KVĚTEN 2016
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další vydání Obecního zpravodaje. Najdete v něm jak informace, co se v obci
událo, ale i co se připravuje na nejbližší období.
V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2016 s celkovými
plánovanými příjmy 6.385.815 Kč a plánovanými výdaji 6.133.100 Kč. V loňském roce jsme
hospodařili s příjmy 8.342.443,92 Kč a výdaji 8.350.965,44 Kč. Zůstatek na běžném účtu u
České spořitelny a.s. k 31.12.2015 činil 3.674.998,11 Kč a u ČNB 16.330,32 Kč.
Na letošní rok je naplánováno provést opět několik stavebních akcí zaměřených především na
opravy a údržbu obecního majetku. Patří k nim vyčištění vodní nádrže „Křepelák“ v Trnavě,
které je již hotovo. Celkové náklady činily 362.400,60 Kč. Probíhá stavební řízení na
výstavbu chodníku od budovy školy ke hřbitovu v Boharyni. Realizaci předpokládáme
v příštím roce. Je vypsané výběrové řízení na dodavatele, který provede opravy
elektroinstalace v objektu hospody a prodejny v Boharyni včetně souvisejících zednických
prací. Ve Zvíkově
plánujeme opravit schody před obecním domkem a hřbitovní zeď.
Momentálně jsou prováděny práce na opravě křížku v Homyli, bude provedena renovace
křížku v Trnavě. Rovněž budou opraveny zvoničky v těchto obcích. Dětská hřiště v Boharyni
a Trnavě budou doplněna o další hrací prvky.
Po vykácených topolech na Budíně byla členy Mysliveckého sdružení „Bystřice“ Boharyně
provedena výsadba stromků. V „Bažantnici“ na Kopanině v Boharyni na místo vykácených
smrků, které byly napadeny kůrovcem, byly rovněž vysázeny nové stromky.
V minulém roce jsme obdrželi dotaci od Státního fondu životního prostředí na nákup
kompostérů, nosiče kontejneru za traktor, kontejneru a štěpkovače. Většina kompostérů byla
předána občanům k vlastnímu využití, zbývající budou rozmístěny v jednotlivých obcích pro
kompostování trávy z ploch veřejné zeleně. Rovněž je uzavřena smlouva se ZS Kratonohy,
a.s. o možnosti likvidace rostlinného odpadu. Věříme, že důsledné třídění a likvidace
rostlinného odpadu přispěje především ke snížení množství netříděného komunálního odpadu
odváženého na skládku a tím i snížení nákladů na jeho odvoz a likvidaci. Dalším přínosem
bude zlepšení kvality půdy na pozemcích občanů vlastním kompostem.
Z kulturních akcí plánujeme v letošním roce opět dětský den, výlet na kolech, setkání
s jubilanty. Chtěla bych Vás pozvat do sportovního areálu v Boharyni na divadelní
představení a především na víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno koncem minulého
roku. Věřím, že hřiště bude v letních měsících v hojné míře využíváno zejména, dětmi ale i
jejich rodiči ke sportovním aktivitám. Na podzim bychom chtěli opět zavítat do některého
z pražských divadel. Další akce mají připraveny i jednotlivé spolky, ale o těch se dozvíte
v jejich příspěvcích.
1

V současné době je zpracováván návrh nového územního plánu obce. Občané byli již
několikrát vyzýváni k předávání námětů a připomínek. Návrh územního plánu ke společnému
projednání bude zveřejněn ve druhé polovině měsíce května na stránkách Magistrátu města
Hradec Králové a na internetových stránkách obce. Rovněž bude možné se s ním seznámit na
Obecním úřadu v Boharyni. O zveřejnění budete informováni. K návrhu bude možné se
vyjádřit, případně podat návrhy a připomínky.
Přeji Vám, abyste si užili v klidu a pohodě jarní a letní dny plné slunce.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

Společenská rubrika

Vítání občánků

9. dubna 2016 jsme na Obecním úřadu v Boharyni přivítali mezi občany naší obce 4 děti:

