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OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz
nově také Facebook Bohatice

Ztratila se abeceda,
uletěla z čítanky,
číst a psát se nyní nedá,
zmizely nám říkanky.
Pohádky nám uletěly,
utíkejte vpřed,
Teď bychom je všechny měli,
sesbírati zpět.
Když písmenka utekla si,
a je prázdný list,

nemůžeme jako kdysi,
ve třídě si číst.
My se chceme naučiti,
rychle číst a psát,
pomozte nám milé děti,
abecedu znát.
Už se nám to podařilo,
písmena jsou zpět,
dnes to dobrodružné bylo,
čteme slova i pár vět.

Všem dětem přeji šťastný vstup do nového školního
roku 2018/2019, hodně úspěchů, radosti a dobré
nálady v celém jeho průběhu.

Eva Lacková
Starostka obce
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Krátké informace

proběhne v sobotu 20. 10. 2018
Vyřezávání dýní
Od 10 hodin začnou dílničky, kde bude mít každý možnost si
svou dýni nejen vyřezat, ale i originálně ozdobit.
Dýně a nožíky přinést s sebou. Komu se letos
dýně neurodily, tak pro ty zajistí menší dýně
obec.

Halloweenská diskotéka
od 16.00 hodin ve strašidelných maskách





odměny pro nejlepší masky !!!
točená malinová limonáda zdarma.
po setmění rozsvěcení dýní.
strašidelné překvapení pro děti.
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PODZIMNÍ SVOZ NADMĚRNÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne ve dnech 5. – 7. 10. 2018.
Kontejner na nadměrný odpad bude přistaven v pátek 5.
10. a odvezen bude v pondělí 8. 10. 2018.
Příjem nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 6. 10.
2018 od 10:00 - 11:00 hodin na rozcestí „U Bíbrů“ (jako
obvykle).
Papír, plast a sklo patří do tříděného odpadu !!!!
Žádáme občany, aby udržovali v okolí kontejneru pořádek
a pomohli nám v průběhu svozových dnů zamezit cizím
lidem z okolí navážet odpad.

Knihovnička
Na Obecním úřadě jsou k dispozici knihy různých žánrů,
které budou vděčné za své čtenáře. Tyto knihy si můžete
v úředních dnech zdarma zapůjčit.
Dále Vás chceme požádat, pokud budete třídit a vyřazovat
své knihy, přineste je do „naší-vaší“ knihovny, třeba jimi
uděláte radost někomu jinému.
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Kontrolní a finanční výbor
Níže uvádíme výtah ze zpráv kontrolního a finančního výboru
obce za první pololetí tohoto roku.
Zápis z kontroly kontrolního výboru zastupitelstva obce
Bohatice
1) Náprava nedostatků zjištěných při předešlé kontrole
-nebyly zjištěny žádné nedostatky
2) Kontrola zápisu veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 27. 3. 2018
3) Kontrola smluv vydaných v roce 2018
V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Zápis z kontroly finančního výboru zastupitelstva obce
Bohatice
Kontrolovány byly pokladní knihy, výdajové a příjmové
doklady, knihy došlých i vystavených faktur, knihy pohledávek
a výpisy z bank.





zůstatek v pokladně ke dni 21.8.2018 činil: 43 989,- Kč
zůstatek bankovního účtu u ČNB ze dne 31.7.2018 činil:
638 658,58 Kč
zůstatek hlavního bankovního účtu u České spořitelny
ke dni 21.8.2018 činil: 4 277 326,38 Kč
u ČNB byl zřízen nový bankovní účet za účelem dotace
na financování výstavby chodníku z dotace od Sfdi. Ke
dni 21.8.2018 činil zůstatek účtu 0,- Kč

-
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zůstatek bankovního účtu u České spořitelny, zřízen
z důvodu provozu obecního vodovodu a jeho plateb činil
ke dni 21.8.2018: 10 424,88 Kč
zůstatek bankovního úvěrového účtu (půjčka na
vodovod) u České Spořitelny ke dni 21.8.2018 činil:
12 739 421,26 Kč

