
                  

 

Číslo 3                                             září 2020 

 

 

Upozornění: 

Nejpozději do 31.10.2020 je třeba uhradit místní poplatky na rok 2020: 

- poplatek za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč/osobu (VS je číslo popisné) 

- poplatek za psa činí 100 Kč/rok 

- poplatek za pronájem archivního boxu činí 1000 Kč/rok (VS je číslo boxu) 

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. 

Oznámení 

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace jsme bohužel byli nuceni zrušit letošní 

Podzimní bohutické slavnosti. Budeme se na Vás těšit v příštím roce 2.10.2021.  

 

Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Na četné dotazy občanů oznamujeme, že stávající nájemní smlouvy o užívání hrobového místa 

na veřejném pohřebišti v Bohuticích jsou uzavřeny a zaplaceny na dobu do 31.12.2020.  

Na základě novely zákona o pohřebnictví je potřeba zapracovat změny do nové smlouvy. Stejně 

tak se musí upravit Řád pohřebiště, který musí nejdříve schválit Krajský úřad jihomoravského 

kraje a následně také zastupitelstvo obce.  

Proto se nové smlouvy budou uzavírat až koncem letošního roku, abychom celý schvalovací 

proces stihli. Každý nájemce bude v tomto období vyrozuměn písemně.  

V měsíci červenci Zastupitelstvo obce Bohutice schválilo několik majetkových transakcí: 

 ZO rozhodlo na nákupu pozemků p.č. 66/5, 66/6 a 66/7 v k.ú. Bohutice o celkové výměře 97 

m2. Jedná se o pozemky, které jsou součástí komunikace do bývalého zemědělského družstva. 

Cena pořízení těchto pozemků činila 4.850 Kč. 

 

 ZO rozhodlo o koupi lesního pozemku p.č. 1675/1 v k.ú. Bohutice o výměře 4.050m2 za cenu 

45.720 Kč. 

V souvislosti s touto koupí následně zastupitelstvo schválilo směnu nově nabytého pozemku za 

pozemek p.č. 328/12 o výměře 3.176 m2 a část pozemku p.č. 328/23 o výměře 13 m2. 

Pozemek 328/12 je pozemek, který je historicky z části užíván k domu č.p. 117 a další část 

pozemku je využíván jako zahrada. Vlastník tohoto pozemku, kterým jsou Lesy ČR vyzval na 

jaře letošního roku uživatele k vyklizení těchto částí pozemku a žádal uvedení do původního 

stavu.  

Ze strany vlastníka, kterým jsou Lesy ČR, nebyla možnost řešit prodej tohoto pozemku, jelikož 

se jedná o lesní pozemek a nebylo ani možné, aby si občané koupili pouze tu část, kterou užívají.   

 

 ZPRÁVY Z  OBECNÍHO ÚŘADU 



Do tohoto problému v červnu letošního roku vstoupila obec proto, abychom tuto situaci vyřešili 

a důvodem byl i fakt, že se na pozemku nachází studna, která je využívána k přečerpávání vody 

na hřbitov. 

Před samotným pořízením pozemku jsme se státním podnikem Lesy ČR řešili skutečnost, že 

v roce 1935 byl pozemek 328/12 zapsán pro obec Bohutice, (doloženo výpisem z pozemkové 

knihy) a žádali jsme o vysvětlení změny vlastnických práv.  

Lesní pozemky v letech 1948 – 1990 přešly pod Lesy ČR a v předchozích letech nebyl uplatněn 

návrh na zápis majetku u katastrálního úřadu a nebyla podána žaloba na určení vlastnického 

práva u soudu.  

Jediná možnost, jak v současné době pozemek získat zpět, jde už pouze tímto způsobem.  

Jelikož obec Bohutice nevlastní žádný lesní pozemek, mimo pozemku pod Lurdskou jeskyní, 

byl prvním krokem nákup lesního pozemku o přibližně stejné výměře. Lesy požadovaly lesní 

pozemek, který navazuje na jejich stávající pozemky. Les jsme získali od pana Schovance, který 

nám ho prodal za odhadní cenu. Na posledním zasedání zastupitelstva byla ze strany obce směna 

schválena a nyní čekáme na vyjádření Lesů ČR. 

Po dokončení směny pozemků bude nutné ještě požádat o trvalé odnětí pozemku z plnění funkcí 

lesa, což sebou ponese další finanční náklady. 

Po dokončení těchto kroků bude pozemek rozdělen na jednotlivé parcely a nabídnut k prodeji. 