Brožová Eliška
Pešek Jan

Schovánková Anastázie
Stracená Valérie

Foto: Kamila Farková
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Životní jubilea

V letošním roce slaví významné životní výročí:
Adlaf Oldřich st.
Adlaf Oldřich ml.
Bauer Jaroslav
Bažant Miroslav
Bažantová Květoslava
Daněk Josef
Daňková Žofie
Dymešová Alena
Fabián Josef
Fendeková Zdena
Gallová Květoslava
Hušek Josef

Janouchová Jaroslava
Kubištová Vlasta
Kulhánek Josef
Likovská Iva
Macháčková Jana
Macháčková Jana
Machačová Zdeňka
Michálek Josef
Michálková Věra
Samek Josef
Sedláček Rudolf
Stránský Václav

Syručková Marie
Šaroun Jiří
Široký František
Šmíd Pavel
Štancl Jiří
Šťastná Jana
Tichý Josef
Válková Marie
Vávra František
Vítková Marie
Vítková Milada
Vorlová Hedvika

Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.
Jubilanty srdečně zveme na společné setkání, které se uskuteční 9.6.2016 od 15,00 hod. ve
společenském zařízení na hřišti v Boharyni. Pro všechny bude připraven dárek a malé
občerstvení. Na žádost obecní úřad zajistí dopravu.

Informace Obecního úřadu
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr se uskuteční v sobotu 28.5.2016 v těchto časech:
8,30 – 9,00
Homyle křižovatka
9,10 – 9,40
Boharyně hasič.zbrojnice
9,50 – 10,20
Zvíkov křižovatka
10,30 – 11,00
Budín náves
11,10 – 11,40
Trnava prodejna potravin
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla, rozpouštědla, kyseliny,
fotochemikálie, nepoužitelná léčiva, detergenty, pesticidy a postřiky, oleje, znečištěné oděvy,
hadry a pracovní ochranné pomůcky, kosmetika, chladicí kapaliny a nemrznoucí směsi
Do nebezpečného odpadu nepatří: pneumatiky, stavební odpady, objemné odpady, kovový
šrot, atd.
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Zajímavosti z obcí
Přijďte mezi nás ………
Již od loňského roku se schází každou první středu v měsíci od 13,00 hod. v hasičské
zbrojnici v Boharyni především ženy – seniorky. Za nepříznivého počasí posedí a popovídají
si při kafíčku. Za hezkého počasí jsou podnikány vycházky do okolí obce, např. na
Kopaninu, do homylského lesa. V únoru a březnu zájemci absolvovali kurz Trénování paměti
pod vedením paní L. Valešové. V 7 lekcích se účastníci kurzu naučili, jak si zapamatovat
např. důležitá telefonní čísla, co chci nakoupit, osvojili si různé metody a pomůcky, jak
nezapomenout, resp. vzpomenout si na další věci v běžném životě. V dalším období bychom
chtěli v této činnosti pokračovat, především poznávat zajímavá místa v našem nejbližším
okolí, ať už pěšky nebo na kole. Přijďte i Vy mezi nás.

JUDr. Věra Macháčková
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Pálení čarodějnic v Boharyni

