KVĚTEN 2019
Vážení občané,
v tomto vydání Obecního zpravodaje vám přinášíme opět řadu informací z obce, co bylo i co
se chystá.
Od konce minulého roku má obec nové zastupitelstvo. Občané zvolili z 48 kandidátů 11 členů
zastupitelstva – 6 zastupitelů pokračuje z předcházejícího volebního období, 5 zastupitelů je
nových. Již nyní lze konstatovat, že většina se aktivně zapojila do práce pro obec.
Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2019 s celkovými plánovanými
příjmy 8.973.800 Kč a plánovanými výdaji 10.799.894 Kč. Rozpočet je tedy schválen jako
schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt finančními prostředky z minulých let.
V roce 2018 činily celkové příjmy 11.877.898,65 Kč a výdaje 7.735.965,88 Kč. Rozpočet je
zveřejněn na internetových stránkách obce, kde se s ním můžete seznámit.
Mezi nejvyšší výdaje v letošním roce budou patřit náklady na přípravu výstavby kanalizace a
čistírny odpadních vod pro Boharyni a Homyli. V současné době je podána žádost o vydání
územního a stavebního povolení, připravují se projekty přípojek k jednotlivým objektům.
Další akce, které obec plánuje realizovat v letošním roce, jsou oprava sociálek a kuchyňky v
kulturním zařízení v Trnavě, odbahnění požární nádrže v Boharyni a oprava stavidel u mlýna
v Boharyni, ve Zvíkově bude opravena socha Panny Marie s Ježíškem, do jednotlivých obcí
budou doplněny hrací prvky na dětská hřiště. Dále je plánována oprava fasády na budově
základní školy v Boharyni. Dle potřeby bude probíhat údržba a opravy obecního majetku.
V loňském roce byla v rámci projektu „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Nechanicko“
obnovena třešňovka v Trnavě. Na akci mikroregion získal dotaci z programu Ministerstva
životního prostředí ČR. V letošním roce bude tento projekt pokračovat druhou etapou.
Obec jako vlastník cca 40 ha lesů a několika remízků se musí vypořádat s kůrovcem. Ve
všech smrkových porostech bylo nutné provést těžbu suchých a napadených stromů. Ve
"Zvíkovském hajku" byly vykáceny suché borovice. V hajku v Trnavě se odstraňují zejména
jasany, které jsou napadeny hnilobou.
Ve spolupráci s místními spolky obecní úřad připravuje různé kulturní a sportovní akce pro
občany. Organizátoři přivítají každou pomoc s jejich přípravou i průběhem.
Přeji Vám pěkné počtení v jarních a letních dnech plných slunce.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Informace obecního úřadu
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr se uskuteční v sobotu 25.5.2019 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, ředila, 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 a kovový
šrot, atd.

Plánovaná výstavba kanalizace a ČOV v obcích Homyle a Boharyně
Výstavba kanalizace v obcích Homyle a Boharyně bude realizována postupně ve třech etapách.
V současné době je před dokončením projektová dokumentace na I. a II. etapu (na tyto
dokumentace obec již získala dotaci od Královéhradeckého kraje). V rámci I. etapy bude
vybudována kanalizace v obci Homyle a čistírna odpadních vod. Výstavba kanalizace v Boharyni
je rozdělena do dvou etap. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci na realizaci by mohla být
výstavba zahájena v roce 2021 a dokončena nejpozději do roku 2023.
Příprava této stavby je poměrně náročná a bude vyžadovat součinnost všech majitelů objektů, které
budou na kanalizaci napojeny. Z tohoto důvodu obec plánuje průběžně informovat občany o
postupu prací. První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 23.5.2019 od 19,00 hod. v obecní hospodě
„Jezírka“ v Boharyni.
Vítězslav Havlíček, místostarosta

Společenská rubrika
Vítání občánků
V sobotu 4. května 2019 jsme přivítali mezi občany naší obce tyto děti:
Emmu Klozovou
Jakuba Ráliše
Kristiána Čížka
Jana Pacáka

