na bedně“
Tereza Hrdinová
5. místo
Jana Kučerová
10. místo
Kategorie „KTM děti do 10 let“:
Miroslav Kučera
3.místo „ na bedně“
Šimon Hrdina
5. místo
Tomáš Sulek
6.místo
Vojtěch Jirman
7.místo
Kategorie „Stodoláci :
Michele de Chiara 10.místo

Stupně vítězů…

Soustředění mezi jednotlivými závody...

Janička Kučerová byla nejmladším účastníkem těchto závodů. Od nejstaršího
ji dělilo pouhých 70let.
Jen co jarní počasí příštího roku dovolí, vydáme se opět do terénu.
Přijďte si i vy zajezdit se svými dětmi či vnoučaty. Provozní řád je umístěn na
trati.

Z motocrossových kuloárů….Míra Kučera se zúčastnil Krajského
přeboru Východních Čech v SMS motocrossu Pardubice 2014 ve třídě
50ccm a obsadil celkové 6.místo.

Stupně vítězů…

Přejeme šťastný vstup do roku 2015.
Tým MTH
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Šmoulí den v Trnavě
Na konci června se v Trnavě uskutečnil za finanční podpory OÚ Boharyně „ Šmoulí den“.
Odpoledne se neslo v duchu her a zábavy. Na stanovištích přivítali děti Šmoulinka, Koumák, Silák
a další obyvatelé pohádkové vesničky. Potom, co si děti vysoutěžily spoustu krásných cen, čekalo
na všechny občerstvení v podobě grilovaného prasátka. Počasí nám přálo a akce se vydařila.

Jana Šarounová

Obecní úřad v Boharyni zve
občany na

PODZIMNÍ PROCHÁZKU
okolím Boharyně, spojenou s uctěním památky občanů obce padlých v I. světové válce, položením
věnců k památníkům v Boharyni a na Budíně a za účasti spolku Historického C.k. řadového pěšího
pluku č. 18
Sraz v sobotu 15.11.2014 v 10.00 hod. u pomníku v Boharyni (pod obecním úřadem)
Trasa: Boharyně – Budín – Zvíkov – Boharyně
Zastávka na malé občerstvení v Obecním domku ve Zvíkově
Vzhledem k ročnímu období doporučujeme vhodné oblečení, zejména dobrou obuv. Svačinu
s sebou.
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Opravy obecního majetku 2014
Památník padlým v I. světové válce na Budíně

Obecní domek ve Zvíkově

Hasičská zbrojnice ve Zvíkově
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Obecní úřad v Boharyni

Mlýnský náhon

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Výběr z usnesení zastupitelstva obce Boharyně květen – září 2014
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Boharyni a
zveřejněno na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 44 dne 14.5.2014
Zastupitelstvo obce:
- schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – prodejny potravin v
budově čp. 26 na stp. č. 19 v obci Boharyně, části obce Boharyně, kat. úz. Boharyně s firmou
Hruška, s.r.o., prodloužení nájmu na dobu určitou od 1.6.2014 do 31.5.2024.
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- vzalo na vědomí informaci o vymalování kulturního zařízení v Trnavě
- projednalo závěrečný účet Obce Boharyně za rok 2013 a toto projednání uzavřelo vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- rozhodlo uložit Mgr. Y. Medkové, ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně opatření k nápravě nedostatků z
finanční kontroly za 2.pololetí 2014 dle předloženého návrhu
- uložilo Mgr. Y. Medkové předložit obci jako zřizovateli ke kontrole chybějící doklady k
výběrovým řízením na dodávky výpočetní techniky, účetní doklady a majetkovou evidenci, ze které
by bylo možné zjistit, jak je zaúčtován a veden majetek zakoupený z dotace v roce 2013, a dále
předložit uzavřené dohody o provedení práce, na které byly čerpány mzdové prostředky z dotace v
termínu do 31.5.2014
- rozhodlo zadat opravu památníku (křížku) na Budíně firmě Kamenoprůmysl Hradec Králové,
s.r.o., cena 77.162 Kč vč. DPH.
- rozhodlo zadat opravu fasád obecních budov (Obecního úřadu Boharyně, obecního domku ve
Zvíkově, ZŠ Boharyně kolem oken), vč. výměny 4 oken obecního domku ve Zvíkově firmě
„JOKAS“, s.r.o., cena 327.729 Kč vč. DPH,
- rozhodlo zadat provedení opravy zdi mlýnského náhonu v Boharyni firmě STAVOKA Hradec
Králové, a.s.
- vzalo na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, že nepodpoří výstavbu víceúčelového
hřiště v Boharyni
- schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského
programu obnovy venkova, dotační titul 1 Obnova a údržba venkov. zástavby a obč. vybavenosti,
- schválilo uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, vč. Dodatku č.
1 ke smlouvě se spol. EKO-KOM, a.s.
- vzalo na vědomí informaci JUDr. Macháčkové o stanovisku k dostupnosti služeb praktického
lékaře a o výsledku jednání s ředitelem záchranné služby a zástupcem krajského úřadu o
umísťování občanů obce do nemocnice v Jičíně v případě, že občana musí odvézt záchranka
- vzalo na vědomí informaci o konání společného setkání s občany, kteří se v letošním roce dožívají
významného životního jubilea, ve čtvrtek 12.6.2014 od 15,00 hod. ve spol. zařízení na hřišti v
Boharyni a pozvání zastupitelů k účasti na této akci

