Listopad 2017
Vážení spoluobčané,
jak se již stalo zvykem, i v tomto vydání zpravodaje Vám přinášíme informace nejen o dění v obci,
ale i zajímavosti z činnosti místních spolků. Většina z nich je aktivní, v průběhu roku pořádají řadu
akcí nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost.
Zpravodaj však není jediným informační zdrojem o tom, co se v obci děje. Podle důležitosti jsou
dokumenty a informace publikovány na úřední desce obecního úřadu, a to nejen na té fyzické, která
je umístěna na budově obecního úřadu, ale i na elektronické na internetových stránkách obce.
Většina informací je rovněž zveřejňována ve vývěskách v jednotlivých obcích nebo vyhlašována
veřejným rozhlasem.
Pokud však chcete mít aktuální informace, pak se můžete zúčastnit zasedání zastupitelstva obce,
které se koná každý měsíc a které je vždy veřejné. Zastupitelé se scházejí zpravidla každou druhou
středu v měsíci od 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Boharyni. Některá zasedání se
v průběhu roku konají i v Trnavě nebo ve Zvíkově.
Do konce roku se zastupitelé sejdou ještě v listopadu a v prosinci na dvou zasedáních, na kterých
musí projednat a schválit především rozpočet obce na rok 2018, připravit inventarizaci majetku
obce, aktualizovat rozvojový plán obce na další roky, rozhodnout, do kterých dotačních programů
se obec zapojí atd. Program zasedání zastupitelstva obce je rovněž zveřejňován předem na úřední
desce a ve vývěskách.
Do konce tohoto roku pro Vás připravujeme ještě několik kulturních akcí - pro malé i velké
rozsvícení vánočního stromu, pro seniory již tradiční předvánoční setkání a pro děti mikulášskou
nadílku.
Přeji Vám klidné prožití následujícího období, krásné vánoční svátky v rodinném kruhu a do
nového roku hlavně hodně zdraví. A na závěr také pěkné počtení.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Stavební akce v roce 2017
Obec Boharyně realizovala v roce 2017 několik stavebních akcí. Jednalo se především o opravy
částí chodníků v Boharyni a v Trnavě, které byly v havarijním stavu. Ve Zvíkově byla opravena
omítka hřbitovní zdi. V budově základní školy byla zrealizována kompletní výměna topného
systému, která by měla zajistit zejména kvalitní a efektivní vytápění celého objektu. Současně byly
vymalovány 2 třídy. Novou fasádu získala budova hasičské zbrojnice v Boharyni. Zde obec
předpokládá, že obdrží dotaci od Ministerstva zemědělství. Ačkoliv žádost byla podána v měsíci
březnu 2017, fasáda je hotova, od ministerstva jsme dosud neobdrželi žádnou zprávu.
Největší akcí v letošním roce byla výstavba nového chodníku a parkoviště od budovy základní
školy až ke hřbitovu v Boharyni včetně prodloužení veřejného osvětlení. Příprava započala již v
roce 2015 zadáním projektové dokumentace. Realizací této stavby by měl být zajištěn bezpečnější
pohyb osob v okolí školy, sportovního areálu a hřbitova. Na tuto akci obec získala dotaci z
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 600.000 Kč.
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Oznámení
obecního úřadu
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů v roce 2018
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle
středa
pondělí
Trnava
středa
Zvíkov, Budín
středa

21. 2.2018
26. 2.2018

17.00 – 20.00
08.00 – 11.00
14.00 – 17.00

Obecní úřad

28.2.2018

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

28.2.2018

19.15 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Výše poplatku činí 400 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt s čp. nebo ev. č.
nevyužívaný k trvalému pobytu. Poplatek za psa činí 100 Kč.
Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na bankovní účet obce č. 1080780389/0800,
variabilní symbol = číslo popisné domu, zpráva pro příjemce = obec. Při bezhotovostní platbě je
známka na popelnici k vyzvednutí na obecním úřadu.
Zpracovala : Bc. Šárka Michálková

Nové smlouvy na pronájem hrobových míst
K 31.12.2017 končí většina smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově v Boharyni a na
hřbitově ve Zvíkově. Podle Řádu pohřebiště se smlouvy uzavírají na dobu 13 let. Na Obecním
úřadu v Boharyni jsou připraveny nové smlouvy do roku 2030. Výše nájemného byla schválena
zastupitelstvem obce ve výši 20 Kč/m2/rok, částka za služby ve výši 22 Kč/m2/rok.
Žádáme nájemce hrobových míst na hřbitově v Boharyni a ve Zvíkově, aby se dostavili k podpisu
smluv na obecní úřad v Boharyni do 31.12.2017. Nájemné a úhradu za služby je možné zaplatit v
hotovosti nebo na účet obce.