Petra Rejmánka
Vojtěcha Břeně
Nelu Chudobovou
Antonína Rensu

Všem dětem přejeme šťastné a spokojené dětství.
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Foto: Bc. Šárka Michálková
Text: JUDr. Věra Macháčková
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Životní jubilea
V letošním roce slaví významné životní výročí tito občané naší obce:
Adlafová Alena
Bartoníček Milan
Bludská Jaroslava
Brettová Jana
Černohlávek Miroslav
Daněk Josef
Drtina Jiří
Gall Ladislav
Gallová Jaroslava
Havlíček Jaroslav
Herz Ladislav
Hričovská Jana
Jílek Josef
Jiroutková Zdeňka
Krpata František
Kohoutová Ludmila
Kučera Miroslav
Kučerová Marie
Líbal Petr
Macháček Emil
Mrkvička Milan

Peterová Anna
Pleskotová Jitka
Přibylová Jiřina
Rejmánková Jarmila
Ryšánek Ladislav
Samková Marie
Semencová Anna
Slabáková Eliška
Šandová Květoslava
Šaroun Jiří
Šarounová Květoslava
Šlechta František
Šmídová Jiřina
Tichá Miroslava
Tomáš Jaroslav
Tomášová Marie
Vaníčková Anna
Vejs Miroslav
Vernerová Marie
Vítková Milada
Vítková Irena

Všem oslavencům přejeme do dalších let především zdraví, spokojenost a hodně elánu.
Jubilanty srdečně zveme na společné setkání, které se uskuteční 13.6.2019 od 15,00 hod. ve
společenském zařízení na hřišti v Boharyni. Pro všechny je připraven dárek a malé
občerstvení. Na žádost obecní úřad zajistí dopravu tam i zpět.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

Český zahrádkářský svaz
V pátek 3.května 2019 se zahrádkáři vydali na výlet do jednoho z nejkrásnějších měst České
republiky do Kroměříže. Cesta do "Hanáckých Athén" nám trvala celé čtyři hodiny, ale náš
cíl za tu dlouhou jízdu autobusem stál. Navštívili jsme totiž největší prodejní zahradnickou
výstavu v České republice Floria jaro 2019.
Celá výstava byla pastvou pro naše oči Obdivovali jsme nádherná květinová aranžmá, která
pro nás připravili naši nejlepší floristé. Ke koupi zde bylo nepřeberné množství nejen květin,
ale i ovocných a okrasných stromků a keřů, sadby zeleniny, zahradnického nářadí a mnohých
dalších výrobků pro dům a zahradu.
Výstavu doprovázela i hudební vystoupení. My jsme slyšeli písničky Alfonse a Mariana
Kotvanových, otce a syna, kteří spolu hrají a zpívají pod názvem Duo Jamaha.
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Z výstavy jsme odjížděli plni dojmů. Cestou domů jsme povečeřeli ve známém motorestu
Studená Loučka, který se nachází nedaleko za Mohelnicí. Po výborném jídle jsme si zde
zakoupili ještě něco malého na zub, a to vynikající Olomoucké tvarůžky z Loštic, na kterých
jsme si pochutnali raději až doma.
Jarní výlet je již jen krásnou vzpomínkou. Nyní se ale všichni těšíme na další setkání, kterým
bude naše tradiční letní posezení při dobrém jídle, pití a muzice k tanci i poslechu. Sejdeme
se na hřišti v Boharyni 5.července. Zveme tímto všechny zahrádkáře a přátele.
Výbor ZO ČZS v Boharyni

Foto Oldřich Adlaf, Mariana Nováková
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TJ Bystřice Boharyně
Mužstvo TJ Bystřice Boharyně zahájilo koncem března jarní část sezony 2018-2019.
Pohled na tabulku naznačuje, že boj o setrvání v okresním přeboru nebude jednoduchý. Přesto
věříme, že se nám podaří nasbírat potřebný počet bodů a že okresní přebor budeme hrát i v
příští sezoně.
Děkujeme fanouškům za podporu nejen na hřišti domácím, ale i na půdě soupeřů.
Výbor TJ Bystřice Boharyně