2. zasedání zastupitelstva č. 45 dne 11.6.2014
zastupitelstvo obce :
- schválilo návrh, aby počet členů zastupitelstva pro další funkční období byl 11
- neschválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč Magistrátu města Hradec Králové na
aktualizaci plánu ÚSES
- rozhodlo svolat společné jednání zastupitelstva obce a firmy Cesorg , s.r.o. k vyjasnění záležitostí
kolem vedení účetnictví pro ZŠ, MŠ Boharyně.
- rozhodlo, že další finanční prostředky na proplacení práce IT pro ZŠ a MŠ Boharyně budou
poskytnuty až po předložení přehledu provedených prací a jejich posouzení zřizovatelem
- uložilo Mgr. Medkové předložit zřizovateli opravené vnitřní směrnice školy do 13.6.2014
- schválilo navýšení částky příspěvku zřizovatele na opravy v ZŠ, MŠ Boharyně o částku 1.600 Kč
na zajištění opravy technické místnosti (viz požadavek z kontroly Krajské hygienické stanice)
- schválilo provedení opravy podlahy v ZŠ Boharyně dle předloženého návrhu – náklady uhradí
obec ze svého rozpočtu určeného na opravy a údržbu - práce provede firma p. J. Lišky, Homyle
- uložilo Mgr. Medkové předložit na zasedání zastupitelstva obce dne 9.7.2014, nejpozději však do
13.8.2014 návrh změny organizace ZŠ Boharyně s ohledem na předpokládaný počet dětí od
1.9.2014, tj. počet zaměstnanců, výši úvazků jednotl. zaměstnanců, výši předpokládaných
mzdových prostředků požadovaných od zřizovatele a příp. další požadavky na zřizovatele
v souvislosti se zajištěním provozu školy. Návrh předložit ve dvou variantách – pro 12 a 15 žáků
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- rozhodlo, že p. V. Tomáš nejprve prověří stav myčky v MŠ, zda dle jeho zkušeností se nejedná o
drobnou závadu, kterou by bylo možné odstranit, a pokud bude zjištěno, že lze předpokládat, že se
jedná skutečně o větší závadu, pak rozhodnout o nákupu nové myčky
- schválilo přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 58.000 Kč na opravu
pomníku na Budíně a souhlasí s podmínkami dotace.
- rozhodlo požádat o změnu účelu dotace poskytnuté Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
z POV pro rok 2014, dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a obč. vybavenosti na
opravu fasád obecních budov - rozšíření účelu dotace o opravu fasády hasič. zbrojnice ve Zvíkově
- rozhodlo zadat zpracování geometr. plánu pro výkup pozemků pro výstavbu chodníku v Boharyni
od budovy školy ke hřbitovu ing. F. Šartnerovi a o zadání vyhotovení znaleckého posudku o ceně
pozemků, dále rozhodlo projednat možnost prodeje parcely č. 479/5 v kat. úz. Boharyně
- schválilo komisi ve složení V. Havlíček, ing. Melichar, ing. Šartner a ing. Adlaf na zpracování
návrhu (podmínek výběrového řízení) na výběr projektanta pro celkovou opravu objektu čp. 26
v obci Boharyni (objekt obecní hospody a prodejny potravin v Boharyni)
- schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových – bezplatný převod z vlastnictví České republiky do
vlastnictví Obce Boharyně pozemků parc. č. 236/15 vod. plocha, parc. č. 309/8 vod. plocha, parc.
č. 536/11 vod. plocha, parc. č. 536/12 vod. plocha a parc. č. 541 vod. plocha v kat. úz. Boharyně.
- schválilo poskytnutí částky 1.500 Kč na nákup cen na akci „Zahájení prázdnin“ pořádanou SDH
Trnava dne 28.6.2014 v Trnavě
- schválilo uhradit mimořádnou splátku úvěru u České spořitelny, a.s., výše splátky 314.000 Kč
- rozhodlo nadále spolupracovat při sběru použitého ošacení s Diakonií Broumov – sbírka 1x ročně
před vánocemi, popř. při mimořádných událostech

