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 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Místní poplatky na rok 2022
Výše poplatků se pro rok 2022 nemění – poplatky za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč a
poplatek za psa činí 100 Kč, jejich splatnost je nejpozději do 31.3.2022.
Z důvodu aktualizace účetního systému se budou uvedené poplatky vybírat v kanceláři
Obecního úřadu od pondělí 24. ledna 2022, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod.
Poplatky je možné zaplatit také bankovním převodem, a to na účet Obce Bohutice vedený u
České spořitelny, č. účtu 1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné
domu, kterého se poplatky týkají. V případě, že budete platit poplatky pouze za některé
obyvatele hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum narození.
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Uzavření kanceláře Obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené v období zimních svátků bude
uzavřena kancelář Obecního úřadu od pondělí 20. prosince do čtvrtka 6. ledna 2022.
Děkujeme za pochopení.
Svoz plastů z jednotlivých domácností bude firmou FCC proveden ve středu
22. prosince.

Zimní údržba obecních komunikací
Vzhledem k začínajícím zimním měsícům a předpokládané potřebě provádění zimní údržby
(pluhování a posyp) místních komunikací žádáme opět občany o maximální ohleduplnost při
parkování jejich vozidel na vozovkách. Pokud v případě sněžení nebude zabezpečen bezpečný
průjezd komunikací z důvodu odstaveného vozidla, hrozí, že v dané ulici nebude údržba

prováděna. Zároveň upozorňujeme na možnost poškození nevhodně odstavených vozidel, za
níž nenese odpovědnost Obecní úřad ani provozovatel zimní údržby.
Očkování COVID -19 – 3. dávka
V pátek 5. listopadu proběhlo v tělocvičně očkování 3. dávkou vakcíny Pfizer proti Covid-19.
Očkovací certifikáty si můžete stáhnout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví na
adrese http://ocko.uzis.cz.
Se stažením a vytisknutím certifikátu Vám rádi pomůžeme v kanceláři Obecního úřadu.
V tomto případě si s sebou vezměte občanský průkaz a telefon, který jste zadali při registraci.

Investice obce v roce 2021
 Chodník podél silnice
Největší investicí v letošním roce byla stavba nového chodníku podél silnice III/3965, a to
včetně uložení nové dešťové kanalizace pod chodníkem.
V průběhu stavby bylo také nutné provedení přeložek přípojek plynu a částečná oprava
vodovodního řadu.
Náklady související se stavbou činily 4. 500.000 Kč. Akce byla spolufinancována Fondem
dopravní infrastruktury, který poskytl obci dotaci ve výši 2.222.786 Kč.
Chodník a kanalizace jsou již kompletně dokončeny a v současné době čekáme na kolaudaci
stavby.
Autobusová zastávka zůstává prozatím v původním stavu. Plánujeme její opravu. V říjnu bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele oprav této budovy. S ohledem na to, že byla do
stanoveného termínu doručena pouze jedna nabídka, zastupitelstvo obce se rozhodlo o odložení
oprav a vypsání dalšího výběrového řízení, které je plánováno na jaro následujícího roku.
 Budova zámku – komíny
V průběhu léta probíhala oprava komínů na budově zámku. Původní záměr opravy komínových
hlav byl nereálný a z důvodu degradace zdiva musely být komíny ubourány a vystavěny nově.
Za tyto práce obec zaplatila 246.000 Kč.
 Úprava ZŠ – nová třída MŠ
Další větší investicí v tomto roce byla úprava základní školy. Obec za úpravu stávajícího
prostoru družiny pro potřeby nové třídy mateřské školy uhradila v součtu 346.000 Kč.
Finance byly vynaloženy na úpravu sociálního zázemí v prvním patře budovy, na výměnu
podlahové krytiny v přízemní třídě a dále na vybavení školky nábytkem a pomůckami.
 Nové herní prvky – hřiště MŠ
Do zámeckého parku, který je využíván dětmi z mateřské školy jsme v letošním roce pořídili
nové herní prvky. Náklady na částečnou rekonstrukci hřiště byly ve výši 222.264 Kč. Z toho
částka 111.000 byla hrazena z dotačního titulu Jihomoravského kraje.
Podrobné hospodaření obce za rok 2021 bude v následujícím roce zveřejněno v závěrečném
účtu obce, který bude zveřejněn na úředních deskách obce.