Foto ing. Jiří Nosek

Český zahrádkářský svaz

V neděli 6. března 2016 se členové Českého zahrádkářského svazu z Boharyně a okolí sešli
v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni na valné hromadě. Po zhodnocení práce v roce
minulém a plánu na rok 2016 jsme blahopřáli těm členům, kteří se dožívají významného
životního výročí. Poděkování se dostalo i těm, kteří přispívají k pěknému životnímu
prostředí, pečují o památná místa v obcích či se účastní na brigádách při údržbě okolí
hřbitova v Boharyni a úpravě některých hrobů. Na závěr nám ing. Macl jako vždy zpestřil
program schůze pěknými záběry a zážitky z cesty po státech jižní Evropy – po Balkánu. Další
akcí letošního roku bude zájezd do Kroměříže, který se uskuteční v pátek 6.5.2016. Kromě
zahrádkářské výstavy navštívíme i zámek a zahrady v okolí.
Jaroslav Hrdina
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TJ Bystřice Boharyně
V polovině ledna 2016 se členská základna TJ Bystřice sešla na výroční členské schůzi, aby
zde zhodnotila rok 2015 a zároveň nastínila plány na rok 2016.
Rok 2015 byl pro TJ vcelku úspěšný. Mužstvu dospělých se stále daří udržet v Boharyni III.
třídu, když se i vloni umístilo v horní polovině tabulky – na pěkném 5. místě. TJ se úspěšně
vypořádala se změnami v legislativě a zvládla i tzv. fotbalovou revoluci – „vše přes internet“
i změnu stanov spolku.
V únoru uspořádala TJ v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni Rockový bál. Oproti loňsku
byla účast daleko větší. Doufáme, že všichni účastníci byli s úrovní zábavy spokojeni.
Začátkem března jsme ve spolupráci s SDH Boharyně připravili pro děti maškarní karneval.
I když účast nebyla zrovna největší, ohlas z řad návštěvníků byl velmi kladný. Všichni – děti i
dospělí si karneval užili.
Ještě na podzim stihli členové TJ ve sportovním areálu opravit fasádu na kabinách a lavičky
pro návštěvníky fotbalu. V zimě ve spolupráci se členy SDH Boharyně pokáceli uschlé
stromy, ořezali suché větve okolo hřiště a opravili střechu na střídačkách hráčů, což přispělo
ke zkvalitnění sportovního areálu v Boharyni.
Zimní příprava mužstva se konala letos výhradně v domácích podmínkách. Tréninky
probíhaly nejen na travnatém hřišti, ale letos už jsme měli možnost vyběhnout i na domácí
hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které bylo vybudováno obecním úřadem. Děkujeme
za tyto podmínky a doufáme, že je to správný krok ke zvýšení sportovní aktivity občanů
obce a zejména mládeže.
Po odehrání tří přípravných utkání zahájilo mužstvo Boharyně jarní část soutěže. Prozatímní
bilance - 2 výhry, 2 remízy, 1 prohra zajišťuje lepší střed tabulky. Doufáme, že do konce
sezony dojde ještě ke zlepšení. Dovolujeme si pozvat všechny příznivce sportu na naše další
mistrovská utkání.
Výbor TJ Bystřice Boharyně
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Myslivecké sdružení „Bystřice“
Boharyně

I když letošní dubnové počasí naplnilo význam rčení „duben, ještě tam budem“, pole i les
náramně rozkvetly do jarních květů a nás myslivce v tuto dobu začíná zajímat hlavně oprava
krmelců a zásypů pro drobnou zvěř a údržba mysliveckých zařízení v honitbě.
Začátek jara jsme věnovali hlavně výsadbě stromů. Podařilo se nám vysázet 250 smrkových a
150 dubových stromků na zvíkovském kopci, tzv. na Jíláku. Sázeli jsme i na dalších místech
honitby, zejména ovocné stromy - švestky a třešně. Nejenom že dokážou zvelebit ráz krajiny,
ale jsou užitečné pro zvěř a ptactvo.
Poslední dubnovou sobotu se při pravidelné brigádě na Myslivně ve Zvíkově začala budovat
druhá voliéra pro umělý odchov bažantí zvěře. Přitom se prováděla drobná údržba Myslivny a
jejího okolí. Všem zúčastněným patří poděkování.
Náš spolek se v loňském roce zapojil do republikového výzkumu použitelnosti minerálních
krmiv pro spárkatou (srnčí) zvěř. Výzkum je součástí disertační práce s názvem Význam,
atraktivita a použitelnost minerálních krmiv pro přežvýkavou zvěř, na které pracuje Ing.
Ondřej Faltus u Doc. Jiřího Kamlera na Mendlově univerzitě v Brně.
Cílem této výzkumné činnosti je ověřit si příjem sypkého minerálního krmiva umístěného ve
slaniscích alespoň na třetině naší honitby, což je cca 300-400 ha. Minerální krmivo je
umístěno ve slaniscích místo soli, zvěř má tak možnost ke slaniskům chodit celoročně dle
vlastní potřeby. Jsme přesvědčeni o tom, že celoroční přístup zvěře k sypkému minerálnímu
krmivu se časem projeví na zlepšení kondice zvěře a na hodnotnějším a mohutnějším
parožení u srnců.
Závěrem bych Vás všechny rád pozval na Dětský den do Boharyně, kde již druhým rokem
budeme pořádat pro malé i velké příznivce myslivosti drobné soutěže a hry. Přijďte si
zasoutěžit, budeme se na Vás těšit.

