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Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 1/2022

Slovo starosty
Vážení občané,

první číslo letošního 
zpravodaje vychází netradičně 

na začátku nového roku a je tak možnost zhodnotit 
uplynulý rok a naznačit plány do roku 2022.
 Akce, o kterých jsem psal v minulém zpravodaji, jsou 
většinou hotovy, jen komunikace k novým stavebním 
místům za hřbitovem se nepodařila úplně dokončit. 
Vzhledem k nepříznivému počasí v polovině prosince 
nešlo provést finální vrstvy asfaltu na již připravené 
vozovce. Toto by mělo být dokončeno podle počasí 
koncem března, nebo začátkem dubna. V podzimních 
měsících byly vyměněny lavičky a zábradlí na 
fotbalovém hřišti, kde bychom v letošním roce 
chtěli pokračovat v dalších opravách, na což byla 
vyčleněna určitá částka v již schváleném rozpočtu 
obce. Tento rozpočet se projednával na prosincovém 
jednání zastupitelstva obce a je značně navýšen oproti 
minulým letům, především v položce výdajů. Toto 
je umožněno úsporami z minulých let a rozhodně 
nemáme potřebu si na větší investice brát úvěry 
a zadlužovat tak naši obec. 
 Největší část výdajů by se měla v letošním roce 
týkat výstavby inženýrských sítí na připravovaných 
stavebních místech za DPS. Zde se dokončují 
projektové práce a připravuje se žádost o stavební 
povolení. Předpokládám, že v průběhu letošního 
roku by se mohlo začít s prodejem stavebních 
míst jednotlivým občanům. O případné možnosti 
prodejů budeme informovat, zatím není určena 
cena a podmínky prodeje, proto žádosti prozatím 
nepřijímáme. 
 Na podzim loňského roku byly položeny nové žulové 
schody na místní hřbitov, zde bychom letos ještě 
chtěli udělat další položení dlažby, které nemohlo být 
dokončeno vzhledem ke vzrostlému kaštanu, který 
bude nutno pokácet. V rámci oprav našeho kulturního 
domu probíhá rekonstrukce toalet u nové zasedací síně 
v 1. patře. Připravuje se studie na úpravu prostranství 
před touto budovou a rovněž probíhají přípravné práce 
na osazení výtahu a vyřešení možnosti přístupu do 
obou pater pro invalidní občany. 
 S ohledem na probíhající epidemiologickou situaci 
nemůžeme dopředu plánovat kulturní akce a musíme 
doufat, že se situace zklidní a budeme si moci užívat 
všechna doposud pravidelně uskutečňovaná setkávání. 
 Na závěr mi dovolte popřát všem občanům Božic 
vše nejlepší do nového roku 2022 a především to 
nejdůležitější – hodně zdraví.

Karel Hala, starosta obce

Policie České republiky varuje: Pozor, senioři jsou v ohrožení!
 
 Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme 
proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. 
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy 
osamocený způsob života, důvěřivost, a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá 
snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
 Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel 
se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnu-
ka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně 
potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že 
senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého 
seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem 
a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, 
samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně 
potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě 
smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně 
policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti 
a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
 Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za 
ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemoc-
nice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veře-
jného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým 
nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti 
situace.
 Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemoc-
ničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) 
zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který 
se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku 
překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá ex-
istenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. 
Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného 
robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon 
s následujícím vzkazem:
“Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. 
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného 
zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít 
u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, 
Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.”
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří 
navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do 
zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat 
o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
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Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 9. prosince 2021

