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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis č. 1/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23. 1. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: M. Máslo – osobní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: H. Kučerová, P. Prause
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté:

Bod č. 1: Zahájení

Usnesení č. 5/1/2019

Bod č. 15: Stav projektu síťování parcel

– Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pečovatelské službě paní
Luňákové, který bude zařazen do rozpočtu
obce na rok 2019.

a) posunutí realizace projektu na rok 2020
s podmínkou získání dotace
b) změna smlouvy o smlouvě budoucí kupní
v souvislosti s posunutím realizace
c) vyřazení plynoﬁkace parcel z projektu
d) roční pronájem pozemku Agrospolu
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 8: Nájemní smlouva na nebytové
prostory v 1. NP obecního hostince

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni H. Kučerová a P. Prause.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelům byl předložen návrh nájemní
smlouvy na nebytové prostory v 1. NP obec.
hostince. Nájemné ve výši 4.000,- Kč/měsíc
a zálohy na energie 4.000,- Kč/měsíc.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/1/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory
v 1. NP obecního hostince a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu H. Kučerovou a P. Prause.

Bod č. 2: Schválení programu
– Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 6, 13,
14, 15,16, 17, 18, 19)
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/1/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 12/2018
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Projednání rozpočtu obce na rok
2019
– Finanční výbor předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2019. Zastupitelé
návrh rozpočtu projednali a bude zveřejněn.

Bod č. 5: Schválení záměru č. 1/2019
o prodeji pozemků

Usnesení č. 6/1/2019

Bod č. 9: Pověření k zastupování obce
na VH společnosti AQUA Servis
– K zastupování obce na valné hromadě společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad
Kněžnou byl navržen starosta obce Jakub
Šimerda
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/1/2019
– Zastupitelé obce pověřují starostu Jakuba
Šimerdu k zastupování obce na valné hromadě AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad
Kněžnou.

Bod č. 10: Schválení kupních smluv pozemky pod chodníky
– Byly předloženy smlouvy na odkup pozemků pod chodníky, které byly zastavěny
v rámci výstavby chodníku I. etapa. Pozemek p.č. 1805 o výměře 30 m2 a pozemek
p.č. 1806 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Bolehošť. Cena 100,-Kč/m2.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/1/2019

– Starosta obce předložil zastupitelům
ke schválení záměr č. 1/2019 o prodeji pozemků p. č. 160/35 a 160/36 v k.ú. Bolehošť. Cena za pozemky je 250,- Kč/m2.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelé schvalují kupní smlouvy na pozemky p.č. 1805 a 1806 v k.ú. Bolehošť
a pověřují starostu k podpisu smluv.

Usnesení č. 3/1/2019

– Starosta obce seznámil přítomné s návrhem
úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

– Zastupitelé obce schvalují záměr obce
č. 1/2019 o prodeji pozemků p. č. 160/35
a 160/36 v k. ú. Bolehošť a pověřují starostu
k podpisu kupních smluv.

Bod č. 6: Žádost školy o příspěvek na plavecký výcvik
– Přítomným byla předložena žádost ZŠ Bolehošť o příspěvek na základní plavecký
výcvik dětí 2. a 3. ročníku + doplňkový pro
1., 4. a 5. ročník a pro předškolní děti.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 4/1/2019
– Zastupitelé obce schvalují příspěvek
na plavecký výcvik v celkové výši 11.880,Kč z rozpočtu obce na rok 2019.

Bod č. 7: Žádost o ﬁnanční příspěvek
na provoz pečovatelské služby na rok
2019
– Zastupitelé projednali žádost pečovatelské
služby paní Luňákové o příspěvek na rok
2019. Zastupitelé navrhli výši příspěvku
5.000,- Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 11: Projednání úpravy odpadové
vyhlášky

Bod č. 12: Zpevnění břehů potoka v úseku
u Neterdů
– Zastupitelé byli seznámeni s nutností zpevnění břehů potoka v části u Neterdů. Pan
starosta navrhl řešení zpevnění koryta potoku a bude dále jednat s dotčenými úřady
ohledně dalšího postupu.

Bod č. 13: Výstavba „Chodníky - 2. etapa,
část 2“
– Starosta obce seznámil zastupitele s možnostmi čerpání dotací na výstavbu chodníků
II. část. Pro možnost žádání o dotace je třeba zajistit „Studii proveditelnosti“. Zastupitelé berou informace na vědomí.

Bod č. 14: Projekt venkovní učebny v ZŠ
– Přítomní byli seznámeni s návrhem vybudování venkovní učebny pro žáky ZŠ a MŠ
Bolehošť. Pan starosta byl pověřen zjistit
možnosti přestavby skladového objektu
v areálu školy.

Usnesení č. 9/1/2019
– Zastupitelé schválili posunutí realizace
projektu zasíťování stavebních parcel 15RD
Kouty na rok 2020 s podmínkou získání dotace.

Usnesení č. 10/1/2019
– Zastupitelé schválili změnu smlouvy
o smlouvě budoucí kupní v souvislosti posunutí realizace projektu zasíťování stavebních parcel 15RD Kouty.

Usnesení č. 11/1/2019
– Zastupitelé schválili vyřazení plynofikace z projektu zasíťování stavebních parcel
15RD Kouty.

Usnesení č. 12/1/2019
– Zastupitelé v návaznosti na posunutí realizace projektu zasíťování stavebních parcel
15RD Kouty souhlasili s ročním pronájmem
pozemků spol. Agrospol a.s.

Bod č. 16: Nabídka na administraci dotace na projekt kanalizace 1. etapa
– Firma Profesionálové HK s.r.o. předložila
nabídku na administraci dotace na projekt
„Odkanalizování obce 1. etapa“.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 13/1/2019
– Zastupitelé souhlasí s nabídkou f. Profesionálové HK s.r.o. na administraci dotace
na projekt „Odkanalizování obce 1. etapa“ a pověřují starostu k podpisu příkazní
smlouvy.

Bod č. 17: Personální obsazení pozic
na OÚ
– Pan starosta seznámil zastupitele se zveřejněnou výzvou na pozici pracovníka údržby.

Bod č. 18: Nové stanoviště pro popelnice
v Lipinách
– Byl projednán návrh na vybudování nového stanoviště na tříděný odpad v Lipinách.
Starosta byl pověřen zjistit cenovou nabídku na vybudování zpevněné plochy pod
kontejnery.

Bod č. 19: Žádost na krajský úřad
– Pan starosta předložil zastupitelům návrh
na podání žádosti na krajský úřad o zařazení do územní studie „Přírodně blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“
Hlasování: pro 8 : proti: 0

Usnesení č. 14/1/2019
– Zastupitelé schvalují podání žádosti
na krajský úřad o zařazení do územní studie
„Přírodně blízká protipovodňová opatření
v povodí Dědiny“.

Bod č. 20: Ostatní
Bod č. 21: Diskuze
Bod č. 22: Závěr
– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19:20 hod. ukončil.
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Zápis č. 2/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20. 2. 2019 na obecním úřadě v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: J. Baše – nemoc
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: M. Máslo, I. Šimerda
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: Mgr. Boukalová Hana

Bod č. 1: Zahájení

bude provedena bez doplatku.

Bod č. 9: Dohoda o využití sběrného dvoru spol. Odeko
– Zastupitelům byla předložena dohoda o využívání sběrného dvoru společnosti Odeko
našimi občany.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni M. Máslo a I. Šimerda.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 5/2/2019

Usnesení č. 1/2/2019

– Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2018 byla
předložena zastupitelům obce ke schválení.

– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu M. Másla
a I. Šimerdu.

Bod č. 2: Schválení programu
– Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 13, 14,
16, 17, 23, 24)
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/2/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 1/2019
– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

Bod č. 4: Úprava nájemní smlouvy – obecní hostinec
– Starosta předložil přítomným návrh nájemní smlouvy pro provozovatele obecního
hostince.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/2/2019
– Zastupitelé obce schvalují nájemní smlouvu
pro provozovatele obecního hostince a pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 5: Opravy a rekonstrukce v obecním hostinci
– Zastupitelé byli seznámeni s provedenými
a chystanými pracemi v obecním hostinci.

– Zastupitelé obce schvalují dohodu se spol.
Odeko na využívání sběrného dvoru a pověřují starostu k podpisu této dohody.