Za MS ,,Bystřice‘‘ Boharyně Vráťa Klapka
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TRNAVA
Na přelomu roku 2015/2016 se uskutečnilo
v Trnavě několik akcí :

21.11.2015 Vinobraní
Navázali jsme na zdařilou akci z r. 2013,
kdy se uskutečnil výlet do vinného sklípku
Jožky Osičky, ale tentokrát se ochutnávka
vín z Nechor konala u nás .

31.12.2015

Pruhovaný Silvestr

Poslední den v roce jsme se již tradičně sešli v kulturním zařízení Trnava, abychom společně
oslavili konec starého a začátek nového roku. Zpestřením večera byla tombola. O zábavu
nebyla nouze.

12.2.2016

Trnavské dožínky

Letos se poprvé konaly Trnavské dožínky. Podmínkou vstupu bylo zvolit vhodné oblečení.
Všichni si změřili své síly ve vědomostních soutěžích, které byly zaměřeny na zemědělskou
výrobu. Hlavní cenou této soutěže byl aspikový dort, který získalo družstvo mužů. Jako
občerstvení se podávala škvarková
pomazánka s chlebem a výborné
koláče.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce. Příští rok si
opět poměříme své vědomosti.
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11.3.2016 MDŽ
Začátkem března jsme oslavili v Trnavě Mezinárodní den žen.
Podávali se míchané nápoje a seznámili jsme se s barmanskými
technikami. Muži připravili pro ženy překvapení v podobě
nádherných květin. Celá akce se velmi vydařila a my se těšíme na
další.

26.3.2016 Sázení stromků
V Trnavě jsme se rozhodli udělat
něco pro přírodu. V lese u Obědovic
jsme vysázeli 5500 doubků. Brigády
jsme se zúčastnili v hojném počtu,
proto nám šla práce od ruky. Velký dík
patří i malým účastníkům, kteří vydatně
pomáhali, a také p. Kašparové za
výbornou ořechovou bábovku.

30.4.2016 Čarodějnice
V sobotu proběhlo v Trnavě tradiční pálení čarodějnic. Děti si vyrobily čarodějnice a opekly
si špekáčky . Na závěr starší děti připravily pro ostatní stezku odvahy.