Zpracování rostlinného odpadu
Tak jako v minulém roce se na občany, kteří mají od obce zapůjčen kompostér, v lednu 2018
obrátíme se žádostí o vyplnění malého dotazníku ohledně množství zpracovaného biologického
odpadu a vyprodukování kompostu. Údaje zpracováváme nejen pro potřeby obce, ale vykazujeme
je ministerstvu životního prostředí, od kterého jsme dostali dotaci na pořízení kompostérů.
Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění a včasné vrácení dotazníku na obecní úřad.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Rozsvícení vánočního
stromu

Obecní úřad v Boharyni ve spolupráci s TJ Bystřice Boharyně a SDH Boharyně Vás srdečně zvou
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Boharyni, které se uskuteční v sobotu 2.12.2017 od
16,30 hod. ve sportovním areálu v Boharyni. Pro děti bude připraveno opět překvapení a zdobení
vánočního stromu. Doporučujeme přinést si drobné vlastnoručně vyrobené ozdoby.
Dospělé vyzýváme k účasti v soutěži o nejlepší vanilkové rohlíčky vlastní výroby. Hodnotit budou
nejen účastníci akce, ale i odborná porota. Pro vítěze jsou připraveny odměny. Doporučujeme
k zařazení do soutěže přinést cca 20 – 30 ks rohlíčků.

Vánoční posezení pro seniory

Tradiční předvánoční setkání seniorů se uskuteční tentokrát v pátek 8. prosince 2017 od 14,30
hodin v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Pro příjemnou zábavu je připraven kulturní
program.

Knihovna Boharyně

V zimním čase ( tzn. Po - 17.00 - 18.00 hod., St - 17.00 - 19.00 hod.) si můžete přijít vypůjčit knihy
a časopisy z našeho fondu i z fondu výměnného souboru regionu do knihovny Boharyně. Stále jsou
k dispozici časopisy Rybářství, Epocha, 21. století, Flóra , Zahrádkář a Venkov. Během tohoto
měsíce budou zakoupeny nové knihy z letošní finanční dotace OÚ do našeho fondu, poslední
soubor z Nechanic je právě k rozebrání.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice A. Vítková
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TJ Bystřice Boharyně
TJ BYSTŘICE Boharyně zve všechny své členy a příznivce na Výroční valnou hromadu,
která se koná 21.1.2018 od 17 hodin v obecní hospodě „Jezírka“ v Boharyni.
Dále zveme všechny občany na Sportovní ples , který se uskutečni 10.3.2018 od 20,00 hod.
v obecní hospodě „Jezírka“ v Boharyni. Na plese bude hrát královéhradecká kapela Notabene.
Přejeme vám krásné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2018
Výbor TJ Bystřice Boharyně

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KLUB
Kosičky A
Třebeš B
Myštěves A
Lhota p. L. A
Stěžery A
Chlumec B

Z VR
13 10 2
13 10 1
13 9 1
12 8 1
12 8 0
13 6 2

P
S
B
1 47:15:00 32
2 35:15:00 31
3 51:21:00 28
4 42:19:00 25
4 32:17:00 24
5 30:25:00 20

7. Slavia Hradec B 12 6 1 5 15:20:00 19
8. Dohalice
9. Boharyně
10. Kunčice B
11. Cerekvice
12. Červeněves A
13. Probluz A

12
13
12
13
13
13

5
5
5
4
4
2

2 5 24:22:00 17
1 7 16:23:00 16
0 7 23:43:00 15
0 9 24:36:00 12
0 9 15:42:00 12
0 11 23:43:00 6

14. RMSK Cidlina B 13 1 1 11 12:48:00 4
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Zleva : Vojta Novák, Šimon Havlíček, Kamil Farka, Petr Gall
Úspěšní starší žáci z Boharyně hrající za společný tým SK Bystřian Kunčice/TJ Sokol Roudnice,
kteří zvítězili pod vedením trenéra Vítězslava Havlíčka ve finále Poháru OFS HK v roce 2017.
Text a foto Vítězslav Havlíček