Bod č. 10: Schválení účetní závěrky ZŠ
a MŠ Bolehošť
Hlasování: pro 8 (Šimerda Jakub, Šimerda Ivo,
Netík Jiří, Černý Roman, Jelínková Alena, Kučerová Hana, Máslo Miroslav, Prause Petr) Proti: 0

Usnesení č. 6/2/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2018.

Bod č. 11: Zřizovací listina PO ZŠ a MŠ
Bolehošť
– Zastupitelům byla předložena ke schválení
nová zřizovací listina PO ZŠ a MŠ Bolehošť, která nahrazuje původní zřizovací listinu z 22. 10. 2009 a smlouva o výpůjčce
majetku.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 7/2/2019
– Zastupitelé obce schvalují zřizovací listinu
PO ZŠ a MŠ Bolehošť a smlouvu o výpůjčce
majetku.

Bod č. 12: Projekt venkovní učebny
ZŠ Bolehošť
– Přítomní byli seznámeni s návrhem zadání
projektu na venkovní učebnu v ZŠ Bolehošť a zajištění administrace podání žádosti
o dotaci z IROP společností Profesionálové
HK, a.s.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 8/2/2019
– Zastupitelé obce schvalují zadání projektové dokumentace venkovní učebny spol.
Profesionálové HK, a.s. a pověřují pana
starostu k zadání vyhotovení projektové dokumentace.

– Zastupitelé projednali návrh na zastupování
ﬁrmou IRBOS při zadání veřejné zakázky
„Chodníky – 2. etapa“ a dále na technický
dozor a koordinátora BOZP.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 11/2/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
nabídku od spol. IRBOS Čestice na zadání veřejné zakázky, TDS, BOZP a zastupování při zadávání veřejné zakázky
„Chodníky – 2. etapa“.

Usnesení č. 12/2/2019
– Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
a spol. IRBOS k zadání výběrového řízení
na projekt „Chodníky – 2. etapa“.

Usnesení č. 13/2/2019
– Zastupitelé dále pověřují komisi pro výběr
dodavatele.
– Komise: Jakub Šimerda, Petr Prause,
Miroslav Máslo, Roman Černý, zástupce
IRBOSu
– Náhradníci: Ivo Šimerda, Jiří Netík, Alena
Jelínková, Hana Kučerová, zástupce IRBOSu

Bod č. 15: Schválení rozpočtu obce na rok
2019
– Pan starosta seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2019, který byl zveřejněn
na elektronické a úřední desce (viz příloha). Zastupitelé projednali a doplnili návrh
rozpočtu a přijali rozpočet jako schodkový ve výši: příjmy 9.932.452 Kč a výdaje
11.632.753 Kč. Rozpočet byl schválen se
zapojením zůstatku na účtu z minulého
roku. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou
paragrafy.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 14/2/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2019.

Bod č. 16: Žádost manželů Ondráčkových
– Manželé Ondráčkovi předložili zastupitelům žádost o schválení oplocení pozemku,
který se nachází mimo zastavitelnou plochu
podle územního plánu.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 15/2/2019

Bod č. 6: Prodej dřeva z těžby v obecním
lese

Usnesení č. 9/2/2019

Bod č. 17: Převod pozemků od Khk

– Starosta předložil zastupitelům cenovou
kalkulaci na těžbu dřeva a návrh na prodejní ceny vytěženého dřeva. Zastupitelé berou
tyto informace na vědomí.

– Zastupitelé schvalují zajištění administrace
při podání žádosti o dotaci z IROP na výstavbu venkovní učebny v ZŠ dle předložené
nabídky spol. Profesionálové HK.

– Přítomným byl předložen návrh na bezúplatný převod pozemků pod chodníky od Khk.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Bod č. 7: Stanoviště pro nádoby na tříděný odpad v Lipinách

Bod č. 13: Administrace dotace na výstavbu „Chodníky 2. etapa, část 2“

– Vzhledem k navýšení počtu nádob na tříděný odpad bude v Lipinách zpevněna nová
plocha pro tyto nádoby. Starosta byl pověřen vyhledáním vhodného zhotovitele.

– Přítomní byli seznámeni s návrhem zajištění administrace podání žádosti o dotaci
z MAS nad Orlicí společností Centrum evropského projektování a.s. z Hradce Králové.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelstvo obce Bolehošť schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 1641/2
ost. plocha, ostatní komunikace o výměře
27 m2 odděleným geometrickým plánem
č. 448-148/2018 z původního pozemku
č. 1641 v k.ú. obce Bolehošť, z majetku Královohradeckého kraje do majetku
obce Bolehošťa pozemků p.č. 1642/2 ost.
plocha , ostatní komunikace o výměře
204 m2, dále pozemku p.č. 1642/3 ost.
plocha, ostatní komunikace o výměře
99 m2 oddělených geometrickým plánem číslo
č. 448-148/2018 z původního pozemku
č. 1642 v k.ú. obce Bolehošť, z majetku Královehradeckého kraje do majetku obce Bolehošť. Smluvní strany
tímto sjednávájí bezúplatně k tíži ob-

Bod č. 8: Schválení záměru č. 2/2019
– Starosta obce předložil zastupitelům
ke schválení záměr č. 2/2019 o směně pozemků.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 4/2/2019
– Zastupitelé schválili směnu pozemkové parcely p.č. 1803 o rozloze 7 m2 ve prospěch Z.
Bartoše a N. Bartošové a pozemkové parcely p.č. 1804 o výměře 11m2 ve prospěch
obce. Cena pozemků je 100,- Kč/m2 a směna
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Usnesení č. 10/2/2019
– Zastupitelé schvalují zajištění administrace
při podání žádosti o dotaci z MAS nad Orlicí na výstavbu „Chodníky 2. etapa, část
2“ dle předložené nabídky firmy Centrum
evropského projektování.

Bod č. 14: Zadání veřejné zakázky
„Chodníky – 2. etapa“ a stanovení komise
pro výběrové řízení

– Zastupitelé souhlasí s oplocením pozemku.

Usnesení č. 16/2/2019
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darovaného
zákaz
zcizení,
kterým
se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu
10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu
řádně pečovat, užívat jej jako pozemek pod
chodníkem, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, a ani jej
k takovým účelům neposkytne.

Bod č. 18: Pověření ﬁnančního a kontrolního výboru ke kontrolám
– Zastupitelé pověřují ﬁnanční a kontrolní
výbor ke kontrole obce za 2. pol. 2018.

Bod č. 19: Smlouvy o dotaci na provoz
místních organizací
Schválené žádosti:
SK Sokol Lipiny 25.000 Kč
SDH Bolehošť 20.000 Kč
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 17/2/2019

Usnesení č. 18/2/2019

Usnesení č. 21/2/2019

– Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar
ve výši 5.000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec a peněžní dar 5.000 Kč pro
Agenturu Domácí péče a pověřují starostu
k uzavření a podpisu smluv.
– Zastupitelům byla předložena žádost o peněžní dar pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK.
Hlasování: pro 0 : proti 8

– Zastupitelé schvalují příspěvek MAS nad
Orlicí ve výši 10 Kč na obyvatele.

Usnesení č. 19/2/2019
– Zastupitelstvo obce neschvaluje peněžní
dar pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta HK

Bod č. 21: Smlouva o dotaci na osobní asistenci ORION
– Zastupitelům byla předložena již schválená žádost o dotaci na osobní asistenci pro
Jiřího Wiliama Patrného od společnosti
Centrum ORION. Výše dotace 14.000 Kč
(7 měsíců á 2.000 Kč).
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 20/2/2019

Bod č. 23: Zrušen
Bod č. 24: Ostatní
a) inventury – starosta obce seznámil zastupitele s inventarizační zprávou za rok 2018
b) obsazení pracovní pozice technického pracovníka – byl vybrán uchazeč na poloviční
úvazek s nástupem 1.3.2019
c) výstavba 15RD Kouty – jednání s pí Doutnáčovou ohledně možností zajištění vjezdu
na její pozemky
d) řešení havarijního stavu silničních propustků v Bolehošti a v Lipinách
e) návrh na vyřazení majetku
– vysavač Worverk poř. cena 26.800Kč
rozbitý - neopravitelný
– křovinořez poř. cena 3.340 Kč
rozbitý - neopravitelný
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Zastupitelé obce schvalují dotaci ve výši
14.000 Kč pro Centrum ORION Rychnov
nad Kněžnou a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

Usnesení č. 22/2/2019

Bod č. 20: Smlouvy darovací

Bod č. 22: Schválení příspěvku pro MAS
nad Orlicí

Bod č. 25: Diskuze
Bod č. 26: Závěr

– Zastupitelům byly předloženy žádosti o peněžní dar pro Charitu Červený Kostelec
a pro Agenturu Domácí péče a MŠ.
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Pan starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o příspěvek MAS nad Orlicí.
Výše příspěvku je 10,- Kč na obyvatele.
Hlasování: pro 8 : proti: 0

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 19:45 hod. ukončil.

