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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Ke dni 20. 10. 2015 složila ze svého rozhodnutí mandát člena zastupitelstva
a odstoupila ze své funkce starostky Bc. Jaroslava Tomanová. Od tohoto
dne jsem převzala správu obce z pozice místostarostky. Dne 16. 11. 2015
jsem byla zvolena zastupitelstvem do funkce neuvolněné starostky obce.
Jsem si vědoma toho, že nás čeká nelehké období, ale věřím, že já i ostatní
členové zastupitelstva jsme šli do voleb s tím, že chceme pracovat pro obec
a její občany.
Důležitá pro mě je a vždy byla komunikace s lidmi. Na tomto základě
funguje naše zastupitelstvo. Má představa je o ještě větší spolupráci nejen
s kolegy zastupiteli, ale především s Vámi, občany. Tyto „Novinky“ jsou
rovněž krůček k Vaší větší informovanosti o dění a plánech v obci. Před
vydáním „Novinek“ jsem oslovila paní Jaroslavu Tomanovou, aby se
vyjádřila ke svému odstoupení a sdělila svým voličům důvod rezignace.
Sdělila mně, cituji: „obecní informační kanál ke svému vyjádření jako občan
nevyužiji.“
Naši obec čekají v následujícím období velké projekty. Vám i sobě mohu
slíbit, že se těchto projektů nelekám a udělám pro naši obec, tedy pro Vás,
maximum.
Závěrem přeji nám všem klidné žití v obci, krásné vánoční svátky a těším
se na spolupráci v roce 2016.
Eva Lacková,
starostka obce

2

Co se povedlo či nepovedlo v roce 2015
Únor


schválení a vydání nového „Územního plánu obce“ důleţitý dokument pro rozvoj a plánování infrastruktury a
výstavby v obci;



vydání OZV č. 1/2015 o stanovení systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálního odpadu na území obce
Bohatice - naplnění povinností obce stanovené novelizací
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
oprava místní komunikace pod pískovnou - provedena
opatření k odvodu sráţkové vody z komunikace a
podmáčení komunikace vyvěrající spodní vodou, úprava
propustku pod komunikací;
zastupitelstvo neschválilo vnitřní směrnice obce o
„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“;
terénní úpravy v „pískovně“ - závoz jam a úprava svahů
po nelegální těţbě;
zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci Intenzifikace septiku
budovy OÚ - nutný první krok před vybudováním
přístavby „klubovny“;

Duben







Červen






zprovoznění obecní „klubovny“;
schválení nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a
vyuţití odpadů z obalů s firmou Ekokom;
schválen způsob výběru dodavatele na realizaci
Intenzifikace septiku budovy OÚ
- bohuţel nebylo
realizováno, ale přesunuto na rok 2016;
zamítnuto zařazení funkce starostky jako uvolněné členky
zastupitelstva - odůvodněno neúměrnými náklady pro
obec. Měsíční náklady obce by činily 43.004,- Kč. Roční
celkové náklady pouze na uvolněnou starostku ve výši
516.048,- Kč se rovnají cca ¼ příjmů obce.
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Červenec
 odsouhlasení podání ţádosti o dotaci na vybudování
vodovodu a uzavření smluvních vztahů se společnostmi
na zajištění vlastní ţádosti, výběru dodavatele díla a
stavebního dozoru - celkové náklady na smluvní vztahy
cca 400.000,- Kč;
Srpen
 oprava dřevěné kazetové podlahy sálu a nátěr fasády
OÚ;
Říjen








uvedení do provozu „Povodňového varovného systému“ zařízení primárně slouţí k včasné výstraze obyvatel před
nebezpečími, jako jsou např. povodně, chemické
nebezpečí atd. Sekundárním vyuţitím pro obec je jeho
vyuţití jako informačního zařízení pro vyhlašování
místních událostí a jiných hlášeních. Částečně
nepříjemnou skutečností je pravidelná zkouška sirén
(kaţdou první středu v měsíci), která je spouštěna v rámci
integrovaného záchranného systému.
dotační akce na kompostéry - úspěšné dokončení akce,
kompostéry budou distribuovány v druhé polovině roku
2016, náklady obce po obdrţení dotace činní cca
30.000,- Kč;
schválení preventivního opatření na místní komunikaci nepřehledné místo při výjezdu za hřbitovem - umístění
zrcadla a dále nedostatečné označení ostrůvku na silnici
II. tř. č. 268 z Bohatic na Mimoň - bude řešeno
s dotčenými úřady;
odstoupení Bc. Jaroslavy Tomanové z funkce starostky a
zastupitelky obce (bez udání důvodu) - uvolněný mandát
zastupitele přijala paní Radka Kubátová.