SDH Boharyně

Sbor dobrovolných hasičů se v tomto roce podílel na většině akcí pořádaných v obci pro děti.
Poslední bylo už tradiční rozloučení s prázdninami, které se konalo první zářijovou sobotu. Počasí
nám bohužel tentokrát nevyšlo, jak bychom si to představovali, a to nejspíš odradilo některé
účastníky. Ti, kteří ale dorazili, určitě nelitovali. Byly pro ně připraveny zajímavé disciplíny, jako
např. stezka bosou nohou, pouštění dřevěných kuliček po kuličkové dráze, střelba na branku,
skládání velkých kostek a další. Dále se děti mohly projet na koních, prohlédnout si starou sanitku,
nechat si udělat tetování a nakonec si odnést malou odměnu.
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Děkujeme všem, kteří se podílí na těchto akcích určených pro naše děti. Do budoucna přivítáme
dobré nápady i pomoc dalších dobrovolníků při jejich pořádání.
V letošním roce nám obec opravila hasičskou zbrojnici, za což děkujeme. Hasičská zbrojnice neplní
jen funkci ukládání hasičské techniky, ale její kulturní místnost je i místem setkávání členů sboru.
Je také k dispozici ostatním spolkům a občanům, na pořádání soukromých akcí a oslav.
V příštím roce pořádáme hasičský ples, který se bude se konat 3. února 2018 od 20.00 hod. v
obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. K tanci nám zahrají „Svižná těla“. Srdečně Vás zveme.
Ať Vás štěstí a pohoda Vánoc provází po celý nový rok 2018.

Rozloučení s prázdninami
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Za SDH Boharyně Šárka Michálková, foto Kateřina Brendlová a Diana Hrdá

ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

Jednou z činností zahrádkářů jsou i zájezdy na akce se zahrádkářskou tématikou a rovněž
poznávání míst naší vlasti známých z historie i současnosti. Velkým kladem těchto akcí je, že se
schází zájemci z více obcí v okolí. Takováto společná setkání bohužel v současné době nejsou moc
častá.
V sobotu 3. června jsme zamířili na Prahu - západ, kde jsme u obce Jeneč navštívili velký
zahradnický areál s názvem Garden park. Prohlídku jsme zahájili v zahradnictví, kde jsme viděli a
měli možnost zakoupit si různé výpěstky květin, stromků a dalších věcí pro zkrášlení našich
zahrádek. Dále jsme pokračovali prohlídkou rozsáhlého a hodně členitého areálu s vodními
plochami a rozáriem. Z terasy pak byl výhled na startující a přistávající letadla na letišti v Praze
Ruzyni. Byla to pěkná podívaná. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Poděbradech a prošli se
lázeňským parkem. V jedné z místních restaurací jsme se posilnili na zpáteční cestu. K celkové
spokojenosti účastníků přispělo i krásné počasí.
V úterý 4. července se členové místní organizace sešli ve stánku na hřišti v Boharyni. Při dobrém
občerstvení a příjemné hudbě pana Volejníka z Kosiček jsme strávili příjemné odpoledne.
Dobrou tradicí bývalo společné posezení na konci roku. Bohužel pro malý zájem členů se již v
loňském roce nekonalo a zřejmě se nebude konat ani letos, uvidíme.
Blíží se konec roku. Ten nebyl pro zahrádkáře tak příznivý, jak bychom si přáli. Snad ten příští rok
bude pro všechny lepší.
Děkujeme všem za odvedenou práci a OÚ Boharyně za podporu. Všem přejeme, ať další rok
prožijeme ve zdraví, pohodě a spokojenosti.
Za ČZS v Boharyni Jaroslav Hrdina
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MS Bystřice Boharyně

Od jara až do podzimu se v našem spolku konají každých čtrnáct dní pravidelné brigády, při kterých
se nám v letošním roce povedly opravit poškozené seníky, posedy, kazatelny a postavit čtyři nové
krmelce a krmné automaty na jadrné krmivo.
Podařilo se nám dokončit i obnovu remízku na Březině, která začala již v listopadu loňského roku
kompletním oplocením celého remízu a výsadbou zbývajících stromků. Všem myslivcům za to patří
velký dík.
Poslední část roku budeme věnovat hlavně přikrmování volně žijící zvěře v naší honitbě.
Samozřejmě nás čekají i hony, které jsou pro nás myslivce vrcholem celé sezóny. Máme v plánu
celkem čtyři. Koncem října hon na škodnou a dále v listopadu dva hony na drobnou zvěř.
Myslivecký rok potom ukončíme tradiční poslední lečí před vánočními svátky.
Za myslivecký spolek přeji všem občanům, kamarádům a příznivcům naší přírody pohodové svátky
a mnoho zdraví do nového roku.