 Další podané žádosti o finanční příspěvky
V letošním roce jsme prozatím podali dvě žádosti o finanční příspěvky, a to na rekonstrukci
tenisových kurtů. V dotačním titulu Národní sportovní agentury Kabina žádáme o částku
700.000 Kč. Předpokládané náklady na přeměnu prostoru kurtů na hřiště s umělým povrchem
jsou odhadovány částkou 900.000 Kč
V dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj, do programu rozvoje regionů jsme podali
žádost na úpravu dětského hřiště za budovou Základní školy. V plánu je odstranění stávajících
herních prvků. Zachován bude pouze altán.
Plánujeme pořízení kovové dvouvěžové sestavy se skluzavkou, lanovým chodníkem a tunelem,
lanovou pyramidu a lezecký domek, jehož okolí bude sloužit jako pískoviště. Herní prvky by
měly být určeny i větším dětem, s dopadovou výškou 1,5 m.
Náklady na tuto akci jsou vyčísleny částkou 560.000 Kč.
 Žádosti o dotace, které se budou podávat
V současné době finalizujeme dvě nejzásadnější žádosti v tomto roce, které budeme podávat
ještě v letošním roce. Do dotačního titulu programu Ministerstva pro místní rozvoj bude
požádáno o finanční příspěvek na akci: Oprava místní komunikace od obchodu k nádraží a
ulice Marešov a na akci : Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – k.ú. Bohutice, par.č. st.21.
Bez finančního přispění státu nejsme schopni tyto dvě zásadní akce financovat pouze
z vlastních zdrojů.
Žádost o financování akce, která se týká přístavby mateřské školy, budeme proto podávat
v následujícím roce také do dotačního programu Ministerstva financí.
Povolení provozování třídy mateřské školy v náhradním prostoru družiny máme povoleno
pouze do roku 2023. Je tedy zásadní situaci třídy mateřské školy důsledně řešit.
 Financování
 Větší investice v letošním roce byly vyčísleny částkou 5.314.264 Kč, z toho dotace
2.333.786 Kč
 Splátky úvěrů a půjček v roce 2021 byly uhrazeny ve výši 1.055.000 Kč
 Stav na bankovních účtech obce ke dni 1.1.2021 činil 8.819.000 Kč. Ke dni
31.12.2021 předpokládáme, že na účtech obce bude částka přibližně 8.000.000 Kč.

Třídění odpadu
V předchozím měsíci byly do jednotlivých domácností umístěny nádoby na třídění plastu.
Prosíme Vás o dbání přesného třídění tak, jak je uvedeno na nádobě.
Kontejnery z jednotlivých hnízd budou postupně svezeny pouze na jedno místo, a to na konec
ulice mezi kostelem a školou. V tomto sběrném hnízdě bude umístěn kontejner na sklo bílé a
barevné, kontejner na plast, BIO odpad a na likvidaci tuků z kuchyně. Dále zůstává kontejner
na textil.
Do kontejneru na BIO odkládejte odpad bez plastových pytlů. V případě, že je kontejner
přeplněn, nenechávejte pytle s tímto odpadem u kontejnerů. Svozová firmy tyto pytle neodveze.

Do kontejneru na textil balte oděvy do menších balíčků, které se vejdou do připraveného
podavače. Velký pytel do kontejneru neumístíte. Tady platí to stejné pravidlo – nenechávejte
pytle s textilem mimo kontejner. Volně stojící pytle najdeme u kontejneru většinou rozházené
kolem.
V tomto sběrném místě dochází k opakovanému nepořádku. A nejen tam. Často se stává, že u
kontejneru na železo se objeví nepochopitelný nepořádek. Když proběhne v sobotu dopoledne
sběr nebezpečného odpadu a někdo ten samý den odpoledne do kontejneru na železo hodí
kompletní lednici a několik sekaček na trávu, tak to je opravdu nepochopitelné. Nedisponujeme
prostorem pro uskladnění odpadu, který bude odvezen až za další půl rok. Pokud zapomenete,
musíte si takový odpad nechat doma a počkat na další svoz. Nemůžete přece pohodit věci, kde
vás napadne a myslet si…. „však oni si nějak poradí, hlavně že doma máme pořádek“.
Apelujeme proto na vás. Udržujte u kontejnerů pořádek tak, jako by stály u vašeho domu. Není
v našich silách pořád dokola a zbytečně v těchto místech poklízet. Jde přece o vizitku nás všech.
Stále ještě platí možnost dokoupení si vlastní nádoby na BIO odpad o objemu 240 l. Stále
přijímáme objednávky na nádoby za cenu 1.000 Kč. V současné době nastal problém
s dodávkou nádob. Během zimních měsíců pořešíme vše tak, abyste mohli začít nádoby
používat na jaře příštího roku. První svoz je stanoven na pondělí 14. března 2022. Následovat
potom bude každých 14 dnů, vždy v pondělí, až do listopadu.

 ZŠ a MŠ Bohutice
Ve škole i školce se pilně pracuje. Žáci a děti se učí novým poznatkům, které jednou upotřebí
v životě.
Našim cílem je, aby všichni žáci a děti chodili do školy i školky spokojeni a aby si kromě
znalostí přinesli domů zážitky, na které budou jednou v životě vzpomínat. Snažíme se, aby děti
pracovaly samostatně a aby si uměly s daným problémem poradit. Jednou větou by se dalo říct,
že se snažíme, aby se o sebe uměly v životě postarat a aby byly se svým životem spokojeni.
V naší škole i školce panuje pohoda a všichni uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále.
I v letošním školním roce nám komplikuje uskutečnit naše plány koronavirová situace. Co se
týče zdraví našich dětí a zaměstnanců, tak naštěstí se nám zatím kovid vyhýbá. Koncem října
se nám ještě podařilo uskutečnit na nádvoří zámku velmi pěkné odpoledne zvané Dýňobraní.
Adventní a vánoční koncert se nám již podařit neuskuteční. Paní učitelky točí vystoupení na
videa, která budete moci zhlédnout na sociálních sítích. Ve středu 15.12. všechny zveme v době
od 14 do 16 hodin do zámecké kaple, kde se budou prodávat vánoční výrobky, které vytvořily
naše děti. Těšíme se, že je přijdete podpořit.
Všem děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Hedvika Vránová
Drahoslava Uzlová
Vladimír Drtil
Otto Kulhánek

86 let
75 let
70 let
85 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví!