3. zasedání zastupitelstva č. 46 dne 9.7.2014
zastupitelstvo obce :
- vzalo na vědomí inf. o provedené opravě el. vedení a tím odstranění poruchy myčky v MŠ
- vzalo na vědomí inf. o návrhu nového jízdního řádu železniční dopravy, nebyly předloženy žádné
připomínky k novému autobusovému jízdnímu řádu
- rozhodlo uložit Mgr. Medkové, ředitelce ZŠ zajistit vrácení přeplatku ve výši 6 Kč zaplacených
v roce 2013 na dohodu o provedení práce na práce IT spojené s čerpáním dotace „Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na ZŠ“ v termínu do 31.8.2014.
- rozhodlo uložit ZŠ, MŠ Boharyně odvod za porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 3.774 Kč
- vzalo na vědomí informaci o provedení fyzické inventury majetku ZŠ, MŠ Boharyně k 31.5.2014
a informaci firmy Cesorg o zařazení majetku
- rozhodlo s ohledem na stav fasády opravu fasády ZŠ Boharyně dle původního záměru (pouze
oprava špalet kolem oken) v letošním roce nerealizovat, opravu přesunout na další období po
komplexním posouzení stavu objektu a návrhu řešení.
Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, pohybujících se kolem školy, bude provedeno pouze otlučení
fasády na místech, kde odpadává omítka.
- schválilo záměr směnit pozemek parc. č. 479/5 v kat. úz. Boharyně za pozemek parc. č. 524/7 ost.
pl. v kat. úz. Boharyně
- vzalo na vědomí výsledky kontroly finančního výboru
- vzalo na vědomí výsledky kontroly kontrolního výboru
- vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění opatření z inventarizace majetku obce k 31.12.2013.
Uložilo V. Havlíčkovi zveřejnit nabídky na prodej nepotřebného majetku na úřední desce Obecního
úřadu a ve všech vývěskách. V případě, že nedojde k prodeji, pak do 30.9.2014 využít ke zveřejnění
nabídky prodeje některý z internetových portálů.
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- schválilo provedení stavebních úprav objektu čp. 33 na stp. č. 68 v části obce Trnava, obec
Boharyně, kat. úz. Trnava uvedené v žádosti p. P. Brože ze dne 25.6.2014 s tím, že veškeré náklady
na provedení těchto stavebních úprav uhradí p. Přemysl Brož, Trnava
- schválilo záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.1.2011 na pronájem
nebytových prostor v objektu čp. 33 na stp. č. 68 v části obce Trnava, obec Boharyně, kat. úz.
Trnava – souhlas s provedením stavebních úprav s tím, že náklady uhradí nájemce, souhlas
s odepisováním provedených staveb. úprav nájemcem, změna smlouvy z doby neurčité na dobu
určitou 5 let bez možnosti výpovědi. Po uplynutí této doby změna na dobu neurčitou se stávající
výpovědní dobou ( 2 měsíce).
- schválilo příspěvek ve výši 52.818 Kč na úhradu (doplatek) platů zaměstnanců ZŠ Boharyně za 2.
čtvrtletí 2014
- schválilo záměr prodloužit dosavadní nájem bytu v objektu čp. 10 na stp. č. 84 v části obce a obci
Boharyně, kat. úz. Boharyně do 31.8.2016
- schválilo cenu vstupenek na divadelní představení ochotníků z Obědovic dne 27.7.2014
v Boharyni ve výši 40 Kč