Text i foto Vratislav Klapka
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Pravidelná středeční setkání
Pravidelná setkání každou první středu v měsíci stále pokračují. Někdy se sejdeme v hasičské
zbrojnici při šálku kávy nebo čaje, jindy podnikáme výlety do blízkého okolí. V průběhu letních
měsíců jsme tak na kolech navštívili nedalekou hájenku v lese u Radostova a poseděli si ve
„stodole“ v Radíkovicích. Dále jsme se seznámili s naučnou stezkou v Libčanech a naposledy
jsme se byli podívat na zámeček a přilehlý park v Dobřenicích.
Přijďte mezi nás.
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Text i foto JUDr. Věra Macháčková

Hubertova jízda 2017 v Boharyni
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Několik poznámek k článku ve Zpravodaji ZŠ, MŠ Boharyně v červnu 2017
Jak jste si jistě povšimli, do zpravodaje, který vydává obecní úřad již několik let, ZŠ, MŠ
Boharyně neposkytuje žádný příspěvek. V loňském a letošním roce však škola vydala ke konci
školního roku vlastní zpravodaj.
Chtěla bych tímto reagovat na článek ve Zpravodaji ZŠ, MŠ Boharyně, vydaný v červnu 2017
nazvaný Informace ohledně provozu školy. U tohoto článku není uveden autor. Požádala jsem
ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně o sdělení, kdo článek napsal, abych s ním mohla projednat, resp.
poskytnout mu některé údaje, neboť informace uváděné v článku jsou nepřesné a zavádějící. Do
dnešního dne jsem však nedostala žádnou odpověď. Proto bych chtěla touto formou reagovat na
výše citovaný článek ve Zpravodaji ZŠ, MŠ Boharyně.

12

1. Financování školy
Zde autor uvádí, že obec obdrží od státu v roce 2017 na žáka ZŠ a dítě v MŠ cca 9.000 Kč ( inf. z
údajů ministerstva financí). Celkem že tedy obec získá od státu 360.000 Kč. Tato částka dle
názoru autora plně pokrývá náklady obce na provoz školy.
V následující tabulce jsou uvedeny náklady na žáka v ZŠ/dítě v MŠ v uplynulých letech (údaje z
účetnictví obce):
Přehled nákladů - příspěvek obce ZŠ, MŠ Boharyně