 

 Dále zastupitelstvo obce schválilo pořízení nemovitosti – pozemek p.č. st. 20/3 v k.ú. Obce, 

jehož nedílnou součástí je budova s číslem popisným 81 za cenu 1.100.000 Kč. 

Zastupitelstvo se rozhodlo k pořízení této nemovitosti hlavně z důvodu umístění domu. Část 

pozemku o velikosti 160 m2 patřící k domu, zasahuje do areálu Obůrka a tato část pozemku je 

využívána jako veřejný prostor. 

Jak dále budeme nemovitost užívat, není v této chvíli ještě přesně určeno. Možností je několik. 

Může být využita jako zázemí při konání kulturních akcí a dále můžou některé prostory domu 

využívat např. spolky pro komunitní činnost. 



 V měsíci červenci byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci komunikace u zámku. 

V současné době probíhá zaměstnanci úprava nově vzniklých zelených pásů. Postupně dojde 

k jejich osázení trvalkami. Osázené ostrůvky budou překryty geotextilií a zasypány kamínky. U 

vodovodu byly zaměstnanci vystavěny nové schody. Postupně bude toto místo nově vysázeno 

zelení na jaře je v těchto místech plánovaná výsadba vinné révy. 

Rozpočtové náklady na stavbu byly ve výši 6 mil Kč. Ve výběrovém řízení byla celková cena 

vysoutěžena na 3.750.074,11 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj nám na tuto akci poskytl dotaci 

ve výši 2.322.185 Kč. Vlastní zdroje činily 1.427.889 Kč 

 V měsíci srpnu byla dokončena rekonstrukce hřbitovní zdi. Původní zeď u lesa byla odstraněna 

a na stejném vystavěna nová opěrná zeď ze ztraceného bednění, na které byl umístěn betonový 

panelový plot s oboustrannou úpravou. 

Celkové náklady na stavbu byly ve výši 214.230 Kč. Část vynaložených nákladů ve výši 

133.618 Kč nám uhradilo Ministerstvo zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků. 

 

 V měsíci srpnu byla také opravena komunikace do bývalého zemědělského družstva. Na větší 

části komunikace došlo ke zpevnění povrchu a povrchová úprava byla řešena prozatím pouze 

asfaltovým recyklátem. Křižovatka u hlavní silnice byla natolik zničena, že jsme přistoupili na 

její celkovou opravu novým asfaltovým povrchem. Za tuto rekonstrukci jsme zaplatili 48.000 

Kč. 

 

 Na začátku září jsme asfaltovou směsí nechali opravit výtluky na ulici Humna, Marešov a od 

prodejny Jednota k sýpce. Na tyto rekonstrukce bylo použito 10 tun asfaltové směsi a celkově 

nás oprava stála 43.000 Kč. V opravách komunikací budeme ještě v letošním roce pokračovat. 

Plánujeme opravu výtluků v ulici ke hřbitovu. Tyto práce můžeme provést až po ukončení prací 

na sanaci skalnatého srázu pod hřbitovem. 

 

 V příštím roce je plánována stavba chodníku podél silnice od trafostanice ke křižovatce ulice 

Na příčkách. Součástí stavby bude i vybudování dešťové kanalizace pod chodníkem a umístění 

nové čekárny. 

Celkové náklady na stavbu překročí 4mil. Kč. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení 

na dodavatele stavby.  Na tuto akci jsme dostali prostřednictvím Státního fondu dopravní 

infrastruktury finanční příspěvek ve výši 1.883.213 Kč, tzn. 85 % uznatelných nákladů na stavbu 

chodníku. Dešťová kanalizace bude hrazena čistě z vlastních zdrojů, jelikož se na tuto část 

stavby dotace nevztahuje. 



O z n á m e n í  o  době a místě konání voleb 

do Zastupitelstev krajů a voleb do Senátu ČR 

 
1. Volby do Zastupitelstev krajů a Volby do Senátu ČR se uskuteční 

Dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 

14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb do Zastupitelstev krajů a do Senátu je 

volební místnost Zámecká kaple, Bohutice č.p. 8 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev 

krajů a voleb do Senátu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti. 

Informace pro voliče k průběhu voleb 2020 

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech 

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve 

dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 9. a 10. října 2020) budou 

s ohledem na stále trvající zhoršenou epidemiologickou situaci doprovázeny zvýšenými hygienicko-

protiepidemickými opatřeními. 