4. zasedání zastupitelstva č. 47 dne 13.8.2014
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo zaslat p. Pulpánovi vyjádření, že obec souhlasí s využitím bývalé hájenky na Budíně
pouze jako zařízení pro postižené děti dle návrhu p. Pulpána - tzv. Kulíškův statek – statek s denním
a týdenním stacionářem pro tělesně a mentálně postižené děti a Dům na půl cesty.
- schválilo uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.1.2011 na pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 33 na stp. č. 68 v části obce Trnava, obec Boharyně, kat. úz. Trnava dle
předloženého návrhu.
- vzalo na vědomí informaci o jednání s vedením KŘ PČR ohledně zlepšení zajištění bezpečnosti
osob a majetku v regionu
- rozhodlo projednat výši finančních prostředků na doplacení platů pedagogů ZŠ na 9 – 12/2014 na
zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 25.8.2014 od 19,00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Boharyni. Současně uložilo Mgr. Medkové předložit konkrétní návrh na výši
požadovaných finančních prostředků včetně zdůvodnění výše úvazků pedagogů na 9 – 12/2014 a
návrh rozvrhu vyučovacích hodin v ZŠ od 1.9.2014. Tyto materiály zaslat zastupitelům předem
nejpozději 22.8.2014.
- rozhodlo dofinancovat výši úvazku vychovatelky školní družiny ve výši 9,29 úvazku.
- vzalo na vědomí informaci o zahájení finanční kontroly hospodaření ZŠ, MŠ Boharyně za období
1.1. – 30.6.2014
- schválilo uzavření smlouvy o dílo na opravu fasády hasičské zbrojnice ve Zvíkově s firmou
JOKAS, s.r.o., Bydžovská Lhotka
- schválilo navýšení ceny za opravu fasády obecního domku ve Zvíkově o 65.018 Kč bez DPH.
Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014,
- schválilo uzavření smlouvy o směně pozemků parc. č. 479/5 v kat. úz. Boharyně a parc. č. 524/7
ost. pl. v kat. úz. Boharyně dle předloženého návrhu.
- rozhodlo nechat zpracovat znalecký posudek na ocenění pozemků v kat. úz. Boharyně, dotčených
výstavbou chodníku od budovy ZŠ ke hřbitovu v Boharyni po obou stranách komunikace
- nemá připomínek ke zřízení nájezdu z veřejné komunikace na pozemek parc. č. 234 v kat. úz.
Zvíkov nad Bystřicí k nemovitosti p. …, tj. přes pozemek parc. č. 198/1 v kat. úz. Zvíkov nad
Bystřicí snížením obrubníků. Veškeré náklady s tímto spojené uhradí žadatelka.
- schválilo uhradit mimořádnou splátku úvěru ve výši 222.455 Kč spolu s řádnou splátkou úvěru,
čímž bude úvěr u České spořitelny, a.s. zcela zaplacen
- schválilo uzavření Smlouvy o kontrole a údržbě dětského hřiště s firmou Tomovy parky – servis,
s.r.o., Trutnov dle předloženého návrhu
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5. zasedání zastupitelstva č. 48 dne 25.8.2014
Zastupitelstvo obce :
- zrušilo své usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, jímž schválilo dofinancování platu
vychovatelky ŠD ve výši 9,29 úvazku. Schválilo částku 24.000 Kč na dofinancování platu
vychovatelky školní družiny za období 9 – 12/2014, jedná se o částku na plat včetně odvodů. Dále
rozhodlo, že další finanční prostředky na dofinancování platů budou čerpány podle skutečnosti
(zastupování z důvodu nemoci, návštěvy lékaře apod.) po předložení příslušných dokladů.
- uložilo Mgr. Medkové zorganizovat výběrové řízení na zajištění vedení účetnictví pro ZŠ, MŠ
Boharyně, a to zpracování nabídky ve dvou variantách – bez mzdové agendy a včetně mzdové
agendy. Termín: do 31.10.2014
- uložilo Mgr. Medkové povinnost vypsat výběrové řízení na práce IT pro ZŠ, MŠ Boharyně.
Termín : do 31.10.2014
- neschválilo zapojení ZŠ, MŠ Boharyně do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“ a
vystavení potvrzení o souhlasu zřizovatele se zapojením školy do tohoto projektu
- schválilo úhradu vícenákladů na opravu podlahy v chodbě ZŠ v částce 2.231 Kč vč. DPH a na
opravu úklidové místnosti v MŠ v částce 599 Kč.