Finanční výbor doporučoval v předešlém roce zvážit jinou
alternativu topení, za účelem snížení nákladů na vytápění
budovy OÚ pro následující topné sezóny. Obecní úřad je ve
fázi provizorního vytápění. Bude následovat příprava podkladů
pro dotaci. V příští etapě bude zahrnuta výměna střechy
včetně zateplení a výměna oken na budově.
Pohledávky:
 Za rok 2017 - řádně zaplaceny poplatky za odpady,
pouze jeden poplatník nedoložil doklad ke slevě
z poplatku dle článku 6 OZV č. 3/2015.
 Za rok 2018 – k dnešnímu dni 21.8.2018 nezaplatili
4 občané, opět jeden poplatník nedoložil doklad ke
slevě z poplatku dle článku 6 OZV č. 3/2015
Finanční výbor si od účetní obce vyžádal podklady
z předešlých let k obecnému porovnání hospodaření Obce
Bohatice za minulé roky. Nejsou zde uváděny odměny z dohod
na volby v daných letech.
Rok 2011: dohody o provedení práce
 LESNICTVÍ
18 317, SILNICE
7 880, POHŘEBNICTVÍ
2 988, KOM. SLUŽBY
6 000, VEŘEJNÁ ZELEŇ
24 479, VNITŘNÍ SPRÁVA
137 553,Účetní zůstatek k 31.12.= 464 302,- Kč
Strana 6

Rok 2014: dohody o provedení práce
 LESNICTVÍ
2 352, KULTURA
11 764, POHŘEBNICTVÍ
22 003, KOM. SLUŽBY
9 881, VEŘEJNÁ ZELEŇ
65 129, VNITŘNÍ SPRÁVA
163 691,Účetní zůstatek k 31.12.= 1 498 888,17 Kč
Rok 2016: dohody o provedení práce






SILNICE
KOM. SLUŽBY
POHŘEBNICTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
VNITŘNÍ SPRÁVA

588,1 764,1 215,31 762,137 415,-

Účetní zůstatek k 31.12. = 3 473 182,- Kč

V průběhu kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky či
pochybení.
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Dokončené a rozpracované
projekty v obci
Naučná stezka „Ptačí vršek“
V minulém měsíci byly dokončeny stavební práce na naší první
naučné stezce. V současnosti probíhá grafické zpracování
informačních panelů. Tento projekt je první částí, jež nám
v budoucnu umožní dojít na zákupské koupaliště mimo hlavní
komunikace, zároveň poskytne prostor pro procházky
a zevrubné informace o okolní přírodě.
Vodovod
Vodovod je již delší čas plně funkční. Připojování k odběru
probíhá dle toho, jak má kdo připravené napojení na domovní
rozvody. Byli bychom rádi, kdyby byla většina domácností
připojena do konce tohoto roku.
Chodník
Obec obdržela dotaci na stavbu první etapy chodníků, tj. od
budovy OÚ k dolní zastávce a tak může tento měsíc předat
staveniště zhotoviteli stavby. Dle předběžných informací je
tento připraven realizovat většinu prací ještě tento rok.
Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I. Etapa
Zde se jedná o provedení odborné revitalizace (údržby) zeleně
v okolí budovy OÚ a ZOOkoutku (lesík u koz a přilehlá louka).
Zásah do zeleně spočívá v odborném ošetření vzrostlých
stromů, vykácení již neperspektivních jedinců a výsadbě
ovocného sadu, jenž bude v budoucnu volně přístupný
veřejnosti. Na tuto akci byla obci přidělena rovněž dotace,
která bude krýt cca 80% veškerých nákladů obce. Dle
harmonogramu prací by realizace I. etapy měla být dokončena
do 21.12.2018
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Komunální volby 2018 – informace
Rozhodnutím prezidenta republiky byly na dny 05. a 06. října 2018
vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních
městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev
jeho částí. V Bohaticích se konají pouze volby do zastupitelstev
obcí.
Volby se tedy konají ve dvou dnech, a to v pátek 05. října
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 06. října
2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Jelikož je způsob hlasování v komunálních volbách ve srovnání
s jinými typy voleb dost specifický, rozhodli jsme se poskytnout vám
návod jak hlasovat, aby váš hlas nepropadl a byl co nejlépe využit.
Ve volbách do obecního zastupitelstva nedostanete několik volebních
lístků, ze kterých byste mohli vybírat, ale dostanete lístek pouze
jeden. Na rozdíl od jiných typů voleb nemusíte v obecních volbách
volit pouze jednu kandidátní listinu, ale můžete své hlasy, kterých
máte tolik, kolik se volí zastupitelů (v případě Bohatic to je 5),
rozdělit i mezi osoby z různých kandidátních listin. Obecně lze říci, že
hlasovat můžete třemi způsoby.
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Způsoby udělování hlasů voličem
Volič může označit (§ 34, § 40 a § 41 zákona č. 491/2001 Sb.):
1.
Jednotlivé kandidáty křížkem v rámečku před jejich
jménem, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno; hlas získávají označení
platní kandidáti
2.
Volební stranu křížkem ve čtverečku před jejím názvem;
hlasy získávají kandidáti označené volební strany v pořadí
podle hlasovacího lístku až do výše počtu členů voleného
zastupitelstva; u označené volební strany se již nepřihlíží
k označeným kandidátům této volební strany
3.
Volební stranu a současně jednotlivé kandidáty jiných
volebních stran; hlasy získávají nejprve označení kandidáti
jiných volebních stran než označené strany a následně pak
zbylé hlasy voliče (rozdíl mezi počtem volených členů
zastupitelstva a počtem jednotlivě označených kandidátů)
získají kandidáti označené volební strany podle pořadí na
hlasovacím lístku; u označené volební strany se již nepřihlíží
k označeným kandidátům této volební strany