Myslivecké sdružení „Bystřice“
Zvíkov

Prvním dubnem nám začal nový myslivecký rok. Příležitostí pro lov je málo, tak raději
věnujeme čas potřebným pracem v honitbě.
Na výroční členské schůzi jsme stanovili plán prací pro nadcházející sezónu. Jedním z cílů
letošního roku je dlouhodobý pronájem rybníka v Trnavě u bývalého statku. S tím souvisí i
povinnost trvalé údržby okolí rybníka.
Za důležitou považujeme rovněž výsadbu ovocných stromů ve volné přírodě. Význam má
nejenom vznik nových stromořadí, ale i výsadba jednotlivých stromů. Letos na jaře jsme jich
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vysázeli sedmnáct. Potřebná je i obnova již stávajících ovocných sadů. Právě jeden takový
starý třešňový sad v naší honitbě je v Borovičkách za trnavským statkem, kde plánujeme na
přelomu letošního a příštího roku za podpory obecního úřadu revitalizaci. Výsadba je totiž
důležitá nejenom pro nás, ale hlavně pro volně žijící zvěř. Zvěř díky tomu v krajině získává
lepší orientaci, stromy a keře pak v letních teplých dnech přinášejí potřebný stín. Odměnou
nám je pestřejší a druhově bohatší krajina v našem okolí.
Samozřejmostí pro nás je i každoroční úklid odpadků v přírodě. Letos jsme sbírali odpadky
kolem cest vedoucích z Trnavy do Kratonoh a Puchlovic. Podařilo se odklidit osmnáct
pneumatik a jedenáct pytlů tříděného odpadu. Rád bych tímto poděkoval všem lidem, kteří
společně s námi přiložili ruku k dílu.

Text a foto Vratislav Klapka
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Vyčištění požární nádrže v Boharyni
V netradičním termínu 6. dubna 2019 proběhl výlov požární nádrže v Boharyni. Bylo to
nutné, neboť obec plánuje v letních měsících nádrž vyčistit a bude-li to nutné opravit břehy a
stavidla. Výlov provedli členové Českého rybářského svazu za vydané pomoci místních
hasičů. Událost přilákala velký počet diváků. Ti ze břehu se zájmem sledovali průběh
výlovu a tipovali, jak velké ryby se v sítích objeví. Již s předstihem se totiž rozšířila zpráva,
že ve vodě, resp. blátě se nachází sumec značných rozměrů. Mezi vylovenými rybami sice
sumec nebyl, ale kapitální kousky se tam přece jen objevily. Např. vylovený tolstolobik vážil
téměř 25 kg.
JUDr. Věra Macháčková

Foto Vítězslav Havlíček
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Dětský karneval

V neděli 10. února 2019 v Obecní hospodě "U Jezírka" v Boharyni jsme se přesně po roce
sešli na tradičním dětském karnevalu. Celou akcí opět provázel DJ Miroslav Kaplan, který
měl pro děti i jejich rodiče připravenou spoustu písniček, soutěží i zábavných tanečků. Dětem
se moc líbil bublifuk, kterým byl karneval zpestřen. Odměnou pro všechny děti, které měly
opravdu krásné masky, určitě byla veselá zábava a něco dobrého na zoubek.

Text a foto Bc. Šárka Michálková
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Pálení čarodějnic 2019 v Boharyni

Jako každoročně i letos jsme se sešli 30. dubna ve sportovním areálu v Boharyni při „pálení
čarodějnic“. Oheň byl zapálen po 18. hodině za účasti malých čarodějnic a čarodějů, kteří se
na tuto příležitost náležitě vystrojili. Některým nechyběla ani nezbytná výbava – koště.
Samozřejmostí byla soutěž o „nejkrásnější“ čarodějnici. Následovala volná zábava,
občerstvení zajistil p. Radek Kolář, zájemci si mohli opéci špekáčky.

Foto Kateřina Brendlová
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Kvízová otázka
Víte, kde se nachází tato krásná lavička?
Nápověda: Je odtud při dobré viditelnosti úžasný pohled na Zvičinu, Krkonoše, Železné hory
a Široké okolí.

