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Místní poplatky na rok 2021 

Výše poplatků se pro rok 2021 nemění. Poplatky za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč za 

osobu a poplatek za psa činí 100 Kč. Poplatek za dům, kde není trvale hlášená žádná osoba, se 

platí poplatek 600 Kč/rok. 

Splatnost poplatků je do 31. 3. 2021. 

 

Z důvodu aktualizace účetního systému se budou uvedené poplatky vybírat v kanceláři 

Obecního úřadu od pondělí 25. ledna 2021, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. 

 

Poplatky je možné uhradit 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 hradit poplatky pouze za některé osoby 

hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum narození. 

 

 

Plán zimní údržby 2020/2021 

V obci se chodníky udržují odmetením sněhu a posypem. Místní komunikace se udržují 

plužením. Úprava povrchu chodníků a komunikací se prování od 7:00 do 19:00 hodin a to 

postupně od středu obce.  

 

Neudržuje se komunikace od sv. Jana ke hřišti, cesta na Michálek, ulička z Marešova na nádraží 

a polní cesty směrem na Samotu. 

 

V zimních měsících přizpůsobte parkování osobních automobilů na komunikacích tak, aby 

mohl projet větší traktor s pluhem. 

 

 ZPRÁVY Z  OBECNÍHO ÚŘADU 



Uzavření kanceláře Obecního úřadu 

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené v období zimních svátků bude uzavřena 

kancelář Obecního úřadu od pátku 18. prosince do středy 6. ledna 2021. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Investice obce v roce 2020 

Největší investicí v letošním roce byla úprava místní komunikace v lokalitě u zámku.  Celkové 

náklady související s opravou vozovky, a to včetně nákladů na projektovou dokumentaci a 

technický dozor činily 3.868.373 Kč. Vyplacená dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla 

v částce 2.322.185 Kč. Náklady, které hradila obec, činily 1.546.189 Kč. 

 

Úprava zeleně na návsi a to včetně výsadby záhonů u chodníků stála obec 232.000 Kč, z toho 

dotace z Životního prostředí byla v částce 173.000 Kč. 

 

Komunikace je již kompletně dokončena a na užívání stavby byl vydán kolaudační souhlas. 

 

V letošním roce obec dále pořídila rodinný dům č.p. 81 za částku 1.100.000 Kč. 

 

Do domu s pečovatelskou službou jsme v letošním roce investovali do oprav částkou 68.000. 

Byly opraveny čtvery vstupní dveře do domu a byly instalovány nové antény televizního 

vysílání. 

 

Dále byla opravena část hřbitovní zdi. Za tyto práce jsme zaplatili 214.000 Kč. Finanční 

příspěvek z Ministerstva zemědělství byl proplacen ve výši 133.618 Kč. 

 

Od pádu stromu na nádvoří zámku jsme se zaměřili na stav stromů a to hlavně v zámeckém 

parku, na nádvoří, ale i ve zbytku obce. Během roku bylo ošetřeno 20 ks stromů, byly 

instalovány dvě bezpečností vazby a prořezem bylo ošetřeno 9 ks stromů. Za tyto práce obec 

zaplatila 127.000 Kč. 

 

Větší investice v letošním roce byly vyčísleny částkou 2.980.000 Kč.  

Splátky úvěrů a půjček v roce 2020 byly uhrazeny ve výši 1.040.000 Kč 

 

Stav na bankovních účtech obce ke dni 1.1.2020 činily 8.063.185 Kč. Ke dni 31.12.2020 

předpokládáme, že na účtech obce bude částka přibližně 8.000.000 Kč. 

 

Podrobné hospodaření obce za rok 2020 bude v následujícím roce zveřejněno v závěrečném 

účtu obce, který bude zveřejněn na úředních deskách obce. 

 

Informace o smlouvách na hrobová místa 

Z důvodu delšího procesu schvalování jednotlivých kroků nutných k uzavření nových smluv 

budou smlouvy k dispozici v 1. polovině roku 2021. Před uzavřením nových smluv je nutné 

vydat veřejný řád pohřebiště, který nám schvaluje Krajský úřad a dále zastupitelstvo. Řád 

pohřebiště bude do konce letošního roku vyvěšen na úředních deskách obce a po jeho sejmutí 

je možné pracovat na nových nájemních smlouvách. 

 

Prosíme o strpení. Stávající smlouvy nebudou v žádném případě rušeny a nebudete ani 

v prodlení se splatností nájmu. 

 

O termínu uzavírání nových smluv budete včas informováni. 