v 18:00 v sále kulturního domu

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Miroslava 
Beneše a Tomáše Rauše.
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na r. 2022
Základní škola a mateřská škola Božice, příspěvková organizace 
2.000.000,- Kč
Služby Božice, příspěvková organizace 1.200.000,- Kč
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků) 50.000,- Kč
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 10.000,- Kč
ZSO Hrušovansko 31.300,- Kč
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko) 11.000,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova 9.100,- Kč
Okresní sdružení hasičů 1.500,- Kč
Město Znojmo (sociální služby) 37.800,- Kč
IDS JMK – dopravní obslužnost 157.000,- Kč
Senioři ČR, z.s., ZO Božice 30.000,- Kč
Svaz knihovníků a inf. pracovníků SKIP 600,- Kč
6. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022.
7. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024.
8. ZO pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem 
roku 2021) schvalováním rozpočtových opatření do 31. 12. 2021.
9. ZO pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření 
v roce 2022 do výše 500.000,- Kč.
10. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 84/5, zahrada o výměře 343 
m2 v kat. území České Křídlovice manželům O. a H. H., oba bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 41.503,- Kč. Náklady spojené s vkladem 
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
11. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 9331, orná půda o výměře 
73 m2 v kat. území Božice manželům D. a A. T., oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 8.833,- Kč. Náklady spojené s vkladem 
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/154, ostatní plocha 
o výměře 41 m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého na základě 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 660-543/2021 z pozemku 
parc. č. 860/107, P. F., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 4.961,- Kč. 
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
13. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8238/15, ostatní plocha 
o výměře 21 m2 v kat. území Božice, vzniklého geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemku č. 1049-663/2021 z pozemku parc. č. 8238/1, B. 
D., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2.541,- Kč. Náklady spojené 
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
14. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 860/153, ostatní 
plocha o výměře 1313 m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 652-164/2021 z pozemku 
parc. č. 860/107, N. Z., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
15. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. 
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČ: 28085400 na pozemky 
parc. č. 8107 a 8138 v kat. území Božice - „Božice, přípojka kNN Š. M.“.
16. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 2/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Z jednání Rady obce a plánované investice pro rok 2022

Ve druhé polovině roku 2021 se Rada obce zabývala běžnou agendou jako je projednávání podkladů pro zasedání zastupitelstva obce, přidělování vol-
ných nájemních bytů, projednávání žádostí o prodloužení nájemních smluv v bytech, žádostmi o pronájmy pozemků a podobně. Dále byly projednány 
a schváleny rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných obcí, a to Služeb Božice, a Základní školy a mateřské školy Božice. Starosta pravidelně 
v Radě obce informuje o probíhajících pracích v obci.
 Velmi důkladně jsme se zabývali naplánováním investičních akcí pro letošní rok. Jak již zmiňuje starosta obce na jiném místě tohoto zpravodaje, 
vzhledem k ušetřeným financím z minulých let jsou v rozpočtu navýšeny některé výdajové položky, a díky těmto úsporám si můžeme dovolit zafinanco-
vat všechny plánované akce z vlastních zdrojů bez využití úvěrů. 
Plánované investiční akce pro rok 2022:
- dokončení chodníku k nádraží + nové veřejné osvětlení k nádraží
Pro tuto akci je již vystaveno stavební povolení, a protože se jedná o větší akci, tak bychom zde chtěli využít vhodný dotační titul. 
- vybudování drobnějšího mokřadu (tůně) u Božického rybníka
Tato akce je již také povolena, bude zadáno výběrové řízení – i tuto realizaci může částečně pokrýt vhodná dotace.
- zasíťování 39 nových stavebních míst za DPS
Dokončují se projektové práce a připravuje se žádost o stavební povolení. V letošním roce by mohl být zahájen prodej stavebních míst.
- výměna oken a oprava fasády na smuteční síni
- oprava fasád, podbití a dalších prvků na budovách č.p. 374 (pošta, knihovna, byty) a č.p. 384 (hřiště, prodejny)
- nové střídačky a osvětlení na fotbalovém hřišti
- opravy komunikací (např. rozcestí u I. MŠ, cesta u Hanzlíkového, cesta pod bytovkami u hřiště)
- opravy chodníků
- nákup nové komunální techniky (sekačka pro veřejnou zeleň, zametač přestavitelný na zimní údržbu chodníků)
- výstavba garáží pro hasičská auta 
Je vystaveno stavební povolení a připravuje se položkový rozpočet pro zadání výběrového řízení.
- pořízení nového hasičského auta (cisternové automobilové stříkačky)
Byla podána žádost o podporu z dotačního titulu.
- výměna zbývajících oken na budově obecního úřadu
- zdvihací plošina 
Plošina řeší přístup pro osoby se zdravotním omezením do sálu KD nebo jídelny, a do kanceláří OÚ. Připravuje se projekt a položkový rozpočet akce.