Jana Šarounová
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SDH Boharyně

V loňském roce došlo k obměně zásahové jednotky požární ochrany zřizované obcí.
Jednotka se skládá z devíti členů. V rámci odborné přípravy úspěšně absolvovali dva
členové dvoudenní školení strojníků a tři členové třídenní školení velitelů JPO v Bílých
Poličanech.
Při zajišťování technické připravenosti jednotky členové provedli na začátku roku 2016
běžnou údržbu vozového parku, přičemž cisternové vozidlo bylo dovybaveno novými
výstražnými světly modré barvy (majáky). Připravujeme vybavit stejnými světly i druhé auto.
Rok 2016 zahájil sbor, výroční valnou hromadou, která se konala 9. ledna v místním hostinci
"U jezírka". Na stejném místě se přesně za čtrnáct dní sešli členové a příznivci SDH
Boharyně na tradičním hasičském plese. Účast na plese byla tentokrát dobrá, z čehož měli
pořádající členové upřímnou radost.
Dalšími akcemi, na kterých se hasiči podíleli, byly dětský karneval a pálení čarodějnic. Obojí
si děti i jejich rodiče hezky užili. U pálení čarodějnic k tomu přispělo i krásné počasí.
A co chystáme?
17. 5. 2016, od 18,00 hod. - Mobilní sběr železa. Sběr bude probíhat v obcích Homyle a
Boharyně, železo ke sběru mohou občané odložit v daném termínu před svými vraty, odkud
bude členy sboru odvezeno.
28. 5. 2016 - Dětský den. Dětský den připravují členové SDH společně s TJ Bystřice
Boharyně, tradičně ve sportovním areálu v Boharyni.
25. 6. 2016 - pro členy SDH Boharyně opekání vepřových kýt
5. - 6. 7. 2016 - Mobilní sběr papíru. Dne 6.7.2016 od 13,00 hod. bude probíhat mobilní sběr
starého papíru v obcích Homyle a Boharyně, papír mohou občané umístit v uvedeném
termínu před vrata, odkud bude odvezen. Dále bude na křižovatce v Homyli umístěn
kontejner, kam je rovněž možné papír odložit.
27. 8. 2016 – Rozloučení s prázdninami. Tradičně se sejdeme na hřišti TJ v Boharyni. Pro
děti chystáme různé soutěže, vystoupení a drobné ceny.
Nadále probíhá každou první středu v měsíci od 17,00 hod. do 18,00 hod.
elektroodpadu a starého železa ve mlýně v Boharyni.

sběr

Děkujeme občanům za jejich přízeň, těšíme se, že se uvidíme na pořádaných akcích. Také
mezi sebou rádi přivítáme nové členy.
SDH Boharyně
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Knihovna Boharyně

Místní knihovna Boharyně se opět připomíná bohatou nabídkou vlastních i zapůjčených knih
a časopisů různých žánrů pro děti i dospělé čtenáře. Knihovna je otevřena dle letního času
každé pondělí od 18 do 19 hodin a každou středu od 18 do 20 hodin. K dispozici je i
internetové připojení s možností využití tiskárny. Na návštěvu stávajících i nových čtenářů se
těší knihovnice A. Vítková.

Víceúčelové hřiště Boharyně
Obec Boharyně zve všechny své občany bez rozdílu věku na nové víceúčelové hřiště, které se
nachází ve sportovním areálu v Boharyni. Provozovat se zde mohou prakticky všechny
míčové sporty, jako jsou např. fotbal, volejbal, tenis, basketbal, házená, florbal atd. Pro
příjemné a bezproblémové užívání Vás žádáme o dodržování podmínek provozního řádu,
který naleznete i s ceníkem na webových stránkách obce www.nechanicko.cz/boharyne pod
záložkou Rezervační systém. Řád je také umístěn ve sportovním areálu u vstupu na
víceúčelové hřiště. V případě zájmu si můžete hřiště pro své sportování zamluvit dopředu buď
prostřednictvím zmíněného rezervačního systému nebo telefonicky.
Návštěvní doba: 9.00 – 21.00 po celý rok
Vítězslav Havlíček
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Vyčištění vodní nádrže „Křepelák“ v Trnavě