– Zastupitelé obce schvalují dotace na provoz
pro místní spolky. SK Sokol Lipiny 25.000 Kč,
SDH Bolehošť 20.000 Kč a pověřují starostu
k podpisu smluv.

– Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení vysavače Worverk a křovinořezu z majetku
obce.

Zápis č. 3/2019 o průběhu zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 28. 3. 2019 v obecním hostinci v 17 hodin.
–
–
–
–
–
–

Přítomni: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: H. Kučerová – pracovní důvody
Neomluveni:
Ověřovatelé zápisu: J. Baše, J. Netík
Zapisovatelka: Zdeňka Andržová
Hosté: viz seznam

Bod č. 1: Zahájení
– Zasedání zastupitelstva obce Bolehošť bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Jakubem Šimerdou. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Andržová a ověřovateli zápisu
byli jmenováni J. Baše, J. Netík.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 1/3/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku
Z. Andržovou, ověřovatele zápisu J. Bašeho
a J. Netíka.

Bod č. 2: Schválení programu
– Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu
včetně jeho doplnění a změn (bod č. 8, 9)
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 2/3/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.

pověřují starostu k poptání cenové nabídky
na opravu vodovodu.

ní dar městu Opočnu na dojíždějící žáky
do MŠ a ZŠ.

Bod č. 6: Stanovení obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání
s odpady

Bod č. 9: Pachtovní smlouva Agrospol Bolehošť

– Zastupitelé projednali vyhlášku č. 1/2019
o stanovení systému nakládání s odpady.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 3/3/2019
– Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolehošť.

Bod č. 7: Smlouva o zřízení služebnosti
s Povodím Labe
– Zastupitelům byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe. Při
investiční výstavbě oprávněné byla v rámci
stavební akce „Výstavba chodníku – 1. část
Bolehošť“ zřízena na části služebního pozemku stavba chodníku. Služebnost podle
této smlouvy se zřizuje za jednorázovou ﬁnanční úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 4/3/2019

– Pan starosta předložil zastupitelům návrh
pachtovní smlouvu se spol. Agrospol Bolehošť. Smlouva se týká pronájmu pozemku
v Koutech, který bude využit pro ukládání dřevitého bioodpadu a pro kontejner
na měkký bioodpad.
Hlasování: pro 8 : proti 0

Usnesení č. 6/3/2019
– Zastupitelé obce schvalují pachtovní smlouvu se spol. Agrospol Bolehošť a pověřují
starostu k podpisu smlouvy.

Bod č. 10: ostatní
a) seznámení se zprávou ﬁnančního a kontrolního výboru – zastupitelé zprávu berou
na vědomí
b) žádost o povolení úprav příjezdové cesty
k č.p. 56 v Bolehošťské Lhotě – zastupitelé
souhlasí
c) rozpočtové opatření č. 2 - paní účetní seznámila přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2, které již schválil pan
starosta 27. 2. 2019 a zastupitelé jej berou
na vědomí.
– Zastupitelům bylo předloženo ke schválení
rozpočtové opatření č. 3/2019
Hlasování: pro 8 : proti 0

– Veškerá usnesení jsou v pořádku.

– Zastupitelé obce schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Labe na p č.
1749/1 v k.ú. Bolehošť a to za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč bez DPH.

Bod č. 4: Zahájení projektování kanalizace v obci

Bod č. 8: Žádost o ﬁnanční dar města
Opočna

– Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2019.

– Přítomní byli seznámení s dalším postupem
realizace projektu odkanalizování obce.

– Město Opočno požádalo o ﬁnanční dar
na dojíždějící žáky do MŠ a ZŠ Bolehošť.
Hlasování: pro 0 : proti 8

Bod č. 11: Diskuze
Bod č. 12: Závěr

Bod č. 3: Kontrola usnesení ze zápisu
č. 2/2019

Bod č. 5: Rekonstrukce vodovodu v obci
– Pan starosta předložil návrh na opravu vodovodního řádu v části Habeš. Zastupitelé

Usnesení č. 5/3/2019

Usnesení č. 7/3/2019

– Starosta poděkoval přítomným za pozornost a zasedání v 18:45 hod. ukončil.

– Zastupitelé obce zamítají žádost o ﬁnanč-
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Z NÁŠÍ OBCE
Rozpočet
Hospodaření za rok 2018 skončilo přebytkem: příjmy 10 234 745,- Kč a výdaje 9 244 940,- Kč.
Rozpočet na rok 2019 byl přijat jako schodkový ve výši: příjmy 9 932 452,- Kč a výdaje 11 632 753,- Kč. Rozpočet byl schválen se
zapojením zůstatku na účtu z minulého roku.
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Hlášení rozhlasu
Jak velká většina občanů ví, naše obec již od července roku
2018 využívá nový způsob komunikace s občany. Všechny důležité informace je kromě veřejného rozhlasu možné obdržet
e-mailem, SMS zprávou, přečíst si je na webových stránkách
www.obecbolehost.cz nebo na proﬁlu sociální sítě Facebook
s názvem „Bolehošť lidé“ a „Obec Bolehošť“.
Kromě běžných hlášení jsem 10. března poprvé využil možnost
zaslat krizové hlášení z důvodu výstrahy před velmi silným větrem, který bohužel v noci z neděle na pondělí způsobil škody
na střechách některých nemovitostí v obci. Tuto zprávu obdrží
všichni registrovaní, bez ohledu na typ odebíraných zpráv.
Aktuálně má službu zaregistrováno 70 občanů. Byl bych velmi rád, kdyby se tento počet zvýšil, a proto je součástí tohoto

zpravodaje registrační formulář, který je možné vyplnit a zanést na obecní úřad, případně můžete registraci provést on-line.
Za velmi důležité považuji, aby se ke všem občanům dostávala
zejména krizová hlášení. SMS zprávy většinou chodí i v případě výpadku elektřiny. Máte tedy možnost být informováni téměř
za všech okolností.
starosta obce Jakub Šimerda
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Iniciativa místních občanů
Jsme rádi, že se mezi námi najdou lidé, jako je Petr Sedlák ml.,
kterým není jedno, že lidé odhazují odpady v okolních lesích.
Odpad se pravidelně objevuje na kraji lesa masivu Křivina u lesní
cesty na Novou Ves.
Dále také děkuji nejmenovaným občanům za úklid příkopu

od Solnické ulice ke křižovatce s hlavní silnicí.
Rád bych na tuto občanskou iniciativu navázal pozvánkou na organizovaný úklid okolí naší obce, který se bude konat v sobotu
6. dubna v rámci akce „Ukliďme Česko“. Těšíme se na Vaši účast.

ZELENÁ SOBOTA
Obec zve občany, kteří se chtějí zapojit
do jarního úklidu přírody a prostředí kolem nás, a chtějí podpořit celorepublikovou akci.