Veřejné osvětlení 

Setkáváme se s připomínkami občanů, že světla veřejného osvětlení se rozsvítí moc brzo a svítí 

příliš dlouho. Veřejné osvětlení se aktivuje pomocí automatického stmívače a byl nastaven 

odbornou firmou tak, aby splňoval svoji funkci. 

 

Provoz stávajícího veřejného osvětlení je velice úsporný. Lampy se v době od 23:00 do 03.00 

hodin o 30% ztlumí a ještě více tak šetří spotřebu el. energie.  

 

Roční úspora elektrické energie činí 130.000 Kč/rok.  

 

Celkové náklady na výměnu veřejného osvětlení byly vyčísleny částkou 1.715.099 Kč. Obec 

z této částky hradila pouze 862.182 Kč, zbylá část byla financována z dotace.  

Vynaložené finance na pořízení nových lamp se obci vrátí za 6 let a 8 měsíců.   

 

Kontejnery na tříděný odpad 

Prostřednictvím Svazu vinařských obcí Daníž obec Bohutice požádala začátkem letošního roku 

o dotaci na pořízení nádob na plast a BIO odpad o objemu 240l. 

Z důvodu, že naše obec již v minulosti čerpala dotaci na pořízení kompostérů, nebude s největší 

pravděpodobností naší žádosti vyhověno v plné míře. Finanční příspěvek na pořízení nádob na 

BIO odpad nebude zřejmě podpořen.  

Nádoby na plast, bychom měli z programu obdržet v následujícím roce a dále je poskytovat do 

jednotlivých domácností.  

 

Svoz BIO odpadu od jednotlivých domácností by obec mohla zařídit a financovat, ovšem 

pouze za předpokladu, že si nádobu na BIO odpad občané uhradí sami v plné výši. Cena vhodné 

nádoby o objemu 240l se pohybuje okolo 1.400 Kč.  Svoz by byl prováděn 2x za měsíc, 

v zimních měsících pouze 1x měsíčně. 

 

Žádáme proto občany, kteří by měli zájem o svoz BIO odpadu z jednotlivých domácností a 

budou souhlasit s úhradou nádoby, aby svůj zájem potvrdili v kanceláři Obecního úřadu, na 

email: admin.bohutice@seznam.cz, nebo telefonicky na č. 515 336 315, 724 183 293 do 12. 

února 2021. 

 

Pokud bude zájem o provedení svozu minimálně z 80-100 domácností, bude obec dále řešit 

svoz BIO odpadu. 

Nádoby by byly zakoupeny hromadně, čímž by se mohla cena snížit.  Hnědé nádoby by byly 

přeprodány jednotlivým občanům. Zastupitelstvo by dále mohlo zvážit částečné financování 

pořízení nádob.  

 

Hlavním cílem je snížení množství vyvezeného komunálního odpadu. Sáhněme si všichni do 

svědomí, kdo z nás nedá do popelnice na komunální odpad listí, trávu nebo větve. Tento odpad 

bývá většinou těžší než komunál a zbytečně naši obec zatíží celkovým množstvím svezeného 

komunálu. 

Připravovaný nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku 

za skládkování odpadu, a v takovém případě se samozřejmě v budoucnu může dost zásadně 

zvýšit i místní poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu. 

Dále Vás žádáme o udržování pořádku u nádob na tříděný odpad. 

V poslední době se setkáváme na sběrných místech s nepochopitelným nepořádkem, který 

dovedou někteří z nás udělat. Snažte se prosím u třídění přemýšlet. Nejde přece do kontejneru 

na železo vyhodit elektroniku, nábytek nebo snad vyjetý olej.  

mailto:admin.bohutice@seznam.cz


Pokud vyhazujete větší kusy plastu např. plastové židle a nevejdou se do kontejneru vcelku, 

rozbijte je, prosím, na menší díly a uložte do nádoby určené ke třídění plastů. 

 

Pokud přijedete ke kontejneru na textil a kontejner je již zcela naplněn, nenechávejte, prosím, 

pytle s oblečením vedle kontejneru. Do kontejneru na textil je možné uložit pouze menší balíky 

s ošacením, a pokud špatně odhadnete velikost balení, odvezte textil zase domů a upravte balení 

dle možností kontejneru. V minulém měsíci nějaký výtečník dokonce pytle s textilem rozdělal 

a rozházel kusy oblečení po všech možných kontejnerech, které stály vedle. Dokonce si dal tu 

práci a několik kusů textilu rozházel i za altán u Obůrky a do nádoby na železný odpad. 

 

Papírové krabice, prosím, před odnesením do přístřešku rozložte, vejde se tam toho víc. 

 

Pokud máte doma nefunkční videopřehrávač, nemusíte nám ho nechávat u kontejneru na železo. 