Revitalizace alejí, výsadba nových stromů v krajině
V rámci projektu Mikroregionu Nechanicko byla obnovena bývalá třešňovka za Trnavou.
Byly skáceny suché stromy, náletové dřeviny a vysázeny nové třešně. Financování je
zajištěno z dotace od Ministerstva životního prostředí ČR.

Původní stav

Nový stav
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V letošním roce se obec zapojila do 2. etapy tohoto projektu. Bude provedena nová výsadba
ovocných stromů v Homyli směrem k lesu. Vysázeny budou jabloně, třešně a švestky. Na
motokrosové dráze budou náhradou za suché stromy zasázeny lípy, třešně a duby. Dále budou
dosázeny ovocné stromy - zejména třešně a švestky kolem polní cesty v Boharyni směrem na
"Kopaninu". I na tuto akci mikroregion požádá o poskytnutí dotace z Ministerstva životního
prostředí ČR.
Text i foto 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. 1 dne 31.10.2018
Ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce - byla zvolena starostka,
místostarosta, výbory zastupitelstva - finanční, kontrolní a stavební, schváleny odměny členů
zastupitelstva, odvoláni stávající zástupci obce ve školské radě při ZŠ, MŠ Boharyně.
2. zasedání zastupitelstva č. 2 dne 14.11.2018
zastupitelstvo obce :
- schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 59/03/2017 a dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 60/03/2017 s formou PROIS, a.s. o prodloužení termínu pro vydání dokumentace pro
územní řízení (kanalizace, ČOV)
- obce zvolilo zástupce obce do školské rady při ZŠ, MŠ Boharyně MUDr. Věru Jílkovou a
ing. Lenku Měšťanovou
- rozhodlo hledat další možnosti výstavby garáže pro hasičskou techniku v Trnavě, případně
realizovat výstavbu dle zpracované PD za podmínky získání min. 50 % částky z dotace
- souhlasí, aby zahrada MŠ byla vybavena novými hracími prvky za následujících podmínek:
a) ředitelka ZŠ a MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková zajistí zpracování plánu rozmístění
herních prvků, který předloží zastupitelstvu obce k projednání
b) ředitelka ZŠ a MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková zajistí financování vybavení zahrady
MŠ novými hracími prvky min. ze 70 % z dotace, max. 120.000 Kč z nerozděleného
hospodářského výsledku z let 2014 a 2015 po schválení účetních závěrek za roky 2014 a 2015
a schválení hospodářského výsledku ZŠ, MŠ Boharyně za tyto roky zastupitelstvem obce
c) ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková zajistí odstranění nedostatků a učiní
kroky, aby mohly být schváleny účetní závěrky za roky 2014, 2015 a schválen hospodářský
výsledek za tyto roky ve výši 121.527,77 Kč
d) ředitelka ZŠ a MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková požádá obce, ze kterých docházejí děti
do ZŠ, MŠ Boharyně, o poskytnutí příspěvku na případné dofinancování pořízení hracích
prvků na zahradu MŠ
- schválilo poskytnutí příspěvku na činnost Jezdeckého klubu Boharyně v roce 2018 ve výši
7.000 Kč
- neschválilo poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Libčany na pořízení výukových předmětů
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku – daru Hospicu Anežky České v Červeném
Kostelci ve výši 5.000 Kč
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Hradec Králové ve výši 8 000,Kč na nákup knih do výměnného fondu v roce 2019
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3. zasedání zastupitelstva č. 3 dne 12.12.2018
zastupitelstvo obce :
- rozhodlo, že projednávání řešení možnosti použití dosud nerozděleného hospodářského
výsledku hospodaření ZŠ, MŠ Boharyně za roky 2014 a 2015 ve výši 121.527,77 Kč bude
přesunuto na další zasedání zastupitelstva, do té doby se zastupitelé seznámí s doklady,
týkajícími se neschválení účetních závěrek ZŠ, MŠ Boharyně za roky 2014 a 2015, jakož i
s protokoly z fin. kontrol v ZŠ, MŠ Boharyně, které provedla obec jako zřizovatel školy.
- schválilo příspěvek obce jako zřizovatele na provoz ZŠ, MŠ Boharyně pro rok 2019 ve
výši 484.000 Kč, z toho 409.000 Kč na provoz, 75.000 Kč na obědy. V měsíci září 2019 bude
provedeno vyhodnocení čerpání rozpočtu k 31.8.2019 a předpokladu čerpání do 31.12.2019 a
rozpočet dle potřeby upraven.
Příspěvek zřizovatele na provoz školy nebude členěn na jednotlivé položky, ředitelka ZŠ, MŠ
