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Poplatky za popelnice
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o změnách v platbách
místních poplatků za sběr, odvoz a likvidaci odpadů. Dne 1. 1. 2016 vstoupila
v platnost novelizovaná „Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za
komunální odpad“, kterou jsou upraveny náležitosti spjaté s komunálním odpadem v
rámci naší obce. Pro Vaši informaci a přehlednost změn níže uvádíme nejpodstatnější
náležitosti této vyhlášky.
Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.
Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 600 Kč za osobu v jedné domácnosti a je tvořena:
a) z částky 35 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 565 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Splatnost poplatku:
poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. května příslušného
kalendářního roku.
Osvobození a úlevy:
Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří doloží, že:
a) jsou umístěni ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,
b) se nepřetržitě po dobu delší než 9 měsíců v příslušném kalendářním roce
zdržují mimo území obce Bohatice (tj. v zahraničí nebo na území jiné obce
České republiky), pokud tuto skutečnost doloží a zároveň prokáží, že hradí
náklady na sběr a svoz komunálního odpadu v místě svého skutečného
pobytu.
Obec poskytuje úlevu od poplatku ve výši 50% poplatníkům, kteří doloží, že:
a) v příslušném kalendářním roce dovršili 75 a více let věku,
b) jsou studenty prezenční formy studia škol a jsou ubytováni mimo území
obce Bohatice.
Platba poplatku:
Poplatek lze hradit v hotovosti na OÚ Bohatice nebo převodem na č. účtu
21326421/0100. Při bezhotovostní platbě Vás žádáme o uvedení skutečnosti kdo a za
kolik osob poplatek hradí (údaje můžete uvést do kolonky zpráva pro příjemce).
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Vodovod
Ještě před týdnem to vypadalo, že díky projektu, na základě kterého bylo vydáno
stavební povolení a bylo zažádáno o dotaci, dotaci nezískáme. Tento projekt byl určen
k žádosti o stavební povolení a je zcela nepoužitelný jako zadávací a realizační
projektová dokumentace. V současné době usilovně pracujeme na odstranění potíží,
musíme urychleně nechat předělat projekt tak, aby se podle něj dalo soutěžit při
výběru zhotovitele stavby a aby odpovídal standardům budoucího provozovatele.
Kvůli šibeničnímu termínu jsme museli oslovit projektantku, která projekt dělala a má
ho ve vhodném formátu (obec vlastní pouze listinné vyhotovení) a požádat ji o
přepracování. Nejprve s námi téměř odmítla komunikovat, kvůli zkušenostem s
bývalým vedením, ale nakonec se nám ji podařilo přesvědčit a nechali jsme si zaslat
nabídku na přepracování dokumentace.
Bohužel to nebyla naše první negativní zkušenost. Když jsme jednali se Severočeskou
Vodárenskou Společností ohledně budoucího finančního příspěvku na vodovod, ptali
jsme se, koho tady z okolí by nám doporučili jako odborníka a vhodný stavební dozor
při stavebních pracích na vodovod. Jméno, které nám bylo doporučeno, jsme neslyšeli
poprvé, proto jsme panu projektantovi ihned zavolali a doufali v domluvení schůzky
na konzultaci projektu. Bohužel při zaslechnutí slova Bohatice nám dotyčný pán
málem položil telefon. Nicméně jsme se nedali, schůzku jsme domluvili, vysvětlili si