Většina z výše zmíněných akcí je již ve fázi rozpracovanosti a tak pevně věřím, že se všechny povede úspěšně dovést do zdárného konce. 

Jiří Čada, místostarosta
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2021 2021 2022
Schválený Upravený Schválený

1111 6 100 000 6 100 000 6 100 000
1112 90 000 90 000 190 000
1113 550 000 550 000 600 000
1121 3 500 000 3 500 000 5 100 000
1122 500 000 550 000 600 000
1211 11 600 000 11 600 000 11 600 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 0 0
1345 740 000 740 000 800 000
1341 17 000 17 000 17 000
1343 2 000 2 000 2 000
1381 Daň z hazardních her 120 000 120 000 150 000
1356 20 000 20 000 20 000
1361 35 000 35 000 35 000
1511 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Tř. 1 25 774 000 25 824 000 27 694 000

1032 200 000 200 000 200 000
2341 4 400 4 400 4 400
3113 317 000 317 000 17 000
3231 76 800 76 800 76 800
3313 Příjmy ze vstupného a prodeje zboží 10 000 10 000 10 000
3314 7 000 7 000 7 000
3341 2 000 2 000 2 000
3349 2 000 2 000 2 000
3419 3 000 44 000 3 000
3421 5 000 5 000 5 000
3632 12 000 12 000 17 000
3639 1 505 300 1 575 300 1 010 000
3725 170 000 170 000 200 000
3749 Přijaté neinv.dary 0 0 0
6171 130 000 130 000 150 000
6310 100 000 160 000 70 000

2420 Splátka půjčených prostředků(MAS Hruš.) 0 0 0
Tř. 2 2 044 500 2 115 500 1 774 200

3639 500 000 500 000 20 000 000
3612 Příjmy z prodeje bytů 9 000 000 9 000 000 0

Tř. 3 9 500 000 9 500 000 20 000 000
4112  Transfery (dotace) na výkon státní správy 880 700 875 700 875 700
4111 Neinv.přij.transfery ze SR (volby) 0 391 500 0
4113 Neinv.přij.transfery ze st.fondů 0 23 800 0
4121 Neinv.přij.transfery od obcí 0 5 000 5 000
4111 Jednoráz.příspěvek obcím ze SR 0 0 0
Tř. 4 880 700 1 296 000 880 700

38 199 200 38 735 500 50 348 900

8115 2 200 000 6 579 800 13 800 000
Tř. 8 2 200 000 6 579 800 0

40 399 200 45 315 300 64 148 900

Příjmy z úroků a dividend

PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM

FINANCOVÁNÍ

Financování celkem
Finanční prostředky z minulého roku

Přijaté transfery celkem:
PŘÍJMY CELKEM:

Nedaňové příjmy celkem:
Příjmy z prodeje pozemků a ost.nemov.věcí

Kapitalové příjmy celkem:

Příjmy z pronájmu -hřiště

Příjmy z prodeje dřeva - lesy

Příjmy z pronájmu, služeb, ost.nedaň.příjmy 

Příjmy z pronájmu smut.obř.síně, hřbitovní poplatky
Příjmy z poskyt.služeb,pronájem pozemků,nebyt.prostor
Přijaté nekap.příspěvky-EKO-KOM

Příjmy z poskyt. služeb a pronájmu-ZUŠ

Příjmy z poskyt.služeb-knihovna
Příjmy za hlášení obec.rozhlasu

Příjmy z pronájmu -rybník
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-I.MŠ,odvod PO ZŠ

Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem:

Správní poplatky

Příjmy z prodeje novin NIVA
Příjmy z pronájmu-klubovna na hřišti

Daň z přidané hodnoty

Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Příjmy z úhrad z dobýv.prostoru

Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec

Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
 IČ: 00293164

Rozpočet (Kč)

Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Položka Paragraf

 IČ: 00292567

Obsah

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 - PŘÍJMY



4

2021 2021 2022
Schválený Upravený Schválený

1014 15 000 15 000 15 000
1032 125 000 125 000 125 000
1036 33 200 33 200 33 200
2143 16 000 16 000 16 000
2144 93 500 127 900 79 300
2212 4 160 000 5 160 000 11 110 000

1 160 000 1 160 000 1 110 000

3 000 000 4 000 000 10 000 000

2219 3 435 000 4 435 000 5 135 000
935 000 935 000 635 000

2 500 000 3 500 000 4 500 000

2292 Výdaje na dopravní územní obslužnost 77 700 77 700 157 000
2310 2 034 000 3 401 000 3 034 000

6xxx 2 000 000 3 367 000 3 000 000

2321 620 000 620 000 3 120 000
6xxx 500 000 500 000 3 000 000

2341 1 105 000 1 105 000 2 105 000
6xxx 1 000 000 1 000 000 2 000 000

3113 2 500 000 2 500 000 2 500 000
5xxx příspěvek PO 2 000 000 2 000 000 2 000 000

500 000 500 000 500 000

3231 121 000 121 000 131 000
6xxx 0 0 0

3313 476 000 476 000 466 000
6xxx 300 000 300 000 300 000

3314 725 800 725 800 764 800
6xxx 0 0 0

3319 143 000 143 000 143 000
3326 130 000 230 000 230 000
3341 171 000 171 000 171 000
3349 62 000 62 000 62 000
3392 90 000 90 000 90 000
3399 143 000 143 000 143 000
3412 Sportov.zařízení ve vlastnictví obce 0 0 0
3419 360 000 460 000 1 033 000

6xxx 0 100 000 100 000
3421 155 000 355 000 155 000

6xxx 0 200 000 0
3611 2 100 000 2 100 000 600 000
3612 440 000 490 000 2 028 000
3631 1 145 000 1 845 000 1 845 000

545 000 545 000 545 000

600 000 1 300 000 1 300 000

Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Ostatní tělovýchovná činnost

Využití volného času dětí a mládeže

Podpora individuální bytové výstavby
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
5xxx

6xxx

Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
 IČ: 00292567

Rozpočet  (Kč)PARAGR
AF 
§

Obsah

Základní škola

Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Lesní hospodářství - Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch

Silnice

6xxx

Pitná voda

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - ostatní služby

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022 - VÝDAJE

5xxx 

6xxx

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5xxx

6xxx

Základní umělecké školy

Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - kino

Činnosti knihovnické - knihovna+IC

Ostatní záležitosti kultury

Vodní díla v zemědělské krajině

1
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2021 2021 2022
Schválený Upravený Schválený

PARAGR
AF 
§

Obsah

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče3632 596 000 696 000 1 446 000
346 000 346 000 1 446 000

250 000 350 000 0

3633 70 300 70 300 1 070 300
3635 100 000 100 000 100 000
3639 3 255 000 3 255 000 2 306 000

855 000 855 000 506 000

5xxx příspěvek PO 1 200 000 1 200 000 1 200 000

1 200 000 1 200 000 600 000

3721 100 000 100 000 150 000
3722 980 000 980 000 1 130 000
3723 300 000 300 000 320 000
3725 570 000 570 000 274 100

300 000 300 000 0

3726 263 000 263 000 265 000
3745 405 200 428 900 770 200

6xxx 0 0 300 000
3900 55 000 55 000 55 000
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 37 800 37 800 37 800
5213 50 000 50 000 50 000
5311 Bezpečnost a ochrana 0 0 0
5512 2 800 000 2 800 000 9 899 500

6xxx 2 500 000 2 500 000 9 500 000

6112 2 420 000 2 420 000 2 540 000
6114 Volby do PS Parlamentu ČR 0 0 0
6171 6 678 900 6 878 900 7 106 300