Třídění odpadů a likvidace rostlinného odpadu
V minulém roce vstoupila v platnost nová právní úprava nakládání s odpady. Obcím byly
uloženy další povinnosti při zajištění třídění odpadů, nově byla stanovena povinnost třídit
biologicky rozložitelný odpad. Za tím účelem byl ve sportovním areálu v Boharyni umístěn
velký kontejner na rostlinný odpad a bylo rozhodnuto, že pro občany obec zakoupí domácí
kompostéry, dále že pořídí štěpkovač, kontejner a nosič kontejneru. Na nákup těchto věcí
obec požádala o dotaci Ministerstvo životního prostředí ČR. Byli jsme úspěšní a obec
obdržela finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 30.415 Kč a od
Ministerstva životního prostředí ČR částku 517.060 Kč. Z vlastních zdrojů obec uhradila
částku 60.830 Kč. Většina kompostérů byla předána do užívání občanům pro vlastní
kompostování, zbývající kompostéry jsou postupně umísťovány na obecní pozemky ke
kompostování trávy z ploch veřejné zeleně. Štěpkovač je využíván jednak ke zpracování
větví z dřevin na pozemcích obce, ale i občany k seštěpkování větví z jejich zahrad.
Až 40 % z toho, co běžně vyhodíme do koše, tvoří bioodpad. Proč tedy tento odpad nevyužít
a nevytvořit z něho kompost, kterým vylepšíme kvalitu půdy na vlastních pozemcích?
K vytvoření kvalitního kompostu je třeba dodržet stanovený postup, který je uveden v návodu
a byl předáván současně s kompostérem. Ke kompostování se hodí zejména tyto složky
rostlinného odpadu: posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů),
řezanka a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny,
listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky
jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s
papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny.
Do kompostu nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače,
oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových
salátů, oleje, kosti.
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Důsledným tříděním odpadů přispějete nejen ke snížení množství odpadu v popelnicích a tím
k nižším nákladům na likvidaci tohoto odpadu. Dojde rovněž ke snížení množství odpadů,
odvážených na skládky a zvýšení množství odpadů, které je možné recyklovat a následně dále
využít. Všechny tyto kroky mají za cíl dosáhnout zlepšování stavu životního prostředí.