6. 4. 2019

sraz v 9:00 hodin u obecního úřadu
Akce je vhodná nejen pro rodiče s dětmi a místní spolkové organizace.
Na místě budou všem předány pytle na odpadky a další pokyny.
K dispozici bude i malé občerstvení.
Akci podporují:
Nadační fond VEOLIA, Komerční banka, Ministerstvo životního prostředí, SAINT-GOBAIN, LESY ČR,
ŠKODA AUTO, Kaiser servis a další.
www.uklidmecesko.cz

Sběr objemného odpadu

6. 4. 2019

v době od 9:00 do 10:00 hodin u obecního úřadu
Uložit zde MŮŽETE předměty, které náleží do běžného směsného komunálního odpadu, ale vzhledem ke
své velikosti se nevejdou do běžných popelnic. Například polystyren, matrace, podlahoviny (např. linoleum,
koberec), sanitární technika (např. umyvadlo, toaletní mísa, sprchový box, akrylátová vana), výrobky se sklem
(např. zrcadlo, drátosklo, autosklo či jiné upravené rozměrné sklo), zahradní hadice, nábytek, rozměrné plastové díly apod.
Ukládat zde NELZE předměty a materiál určený do tříděného sběru (plast, sklo, papír, kov), dále nebezpečný odpad (např. azbestové a umakartové desky), chemický odpad (např. znečištěné obaly od olejů, barev
a jiných chemických látek), elektro spotřebiče, biologický odpad, jakékoliv tekutiny, stavební suť, zeminu,
pneumatiku, textil a jiné.
Předměty, které jsou příliš těžké nebo rozměrné pro umístění do kontejneru, musí být demontovány nebo
děleny na menší díly, jinak mohou být vráceny.
Ostatní druhy odpadu, které nepatří do směsného komunálního odpadu, velmi objemný odpad, stavební odpad, nevhodná zemina nebo nepřiměřené množství uvedených odpadů, můžete odkládat přímo na sběrném
dvoře 200 m za Albrechticemi n. O. ve směru na Borohrádek odbočte vpravo, dále asi 500m k přijímací
kanceláři, tel. 494 372 182).
Odkládané díly předávejte pouze osobně!
Tento sběr není určen pro odpad vzniklý z podnikání.
7
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Přípomenutí změn v odpadovém hospodářství od dubna 2019
Jak již bylo avizováno v minulém vydání zpravodaje,
od 1. dubna do 31. října, bude svoz komunálního odpadu ve
14 denním intervalu a to v sudé týdny. Tzn. 2. dubna, 16. dubna,
30. dubna atd.
Ačkoli se bude konat 6. dubna sběr objemného odpadu u obecního úřadu, v průběhu roku mají občané nově možnost, využívat
sběrný dvůr ODEKO a to zdarma na náklady obce, ale je třeba
myslet na to, že se to týká pouze velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a bioodpadu.
Sběr nebezpečných odpadů se bude nadále provádět 2x ročně
mobilním svozem, který se aktuálně plánuje na květen.
Stavební odpad likviduje každý občan na své náklady odvozem
na určené skládky nebo může požádat společnost ODEKO o přistavení kontejneru.
Další povinnosti obce v třídění odpadu
Od 1. ledna 2020 budeme povinni mít alespoň jedno sběrné místo na sběr jedlých olejů a tuků. Svoz nám bude pravděpodobně
zajišťovat společnost ODEKO.
Problémy, za které nemůžeme
Na poslední pracovní poradě společnosti ODEKO, kterou včetně
Bolehoště spoluvlastní 10 obcí, nám byl oznámen jeden zásadní
problém. Vlivem špatného technického stavu mostních konstrukcí mezi Týništěm n. O. a Albrechticemi n. O. došlo ke snížení
přípustné váhy vozidel pouze na 15 t. To znamená, že se „kukačky“ naplněné odpadem musejí dostávat do překládací stanice
v Albrechticích n. O. přes Čestice a Borohrádek. Pro ODEKO
to znamená zvýšení ročních nákladů o 1 200 000 Kč. Též hrozí,
že bude v druhé polovině roku po provedení statických zkoušek
omezen provoz na výše uvedených mostech ještě víc a to by znamenalo, že i prázdná popelářská vozidla budou jezdit přes Borohrádek a Čestice. Jelikož nemůžeme naši odpadovou společnost
provozovat jako ztrátovou, protože by nebylo na nutné investice
pro rozvoj a obnovou techniky, bude pravděpodobně na budoucí
valné hromadě odhlasováno zvýšení poplatků za svoz odpadů,
které ODEKO obci účtuje. Jsem rád, že se na tyto zvýšené náklady „složí“ i obce, které nemusejí pro svážení odpadu využívat
silnice ve směru na Týniště n. O. (Albrechtice n. O., Holice, atd.)
a děkuji jim za jejich solidaritu. Chci avizovat, že to v žádném
případě nebude znamenat zvýšení poplatků pro vás občany.
Výše poplatku bude zachována na současné výši i pro nejbližší
roky. Zjistil jsem, že v rámci společníků ﬁrmy ODEKO platí občané Bolehoště za svoz odpadu nejvyšší částku.
Úspora, kterou pro nás znamená zavedení 14 denního svozu
(25 000 Kč), bude pravděpodobně smazána navýšením poplatku
za svoz odpadu pro obec.
Budoucnost likvidace bioodpadu
V současné době řešíme recyklaci „měkkého“ bioodpadu svozem velkými zelenými kontejnery na kompostárnu. Jsou pro ně
vytvořena 4 sběrná místa v obci – Lhota u Kubců, u Stodůlků,
Rok

Papír

Plast

Sklo

poblíž Agrospolu u Dlesků a v Lipinách. Měl jsem možnost mluvit s občany, kteří mají tyto kontejnery v těsné blízkosti svého
obydlí, rozhodně z nich nejsou nadšeni. Zejména v letních vedrech je cítit silný zápach a místo je zamořeno otravným hmyzem. Naprosto jejich stížnosti chápu, nikdo z nás by kontejnery
na bioodpad nechtěl mít před domem. Zatím jsem měl možnost
vyhovět pouze manželům Dleskovým, kde jsme po domluvě
s Agrospolem přesunuli kontejner na jejich pozemek. Stejně tak
jsme posunuli i úložné místo na dřevitý odpad. V této lokalitě se
možnost nabízela, v těch ostatních pro to prostor nevidím.
Inspiroval jsem se v těchto záležitostech v sousedních obcích,
konkrétně v Týništi n. O. a v Albrechticích n. O. Nabízí se možnost, aplikovat jednu z níže uvedených variant i v naší obci.
1. varianta
V Týništi n. O. se rozhodli požádat o dotaci na domácí kompostéry o velikosti 1 200 l z kvalitních materiálů, které rozdají mezi
občany. Samozřejmě to neřeší sídliště, ale pouze rodinné domy.
2. varianta
V Albrechticích n. O. obec nakoupila nové 240 l popelnice, které následně nabídla občanům za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ks.
Tyto popelnice slouží pouze pro bioodpad, a jelikož mají také
od března do listopadu 14 denní svoz, svážejí v jednom týdnu
komunální odpad a v druhém týdnu bioodpad. Pro Albrechtice
n. O. to znamenalo pokles celkové roční hmotnosti komunálního
odpadu o 50 t, významnou úsporu ročních nákladů a velké zlepšení ve statistikách vytřídění a recyklace odpadů. (Za 1 t uložení
komunálního odpadu obec platí 1 287 Kč + náklady na odvoz,
za likvidaci 1 t bioodpadu obec platí 200 Kč + náklady na odvoz)
Při pohledu na naši obec jsem toho názoru, že ten, kdo chce kompostovat a má pro tento cenný materiál využití, již kompostuje.
Ti občané, kteří v současnosti domácí kompostování neprovozují, nebudou mít motivaci to začít dělat ani v případě bezplatné
dodávky kompostéru. Vyžaduje to určitý čas a je nutné mít pro
kompost nějaké využití.
Kdyby měla ta část občanů, která se kompostování nechce
věnovat popelnici na bioodpad přímo na svém dvoře, pravděpodobně by to mělo pozitivní efekt na třídění bioodpadu. Neznamenalo by to ani žádné další poplatky, pouze jednorázový nákup
240 l popelnic za zvýhodněnou cenu v libovolném množství. Zelené kontejnery, které využíváme v obci nyní, se hodí spíše pro
velké množství zahradního odpadu, typu spadaného listí nebo
posekané trávy. Nikdo z nás nepoletí s malým množstvím slupek od brambor k několik stovek metrů vzdálenému kontejneru a stejně tak nikdo nechce skladovat bioodpad ve svém domě
z důvodu zápachu, který láká hmyz.
Toto téma vyžaduje ještě další diskuzi, případně i nějakou anketu
mezi občany.
starosta obce Jakub Šimerda
Nápojový
karton