Listopad
 volba nového sloţení OÚ a výborů zastupitelstva obce:
paní Eva Lacková - starostka, pan Jiří Kováč místostarosta, paní Ladislava Luxíková - předseda
kontrolního výboru, paní Šárka Ţáková - předseda
finančního výboru. Nově odsouhlasení představitelé obce
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se shodli, ţe nikdo nebude ve své funkci uvolněn a
veškeré odměnu zůstanou zachovány v nezměněné výši
- 353.000,- Kč/rok pro celé zastupitelstvo. Zastupitelstvo
je toho názoru, ţe by mělo pravidelně pracovat všech 5
členů zastupitelstva. Práce bude pro všech 5 členů
zastupitelstva značně.
zřízena „Kulturní komise“ ve sloţení paní Radka
Kubátová (předseda), Šárka Ţáková a Eva Kováčová
(členové komise);
vydání OZV č. 2/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích a o zabezpečení čistoty
veřejných prostranství - předpis upravující pravidla psů na
území obce;
vydání vnitřní směrnice o zadávání VZMR - předpis
upravující pravidla zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v závislosti dle očekávané výše finančních
prostředků;

Prosinec
 vydání OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů - změny
na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a nové stanovení pravidel pro osvobození a
úlevy od poplatku;
 vydání nařízení obce č. 1/2015 o zimní údrţbě - předpis,
který stanovuje pořadí a způsob zmírňování zhoršené
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a stanovuje
místní komunikace, které nebudou v zimním období
udrţovány.
 vydání „Plánu zimní údrţby místních komunikací“ navazující předpis na NŘ č. 1/2015, který rozvádí
podmínky a pravidla údrţby jakoţ i popisuje odpovědnosti
majitele komunikací a jejich uţivatelů;
 vydán „Jednací řád obce Bohatice“, který nahrazuje
předpis z roku 2010 - upraveny pravidla vznášení
stanovisek a zveřejňování dokumentů či informací;
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schválen rozpočet na rok 2016 - rozpočet byl sestaven
jako mírně schodkový. Důvodem pro schodek jsou
smluvní závazky a plánované investice do oprav a
údrţby. Do rozpočtu nemohly být započteny (dle pravidel
o rozpočtové skladbě) příjmy z dotačních titulů a ani
výdaje vázané na obdrţení těchto dotací;
schválen rozpočtový výhled na roky 2017 aţ 2021 v tomto výhledu je kalkulováno s příjmy i výdaji dle
zamýšlených investic, jejichţ dofinancování je řešeno
dlouhodobým úvěrem;
zahájení územního řízení ke stavbě I. etapy chodníků velký dík za zdárné pokračování tohoto projektu náleţí
paní Anně Folaufové, která velmi vstřícně a věcně
reagovala na naši potřebu jejího souhlasu s umístěním
stavby (stavba zasahuje do jejího pozemku). Nadto nám
bylo paní Folaufovou nabídnuta k převodu taková část
dotčeného pozemku, která umoţní posunutí autobusové
zastávky, coţ povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy a
především cestujících dětí;
zahájeno jednání se společností SVS a.s. o finančním
příspěvku na stavbu vodovodu - dle prvních jednání je
reálný předpoklad získání finančního příspěvku pro obec
ve výši přesahujícího 1,4 mil. Kč;
provedena preventivní prořezávka stromů na vjezdu do
obce (směr od Zákup) - úprava byla nutná vzhledem k
zajištění bezpečnosti na pozemní komunikaci, tento
zásah poţadovala správa silnic LK jiţ v roce 2014;
s dodavatelem sluţby svozu komunálního odpadu, firmou
Marius Pedersen a.s. byl dojednán způsob nahlašování
poškozených svozových nádob - pro vyřízení postačí,
kdyţ
občané
zašlou
na
e-mail
obce
obecbohatice@tiscali.cz fotografii poškozené popelnice,
na které bude patrný rozsah a místo poškození.