Pokud byste si nebyli jistí, jak hlasovací lístek vyplnit, ptejte
se členů volební komise. Rádi vám s vyplněním hlasovacího
lístku poradí.
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Níže si dovolujeme uvést krátký návod, jak vyplnit
hlasovací lístek:
1) Volím celou kandidátní listinu
Pokud na hlasovacím lístku vyznačíte křížek pouze u názvu některé z
kandidátních listin, tak všechny své hlasy dáte kandidátům z této
listiny. Prakticky to znamená, že každý z kandidátů uvedených na
této listině (prvních pět) dostane jeden hlas.

2) varianta: zaškrtnout stranu/sdružení a kandidáty za
jiné strany
Tento způsob volby je vhodný především v tom případě, kdy
podporujete některé z kandidujících uskupení, ale zároveň byste
chtěli podpořit také někoho dalšího, komu důvěřujete, avšak
nechcete kvůli němu podporovat celou jeho kandidátku. V takovém
případě je možné vyznačit křížek jak u kandidátní listiny, tak u
jednotlivých kandidátů z dalších kandidátních listin. Pokud budete
hlasovat tímto způsobem, dostane tak jeden z vašich hlasů každý z
jednotlivých kandidátů, kterým jste udělili křížek. Zbývající hlasy pak
dostanou kandidáti zatržené kandidátní listiny, přičemž jsou
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udělovány v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeni kandidáti na
listině. Pokud tedy v Bohaticích volíme 5 zastupitelů a udělíte křížek
samostatnému kandidátovi a zároveň sdružení kandidátů, tak
kromě zvoleného samostatného kandidáta dostanou váš hlas také
první 4 kandidáti ze sdružení kandidátů.

3) varianta: zaškrtnout jen kandidáty
Můžete ovšem křížkovat i jen kandidáty, kteří vám jsou sympatičtí a
nemusíte škrtat žádnou politickou stranu či volební hnutí. I toto je
platný hlas. Opět je jen nutné si dát pozor, aby počet křížků
nepřesáhl počet zastupitelů tj. 5.
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Pokud chcete napsat či vyfotit něco do bohatických
Novinek, zasílejte příspěvky na email:
obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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