Kovy

Bioodpad

Směsný
odpad

2015

1,640

6,260

3,780

0,410

0,080

10,130

154,340

2016

2,010

5,562

3,460

0,760

0,088

31,230

138,420

2017

4,550

6,966

3,380

0,680

0,104

41,230

138,170

2018

5,170

10,444

4,040

0,780

0,116

27,970

134,367

množství tříděného odpadu je uvedeno v kilogramech a směsný odpad v tunách
8
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Zahájení projektování kanalizace v obci
Na zasedání zastupitelstva 28. března v obecním hostinci se
zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v nastartovaném projektu
přípravy tlakové kanalizace. Technické možnosti a důvody, proč
se již minulé vedení obce rozhodlo řešit otázku budoucí likvidace odpadních vod, byly vyřčeny na zasedání zastupitelstva
28. 8. 2018, kde byli přítomni projektanti, ale i zástupkyně vodoprávního úřadu z Kostelce nad Orlicí, které nás samozřejmě také
tlačí do řešení situace nakládání s odpadními vodami. Všichni
víme, že v současnosti vypouštíme méně či více předčištěné
odpadní vody do místních potoků a melioračních příkopů, které vyúsťují do rybníků Baba a Nadýmač nebo odtékají do řeky
Dědiny. Obec nemá v současnosti kanalizační řád, který by bylo
nutné i v případě zastavení projektu kanalizace vytvořit, a ač je to
absurdní, občané by museli začít platit alespoň minimální stočné.
V tuto chvíli není určeno, kdy začne samotná výstavba kanalizace, je možné, že to bude až v dalším volebním období. Pro tuto
chvíli je důležité, že budeme mít alespoň projekt, což na nějaký
čas uspokojí kontrolní a dozorové orgány vodoprávního úřadu
v Kostelci nad Orlicí, jejichž pravomoci se s již schváleným novým zákonem ještě zvýšily.
V nejbližší době, konkrétně 9. až 11. dubna a následně
15. a 16. dubna budou projektanti z ﬁrmy PROIS, a. s. za přítomnosti starosty obce obcházet jednotlivé nemovitosti, s jejichž
majiteli je třeba se dohodnout na budoucím umístění sběrné nádoby na splašky. Technické detaily a podrobnosti všem občanům projektanti rádi vysvětlí. Tyto pochůzky se týkají prozatím
I. a II. etapy výstavby, tzn. celé Bolehoště a Bolehošťské Lhoty

vyjma Lipin. Termíny a etapizace obchůzek najdete na informačním letáku, který je součástí zpravodaje a budeme je ještě v předstihu vyhlašovat veřejným rozhlasem.
Každý má samozřejmě právo se na budoucí kanalizační síť nepřipojovat. Berte však na vědomí, že výstavba kanalizační sítě,
včetně sběrné nádoby na splašky a nákup čerpadel, bude realizována na náklady obce a ﬁnancována dotací. Majitelé nemovitosti budou mít pouze povinnost zajistit přívod odpadů do sběrné
nádoby, která bude na jejich pozemku umístěna podle jejich
požadavků. Později by si každý občan musel náklady na připojení ke kanalizační síti zaplatit ze svého. Zároveň bude nutné
dokládat vodoprávnímu úřadu, jakým způsobem odpadní vody
ze svých nemovitostí likvidujete.
Velkým otazníkem v tuto chvíli zůstává, kdo bude kanalizační
síť provozovat a spravovat, jestli obec nebo nějaký jiný subjekt
a budoucí výše stočného, která je určena po dobu udržitelnosti projektu, tj. pravděpodobně 10 let dotačními podmínkami.
Podmínky a pravidla pro občany je samozřejmě nutné nastavit spravedlivě tak, aby ﬁnanční zátěž pro všechny strany byla
co nejmenší. Pokud tyto provozní záležitosti budou již na bedrech současného zastupitelstva a mě jako starosty, věřte, že budu
chtít všechny záležitosti s vámi občany projednat tak, aby celá
věc byla maximálně transparentní. Nicméně jsem si vědom toho,
že vznik nové kanalizační sítě zakončené centrální ČOV již nyní
přináší určitý rozkol a to jsme ještě z našich kapes nemuseli nikdo zaplatit ani korunu.
starosta obce Jakub Šimerda

Dotační program dešťovka
Všude můžeme slyšet o nedostatku vody a nutnosti šetřit zejména pitnou vodou, a proto Ministerstvo životního prostředí vypsalo další kolo dotační výzvy s názvem Dešťovka II. Tentokrát
spadáme do seznamu tzv. „suchých obcí“ i my. MŽP nám dává
na výběr dvě možnosti využití srážkových vod a jednu přečištěných odpadních vod. Pokud z nějakého důvodu nechcete žádat
o dotaci, třeba z důvodu vysoké administrativní nebo časové náročnosti, pevně věřím, že i starý rezavý sud pod okapem splní svůj účel. Případně je možné v Týništi nad Orlicí ve ﬁrmě
ECS zakoupit plastové nádrže o objemu 1000 l zakomponované
do ocelové konstrukce. Cena jedné nádrže je 1 750 Kč. Více informací adrese www.dotacedestovka.cz a na www.ecs-obaly.cz .
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
• dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však
50 % z celkových způsobilých výdajů
• pro stávající domy v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být
rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
• dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však
50 % z celkových způsobilých výdajů
• pro stávající domy i novostavby v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být
rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové
vody
• dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody)
nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody)
+ 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
• pro stávající domy i novostavby v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být
rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen
s rozvodem pitné vody
9
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Známky pro psy
Vážení spoluobčané, občas se stává, že se zaběhnou vaši čtyřnozí mazlíčci. Při této události je velmi důležité, aby bylo možné psa identiﬁkovat. Pro tyto případy máme na obecním úřadě
připravené identiﬁkační známky označené číslem a názvem naší
obce, podle kterých je možné vašeho psa identiﬁkovat i v případě, že se zaběhne do sousedních obcí. Ti nejvíce zodpovědní
mají svého psa označeného vlastním způsobem, nejlépe adresou
a jménem majitele. Apeluji na ty občany, kteří ještě nemají identiﬁkační známky a nemají svého psa označeného ani jiným způsobem, aby si je vyzvedli na obecním úřadě.
starosta obce Jakub Šimerda

Parkování kolem obecního hostince na pozemcích pana Rolla
Výstavbou 1. etapy chodníků kolem obecního hostince v minulém roce se sice zvýšila bezpečnostní situace chodců, zároveň
však zmizelo velké množství parkovacích míst, které byly nárazově využívány při velkých kulturních akcích. To způsobuje
problém rodině Rollových. Na jejich pozemku parkují cizí auta.
Stává se pak, že oni sami nemohou se svými auty zaparkovat, někdy ani projet na svůj dvůr. Kulturních akcí během roku zase není
takové množství, ale po 6 týdnů, kdy probíhala v hostinci výuka

tanečních, jim způsobovalo parkování cizích aut problémy.
Tyto komplikace je nutné vyřešit a potřebujeme najít vhodné řešení pro všechny strany, třeba ve formě provizorních zábran, protože se nechceme dostat do situace, kdy by se Rollovi rozhodli
svůj pozemek natrvalo oplotit. V tu chvíli by se nedostali do svého domu ani Ježkovi, s otáčením v křižovatce by měl problém
i autobus. Kde vytvořit nová parkovací místa, je další otázka.
starosta obce Jakub Šimerda