Nechte si ho doma a v termínu svozu nebezpečného odpadu ho vyhoďte sami. Obec nemá volné 

prostory, kde by takový odpad ukládala. 

 

Dále Vás upozorňujeme na zákaz vyvážení odpadu ze zahrádek na pole za hřištěm. 

 

Uvědomme si, že vzhled obce je vizitkou nás všech. Snažme se proto nedělat po obci 

nepořádek.  

  

Čekárna na vlakovém nádraží 

Celá budova na vlakovém nádraží je v majetku Správy železnic. Prostory čekárny si obec 

Bohutice již dlouhodobě od vlastníka pronajímá a hradí náklady za spotřebu energií. 

Od ledna letošního roku jsou na budově nádraží prováděny opravy. Došlo k výměně oken, 

dveří, opravě přístřešku a k opravě střechy.  

Správa železnic prostory čekárny ještě nepředala obci k užívání, a proto je čekárna stále 

uzavřena. Prozatím nám není znám termín předání tohoto prostoru k užívání. 

 

Velice se za tuto situaci omlouváme, ale chyba není na straně obce. Žádost o zprovoznění 

čekárny řešíme a urgujeme již od září. 

 

Místní rozhlas 

Žádáme občany o spolupráci. V případě, že zjistíte nefunkčnost hlásiče místního rozhlasu, 

prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali.  Systém bezdrátového rozhlasu je již 

v provozu 12 let a tento systém stárne. Nejčastější závadou je nefunkčnost baterie. Jelikož 

firma, která tyto hlásiče instalovala, má sídlo až ve Valašském Meziříčí, jsou náklady na 

dopravu vysoké, opravy proto neřešíme ze dne na den, ale většinou až má servisní technik cestu 

do naší oblasti. Doba opravy je proto různá. 

 

Mobilní rozhlas 

Spuštění Mobilního rozhlasu v naší obci proběhlo začátkem září 2019. Mobilní rozhlas 

kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou 

komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste 

kdekoli.  

Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležité zprávy v podobě upozornění 

aplikace „Zlepšeme Česko“.  
Kromě pozvánek a zpráv o zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcích, či 

praktických upozornění na odstávku, havárii, poruchy a výpadky energií je Mobilní Rozhlas 



skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím 

a zároveň od nich získávat zpětné reakce.  

Pokud ještě nepoužíváte mobilní rozhlas, stačí se do systému ZAREGISTROVAT, vybrat 

obec a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od obce získávat.  

Registrovat se můžete online na webu www.bohutice.mobilnirozhlas.cz, nebo přes aplikaci v 

telefonu.  

 

Stezka do polí 

Upozorňujeme vlastníky polností na dodržování hranic pozemků. Na podzim loňského roku 

bylo u cesty na hřiště vysázeno nové stromořadí. Hranice pozemků byly vyměřeny 

zeměměřickým inženýrem a byly označeny plastovými mezníky červené barvy. Při výsadbě 

stromů se postupovalo tak, že každý ze stromů byl vysázen na hranici pozemku. Vodorovná 

hranice vašich jednotlivých pozemků je od stromu 3m. 

 

 

Znamená to, že každý strom je na hranici pozemku (strom je brázda). Mezi stromy jsou 

jednotlivé pozemky. Váš pozemek začíná až 3m od stromu. 

 

Před vysázením stromů nebyly hranice bez určených bodů zřejmé.  

 

Historicky jste orali tak, jak jste byli zvyklí.  

 

Vysázením stromů přišla doba, kdy budete výměry vlastních pozemků držet podle stromů. 

Stromy jsou tak pro vás vodítkem odkud a kam váš pozemek vede. 

Nezorávejte ani zelený pás, který tak vnikl z obou stran stromů vedle cesty. 
 

https://bohutice.mobilnirozhlas.cz/
http://www.bohutice.mobilnirozhlas.cz/


Stavba přivaděče pitné vody 

Během letošního roku probíhaly práce na stavbě vodovodního přivaděče do Miroslavských 

Knínic a stavby nové vodárny v obci.  

V současné době je již vodovodní řád obce napojen na nový vodojem. Probíhají dokončovací 

terénní práce. Tato stavba bude dokončena v únoru příštího roku. 

 

Letošní zahájení adventu jsme museli pojmout trošku netradičně  

Na nádvoří zámku nechybí betlém, který jako každoročně přichystala rodina Andrey Fialové. 

Letošní strom nám daroval Robert Štefka ml. a o jeho výzdobu se postarali zaměstnanci obce.  

