Obec Bohuslavice
Rekapitulace volebního období 2010 – 2014
Jednání zastupitelstva obce
Za celé volební období se uskutečnilo jedno ustavující zasedání, 32 řádných zasedání zastupitelstva
obce. Účast zastupitelů na jednání byla vždy nadpoloviční nebo v plném počtu.
Obecní úřad
Prověrky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Městského úřadu Konice a finančního úřadu
neshledaly v činnosti obecního úřadu za celé volební období žádné vážné pochybení.
Administrativní agendy obecního úřadu jsou dle požadavku státu stále rozšiřovány do finančně i
znalostně náročnějších systémů a předávání údajů je vyžadováno elektronicky. Obecní úřad
zpracovává samostatně finanční a mzdové účetnictví, matriční agendu, evidenci obyvatel, systém
Czech Point , správu hřbitova , ověřování listin a podpisů, dále všechny působnosti státní správy
příslušející obci I. stupně. Obecní úřad se snaží dle svých možností vyhovět i občanům, kteří se na
něj obrací s různými požadavky , které je trápí.
Hospodaření obce a majetek obce
Obec na konci volebního období je téměř nezadlužena. Na spolufinancování projektu „Stavební
úpravy kulturního domu“ byl společně s dotací čerpán úvěr z kterého zbývá uhradit 760.000,- Kč.
Úvěr je splácen v měsíčních splátkách ve výši 21 tis. Kč, což tvoří 4 procenta měsíčních příjmů obce.
Obec snižuje výdaje za dodávky plynu a el. energie, telekomunikační služby a nakládání s odpady.
V letech 2011 až 2014 byly s dodavateli zemního plynu a elektřiny vyjednány ceny , které umožnily v
budovách obce snížit náklady na zemní plyn o 25 % a u elektřiny o 30 % . Náklady za
telefonování a internetové služby byly sníženy na 50 % původních nákladů . Cena za odvoz odpadů
svozovou firmou A.S.A. Litovel se za poslední 4 roky nenavýšila. Za volební období došlo na žádost
občanů k převodu vlastnictví dalších obecních pozemků, oplocených a dlouhodobě užívaných
občany a pro obec tímto nevyužitelných. Bylo uzavřeno 18 kupních smluv, další dva případy jsou
rozpracovány. Výhodně pro obce bylo využito celkem 5 nezaměstnaných osob pro veřejně
prospěšné práce. Jedna osoba odpracovala u obce alternativní trest obecně prospěšných prací. Byla
rozšířena kapacita nádob na třídění plastů s cílem zlevnit odvoz a likvidaci odpadů. V roce 2011
obec získala vlastnický podíl na pozemcích tvořících přístupovou komunikaci k domu č.p. 54 a č.p
55 jeho odkoupením od původních vlastníků.
V roce 2012 obec odprodala po jednání
společnosti JMP –NET s.r.o. , provozovateli plynovodu plynovodní řád v zastavěné části obce
Bohuslavice za prodejní cenu 844.621,- Kč. Částka byla použita pro financování projektů v roce
2013.
Do příjmů obce přibude každoročně od provozovatele
fotovoltaické elektrárny
v Bohuslavicích celkem 137.000,- Kč.

Budování a rozvoj obce
Obec má zpracovaný Územní plán obce a během volebního období byly dokončeny tři jeho dodatky.
Čtvrtý dodatek se zpracovává. Dodatky se týkají rozšíření ploch pro stavby k bydlení a podnikání.

V roce 2011 byl zahájen projekt a podána žádost o dotaci na „Stavební úpravy budovy kulturního
sálu“. Projekt byl realizován v roce 2012 a 2013. Řešil především nové vytápění budovy kotlem na
dřevo, zateplení budovy, opravu sociálního zařízení a stavební úpravy interiéru. V průběhu stavby
došlo k dodatečné investici v podobě kompletní výměny stropů, když byl zjištěn jejich nevyhovující
stav. Celková hodnota díla dosáhla částky 3.606.000,-Kč. Z dotace bylo získáno 1.420.000,- Kč.
V roce 2011 byl nainstalován bezdrátový obecní rozhlas. Cílem bylo ozvučit dosud neozvučená místa
v katastru obce a zlepšení vzhledu obce odstraněním drátových rozvodů. Celkové náklady dosáhly
382.000,- Kč, z toho Olomoucký kraj přispěl částkou 190.000,- Kč z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje .
V témže roce 2011 byla provedena rekonstrukce chodníků v úseku 166 m, od č.p. 57 k domu č.p.
10. Celkové náklady činily 81.000,- Kč.
Během volebního období se připravovala projektová dokumentace a průzkumná šetření pro záměr
budování splaškové kanalizace. Na zhotovení dokumentace byla získána dotace ve výši 50 procent
projekčních nákladů. V průběhu řešení projektu bylo nutno změnit projekční tým a nový tým řeší
projekt nově od začátku a v současnosti jej dokončuje . K úmyslu vybudovat splaškovou kanalizaci
došlo z několika podnětů; první podnětem byla informace ředitele Krajské správy silnic ing. Babniče ,
který na osobní schůzce v Bohuslavicích sdělil , že zásadní rekonstrukci silnic probíhajících obcí
nelze uskutečnit dokud pod silnicí nebudou uloženy všechny inženýrské sítě včetně kanalizace;
druhým podnětem je povinnost každého vlastníka nemovitosti ze zákona „ O vodovodech a
kanalizacích“ nakládat se splaškovými vodami předepsaným způsobem - likvidací na čističce
odpadních vod; třetím podnětem je odstranění
negativních vlivů na životní prostředí
nekontrolovaným vypouštěním splaškových vod do dešťové kanalizace, šíření zápachu z kanálových
vpustí v trase kanalizace. V neposlední řadě je splašková kanalizace zařízení patřící ke komfortu
života a zbavující vlastníky starosti s nakládáním se splaškovými vodami. Nelze vyloučit ani sankce
od příslušných orgánů za vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace.
V roce 2012 bylo provedena renovace a předláždění přístupových chodníků k oběma bytovým
domům č.p. 111 až 116. Celková cena díla činila 145.000,- Kč.
V roce 2013 byla provedena část záměru Renovace veřejného osvětlení v obci. Smyslem toho byla
úspora el. energie na veřejném osvětlení regulací příkonu svítidel v nočních hodinách. Cena díla
byla 125.000,-Kč. Úspora dosažená regulací činí 3350 KWh za rok , což je 22 % původní spotřeby.
V roce 2013 byl uskutečněn projekt „ Stavební úpravy prostoru autobusové zastávky“ . Byla
renovována budova autobusové zastávky, stání autobusů, zastávky a přilehlé zatravněné plochy.
Celkové náklady díla činily 1.590.000,- Kč, z toho dotace 460.000-, Kč.
V roce 2014 nebyla zahájena žádná finančně náročná akce, prováděla se pouze běžná údržba staveb
a majetku obce. Prioritou se stalo splacení zapůjčených finančních prostředků na investiční akce
v předchozích letech, což se z velké části podařilo.