Těžba v obecním lese
Na přelomu února a března se uskutečnila těžba v obecním
lese. Většina lesního celku se nachází za Habeší a přímo sousedí
s vojenskou posádkou, malá část je u Lipin. U Lipin došlo k těžbě více jak stoletých borovic, které už velmi chřadly z důvodu
několikaletého sucha a napadením parazitickým jmelím. Stejně
tak se postupovalo i v nejstarší části porostu za Habeší. Nicméně
ani v jednom případě nedošlo k tzv. holosečné těžbě. Na místě
byly ponechány téměř všechny duby, které nebyly polámány při
těžbě a ty mohou nadále zdárně růst.
V další části porostu ve věku kolem 70 let došlo k probírce a zejména k odstranění smrkové podúrovně. Tento způsob zásahu se
začíná prosazovat z toho důvodu, že mělce kořenící smrky nasají
všechnu srážkovou vodu, které je v posledních letech nedostatek
a nedochází k vsakování do hlubších vrstev půdy, což potřebují
stromy jako jsou borovice a duby. O to více, když pozorujeme
veliký pokles hladiny spodních vod. Dalším problémem je, že
smrk nejlépe z našich domácích dřevin zachytává srážkovou
vodu ve svém jehličí a ta následně vlivem výparu v lese nezů10
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stává. Můžeme doufat, že po tomto zásahu a proředění porostu,
dojde k regeneraci ponechaných stromů. Aktuálně má více jak
1/3 starších dubů proschlé koruny. Samozřejmě záleží i na letošním počasí a množství srážek.
Největší část obecního lesa tvoří mladý porost, který akutně potřeboval prořezat. Na tom v současnosti pracuje pan Moravec
z Habeše se svojí manželkou. Pan Moravec toto místo velmi dobře zná, neboť zde již velmi dlouho myslivecky hospodaří.
V lese je několik menších ploch, nějaké vznikly po těžbě, které
jsou vhodné k výsadbě nových stromů. Když už si z lesa bereme,
je nutné mu také něco vracet, a proto budou v brzké době vytvořeny oplocenky a provedena výsadba. Oplocení je nutné, protože
budou vysázeny listnaté dřeviny a jedle, dřeviny, které ráda konzumuje zvěř. Na výsadbu i prořezávky porostů do 40 let věku
budeme čerpat dotace od státu, jež byly na podzim po aktualizaci
vyhlášky ministerstva zemědělství navýšeny.
Velká část vytěženého dřeva byla nabídnuta za rozumné ceny
jako palivové dřevo našim občanům. Nejkvalitnější dřevo bylo
prodáno jako kulatina. Těžební zbytky a silnější dřevo z prořezávky bylo nabídnuto k samovýrobě.
Lesní majetek obce Bolehošť má výměru cca 7 ha, a proto z něj
nemůžeme očekávat žádné zajímavé příspěvky do obecní pokladny. Dovedu si představit, že bude toto přístupné místo do budoucna sloužit k rekreaci a odpočinku.
Závěrem chci poděkovat panu Máslovi a Kramářovi za provedení těžby, manželům Moravcovým za prořezávku a vytvoření
oplocenek, ale i panu Záleskému s panem Suchým, které jsem
pověřil úklidem pasek. Práce v lese je dřina, což jsem si sám během jednoho dne prořezávky ve svém osobním volnu vyzkoušel.
starosta obce Jakub Šimerda

17. Společenský ples obcí 2019
I letos, 26. ledna, se spojilo 6 obcí na pořádání tradičního, tento rok už 17. Společenského plesu. Slavnostní akci zahájil svým
proslovem pan starosta J. Šimerda a přivítal skupinu Song z Kostelce nad Orlicí, která zahrála různé hudební žánry, na které si
všichni příjemně zatančili a společně zazpívali. S předtančením
k nám přijela taneční skupina CCG Dance z Týniště nad Orlicí se skladbou “Witches‘ Night“, která přítomné vtáhla do děje
svým scénickým tancem, doplněným akrobatickými prvky, které
diváci ocenili hlasitým potleskem. Připravena byla také bohatá
tombola, ve které bylo připraveno neuvěřitelných 375 cen, včetně 14 TOP. Všechny losy se vyprodaly ve velice krátkém čase.
O půlnoci se za velikého zájmu losovaly TOP ceny, losování bylo
zakončeno společným focením. Hudba hrála až do brzkých ranních hodin, kdy na nás po skončení čekal svozový autobus, který
zajistil dopravu tam i zpět. Doufám, že se vám letošní ročník
Společenského plesu líbil a příští rok se opět, poslední lednovou
sobotu setkáme.
Eliška Minaříková
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Obnova zeleně na školní zahradě
Školní zahrada upoutala moji pozornost hned po nástupu
do funkce. Nešlo si nevšimnout, že z ní zmizely téměř všechny stromy, které poskytovaly dětem stín a odumřela část živých
plotů, pravděpodobně vlivem sucha. Abychom dětem poskytli
soukromí a vytvořili pro ně do budoucna stín a závětří, přistoupili jsme nejprve k obnově živých plotů, které budou obepínat
kolem dokola celou zahradu. Plot bude tvořen habry, vysázenými
v dostatečné vzdálenosti od oplocení, aby šel pohodlně udržovat z obou stran. Následně bude ještě teď na jaře vysázeno cca
15 stromů. Celou akci realizují naši obecní pracovníci s mojí pomocí, práce odborné ﬁrmy by vyšla velice draze. Situaci komplikuje instalované tepelné čerpadlo, jehož podzemní kolektory
zabírají celou levou stranu zahrady. V pravé části jsme nechali
prostor pro možnou budoucí realizaci multifunkčního hřiště, které má rozměry 15x 32m.
Možná se k některým z vás dostala informace, že chystáme přestavbu kamenného stavení za školou na „venkovní učebnu“.
Bohužel se ukázalo, že ﬁnanční náročnost realizace je mimo
stanovené parametry dotačního titulu, který by nám pokryl
95% nákladů. Nezbývá, než se zamyslet nad využitím této budovy, protože její technický stav přestává být vyhovující. Možnost
venkovní výuky je možné zajistit např. jednoduchým dřevěným
altánem.
starosta obce Jakub Šimerda

Sportování ve společenském sále
Sál v obecním hostinci neslouží pouze pro účely společenských akcí, jako jsou plesy nebo divadlo. Na sále je možné se
věnovat i sportu, a proto jsem se rozhodl zorganizovat pravidelné hraní ﬂorbalu každý čtvrtek od 18.00. Mimo to sem můžete
zavítat a sál využít pro jiné nedestruktivní sporty typu volejbal,
pin pong, líný tenis nebo badminton. Sportovní pomůcky pro
tyto činnosti jsou zdarma k dispozici, stejně jako šatna v podsálí.
Pro občany Bolehoště je sál celoročně k využití zdarma, pouze
v zimě je účtován poplatek za topení, pokud se rozhodnete topit.
Dále je možné zorganizovat i sportovní turnaje pro veřejnost,
na které můžete čerpat příspěvek až 2 000 Kč. Bližší informace a potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách
obce nebo osobně na obecním úřadě.
Byl bych rád, kdyby se sál využíval ve větší míře než doposud,
zejména co se týče sportování dětí a mládeže. Mohl by se najít
někdo, kdo by se toho ujal a dětem a mládeži by se alespoň jednou týdně věnoval.
starosta obce Jakub Šimerda

12

BOLEHOŠŤSKÝ ZPRAVODAJ | 2 / 2019

Budoucnost výstavby rodinných domů v Koutech
Další velký projekt, který jsem jako nový starosta převzal, je
realizace projektu výstavby inženýrských sítí a komunikací pro
15 rodinných domů v Koutech. Tento projekt je v podstatě realizovatelný pouze za podmínky získání dotace od MMR v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury v oblasti strategické
průmyslové zóny Kvasiny.
Považuji za důležité podotknout, že nejsme přímo součástí této
zóny a na bodové stupnici hodnocení dotace s maximálním počtem 100 bodů, získá naše obec bodů 30. Můžeme tedy jen doufat, že se do dalšího kola této dotační výzvy, která bude v druhé
polovině roku 2019, nepřihlásí příliš mnoho zájemců a na minis-

terstvu pro místní rozvoj budou našemu projektu nakloněni. Pokud dotaci nezískáme, je pravděpodobné uložení tohoto projektu
tzv. „do šuplíku“. Samotná cena realizace inženýrských sítí a vybudování komunikací nebude daleko od částky 10 000 000 Kč.
Velkou zátěží pro obecní rozpočet je již fakt, že si obec během
minulého volebního období brala úvěr na pozemky pro výstavbu
ve výši 4 500 000 Kč, který budeme splácet až do roku 2026.
Nelze říci, že by o tento projekt neměl nikdo zájem, aktuálně je
rezervováno 8 parcel z 15.
starosta obce Jakub Šimerda

