Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008

Program rozvoje obce Bohutice na období 2018–2024
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S OBČANY 23. 3. 2017
Setkání probíhalo od 17:00 do 18:50. Jednání se zúčastnilo 30 obyvatel obce (včetně vedení obce).
1) Průběh jednání
V úvodu účastníky přivítala starostka obce Simona Mašová. Následně zpracovatel programu rozvoje
obce Jan Binek ze Spolku pro obnovu venkova ČR vysvětlil přístup ke zpracování programu a jeho
obsah. Doplnil základní fakta o obci.
V obci žilo na počátku roku 2016 celkem 595 obyvatel. Počet obyvatel se dlouhodobě příliš
nemění (v okolí se zvyšuje počet obyvatel v Olbramovicích a Lesonicích, snižuje se
v Moravském Krumlově, ostatní obce nevykazují větší změny). Obyvatelé ale stárnou. Mezi
léty 2005 a 2015 se průměrný věk zvýšil ze 40,2 let na 44,0 let. Počet obyvatel ve věku do 15
let klesl z 94 na 71, obdobně počet obyvatel starších 64 let vzrostl z 84 na 117.
Dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je v obci 251 domů, z nichž 49 je neobydlených
(19,5 %). Většina neobydlených domů (38) je využívána k rekreaci. V období 2011–2015 bylo
v obci dokončeno 15 bytů.
V obci je registrováno 41 ekonomických subjektů: 37 z nich jsou podniky fyzických osob,
obchodní společnost v obci sídlí pouze jedna. V obci bylo na konci roku 2015 dle údajů
Ministerstva financí zaměstnáno 35 osob. Počet uchazečů o zaměstnání v únoru 2017 činil 37
a stejně tomu tak bylo i o rok dříve.
Hlavní část setkání tvořila diskuze k problémům rozvoje obce. Záznam podnětů je uveden níže.
V úvodu diskuze ještě zazněly dotazy k významu programu rozvoje a ke způsobu zpracování.
Program rozvoje je nástroj ke koordinaci investic a dalších činností obce a je v řadě případů i
podmínkou pro získání dotací. Obec Bohutice se zapojila do projektu Podpora obnovy
venkova pomocí zavedení strategického řízení, jehož nositelem je Spolek pro obnovu venkova
ČR (SPOV). V rámci projektu experti SPOV pomohou 20 vybraným obcím zpracovat programy
rozvoje.
Občané žádali starostku o vyjádření své vize rozvoje. Starostka uvedla, že prioritou jsou opravy
komunikací a zejména vybudování zpevněných komunikací tam, kde zcela chybí. Dále zmínila
konkrétnější připravované projekty a žádosti o dotace
V případě rekonstrukce ulice na Příčkách bude vybudována vozovka a odstavný pruh. Je
podána žádost o dotaci na chodník od trafostanice po „Hokejku“ (součástí bude finančně
náročné řešení dešťové kanalizace. Na Nadaci ČEZ byla podána žádost o dotaci na výměnu
zadních oken u MŠ. Je podána žádost o dotaci na Infocentrum. Dále byla podána žádost na
úhradu úroků z úvěrů a dotace na vybavení knihovny novým mobiliářem. Klub českých turistů
vyznačí novou trasu přes Bohutice spojující Moravský Krumlov a Miroslav.
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2) Záznam podnětů od občanů
Podněty jsou roztříděny podle témat. Podněty týkající se jedné věci jsou uvedeny v rámci jednoho
bodu.
Doprava, technická infrastruktura


Opravit cesty/silnice, udělat nové chodníky. Proč se na etapy neopravují z toho, co obec
ušetří? Je projekt na chodník od „Hokejky“ k transformátoru.



Získat pozemky pod komunikace v Kolonii, které patří soukromým majitelům, aby obec mohla
komunikaci opravit.



Dát dopravní zrcadlo k sýpce.



Dát u hřiště zpomalovací retardér.



Řešit parkování u obchodu. Řešit parkovací místa pro návštěvníky fotbalového hřiště.



Udělat cyklostezky (a zrušit zákaz pití na cyklostezkách).