JUDr. Věra Macháčková, starostka

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Úplná znění usnesení zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Boharyni a
zveřejňována na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 16 dne 11.11.2015
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo proplatit SDH Trnava za odpracované brigádnické hodiny při opravě dlažby pod
kamny a nátěru obložení v kulturním zařízení v Trnavě částku 3.164 Kč
- schválilo uzavření smlouvy č. 15250364 o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 30.415 Kč
na akci „Likvidace rostlinného odpadu v obci Boharyně“
- schválilo přijetí dotace 517.060,10 Kč od MŽP ČR „Likvidace rostlinného odpadu v obci
Boharyně“
- rozhodlo podat žádost o dotaci z POV KHK na opravy v obecní hospodě a prodejně
potravin Boharyně čp. 26, I. etapa - oprava elektroinstalace, omítek a s tím souvisejících
zednických prací, předpokládaná výše nákladů 800.000 Kč
- rozhodlo podat žádost o dotaci na zpracování nového Územního plánu obce Boharyně
z programu MMR ČR Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016
- rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2016 od MMR ČR na opravu křížku v Homyli a křížku v Trnavě
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- schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
obnovu a výchovu lesních porostů - výše dotace 18.000 Kč.
- rozhodlo, že se nezapojí do projektu Místních akčních plánů (MAP)
- neschválilo návrh M. Pilaře, tj. aby pověřilo kontrolní výbor obce zkontrolovat postup obce
při fin.kontrole v ZŠ, MŠ Boharyně započaté 15.9.2015 a způsob provedení kontroly
- schválilo přesun částky 232 Kč z položky DDHM od 3 tis. do 40 tis. Kč na položku 521 900
mzdové náklady-PN ped. (úhrada pracovní neschopnosti, která není kryta státem). O
ostatních návrzích bude rozhodnuto až po zdůvodnění navrhovaných přesunů fin. prostředků
ředitelkou ZŠ.
- schválilo použití částky 5.500 Kč z rezervního fondu ZŠ, MŠ Boharyně na nákup
izolovaných termosů – várnic do ZŠ a MŠ
2. zasedání zastupitelstva č. 17 dne 19.12.2015
zastupitelstvo obce :
- schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle návrhu GP parc. č. 106/33 orná
půda v kat. úz. Trnava o výměře 1063 m2, kupní cena 200 Kč/m2, tj. 212.600 Kč
- schválilo dodatek k nájemní smlouvě č. 1240 s Agropodnikem Humburky, a.s.
- neschválilo přesunutí částky 500 Kč v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně z pol. DDHM 300040000 Kč do pol. ost. služby - programové vybavení
- neschválilo přesunutí částky 2.000 Kč v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně z pol. DDHM 300040000 Kč do pol. ost. služby – výlety ZŠ
- schválilo přesunutí částky 3.000 Kč v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně z pol. DDHM 3000-40000
Kč do pol. ost. služby – praní prádla
- schválilo přesunutí částky 600 Kč v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně z pol. DDHM do 3000 Kč
do pol. ost. služby
- schválilo zakoupení nového telefonu pro potřeby ZŠ - limit do 2.000 Kč
- schválilo uzavření smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. – pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou obci starostou, místostarostou nebo členem zastupitelstva
- schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu víceúčelového hřiště
v Boharyni s firmou JOKAS, s.r.o. - vícepráce ve výši 126.670 Kč
- schválilo rozpočet ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2016 dle návrhu – provozní náklady celkem
497.500 Kč, provozní výnosy celkem 497.500 Kč, příspěvek zřizovatele (obce) 388.500 Kč
- schválilo rozpočet obce na rok 2016 jako přebytkový - příjmy celkem 6.385.815 Kč, výdaje
celkem 6.133.100 Kč, přebytek 252.715 Kč
- schválilo rozpočtový výhled obce na období 2017 - 2021
- schválilo uzavření smlouvy se ZS Kratonohy, a.s. o poskytování služeb v oblasti nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Boharyně č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů
- schválilo poplatek 400 Kč za likvidaci komunál. odpadu pro podnikatele se sídlem v obci
- vzalo na vědomí protokol o kontrole a inspekční zprávu o výsledcích kontroly ČŠI v ZŠ,
MŠ Boharyně a souhlasilo s návrhem na spol. jednání zastupitelů, školské rady a ředitelky po
zápisu do 1. ročníku ZŠ k projednání org. záležitostí a koncepce školy na další období
- schválilo poskytnout 5.000 Kč Hospicu Anežky České, Červený Kostelec
3. zasedání zastupitelstva č. 18 dne 13.1.2016
zastupitelstvo obce :
- rozhodlo o zadání zpracování pasportu míst. komunikací ve všech míst. částech obce
- schválilo Provozní řád víceúčelového hřiště v Boharyni a zatímního správce p. V. Havlíčka
- schválilo termín dokončení finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně k 31.12.2015 dne
16.2.2016 od 16,30 hod. v ZŠ Boharyně a potvrdilo původní složení kontrolní skupiny
- schválilo termín zápisu do MŠ Boharyně pro školní rok 2016/2017 dne 5.4.2016, místo MŠ
Boharyně, doba pro podávání žádostí o přijetí od 13,30 hod. do 17,00 hod., žádá ředitelku ZŠ,
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MŠ Boharyně o předložení kritérií pro přijímání dětí do MŠ
- schválilo proplacení částky 14.848 Kč jako dotaci obědů ZŠ, MŠ Boharyně za období 10 –