Stav silničních propustků a řešení do budoucna
V pátek 15. března proběhlo místní šetření ohledně havarijního stavu silničních propustků přes Bezedný potok.
Jeden propustek se nachází v těsném sousedství areálu Sokola Lipiny, dostáváme se přes něj na lesní cestu vedoucí do
Týniště n. O. či Bědovic. Přes druhý propustek přecházíme v případě cesty z Habeše do Lipin nebo při cestě po louce směrem
od manželů Kučerových (čp. 121) k lesu.
Na přiložených fotograﬁích můžete vidět aktuální stav propustků. Oba se rozpadají, mají propadlé klenby a jsou k jedné straně
vychýlené. Tato situace trvá již několik let a nadále se zhoršuje.
Velikým problémem je, že podle nové digitální ani podle původní katastrální mapy nelze jednoznačně určit majitele, který zodpovídá za technický stav.
Z výše uvedených důvodů jsem požádal stavební úřad v Kostelci
nad Orlicí o svolání místního šetření, kterého se zúčastnili zástupci PČR, HZS, Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR, jako
vlastníků příjezdových komunikací a zástupkyně Povodí Labe,
aby se tato pro nás nepříjemná situace začala řešit.
Z jednání prozatím vyplynulo, že za propustek spojující Habeš
a Lipiny bude pravděpodobně plně zodpovídat Státní pozemkový úřad, neboť vlastní příjezdové komunikace z obou stran
propustku. U propustku v Lipinách to není jednoznačné, protože
komunikaci od propustku směrem k lesu vlastní Lesy ČR, které
se vyjádřily v tom smyslu, že je pro ně komunikace nepotřebným
majetkem, kterého se chtějí co nejdříve zbavit a rozhodně se nebudou podílet na jakýchkoli opravách.
Jako starosta obce Bolehošť jsem vznesl požadavek na zachování funkčnosti a opravu obou propustků i z důvodu přístupu
k rekreační nemovitosti čp. 73, stejně tak se vyjádřili zástupci
Hasičského záchranného sboru, protože je nutné zachovat přístup pro požární techniku v případě požáru lesa. Pro moderní
hasičskou techniku totiž ze strany od Bolehoště neexistuje jiný
přístup. Ta by se musela dostávat ze strany od Týniště n. O. nebo
od Třebechovic p. O. Méně potěšující vyjádření zaznělo od zástupce policie, který požaduje po majiteli obou propustků jejich
okamžité uzavření až do doby opravy a stejně tak se vyjádřil
i stavební úřad v zaslaném protokolu.
Případné uzavření obou propustků způsobí všem obyvatelům
obce, turistům a podnikatelským subjektům v zemědělství a lesnictví nemalé komplikace. Nicméně se daná záležitost začala
konečně řešit a zástupce Státního pozemkového úřadu se zavázal k co nejrychlejšímu vyřešení situace, ze které by měla vzejít
urychlená oprava propustku spojující Habeš a Lipiny. Situace
v Lipinách bude pravděpodobně komplikovanější.
Jelikož jsou prozatím oba propustky průjezdné, apeluji na občany a podnikatelské subjekty, aby dbali své osobní bezpečnosti
a v případě potřeby přejezdu s těžšími vozidly a technikou, dobře
zvážili, jaké nebezpečí jim hrozí v případě zborcení.
starosta obce Jakub Šimerda
13
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Společenská kronika
SVÁ ŽIVOTNÍ
JUBILEA OSLAVILI

ROZLOUČENÍ
SE ZESNULÝMI

Věra Sluková
Václav Hlávka
Zdeněk Vomáčka
Zdeněk Boukal
Zdeňka Bednářová
Jaroslav Baše
Jiří Bouška
Anežka Bartošová

Zdeněk Jelen ve věku 76 let
Vladimír Gois ve věku 58 let

70 let
85 let
70 let
87 let
85 let
70 let
87 let
88 let

Oslavencům přejeme pevné zdraví
a dostatek životního elánu a optimismu.

Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

* S ohledem na podmínky sdělování osobních údajů uvádíme pouze ty občany, od kterých máme souhlas se zveřejněním, kteří obdrželi blahopřání od obce nebo již došlo ke zveřejnění v obecním rozhlase.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
O činnosti sboru
Vážení spoluobčané, držíte v rukou nové číslo zpravodaje
a s ním pravidelné novinky o činnosti našeho sboru.
V rámci předvánočního tréninku jsme s dětmi pomáhali s výzdobou sálu pro předvánoční setkání seniorů. Následně při úklidu
stromečků proběhla 17. prosince naše vánoční besídka, při které
byly dětem předány drobné dárečky.
Dne 29. prosince vyjížděla naše zásahová jednotka k požáru komína rodinného domu v Bolehošťské Lhotě. K požáru vyjížděla
také jednotka Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje z Dobrušky.
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V sobotu 12. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Kromě 31 našich členů se jí zúčastnilo také 19 hostů z okolních sborů (SDH Přepychy, Záhornice, Očelice, Jílovice, Ledce
a Týniště nad Orlicí). Zároveň jsme během ledna a února navštívili výroční valné hromady sousedních sborů.
V pátek 22. února se konal 123. Hasičský ples, na kterém k tanci
a poslechu hrála skupina STANĚK MUSIC. Po zahájení plesu
bylo také připraveno předtančení, při kterém taneční skupina
TK Hop Dobruška předvedla ukázku latinskoamerických tanců.
Následně se 23. února konal již tradiční dětský karneval. Za hoj-
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né účasti dětí i rodičů bylo velmi obtížné
vybrat nejkrásnější masky na sále. Pro
děti bylo připraveno několik soutěží –
hod na Garﬁelda, slalom s pingpongovým
míčkem, skoky v pytli a velmi oblíbená
židličkovaná.
Začátkem dubna plánujeme zúčastnit se
Zelené soboty, koncem dubna poté proběhne STK hasičských vozidel a sběr
železného šrotu. V květnu opět zahájíme
venkovní tréninky s dětmi, se kterými se
chystáme i na závody. Zároveň se zúčastníme tradiční Floriánské jízdy, která bude
zakončena okrskovou soutěží.
Za SDH Bolehošť kulturní referent
Vojtěch Drašnar

SOKOL LIPINY
Činnost Sokola od ledna 2019
Začátek roku 2019 jsme oslavili v klubovně Pod lípou, když
jsme se rozloučili s rokem 2018 a to oslavou silvestra. Sešli
jsme se v hojném počtu u bohatého občerstvení, vzpomínali
jsme, bilancovali a hodnotili minulý rok. Zároveň jsme řešili
budoucí akce a plni plánů jsme šli v pozdních hodinách domů.
Již na podzim minulého roku jsme se rozhodli, že provedeme
rekonstrukci sociálních zařízení. A tak, v sobotu 2. března, jsme
se pustili do bourání pánských toalet. Veškeré obklady, dlažba,
omítky i staré odpady a rozvody vody šly ven a začalo se úplně
od začátku. V neděli bylo vše venku a mohli nastoupit odborníci. Rozvody vody, elektřiny a odpady, jsme zvládli svépomocí.
Po nás dorazila parta zedníků, která provedla kompletní omítky
a betony. Po nich dorazil obkladač a za tři dny bylo kompletně
obloženo. Pak už byla práce opět na nás, kdy jsme vybavili toalety novou sanitární technikou.
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Při této rekonstrukci jsme se v pátek 8. března odskočili odreagovat na exkurzi do Náchodského pivovaru, kde se nám dostalo
opět skvělé přednášky. Po exkurzi nás přivítali skvělým občerstvením a ochutnávkou snad všech druhů a značek primátorského
piva včetně jarního zeleného piva. Domů se všichni účastníci zájezdu vraceli spokojeni a plní dojmů. Druhý den v sobotu
jsme připravili pro naše ženy v klubovně Pod lípou oslavu MDŽ.
Všechny ženy a dívky byly obsluhovány pánskou obsluhou a to
i v kuchyni byli muži, kteří připravovali občerstvení. Pro přítomné dámy bylo připraveno skvělé vystoupení našich dětí ze
základní školy. Tímto děkujeme paní učitelce Školníkové a Boukalové za perfektní přípravu. S dalším skvělým vystoupením přispěchaly naše cvičenky seniorky. Vystoupení bylo velmi vtipné
na aktuální téma ze života.
Po těchto akcích jsme se začali připravovat na velký jarní generální úklid spojený s malováním celé klubovny. Od pondělí
18. března jsme se scházeli v klubovně každé odpoledne a připravovali se na to. Vystěhovat veškeré nádobí, odsunout všechny
skříně a mnoho dalších potřebných věcí. V sobotu v devět hodin
se nás sešla parta asi patnácti brigádníků a začalo se s úklidem
a malováním. Skončili jsme v devět večer a pokračovali v neděli. V neděli odpoledne jsme skončili velice unaveni, ale výsledek stojí za to. Celá klubovna prokoukla a posezení v ní bude
o mnoho příjemnější. Také musím poděkovat našim ženám, které
připravili skvělý guláš na celý víkend a napekli výborné dobroty ke kávě, aby nám šla práce lépe od ruky. Nyní zmíním už
jen připravované akce, které se budou konat v areálu Pod lípou.
Na 18. dubna připravujeme velmi očekávanou akci s názvem Zelený čtvrtek, kdy se na čepu bude točit jarní zelené pivo, k tomu
připravujeme mnoho masových dobrot. Další akce je 30. dubna
a to již tradiční pálení čarodějnic.
Petr Prause