Informace z jednotlivých Veřejných zasedaní zastupitelstva jsou
podány pouze stručným výňatkem ze značně obsáhlých jednotlivých
projednávaných bodů.
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Těžba štěrkopísku
Ačkoliv se můţe zdát, ţe se ohledně případné těţby nic neděje,
ujišťuji vás, ţe situaci sledujeme a připravujeme se na následující
kroky vedoucí, jak doufáme, k zabránění těţby.
K dnešnímu dni (tj. 21. prosinci 2015) je stav následující:
 Ministerstvo ţivotního prostředí doposud nevydalo závazné

stanovisko k posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí. Toto
stanovisko mají, dle našich informací připravené, nicméně jeho
vydání je podmíněno zaplacením nákladů od těţební
společnosti.
 V případě vydání kladného stanoviska MŢP k záměru těţby

jsme připraveni učinit právní kroky v souladu se zákonem
39/2015 Sb., které budou mít přinejmenším odkladný účinek na
další postup těţební společnosti.
 Těţební společnost intenzivně jedná s obcí Pertoltice pod

Ralskem o nové „Smlouvě o spolupráci“. Dne 21. 12. 2015 mělo
zastupitelstvo obce Pertoltice pod Ralskem tuto smlouvu na
pořadu jednání.
 Dle

neoficiálních informací hodlá obec Pertoltice pod
Ralskem prodat za částku převyšující 5mil. Kč svoje pozemky
v dané lokalitě těţební společnosti. Obec Bohatice zjišťuje
informace a zvaţuje případnou účast v soutěţi o koupi tohoto
pozemku. Nabytím pozemku by na 90% bylo dosaţeno
zabránění těţby.
(jk)
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Plány obce na rok 2016 a následující roky
Stěţejním úkolem a prioritní snahou obce v roce 2016 je
vybudování vodovodu. Tento projekt je tím největším, finančně a
časově nejnáročnějším projektem, který se dosud v obci realizoval.
Průběh výstavby nebude náročný pouze pro vedení obce, ale i pro
všechny občany, kteří budou zatíţeni zhoršenou dopravní situací a
obsluţností.
Od ledna příštího roku začneme pracovat na „Programu rozvoje
obce“, coţ je dokument, který shrnuje strategické plánování a
směřování rozvoje obce. Při realizaci tohoto projektu je důleţitá
spolupráce s veřejností, a tak věříme ve Vaši pomoc a podporu. Je
věcí nás všech určit si prioritní cíle a směr, jakým by měl být rozvoj
obce směřován.
Současně s realizací vodovodu je plánována výstavba první etapy
chodníků v obci. Jedná se o vybudování chodníku od obecního
úřadu k dolní zastávce naproti prodejněStihl. Společně s lepší
bezpečností chodců na tomto úseku komunikace zamýšlíme
realizovat dispoziční změnu umístění této zastávky. Vstoupili jsme
do jednání s paní Annou Folaufovou, která je vlastníkem pozemku, o
moţnosti získání části jejího pozemku, která je potřebná pro
posunutí zastávky dále od komunikace. Tímto přesunutím zastávky
dojde k vybudování dostatečné plochy zastávky k zastavení
autobusu mimo komunikaci, čímţ nebude stojící autobus blokovat
dopravu a dojde ke zvýšení bezpečnosti cestujících i projíţdějících
vozidel.
Další etapa výstavby chodníků bude obnášet jednání s firmou
Anguslad s.r.o., která je vlastníkem pozemku, po němţ chodník
povede. Věříme, ţe tato společnost bude mít stejně vstřícný přístup
jako paní Folaufová a jednání dospějí ke zdárnému konci.
Plně si uvědomujeme špatný stav místních komunikací v naší obci
a chtěli bychom Vás touto cestou poţádat o shovívavost. V průběhu
příštího roku budou prováděny jen nejnutnější opravy. Rekonstrukce
větších částí komunikací je z důvodu plánované výstavby vodovodu
plánována na roky 2017 aţ 2018.
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Neméně palčivá je pro nás rovněţ dostupnost Zákup pro děti z obce.
Uvědomujeme si, ţe nikdo z nás nepustí své děti na tak rušnou
komunikaci bez obav. Proto se hodláme v dalších letech pokusit za
spolupráce s městem Zákupy o vybudování bezpečné spojnice mezi
naší obcí a městem Zákupy. Tato stezka bude vést bezpečnou
lokalitou vzdálenou od rušné komunikace a bude mít charakter
výletní trasy v přírodě.
Zvýšenou pozornost chceme rovněţ věnovat údrţbě obecní zeleně a
péči o vzhled obce vůbec. Domníváme se, ţe vzhled naší obce není
lhostejný jenom nám, ale záleţí na něm i Vám. Cestou jak zlepšit a
zhospodárnit péči o naší obec je nejenom efektivnější smluvní
zajištění prací, ale rovněţ podílení se nás všech na drobných
pracích a údrţbě. Ať uţ se jedná o zkrášlení bezprostředního okolí
svých domovů nebo účasti na „brigádách“ pořádaných obcí.