Boharyně Mgr. Yveta Medková provede vyúčtování čerpání příspěvku k 31.12.2019 a zprávu
předloží zřizovateli do 31.1.2020.
- rozhodlo, že návrh rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2019 bude projednán až poté, co Mgr.
Yveta Medková, ředitelka předloží a zveřejní návrh rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2019
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
- schválilo úhradu příspěvku – dotace na obědy ZŠ, MŠ Boharyně za období 07-09/2018
v částce 8.520 Kč
- rozhodlo, že samovýrobu dřeva v obecních lesích a na obecních pozemcích umožní pouze
občanům obce Boharyně
- schválilo rozpočet obce na rok 2019 dle návrhu, tj. příjmy ve výši 8.973.800 Kč, výdaje ve
výši 10.799.894 Kč, příspěvek ZŠ, MŠ Boharyně ve výši 484.000 Kč, na úhradu rozdílu
použít finanční prostředky minulých let.
- rozhodlo pozemky parc. č. 466/105 a 536/100 v kat. úz. Boharyně pro umístění ČOV od
ZS Kratonohy, a.s. odkoupit za cenu stanovenou soudním znalcem.
- schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje a
Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic
Královéhradeckého kraje dle návrhu
- schválilo Rozvojový program obce na roky 2019 a násl. dle návrhu.
4. zasedání zastupitelstva č. 4 dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce:
- schválilo podání žádosti o dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje na akci
„Odbahnění požární nádrže v Boharyni“ – dotace neinvestiční, celkové náklady cca
988.686,41 Kč, výše dotace 494.340 Kč, dofinancování z vlastních zdrojů 494.346,41 Kč
- schválilo dotaci – příspěvek na obědy dětí a zaměstnanců ZŠ, MŠ Boharyně na období 10 –
12/2018 ve výši 21.844 Kč.
- rozhodlo, že Smlouva o nájmu nebytových prostor a podnikatelském nájmu věcí movitých
ze dne 19.12.2005 (pronájem obecní hospody čp. 26 v Boharyni) se měnit nebude. Současně
schválilo záměr změny Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 17.3.2016 (pronájem objektu
čp. 76 v Boharyni – stánek na hřišti) tak, že výše nájemného se snižuje na částku 1 Kč za
dobu nájmu s tím, že současně dojde ke změně zahájení provozní doby v období květen až
září ve dnech pátek, sobota, neděle od 17,00 hod.
5. zasedání zastupitelstva č. 5 dne 13.2.2019
Zastupitelstvo obce :
- rozhodlo, že se žádostí ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně o dovybavení zahrady MŠ hracími
prvky bude zabývat až poté, co ředitelka ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yveta Medková splní
požadavky uložené jí zastupitelstvem obce, zejména doloží zajištění finančních prostředků na
nákup hracích prvků
- rozhodlo, že obec se připojí k projektu Mikroregionu Nechanicko „revitalizace zeleně
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v Mikroregionu Nechanicko II. etapa“, souhlasí se zadáním zpracování projektu na výsadbu
ovocných stromů v Boharyni směrem na Kopaninu a v Homyli směrem k motokrosové dráze
dle předložené cenové nabídky
- schválilo uzavření kupní smlouvy se ZS Kratonohy, a.s. ohledně koupě pozemků parc. č.
466/105 a 536/100 v kat. úz. Boharyně za cenu dle znaleckého posudku 133.110 Kč.
- rozhodlo zadat opravu sociál. zařízení a kuchyňky v kult. zařízení v Trnavě firmě JOKAS
Bydžovská Lhotka, s.r.o. za cenu dle cenové nabídky. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství ČR na opravu
exteriérové sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Zvíkov, dotace neinvestiční, předpokládané
náklady 108.053 Kč, výše dotace 66.404 Kč.
- schválilo odprodat 4 ks kontejnerů na plasty za částku 2.500 Kč za 1 ks.
- schválilo zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu inventarizace majetku obce
- rozhodlo zrušit usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 12.9.2018, kterým byl dán
souhlas ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yvetě Medkové k nákupu vysavače pro MŠ za
finanční prostředky v rezervním fondu a schválilo nákupu vysavače pro MŠ z provozního
příspěvku na rok 2019
- schválilo bezúplatný převod kolového traktoru ZETOR 4011, SPZ H006021 z majetku obce
do vlastnictví SDH Trnava
- rozhodlo, že veřejnosprávní kontrola v ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2018 bude provedena za