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny: 

 nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst (povinnost nosit roušky či obdobnou 

ochranu vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví) 

 roušku mějte nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise 

vyzve k jejímu sejmutí pro účely identifikace (poté si roušku opět nasaďte) 

 využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny 

 dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise 

z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn 

 okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu 

hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu 

hlasovacího lístku (týká se voleb do zastupitelstev krajů, v případě voleb do Senátu se 

hlasovací lístek nijak neupravuje) 

 dodržujte pokyny okrskové volební komise 

 hlasujete do přenosné volební schránky? - nasaďte si i v takovém případě roušku a dbejte 

pokynů členů okrskové volební komise 

Buďte ohleduplní ke členům okrskových volebních komisí a k ostatním voličům. 

Děkujeme! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Svobodová Ludmila       88 let Zelníček Jaroslav          90 let 

Tkadlecová Anděla        87 let Homolík Antonín          80 let 

Vacek Alexandr             70 let Maša František             89 let 

Sedmerová Anna           70 let Stáňová Ludmila          92 let 

Žáková Bohumila          70 let  

 



 

Zprávy ze školy 

V letošním školním roce máme v naší základní škole 13 žáků. 11 žáků má pravidelnou školní 

docházku. 2 žáci se vzdělávají v cizině.  V mateřské škole je v současnosti 27 dětí. Do základní 

školy přišly dvě nové sympatické paní učitelky. Jedna paní učitelka je z Polanky u Moravského 

Krumlova a druhá je z Lesonic. Obě jsou usměvavé a žáci si je oblíbili. V mateřské škole 

zůstaly stejné paní učitelky.  

Školní rok jsme zahájili slavnostně 1. září. Přivítali jsme 5 nových prvňáčků. Zpočátku se 

rozkoukávali, ale nyní se již zapojili plně do výuky a jsou moc šikovní. Přejeme jim hodně 

školních úspěchů. Hlavně, aby byli spokojeni a ve škole se jim líbilo. Život není o známkách, 

je o zkušenostech, o zdravém sebevědomí a celkově o spokojenosti ze života.  

I v letošním školním roce jsme zapojeni do různých evropských projektů. Jednou z velmi 

příjemných akcí, kterou jsme uskutečnili, je zapojení do projektu Lakavec. Základem tohoto 

projektu je dělání dobrých skutků. Paní učitelka ze školky uspořádala v rámci tohoto projektu 

akci, ve které měly děti přinést přebytky ze zahrádky. Téměř všechny děti se zapojily a paní 

učitelce se naplnilo auto rajčaty, paprikami, mrkví a bramborami. Přebytky byly slavnostně 

předány dětem v dětském domově v Mikulově. 

 Některé akce nám překazil vir Covid. Pevně věříme, že nás vir brzy opustí. Všichni si moc 

přejeme, aby nezabránil výuce a aby nebyly uzavřené školy. Distanční výuka nikdy nemůže 

nahradit výuku ve škole. 

                                                                                                                  Mgr. Eva Petržilková 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



 
Nově spuštěno od 1.9.2020 !!!  

Celostátní informační linka hygienické služby České republiky 

pracovní dny: 08:00 – 19:00 

víkendy: 9:00 - 16:30 

Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.  

- Informace pro osoby s oznamovací povinností vůči KHS JmK po vstupu na území ČR - pdf soubor  
- Informace MZ ČR ke koronaviru - https://koronavirus.mzcr.cz  
- Seznam odběrových center - https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center  
- Návrat do ČR - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx  
- Vycestování z ČR - https://www.mzv.cz/  jnp/cz/udalosti_a_media/ tiskove_zpravy/ 

2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html  
Regionální COVID linka KHS JmK 

určena pro mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku 

+420 773 768 994 

po-pá: 08:00 - 15:00 

 

Na portálu MKrumlovsko.cz najdete 

program na víkend i práci v okolí  

Moravskokrumlovský portál se stal za 

osm let svého fungování největším 

informačním zdrojem v regionu. Dnes 

tak na jeho stránkách kromě 

regionálních zpráv a přehledu 

kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.  

Chcete si prohlédnout fotky nedalekých koupališť nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, 

ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny do 

rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a 

sportovní události. Pokud vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte 

událost, které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly, 

výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete 

jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní 

dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném 

seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region 

Moravskokrumlovsko, kterou v současnosti sleduje bezmála devět set uživatelů. Pokud chcete být o 

dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit. 

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si portál poradí. 

Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte 

zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým 

momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím 

bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky 

bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat 

nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu 

firem a služeb.  

Navštivte portál www.mkrumlovsko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám. 
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