Co čeká zastupitele?
Spousta práce, nervy v kýblu, běhání, zařizování, domlouvání, atd.
atd. A za to všechno budou slyšet jen remcání, nespokojenost,
dohadování a třeba i pomlouvání.
Chci jen říct, ţe těchto pět lidí, kteří se odhodlali pomoci své vesnici
a věnovat jí kus svého volného času, energie i nervů, by v tom
neměli být sami. Na jedné straně oni a na druhé my, kteří je budeme
jen kritizovat. Není totiţ v zájmu jen pěti lidí, ţe chceme v Bohaticích
něco vybudovat. Ţe chceme, aby tady byl vodovod, měli pěknou
vesnici, ve které se bude dobře ţít. Takţe mysleme na to, ne pět
osamělých Don Quijotů, ale my všichni něco chceme… A také
nechceme. Třeba, aby se v Bohaticích těţilo…
(mag)
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Krátce
Mimořádný vývoz popelnic je objednán na 30. 12. 2015. V novém
roce vývozy začínají dne 13. ledna 2016 a další vývozy se budou
řídit pravidlem, kaţdý sudý týden ve středu.
Zájemci o výměnu starších kotlů na tuhá paliva mohou poţádat o
informace úředníky Libereckého kraje, telefon: 487 226 576
(485 226 574). Podrobné informace se dozvíte rovněţ na setkání
ohledně „kotlíkových dotací“, které se uskuteční v mimoňském
Kulturním domě Ralsko, dne 6. ledna 2016 od 15.00 do 17.00 hodin.
Pozor na změnu jízdních řádů! Více informací si přečtěte na
autobusových zastávkách.

Ještě Novinky!
Pokud bude kdokoliv chtít přispět do Novinek, velmi nás to potěší!
Příspěvky zasílejte na mail: magda.jogheeova@gmail.com
Bohatice jsou sice malé, ale někdy člověk neví, co se děje na
opačném konci… Co někoho trápí nebo štve. Nebo se můţete
podělit i o radost… Máme v plánu vydávat Novinky jednou za dva
měsíce, ale třeba to bude i častěji. O grafickou úpravu se bude starat
paní Radka Kubátová.
Novinky jsou Vaše, ne naše. Takţe pište, foťte, dejte všechno vědět!

10

OTEVÍRACÍ DOBA BOHATCKÉHO KLUBU:

23.12. 2015

od 19:00 hod.

26.12. 2015

od 19:00 hod.

27.12. 2015

od 19:00 hod.

30.12. 2015

od 19:00 hod.

2.1. 2016

od 19:00 hod.

WWW.BOHATICE.CZ
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