12/2015 s tím, že ředitelka ZŠ a MŠ předloží doklady, ze kterých vycházela, skupině
provádějící FK dne 16.2.2016. Tato s výsledkem jejich posouzení seznámí zastupitelstvo.
4. zasedání zastupitelstva č. 19 dne 10.2.2016
Zastupitelstvo obce:
- schválilo inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2015
- schválilo realizaci prodloužení veřejného osvětlení v Trnavě směrem na Boharyni
- rozhodlo zakoupit příkopové rameno od vybraného dodavatele
- schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Boharyně ve výši 34.701
Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem
5. zasedání zastupitelstva č. 20 dne 9.3.2016
Zastupitelstvo obce :
- rozhodlo, aby ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně doplnila svůj návrh na přerušení provozu MŠ
v době od 11.7.2016 do 26.8.2016 o informaci, že návrh na přerušení provozu projednala
s rodiči dětí v MŠ, že s dobou přerušení souhlasí, nemají požadavky na její úpravu, event. na
zajištění umístění dítěte v jiné MŠ po dobu uzavření MŠ
- zastupitelstvo obce doporučuje ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně upravit bod 2 Kritérií pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2016/2017 tak, že jako
druhé v pořadí budou do MŠ přijaty děti s trvalým pobytem v obci, které dovrší 3 let do
31.3.2017 (max. 2 děti s datem narození do 31.3.) od nejstarších po nejmladší do naplnění
kapacity školy
- schválilo proplacení částky 1.400 Kč za výlet žáků ZŠ Boharyně do Hradce Králové –
Hvězdárna a částky 2.915 Kč za výlet žáků ZŠ Boharyně do Prahy
- schválilo uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě 712/2007 o nájmu zemědělských pozemků
uzavřené se Zemědělskou společností „Bystřice“ Kratonohy, a.s
- schválilo nájemné za pronájem objektu čp. 76 na stp.č . 187 v obci Boharyně, kat. úz.
Boharyně (společenské zázemí na hřišti v Boharyni) ve výši 7.000 Kč ročně
- schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu čp. 76 na stp. č. 187 v obci
Boharyně, kat. úz. Boharyně (společenské zázemí na hřišti v Boharyni)
- rozhodlo zadat provedení opravy křížků v Homyli a v Trnavě firmě Rudolf Kedroň
- rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na provedení prací – vyčištění vodní nádrže Křepelák“
v Trnavě - parc. č. 246/11 v kat. úz. Trnava firmě ZVČ, s.r.o., Hradec Králové
- schválilo uzavření dodatku č. 6 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Nechanice o výkonu
přestupkové agendy
6 . zasedání zastupitelstva č. 21 dne 13.4.2016
Zastupitelstvo obce:
- pověřilo Milana Pilaře, aby napsal a předal žádost ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y.
Medkové, aby doplnila návrh na omezení/přerušení provozu MŠ Boharyně v době prázdnin a
doložila, že toto omezení/přerušení bylo projednáno s rodiči dětí v MŠ, že rodiče nepožadují
zkrácení omezení/přerušení provozu, event. zajištění umístění dítěte v jiné MŠ pod dobu
omezení/přerušení provozu MŠ
- konstatovalo, že ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medková nerespektovala doporučení
zastupitelstva obce na úpravu kritérií pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017
- schválilo přesun částek 200 Kč a 500 Kč v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2015
- rozhodlo oslovit vybrané firmy k předložení cenové nabídky na opravu elektroinstalace vč.
souvisejících stavebních úprav v objektu obecní hospody v Boharyni
- schválilo účetní závěrku Obce Boharyně za rok 2015
- schválilo složení kontrolní skupiny pro dokončení finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně za
rok 2015 ve složení Iveta Kmoníčková, Lucie Kolářová, Milan Pilař
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- rozhodlo, že kontrolní skupina pro dokončení finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně za rok
2015 si dohodne termín provedení kontroly s p. ředitelkou s tím, že kontrola musí být
provedena do dalšího zasedání zastupitelstva obce, tj. do 11.5.2016
- rozhodlo, že žádosti provozovatele prodejny potravin Hruška, s.r.o. o snížení nájemného a
poskytnutí částky 30.000 Kč na provoz nevyhoví
- schválilo poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč Knihovně města Hradec Králové na nákup
knih do výměnných fondů
- rozhodlo, že schvalování účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2015 se odkládá a bude
projednáno po dokončení finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2015
- rozhodlo, že o žádosti o poskytnutí příspěvku na obědy za 01 – 03/2016 bude rozhodnuto až
po předložení dokladů, na základě kterých byla požadovaná částka stanovena
- schválilo poskytnutí dotace TJ Bystřice Boharyně, z.s. ve výši 50.000 Kč na podporu
sportovní činnosti v roce 2016
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková

Úřední hodiny Obecního úřadu v Boharyni
Pondělí
08.00 – 17.00
Středa
18.00 – 20.00

Výdejní doba oznámených zásilek – v budově Obecního úřadu Boharyně, čp. 53
Pondělí
14.00 – 15.00
Úterý
08.00 – 09.00
17.00 – 18.00
Středa
Čtvrtek
08.00 – 09.00
Pátek
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
Přejeme dny plné slunce, příjemnou dovolenou a dětem „dlouhé“ prázdniny se spoustou
zážitků.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2016. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty.
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