6. zasedání zastupitelstva č. 49 dne 10.9.2014
Zastupitelstvo obce:
- vzalo na vědomí informaci o provedení drobných oprav a úprav v ZŠ, MŠ Boharyně do zahájení
školního roku, vč. opravy hracího prvku (houpadla) na zahradě MŠ, opravy vstupních dveří MŠ, o
zabezpečení fotbalových branek a otvoru ve skruži na fotbalovém hřišti v Boharyni
- vzalo na vědomí informaci o provedené dílčí finanční kontrole v ZŠ, MŠ Boharyně k 30.6.2014 a
vyjádření Mgr. Medkové k zápisu
- schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Opravu obecních budov – opravu fasády hasičské
zbrojnice ve Zvíkově dle předloženého návrhu.
- schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014 na Opravu obecních budov dle
předloženého návrhu
- vzalo na vědomí informaci o částečném odstranění omítky na budově ZŠ v Boharyni
- schválilo záměr směny pozemků parc. č. 208/21 v kat. úz. Boharyně o výměře 37 m2 a dílu a)
parc. st. č. 47/1 v kat. úz. Boharyně o výměře 10 m2 za pozemek parc. č. 524/10 ost. pl. v kat. úz.
Boharyně o výměře 15 m2 , bez nároku na finanční kompenzaci s podmínkou zrušení věcného
břemene užívání na pozemku díl a) parc. st. č. 47/1 v kat. úz. Boharyně
- schválilo uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na projektu Mikroregionu Nechanicko –
protipovodňová opatření, výše spoluúčasti obce 106.057 Kč.
- rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci
- schválilo převod částky 10.000 Kč z položky Ostatní služby – telefon, internet do položky Opravy
a údržba v rámci rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně 2014
- rozhodlo vyzvat Mgr. Medkovou k zaslání kopie zápisu z kontroly BOZP, opravu schodiště
zařadit do plánu oprav v ZŠ Boharyně v příštím roce. Zastupitelstvo obce dále uložilo Mgr.
Medkové situaci provizorně řešit zakoupením zdrsňujících pásků z finančních prostředků, které
byly převedeny na položku Opravy a údržba.
- schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku – pozemku parc. č. 267/2 v kat. úz.
Trnava z majetku ČR do vlastnictví obce.
- vzalo na vědomí informaci o havarijním stavu mostu u obce Kratonohy a záměru uzavření
průjezdu přes statek v Trnavě
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková
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Kalendář akcí 2014 – 2015 - shrnutí
15.11.2014 Podzimní procházka

Památník padlých Boharyně

10.00 hod.

28.11.2014 Sbírka použitého textilu pro
Diakonii Broumov
30.11.2014
29.11.2014 Zahájení adventu – rozsvícení
vánočního stromu
6.12.2014 Mikulášská nadílka
18.12.2014 Předvánoční posezení se seniory
24.1.2015 Rockový bál
7.2.2015 Hasičský ples
28.2.2015 Dětský karneval

Obecní úřad Boharyně

18 – 19 hod.

Fotbalové hřiště Boharyně

13 – 14 hod.
16.30 hod.

Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně

15.00 hod.
14.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.00 hod.

Úřední hodiny Obecního úřadu v Boharyni
Pondělí
Středa

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Veškeré náměty, připomínky či podněty adresované obecnímu úřadu mohou občané sdělit osobně
v úředních hodinách nebo telefonicky, popř. písemně poštou, vhozením do schránky obecního
úřadu či e-mailem.
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

Na Vánoce spoustu sněhu,
na Nový rok lásku, něhu.
Hodně zdraví, smůly málo,
štěstí co by za to stálo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 30.4.2015. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty
na obecním úřadu nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz
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