2015
skutečnost

Náklady celkem
Výnosy celkem

710 155,86 646 099,86 973 400,00
167 760,00 165 720,66 16 354,00

Příspěvek státu na 1 dítě
Příspěvek státu celkem
Počet dětí v ZŠ
MŠ

8 246,00
8 806,00
9 180,00
313 348,00 334 628,00 348 840,00
13
15
15
25
23
23

Rozdíl - doplatek obec

229 047,86 145 751,20 608 206,00

Náklady na 1 dítě
po odpočtu stát. přísp. - náklady obce

14 273,58
6 027,58

2016
skutečnost

12 641,56
3 835,56

2017
rozpočet

25 185,42
16 005,42

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že z rozpočtu obce je na provoz ZŠ, MŠ Boharyně vynakládána
částka podstatně vyšší než činí příspěvek státu.
V letošním roce již obec uhradila k 31.10.2017 na provoz školy:
- příspěvek na provoz vč. odpisů a příspěvku na obědy 338.618 Kč
- spotřeba plynu 116.952,69 Kč
- modernizaci topného systému, vymalování tříd 408.547 Kč
- pořízení školní tašky pro žáky 1. třídy 2.698 Kč
- příjmy – vrácené odpisy za rok 2016 ve výši 16.000 Kč, sekání zahrady MŠ 2.016,50 Kč
Náklady obce na provoz ZŠ, MŠ Boharyně k 31.10.2017 činily 848.799,19 Kč
Ve škole jsou tyto počty dětí :
- k 30.9.2016 bylo v MŠ celkem 23 dětí, z toho Boharyně, Homyle, Trnava 8, Dobřenice 2,
Kunčice 10, Barchov 1, Babice 1, Hradec Králové 1. ZŠ bylo celkem 15 žáků z obce Boharyně.
K 30.9.2017 bylo v MŠ celkem 25 dětí, z toho 10 z obce Boharyně, 2 z Babic, 10 z Kunčic,
1 z Barchova, 2 z Nechanic. V ZŠ je celkem 18 žáků, z toho 17 z obce Boharyně a 1 z Puchlovic.
2. Účetní závěrky
Účetní závěrka za rok 2016 byla zastupitelstvem obce schválena, hospodářský výsledek 0 Kč.
Nebyly však dosud schváleny účetní závěrky za roky 2014 a 2015, kdy hospodářský výsledek činil
celkem 121.527 Kč. Protože ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková dosud neučinila
žádné kroky ke schválení těchto účetních závěrek, ačkoliv k tomu byla zastupitelstvem obce
několikrát vyzvána, nebylo možné rozhodnout o použití hospodářského výsledku. Tyto finanční
prostředky leží na účtu školy a není možné je použít.
3. "Výzva 22 –Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ
I., která by mohla škole přinést finanční prostředky a přispět tak k jejímu rozvoji. "
Ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medková poskytla obci jako zřizovateli ohledně této dotace
nepravdivé údaje. Není pravdou, že dotace se obce nijak netýká. V každém případě obec, jako
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zřizovatel musí dát škole souhlas k poskytnutí dotace. Dotace je škole poskytována prostřednictví
běžného účtu obce. V případě nedostatků
zjištěných kontrolním orgánem při čerpání dotace, je
případná sankce požadována po zřizovateli.
4. Opravy ve škole
Obec poskytuje škole v rozpočtu na každý rok částku na běžnou opravu a údržbu, včetně sekání.
V roce činily náklady na sekání zahrady MŠ 1.613,80 Kč, k 31.10.2017 bylo vyčerpáno 2.016,50
Kč. Větší opravy jsou zajišťovány obcí a jsou hrazeny přímo z rozpočtu obce, jak o tom svědčí i
náklady na modernizaci topného systému v letošním roce.
Jak jsem již uvedla výše, autor článku ve Zpravodaji ZŠ, MŠ Boharyně zveřejnil nepravdivé údaje.
Je škoda, že nevycházel z údajů, které má k dispozici obec, popř. si je nevyžádal, event. nečerpal z
dokumentů, které jsou zveřejněny na stránkách obce (rozpočet, závěrečný účet obce atd.).
JUDr. Věra Macháčková, starostka