účasti členů finančního výboru
6 . zasedání zastupitelstva č. 6 dne 13.3.2019
Zastupitelstvo obce:
- schválilo předložený návrh výsadby nových stromů v Boharyni směrem na „Kopaninu“
v Boharyni a k lesu v Homyli, souhlasí s dokončením projektu
- rozhodlo, že ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yvetě Medkové budou oznámeny 2 termíny
zahájení veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2018 na výběr 19.3.2019 od 16,00 hod. a nebo 28.3.2019 v 16,00 hod.
- rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky k objektům
občanů firmě PROIS, a.s. za cenu dle cenové nabídky
- rozhodlo zadat odbahnění požární nádrže v Boharyni firmě STAVOKA Hradec Králové, a.s
za cenu dle cenové nabídky, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
- rozhodlo zadat opravu fasády budovy ZŠ Boharyně firmě JOKAS, s.r.o., Bydžovská Lhota
za cenu dle cenové nabídky, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
- upozorňuje ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yvetu Medkovou, že neplní své povinnosti ve
vztahu ke zřizovateli, a to že dosud nepředložila vyúčtování příspěvku zřizovatele na provoz
na rok 2018 – viz dopis ze dne 18.12.2017, nepředložila návrh rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně
na rok 2019, neplní povinnosti dle Pravidel zřizovatele ZŠ, MŠ Boharyně ze dne 21.12.2016
(nepředložila rozbor hospodaření ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2018 do 31.1.2019), a stanovilo
termín pro dodatečné splnění uvedených povinností nejpozději do 31.3.2019. Současně
zastupitelstvo obce ukládá ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Yvetě Medkové předložit
inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku ZŠ, MŠ Boharyně k 31.12.2018
zpracovanou v souladu s vyhl. č. 270/2010 Sb.
a poskytnout součinnost k provedení
veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ, MŠ Boharyně v roce 2018 zřizovatelem.
- projednalo návrh ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně Yvety Medkové na přerušení provozu MŠ
Boharyně od 8.7.2019 do 23.8.2019 a souhlasí s termínem za předpokladu, že tento termín byl
řádně projednán s rodiči dětí v MŠ Boharyně
- schválilo termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Boharyně 9.5.2019 od 14,30 hod.
do 16,30 hod. v budově MŠ
7 . zasedání zastupitelstva č. 7 dne 10.4.2019
Zastupitelstvo obce:
- schválilo uzavření pachtovní smlouvy na užívání rybníku pod statkem v Trnavě parc. č. 6
v kat. úz. Trnava s Mysliveckým spolkem „Bystřice“ Zvíkov dle návrhu
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- schválilo doplnění dětských hřišť v obcích o workoutovou sestavu, dětský kolotoč a
venkovní stůl na stolní tenis na hřiště v Boharyni, venkovní stůl na stolní tenis do Trnavy a
venkovní stůl na stolní tenis a dětský kolotoč do Zvíkova. Současně zastupitelstvo schválilo
navýšení rozpočtu o částku 240.000 Kč na nákup těchto hracích prvků.
- schválilo uzavření kupní smlouvy s p. ………….. o odkoupení části pozemku parc. č. 69/1
(dle GP ozn. jako parc. 69/3) v kat. úz. Boharyně dle návrhu.
- schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVOKA Hradec Králové, a.s. na odbahnění
požární nádrže v Boharyni dle návrhu
- schválilo realizaci závlahového systému na fotbalovém hřišti v Boharyni. Rozhodlo, aby
realizace i byla zadána firmě Tomáš Chocenský, Nepolisy dle cenové nabídky. Současně
zastupitelstvo obce schválilo navýšení rozpočtu obce na rok 2019 na tuto akci o 100.000 Kč
- schválilo poskytnutí příspěvku na zřízení vjezdu p. ……………….. ve výši max.10.000 Kč
na pořízení materiálu
- rozhodlo poskytnout Městu Nechanice finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč formou daru na
činnost – zajištění nákladů na provoz a materiálové vybavení výjezdové jednotky JPO II.
JSDH Nechanice, schválilo uzavření smlouvy darovací
- schválilo poskytnutí souhlasu se zapojením ZŠ, MŠ Boharyně do projektu Potravinová
pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/2020
- rozhodlo, že s účinností od 1.5.2019 se zvyšuje částka pro pracovníky zaměstnávané obcí
na DPP na pomocné práce na částku 90 Kč, na odborné práce na 130 Kč.
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková

Třídění odpadů v obci
Naše obec jako ostatně i všechny obce a města je zapojena do systému třídění odpadů. K
neustálému rozšiřování možností odděleného ukládání a sběru odpadů nás nutí nejen
legislativa, ale i ekonomické důvody. Od roku 2024 bude značně omezeno ukládání směsného
komunálního odpadu na skládkách. Vznikne problém "kam s ním". Předpokládá se, že
náklady na likvidaci směsného odpadu, tj. odpadu ukládaného do černých popelnic se zvýší
cca 3x. Pokud nedojde ke snížení množství tohoto odpadu, bude nutné navýšit i poplatky
placené občany. Samozřejmě je možné tomu předejít především důsledným tříděním odpadů.
Již nyní většina občanů má zapůjčeny nádoby na plasty (žluté popelnice). V každé místní
části byly ponechány i velké kontejnery na plast. Dále jsou v obcích umístěny kontejnery na
sklo (do těchto kontejnerů ale nepatří autoskla). Rostlinný odpad - trávu je možné uložit do
velkých kontejnerů, větve pak odvézt na místa, kde se pálí "čarodějnice". Většina občanů
rovněž obdržela od obce domácí kompostéry, ve kterých může likvidovat rostlinný odpad z
vlastních pozemků, a vzniklý kompost zpět použít na zlepšení kvality těchto pozemků.
Elektroodpad vybírají 1x měsíčně členové SDH ve mlýně v Boharyni. Tam je možné dovézt i
starý papír. Každoročně je organizován sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového
odpadu. O svozu jsou občané vždy včas informováni. V Boharyni u hasičské zbrojnice je
umístěn kontejner na textil a použité oblečení. Od příštího roku by měla obec zajistit i
oddělený sběr použitých olejů.
Možností jak třídit opad mají občané v naší obci dostatek. Je tedy na každém jednotlivci, jak
se bude chovat. Zodpovědný přístup každého z nás tak přispěje ke snižování množství odpadu
ukládaného do černých popelnic a tím ke snižování nákladů na jeho svoz a likvidaci.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Kalendář akcí - přehled
25.5.2019
1.6. 2019
8.6.2019
13.6.2019
Kdy – bude upřesněno

Sběr nebezpečného odpadu
Dětský den
Cyklovýlet
Setkání jubilantů
Divadelní představení

Obvyklá stanoviště a časy
Sportovní areál v Boharyni
Před budovou ZŠ v Boharyni
Sportovní areál v Boharyni
Sportovní areál v Boharyni

14,00 hod.
10,00 hod.
15,00 hod.

Úřední hodiny Obecního úřadu Boharyně
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.

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

Krásné sluníčkové dny, pohodovou dovolenou a nezapomenutelné zážitky o
prázdninách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 autoři jednotlivých příspěvků. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá
autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 31.10. 2019. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty.
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