Taneční
Na začátku tohoto roku 20. ledna, jsme se sešli opět s několika
nadšenci na třetím ročníku, který jsme nazvali Taneční večery
s výukou. Výuku jsme opět svěřili do rukou tanečních mistrů,
manželů Prouzových z Hradce Králové. Po šest nedělních večerů jsme se učili mnoha tancům, ať už přes ty známé jako jsou
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polka, valčík, waltz, tango nebo i jiné jako cha-cha, jive, mazurka, foxtrot, blues, rumba, country a disko tanec zvaný clok. Toto
všechno jsme si mohli v neděli 3. března ověřit na závěrečném
věnečku. Každý taneční pár si mohl pozvat své přátele, a tak se
nás sešlo 90. Večer nám taneční mistři zpříjemnili překvapením,
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když k nám do Bolehoště pozvali mladičký nadějný taneční pár
z Hradce Králové, který nám předvedl několik ukázek tanců, se
kterými se prezentují na soutěžích. Další překvapení bylo, kdy
nám taneční mistři předvedli se svoji skupinou přátel historických tanců několik ukázek historických tanců. Večer jsme si
zároveň zpříjemnili malou tombolou. Dle ohlasů zúčastněných

se tato celá akce opět podařila a všichni na ni budou vzpomínat
v dobrém. Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu
Bolehošť za poskytnutí společenského sálu a panu hostinskému
za výbornou obsluhu.
Petr Prause

DĚNÍ VE ŠKOLE
Hudební divadlo pro děti
Dnes k nám do školky a školy přijelo hudební divadlo
ALE-NA z Hradce Králové s pohádkou Zpívající koťata. Pásmo bylo plné veselých písniček, hudebních hádanek, humorných
chvilek a poučného povídání o zvířátkách, hlavně o kočičkách
a jejich koťatech.

Děti se s radostí zapojovaly do zpívání s paní učinkující a jejími maňásky, využívaly též své tělo k rytmizování a doprovodu
jednotlivých písní. Z vystoupení odcházely s úsměvem na tváři,
rozzářenýma očima a rozezpívanou náladou, která jim zůstala
celý den.
Mgr. Radka Pavlínková, uč.
17
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Plavání ve škole
Léto je před námi. Nejen kvůli bezpečnosti, ale i pro samotnou radost z pobytu ve
vodě, je pro každého rodiče důležité, aby jeho
potomek uměl co nejdříve plavat. Děti, až na
výjimky, vodu milují a ty, které mají přeci
jen z vody větší respekt, se postupně odnaučí
strachu a získají sebedůvěru.
O to se snaží po dlouhá léta i naše škola.
Každý rok na jaře zahajujeme kurz plavání
ve spolupráci s Plaveckou školou Dorka v
Dobrušce. Letos s námi jezdí i předškoláci
z mateřské školy. Kurz probíhá v příjemném
prostředí a v přátelské atmosféře.
Mgr. Denisa Školníková, uč.

Ukončili jsme 1. pololetí školního roku
První pololetí letošního školního roku
máme úspěšně za sebou. A až budete číst tyto
řádky, budeme ve škole už zase v plném nasazení a směřovat ke třetímu čtvrtletí. Přesto
bych vás, čtenáře, ráda ujistila, že prvního půl
roku zvládlo všech našich 22 žáků úspěšně.
A jaké známky se objevovaly nejvíce a jak
často?
Určitě mi dáte za pravdu, že největší skok
ve svém vzdělání učinili naši tři prvňáčci,
kteří ušli od září veliký kus cesty a se samými jedničkami!
Všem žákům přejeme nadále hodně zdaru
v jejich školní práci, aby se jim dařilo a vysvědčení na konci školního roku splnilo jejich očekávání.
Mgr. Hana Boukalová

předmět

jedniček

dvojek

trojek

český jazyk

14

5

3

anglický jazyk

10

3

2

matematika

14

6

2

přírodověda

6

2

1

vlastivěda

7

1

1

prvouka

13

informatika

4

hudební výchova

22

výtvarná výchova

22

pracovní činnosti

22

tělěsná výchova

22

chování

22
Rozdali jsme 17 vyznamenání a 3 žáci prospěli.
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4.5. 2019 od 17.00 hodin
Obecní hostinec BolehošĨ

Sobota

PĢedprodej vstupenek na Obecním úĢadĒ BolehošĨ, cena v pĢedprodeji 120,- na místĒ 150,- tel. 494 62 134
7'"%#&""8"9! 9% !&:;; <===>8"9! ???(&""& ()

Obecní knihovna Bolehošť
Knihovna má aktuálně
zapůjčený nový výměnný fond.
Neváhejte a navštivte naši
knihovnu.
Provozní doba:
každé pondělí
15:00 – 17:00 hod.

Bolehošťský ZPRAVODAJ - vydává Obec Bolehošť, Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť, IČ 274721 | Elektronická verze zpravodaje na
www.obecbolehost.cz/bolehostsky-zpravodaj | Emailová adresa pro zasílání příspěvků: starosta@bolehost.cz případně ou@bolehost.cz
Telefon 494 627 134 | Redakční rada: Jakub Šimerda, Zdeňka Andržová, Jana Pantůčková | Graﬁcké zpracování: Jan Šmída
Jazykové korektury: Mgr. Hana Boukalová a Mgr. Marie Moravcová | Náklad 230 ks | Tisk: AG TYP KOSTELECE NAD ORLICÍ
| Distribuce: ZDARMA do poštovních schránek | Zpravodaj je vydáván čtvrtletně | Své náměty, příspěvky, fotograﬁe, inzeráty
či sdělení můžete předkládat osobně nebo zasílat na uvedený email | Zpravodaj je vydáván v souladu s Pravidly pro vydávání
Bolehošťského zpravodaje | Uzávěrka dalšího vydání bude 15. 6. 2019
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SOKOL LIPINY VÁS ZVE NA

SOKOL LIPINY VÁS ZVE NA TRADIéNÍ

SOKOL LIPINY VÁS ZVE NA

ZELENÝ
éTVRTEK

PÁLE NÍ

ŽIVÁ HUDBA
ZELENÉ
OBLEéENÍ
VÍTÁNO
TOMBOLA

éARODEJNIC
18. DUBNA OD 17:00 HOD.

AREÁL SOKOLA LIPINY

4. Sraz pğátel
znaĀky JAWA

V rodišti zakladatele Františka JaneĀka

Výstava historických
motocyklħ a automobilħ

30. DUBNA
AREÁL SOKOLA LIPINY
Obecní úĆad v Bolehošti poĆádá

N H EJBALOVÝ
TURNAJ TROJIC

BolehošČ
(sportovní areál vedle OÚ)

Velkoplošná LED projekce•jarmareĀní hudební telďso Nešlapeto

29.6.2019

Závody v Jawatlonu • retro módní pğehlídka • moderuje Honza Dušek

8.6. 2019

Ledce (u HK)
www.knnledce.cz

)RWR: Pavel a Alena Francovi

od 9:00 hodin

Maximální poêet
8 týmĎ
Registrace pĆedem
na e-mailu
starosta@bolehost.cz

knnledce

Obêerstvení zajištøno

www.obecbolehost.cz