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Výběr z usnesení zastupitelstva obce Boharyně květen – říjen 2017
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a zveřejněno
na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 34 dne 10.5.2017
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí vyrovnat v
ceně 100 Kč/m2,
- rozhodlo, že jističe budou ve sportovním areálu v Boharyni hrazeny obcí a nájemcem každý
jednou polovinou, tj. 6 měsíců obec, 6 měsíců nájemce,
- schválilo účetní závěrku Obce Boharyně za rok 2016,
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medkové splnit opatření navržená v Protokolu z
finanční kontroly za rok 2016 ze dne 7.4.2017,
- schválilo účetní závěrku ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2016,
- schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu chodníku v Boharyni od školy ke
hřbitovu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0011,
- rozhodlo zahájit přípravné práce na výstavbu kanalizace a ČOV pro obce Boharyně a Homyle.
2. zasedání zastupitelstva č. 35 dne 14.6.2017
zastupitelstvo obce :
- schválilo záměr vyřešit duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. 46/2 o výměře 36 m2 v kat. úz.
Boharyně dohodou o narovnání – finanční vyrovnání 1.800 Kč,
- uzavřelo projednání závěrečného účtu obce Boharyně za rok 2016 vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
- schválilo směrnici pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnance obce dle
návrhu a navýšení rozpočtu obce na rok 2017 o částku 5.000 Kč,
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- schválilo smlouvu o nájmu hrobového místa dle návrhu, dále schválilo výši nájemného za
hrobové místo 20 Kč/m2/rok a částku za služby s nájmem spojené ve výši 22 Kč/m2/rok, platí pro
veřejné pohřebiště v Boharyni i ve Zvíkově,
- schválilo nákup nové sekačky Starjet Exklusive UJ 102-24 za 179.308 Kč, současně rozhodlo o
prodeji sekačky Karsit.
3. zasedání zastupitelstva č. 36 dne 12.7.2017
zastupitelstvo obce :
- schválilo dohodu o narovnání k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 595 v kat. úz.
Boharyně,
- schválilo nabídnout sekačku Karsit k prodeji TJ Bystřice Boharyně za částku 25.000 Kč,
- rozhodlo zadat zpracování projektu na akci „Kanalizace a ČOV Homyle“ a na akci „Kanalizace
Boharyně“ firmě PROIS, a.s.,
- rozhodlo žádost ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkové o poskytnutí příspěvku na obědy za
2. čtvrtletí 2017 projednat až po předložení seznamu osob, pro které je příspěvek na obědy
požadován.
4. zasedání zastupitelstva č. 37 dne 9.8.2017
Zastupitelstvo obce:
- schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou PROIS, a.s., IČ 25943022, Hradec Králové na
zpracování projektové dokumentace na akci "Kanalizace a ČOV Homyle" - I. etapa,
- schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou PROIS, a.s., IČ 25943022, Hradec Králové na
zpracování projektové dokumentace na akci „Kanalizace Boharyně“ – II. etapa,
- rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu garáže pro hasičskou techniku v
Trnavě ing. Václavu Hanušovi za nabídnutou cenu 35.000 Kč,
- rozhodlo uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti silnice III/32421 ve Zvíkově s přísp. org. Správa silnic Královéhradeckého kraje.
5. zasedání zastupitelstva č. 38 dne 6.9.2017
Zastupitelstvo obce :
- schválilo uzavření smlouvy směnné na směnu pozemků parc. č. 209/3 a 209/4 v kat. úz. Zvíkov
nad Bystřicí z vlastnictví obce a pozemku parc. č. 242 v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí z vlastnictví
manželů ………….. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 30 m2 bude zaplaceno obci 100
Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a vkladem smlouvy uhradí smluvní strany každá ½.
- schválilo proplacení faktury od firmy PaŠa za olištování podlahy v ZŠ Boharyně, částka 3.219 Kč,
- schválilo pořízení nových venkovních světel na hasičskou zbrojnici v Boharyni,
- schválilo poskytnutí příspěvku (dotace) Jezdeckému klubu Boharyně na sportovní činnosti v roce
2017 ve výši 7.000 Kč,
- schválilo prominutí nájmu hospody „U Jezírka“ v Boharyni za období 4 měsíců v roce 2017.
6. zasedání zastupitelstva č. 39 dne 11.10.2017
Zastupitelstvo obce:
- schválilo uzavření smlouvy o dotaci Jezdeckému klubu Boharyně ve výši 7.000 Kč,
- rozhodlo, že se se žádostmi ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medkové o proplacení příspěvku
na obědy za období 4-6/2017 a 7-9/2017 bude zabývat až na dalším zasedání zastupitelstva obce,
neboť ředitelka předložila požadované doklady až 11.10.2017, tj. v den konání zastupitelstva,
takže nebylo možné se s nimi řádně seznámit,
- schválilo pro potřeby ZŠ Boharyně zakoupení 2 ks nerezových nádob + 2 ks vík s gumovým
těsněním do termoportů za částku 5.500 Kč včetně DPH, úhrada z prostředků rezervního fondu ZŠ,
MŠ Boharyně.
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková
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Kalendář akcí 2017 – 2018 - přehled
17.–20.11.2017 Sběr velkoobjemového odpadu
2.12.2017 Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
8.12.2017 Předvánoční posezení se seniory
9.12.2017 Mikulášská nadílka
3.2.2018 Hasičský ples
10.3. 2018 Sportovní ples
Březen 2018 Dětský karneval

Obvyklá stanoviště kontejnerů
Fotbalové hřiště Boharyně

16.30 hod.

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

14.30 hod.
15.00 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

Krásný pozdrav sněžných vloček,
hodně dárků pod stromeček,
radost a klid na vánoce,
štěstí, zdraví v novém roce

přeje Obecní úřad Boharyně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Boharyně zpravidla 2x ročně pro občany obce. Zpracovaly:
JUDr. Věra Macháčková a Bc. Šárka Michálková. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá
autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 30.4.2018. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty
na obci nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz
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