Všem, kteří se postarali opět o krásnou vánoční výzdobu, patří velké poděkování. 

Strom jsme na 1. adventní neděli bohužel nemohli rozsvítit za přítomnosti veřejnosti a 

v letošním roce chyběl i program dětí ze školky a školy. 

V letošním roce bohužel nemůžeme přichystat setkání se seniory a také nepřejeme osobně 

jubilantům. Omlouváme se také rodičům nejmenších dětí, že nebylo možné uspořádat vítání 

občánků. Prozatím nám bezpečnostní opatření nepovolují pořádání společenských akcí. 
 

 

Zapojili jsme se do projektu „jsemlaskavec“ 

Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“ — Dalajláma  

V době stresu, nejistoty a smutku není nic důležitějšího než být oporou tomu, kdo ji zrovna 

potřebuje. Ne vždy se jedná o finance, práci nebo jinou hmotnou pomoc. Ono takový dobrý 

skutek, laskavé slovo, drobnost pro potěšení či milý úsměv někdy dokáže zázrak. O to více, 

když skutky konáte s láskou, od srdce. Být dobrosrdečný nás nestojí žádné úsilí, tak proč 

nepotěšit okolí?   

Proto se děti ZŠ a MŠ Bohutice zapojily do projektu nadace Karla Janečka #jsemlaskavec 💙 

Ke dni laskavosti, který slavíme 13 listopadu, děti připravily malované knoflíky pro dobrou 

náladu. Rozzářené oči dětí a obdarovaných nás utvrzuji v tom, že jdeme správnou cestou. Dobré 

skutky budeme konat i nadále během celého roku. 

Přejeme všem hodně lásky v srdci. Podělte se o dobro, vrátí se vám mnohonásobně více. 

 

Učili jsme online 

Zatím, co mateřská škola byla v provozu a paní učitelky se dětem plně prezenčně věnovaly, tak 

škola byla vzhledem ke coronavirové situaci od středy 14. října uzavřena. Začala výuka online. 

Náročné to bylo především pro prvňáčky. Sotva se naučili několik písmenek, tak se jim škola 

zavřela. Společně s rodiči jsme to zvládli na jedničku s hvězdičkou.  Nyní jsme již všichni ve 

škole, a i když nám roušky nejsou příjemné, tak se učíme jak o závod. 

 

Blíží se Vánoce 

V minulých letech jsme touto dobou byli v plném nasazení a nacvičovali jsme na vystoupení  

pro rodiče důchodce a do kostela. Letošní adventní čas je jiný, můžeme říci pro nás klidnější, 

ale ve školce a ani ve škole jsme na něj rozhodně nezapomněli. Děti ze školy plní každý den 

adventní úkoly. Do školy a do školky přišel Mikuláš, děti přišly v mikulášském a čertovském 

 ZŠ a MŠ Bohutice 



převlečení, učíme se adventní, čertovské i vánoční básničky, pečeme perníky a v neposlední 

řadě vyrábíme na jarmark. Jarmark se bude konat v neděli 20. prosince od 16 do 18 hodin na 

nádvoří zámku. Srdečně jste všichni zváni.  

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ. 

                                                                                                   Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohutice 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Bedřiška Čeperová   86 let 
Soňa Závodníková   87 let 
Hedvika Vránová   85 let 
František Štěpánek   70 let 
Jan Štefl    80 let 
Eva Polášková   75 let 
Otto Kulhánek   85 let 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a pevné zdraví! 

 

 

Myslivecký spolek Bohutice – Olbramovice Vás upozorňuje na zákaz volného pobíhání 

psů v lese. 

Na vlastníky psů a koček se vztahuje ustanovení § 21 odst. 3 zákona o myslivosti, které jim bez 

výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě. Pes i kočka musí být na vodítku. 

Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vůdce, a to jen přechodně, se týká jen psů loveckých, 

slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních. 

Zákaz volného pohybu psů a koček se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními 

pozemky. Zákon volného 

pobíhání psů na silnicích 

procházejících honitbou 

je uveden v předpisech o 

silničním provozu a říká, 

že pes na nich musí být 

veden na vodítku. 

Majitelé psů často 

argumentují, že je pes 

volně z důvodu výcviku. 

Výcvik psů v honitbě 

však není dovolen. 

Výcvik loveckých psů 

(ostatních pracovních 

plemen) v honitbě je možné provádět, ale jen s předchozím souhlasem jejího uživatele a za 

podmínek jím stanovených: určené místo, místo s řídkým výskytem zvěře, denní či roční doba, 

periodicita, počet psů na výcvik aj. 

 SPOLKOVÁ A  KULTURNÍ ČINNOST 



 

 