situaci a nakonec nám doporučený pan projektant přislíbil spolupráci - konzultaci v
případě jakéhokoli problému nebo nejasností. Na základě této schůzky jsme zjistili již
zmíněné velké problémy s projektem a museli začít jednat.
Jako nejlepším a nejrychlejším řešením se jevilo předělání projektu autorkou
prvotního projektu pro stavební povolení. Nicméně po obdržení cenové nabídky jsme
byli nuceni další spolupráci s paní projektantkou odmítnout. Nabídková cena za
zhotovení projektu přesáhla 560 tisíc s DPH což je pro obec nepřijatelně vysoká
částka. Paní projektantka sice kdysi vyhrála ve výběrovém řízení s nejlevnější
nabídkou, ale tuto nabídnutou částku ani termín nemůžeme akceptovat.
Proto jsme se rozhodli využít služeb společnosti Grant Help s.r.o. a nechat vyhotovit
přepracovaný projekt jimi doporučeným projektantem. To sebou sice ponese další
finanční výdaje ve výši cca 300 tisíc, ale pořád je to menší zlo, než zaplatit cca 560
tisíc paní projektantce, nechat dotaci propadnout a být zařazení jako
několikanásobně neúspěšní žadatelé o dotaci na vodovod nebo být další roky bez
vody. To si nemůžeme dovolit! Budeme se proto maximálně snažit dotáhnout vše ke
zdárnému konci, i když to vůbec nebude jednoduché. Držte nám palce.
Eva Lacková
starostka obce
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Program rozvoje obce 2016 – 2021
Vážení spoluobčané,
vedení obce začalo intenzivně zpracovávat program rozvoje obce, jenž by se měl stát
hlavním plánovacím nástrojem pro strategické řízení rozvoje a správu obce.
Podkladem tohoto dokumentu budou poznatky získané na základě analýzy situace a
potřeb obce, včetně názoru a potřeb vás, občanů. Shromážděné poznatky, názory a
podněty nám dají přehled pozitivních a negativních skutečností, ale také nám umožní
stanovit základní směry možného rozvoje obce.
Kvalitně a zodpovědně zpracovaný program rozvoje obce je výchozím materiálem pro
hospodaření obce se svěřenými prostředky v dlouhodobém časovém horizontu.
Existence dobře sestaveného programu rozvoje a řízením se jím při budoucích
investicích, je do značné míry zárukou toho, že nedojde k chaotickému proinvestování
prostředků a neúnosnému zadlužení obce. Je-li totiž program rozvoje zpracován jako
dokument, na němž se shodly všechny názorové skupiny, je ve větší míře zabezpečena
plynulost rozvoje obce. Současně je omezena četnost zbytečných změn vznikajících
vždy s příchodem nového zastupitelstva a původně plánované priority budou mít vždy
základ v tomto dokumentu. Mají-li zastupitelé (současní i ti budoucí) opravdový zájem
hospodařit se svěřeným majetkem odpovědně, mají v ruce téměř všechny podklady
pro správné rozhodování.
V souvislosti se získáváním a zpracováním podkladů bychom Vás chtěli požádat o
spolupráci a vyplnění anketního dotazníku, který Vám bude v nejbližších dnech
distribuován. Tento dotazník bude rovněž možno vyplnit i elektronicky.
Závěrem mi dovolte vyjádřit svou víru v úspěšnou spolupráci Vás občanů s vedením
obce a poděkovat Vám za Vaše připomínky a návrhy k realizaci programu rozvoje naší
obce.
Jiří Kováč
místostarosta obce
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Může se hodit
KOMINICTVÍ KRYŠTOF
Marcela Macháčková, Pěnčín - Alšovice 13, 468 21 Bratříkov
kominík Martin Nemčik, mob: 602 111 632, 721 298 234
mail: kominictvi.KRYSTOF@email.cz