Kultura a sport
V oblasti kultury byly zorganizovány nové tradiční kulturní události – obecní ples, oslava Dne
matek , rozsvěcování vánočního stromu, Mikulášská nadílka s ohňostrojem, vánoční setkání se
seniory. Ostatní, již obvyklé kulturní akce byly organizovány nebo podporovány – Dětský den,

Dětský maškarní ples, stavění a kácení májky, divadelní představení, cyklistická soutěž Hanácký
cestovatel. Některé akce byly podpořeny dary od sponzorů , za což jim patří poděkování. Obec
pořádá jednou ročně slavnostní vítání nových občánků narozených v obcích matričního obvodu
Bohuslavice. Obec provozuje knihovnu s veřejným internetem a přispívá každoročně na nákup
nových knih. V průběhu roku určení členové zastupitelstva navštěvují jubilanty při významných
životních jubileích s blahopřáním a věcným darem. Obec v roce 2014 zřídila svoje nové webové
stránky pro prezentaci obce a snadnější komunikaci s veřejností, zároveň naplnila legislativní
povinnost o zveřejnění údajů o obci. Stále se nedaří plnohodnotně využívat sportovní areál za
školou, který v době sezony vyžaduje denní údržbu sportovišť, především tenisového kurtu. Areál
potřebuje schopného a svědomitého správce s bydlištěm blízko sportoviště.
Základní škola
Záměrem obce zůstává udržet vyučování v rozsahu 9 ročníků z důvodu zachování významu obce a
rovněž i z důvodu dostupnosti školy pro místní žáky. Financování malých škol z ministerstva
školství je stále nedostatečné a stát si vynucuje dofinancování malých škol obcemi. Obec
vynakládá na provoz a vyučování ve škole v současnosti částku 2.070.000,- Kč za rok, z toho
spádové obce školy přispívají částkou 325.000,- Kč. Současně se realizují úsporná opatření
v provozu budovy. Po předchozích letech úbytku žáků ve škole nastal obrat a došlo k navýšení počtu
žáků na počet 71, výhled na příští rok slibuje další navýšení. Obec motivuje rodiče prvňáčků
k nástupu do zdejší školy příspěvkem 5.000,- Kč na učební pomůcky. Absolventům 9.ročníku jsou
obcí předávány pamětní listy a upomínkové předměty.
Charitní a příspěvková činnost obce
Obec je přispěvatelem dobročinných sbírek a sbírek na podporu potřebným. Pravidelně se účastní
Tříkrálové sbírky, přispívá finančně do Hospice na Svatém Kopečku a dalším zdravotním ústavům a
neziskovým organizacím. Domu pokojného stáří v Bohuslavicích obec poskytuje každoročně finanční
příspěvek ve výši 15.000,-Kč a jeho obyvatelům poskytuje obec vánoční dárkový balíček. Pro
podporu populačního růstu v obci je vyplácen rodičům novorozenců příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů
Obec je zřizovatelem jednotky a pečuje o ni, jak po stránce materiální , tak po stránce odborného
proškolení členů jednotky. V posledních letech byla jednotka vybavena dalšími prostředky,
elektrocentrálou, řetězovou motorovou pilou, zásahovými hadicemi a proudnicemi, hliníkovým
trojdílným žebříkem a nabíjecí svítilnou. Část finančních prostředků na pořízení bylo získáno jako
dotační příspěvek od Olomouckého kraje. Obec udržuje předepsaný technický stav hasičského vozidla
Praga V3S.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se aktivně a vstřícně zapojovali do řešení úkolů obce a těšíme
se na další spolupráci.
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