Veřejné osvětlení nefunguje tak, jak má. Svítí jen každá druhá lampa. Svítidla jsou stará a
drahá na provoz. Doplnit světlo na hřbitově.



Na nádraží nesvítí některá písmena v názvu obce.

Životní prostředí, vzhled obce


Na prvním místě musí být životní prostředí. „Michálek“ je zdevastovaný. Seče se (část spásají
ovce), ale stepní porosty stejně odchází. Jsou problémy s vykácenými holinami. Je třeba hlídat
chování lesáků. Mendelova univerzita by mohla udělat průzkum.



Kolem obce je nepořádek, zejména „Hanyzka“, stezka k bunkrům.



Problémy s černými skládkami kolem obce (dělají je i bohutičtí občané).



Dát více zeleně na náves.



.Zkulturnit prosto u rybníčku, zkulturnit rybník. Břehy z kamínků se sesouvají.



Zkulturnit prostor pro pořádání akcí. Vybudovat stánky.



Jak se v kamenolomu Leskoun dělají odstřely, tak praskají domy. Je třeba tlačit na majitele
lomu, aby se spolupodíleli na řešení vzniklých škod.



Mezi některými sklepy jsou riziková místa s hrozícím propadnutím.



Je třeba častější vyvážení plastů. Zřídit místo na odpad u bývalého zemědělského družstva.
Pořídit kontejner na papír.



K ovečkám přidat další zvířata a udělat minizoo spolu s občerstvením.



Označit cestičku, aby se dalo chodit k bunkrům.

Kultura, památky


Dát do kupy zámek. Komíny už jsou ve špatném stavu. Žádosti o dotace na opravu zámku se
táhnou více než 15 let. Zámek na boční straně padá. Praská zeď terasy zámku. Zadní strana
zámku je poškozená. Při každém vrtnutí to komplikují památkáři. Zámecká zeď kolem parku
MŠ je v dezolátním stavu (je vyboulená). Hodiny na věži nejsou přesně.



Zeď u hřbitova (u márnice) je ve špatném stavu.
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Více zvelebit Lurdskou jeskyni.



Zaměřit se i na přitažení peněz – podpora podzimních slavností a hodů, podpora stánkařů.

Školství, sport, volný čas


Zastupitelstvu obce je třeba složit poklonu, že se drží škola a školka.



Opravit fasádu na škole. Řešit vzhled školky.



Provést rekonstrukci dvora školy a školního hřiště + výsadba stromů na zastínění.



Světla v ZŠ rachotí. V ZŠ a MŠ řešit vzduchotechniku (rekuperaci).



Na dětském hřišti jsou stromy s trny.



Tenisový kurt je ve špatném stavu. Nová antuka by stále 80 tis. Kč, umělý povrh cca 500 tis.
Kč. Byl plán na vybudování víceúčelového hřiště. V roce 2018 by se dalo požádat o dotaci
z Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“.



Vybudovat venkovní stoly na stolní tenis, minigolf. Vybudování kamínkové cestičky pro děti
byl dobrý nápad.



Podpora zájmové činnosti, zejména organizací, které pracují s dětmi.

Ostatní podněty


Zastupitelé by za rok, co vedou obec, měli vědět, co obec potřebuje.



Sbor dobrovolných hasičů má zpracovaný projekt na rozšíření hasičské zbrojnice s náklady 2
mil. Kč.



Je zpracovaná dokumentace na oplocení Obůrky.



Jaký je stav stavebních parcel za zámkem? Obec je prodá bez zasíťování.



V domě s pečovatelskou službou už 4 roky nejede výtah.



Bývalé zemědělské družstvo: Jsou tam polozbořené kravíny s různými jímkami – riziko
propadnutí.



Jak se řeší problém s kvalitou vody? Kvalita vody je v pořádku. Obec je napojena na nový vrt
v Oleksovicích.



Jiné obce více podporují přitažení lidí a spolky. Podporují stavebníky.



Zřídit obecní policii.



Malými dotacemi se obec dále neposune. Je lepší zaplatit člověka, který rozumí získávání
dotací.

Zpracoval Jan Binek
Spolek pro obnovu venkova ČR
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