Pomoc s kotlíkovou dotací
Na obecní úřad přišla nabídka pro všechny zájemce o takzvanou kotlíkovou dotaci.
Společnost nabízí zajištění celého procesu od podání žádosti včetně všech
dokumentů až po zaslání dotace na účet žadatelů. Provize činí 8%+DPH za komplexní
služby a žadatel ji hradí až po podepsání smlouvy s příslušným Krajským úřadem. To
znamená, že v době, kdy má jistotu, že dotaci získal. Zde jsou ve zkrácené formě
informace pro všechny druhy zdrojů vytápění, které kotlíkové dotace nabízejí (pro
zobrazení stiskněte Ctrl+kliknutí)
http://www.grantyadotace.cz/pdf/kotle_tuha_paliva.pdf
http://www.grantyadotace.cz/pdf/plynove_kotle.pdf
http://www.grantyadotace.cz/pdf/tepelna_cerpadla.pdf

Kontakt na společnost, která službu nabízí: Jaroslav a Agnieszka Vašíčkovi,
Přeštická 1087/22, 102 00 Praha 10, tel. 732 544 187, email:
vasicek@grantyadotace.cz

Krátké informace
Vodorovné značení komunikace II. třídy č. 268 - dle informací správy silnic LK bude
chybějící vodorovné značení opraveno v první polovině letošního roku.
Internetové připojení - obec vstoupila do jednání s firmou Metronet s.r.o., která nás
oslovila s nabídkou na realizaci připojení obce k internetu za využití optických vláken.
Základní nabízené připojení je s parametrem 50/50 Mbps za 390,- Kč/měsíc. O
průběhu jednání a podmínkách případné realizace Vás budeme průběžně informovat.
Předávání informací - tímto bychom chtěli požádat ty z Vás, kteří jsou ochotni
poskytnout své kontaktní údaje (telefon, e-mail), aby nám je zaslali na obecní e-mail
obecbohatice@tiscali.cz. Tyto kontakty obec nebude šířit, ale využije je pro rychlejší
komunikaci a předávání aktuálních informací.
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Blahopřání
V lednu oslavili narozeniny tito naši spoluobčané:
Bilá Anna, Blehová Kristýna, Bleha Filip, Bulíř Petr, Cicháková Iveta, Cicháková
Růžena, Grečnárová Eva, Kodytek Milan, Kumžák Miroslav, Luxíková Ladislava, Novák
Vladimír, Olivová Petra, Panchartek Václav, Pokorná Aneta, Reh Nicolas, Sukovatý Jiří,
Svárovská Anna, Svárovský Martin, Šára Pavel, Wagnerová Lucie.
V lednu 2016 se narodil Šimon Luxík.
Všem oslavencům a miminku přejeme jen to nejlepší, štěstí, zdraví a něco dobrého…
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Plán kulturních akcí pořádaných OÚ Bohatice - rok 2016
Únor 20. 2. sobota

Dětský karneval - hry, soutěže o ceny,
dětská diskotéka

Březen 25. 3. pátek

Velikonoční dílna pro děti i dospělé:
vyrábění velikonočních dekorací, dětská diskotéka
Velikonoční zábava - soutěž o ceny, večerní zábava,
Vyhlášení soutěže „Dýně Bohatic 2016".

26. 3. sobota

Duben 30. 4. sobota

Čarodějnice - pálení vatry, stezka odvahy pro děti,
kapela

Květen 28. 5. sobota

Dětský den - soutěže, opékání buřtů

Září

3. 9. sobota

Loučení s létem - cestování za pohádkou

Říjen

1. 10. sobota

Setkání seniorů - odpolední akce na místním sále OÚ

29. 10. sobota

Halloween - dopolední dílna pro děti a dospělé (carvingukázka + tvoření),
výstava dýní ze soutěže "Dýně Bohatic 2016" a vyhlášení
vítěze.

Prosinec 3. 12. sobota

•
•

Mikulášská nadílka - nadílka dětem, soutěže, hry, dětská
diskotéka.

kulturní programy dle aktuální nabídky, kino, divadlo, popř. denní
dětské výlety
celoroční soutěž o nejrozkvetlejší zahradu Bohatic - foto na OÚ

Změna termínů jednotlivých akcí je možná.
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1945 – 1948
Noví osídlenci se často scházeli na poradních schůzích. Nejvíce schůzí bylo
uspořádáno za předsedy MNV Jana Podborského, který byl zároveň předsedou
organizace KSČ. Zakladatelem organizace KSČ byl rolník Rocho Pavič z čp. 5 a rolník
Jaroslav Klokočník z čp. 42. Druhou politickou stranou byla strana sociálně
demokratická, kterou vedl Josef Mareš a František Kalusz. Tato byla v menšině a
v roce 1948 splynula s KSČ.
Bylo nutné ustavit sbor dobrovolných hasičů. Starostou byl po řadu let rolník Václav
Taušek, velitelem rolník Jaroslav Klokočník, jednatelem rolník Karel Hlavnička, rolník
Jan Mudruňka podvelitelem a členem byl také Jan Kořínek. Hasičský sbor měl
k dispozici starou ruční stříkačku, několik žebříků a háků. Teprve v roce 1949 sem byla
přidělena motorová stříkačka z jedné z vesnic, které se rušily a postupovaly čsl.
armádě.
Dále byla založena myslivecká společnost, aby v tomto směru byly zavedeny normální
poměry a myslivost se přivedla do mezí zákona. Prvními členy myslivecké společnosti
byli: Josef Bobek, Jaroslav Klokočník, František Malý, Karel Mázl a další.
Byl také založen kroužek divadelních ochotníků. Jeviště sem bylo přiděleno rovněž
z vojenského prostoru. Velmi zdařilou divadelní hrou byla hra se zpěvy „Sládci“. Hrálo
se v sále u Svobodů v čp. 82. Konečně v roce 1948 byl ustaven ČSM, který si velmi
dobře vedl a měl přes 20 členů.
(pokračování příště)
mj.
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