6 178 900 6 378 900 6 306 300

500 000 500 000 800 000

6310 25 000 25 000 25 000
6320 60 000 60 000 60 000
6399 1 150 000 1 200 000 1 250 000
6402 6 800 6 800 2 400
6409 0 0 0

VÝDAJE CELKEM: 40 399 200 45 355 300 62 148 900

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 0 0
VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM: 40 399 200 43 932 400 64 148 900

5xxx běžné výdaje
6xxx kapitálové výdaje

Podrobný rozpis rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Projednáno na 16.zastupitelstvu obce dne 9.12.2021, č.usn. 16/2021
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 05.01.2022

Sejmuto z úřední a elektronické desky dne: dnem schválení nového rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5xxx

6xxx

Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - Sběrný dvůr
6xxx

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Ochrana obyvatelstva

Požární ochrana - dobrovolná část

Zastupitelstva obcí

Činnost místní správy
5xxx

6xxx

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

Pohřebnictví
5xxx

6xxx

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování

FINANCOVÁNÍ

2

Pozvánka na
17. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v nové zasedací místnosti
(bývalá knihovna) obecního úřadu Božice

10. 02. 2022 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Nové osvětlení

V prosinci byly na cyklostezce k Zámlýní osazeny nová LED světla veřejného osvětlení se solárním panelem. Tato světla jsou nastavena pro automatický 
provoz. Svítidlo se automaticky zapíná soumrakovým čidlem a v případě, že se v jeho okolí nevyskytují chodci či automobily, je v provozu na tzv. 
„úsporný režim“.
Protože je tato komunikace hojně využívána zejména obyvateli Českých Křídlovic k procházkám a venčení psů, byla zde instalována dopravní znač-
ka „zákaz vjezdu motorových vozidel“. Mnoho řidičů tento zákaz ignorovalo, byli jsme tak nuceni požádat Policii ČR o součinnost a dohled nad 
dodržováním tohoto zákazu. 

Bylo také přidáno jedno světlo ke hřišti s umělým povrchem za školou, toto světlo je doplněno USB konektorem pro dobití telefonu nebo tabletu a malým 
kompresorem, který mohou využít cyklisté k dohuštění kola.

Jiří Čada, místostarosta

Komunální odpady v obcích a městech jsou věčné téma, Božice nevyjíma-
je. Po letech stability se situace v odpadovém hospodářství začíná celkem 
dramaticky měnit. Hlavním důvodem je nařízení Evropské unie o naklá-
dání s odpady, které mimo jiné stanovuje úroveň třídění odpadů a zároveň 
stanovuje poplatky za skládkování směsného komunálního odpadu (dále 
jen SKO). Poplatek za skládkování SKO se z dnešních 800,- Kč za tunu 
bude postupně zvyšovat až na 1.850,- Kč za tunu v roce 2029.Také mini-
mální podíl separovaného odpadu se každý rok navyšuje - Česká republika 
se Evropské unii zavázala splnit nové cíle recyklace komunálního odpadu 
do roku 2025, kdy bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti 
komunálního odpadu. Do roku 2030 se podíl zvýší na 60 % a do roku 2035 
na 65 % - budeme muset intenzivně zapřemýšlet nad tím, jak náš odpadový 
systém změnit, abychom těchto cílů dosáhli. Mimo tato navyšování při-
stoupila již podruhé ke zvýšení cen za své služby svozová společnost AVE. 
Předpokládáme, že i v následujících letech budou ceny za likvidaci odpadu 
ještě stoupat.

Byli jsme tedy nuceni od 1.1.2022 zvýšit poplatek za svoz směsného ko-
munálního odpadu na 720,- Kč na jednoho poplatníka. Našim cílem není 
zvyšování poplatků občanům obce, ale nastavení systému odpadového 
hospodářství tak, aby rozdíly mezi příjmy a výdaji byly co nejnižší.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byla k tomuto tématu celkem 
dlouhá debata, ze které vzešlo několik námětů, které by mohly vést ke 

zvyšování podílu tříděného odpadu v naší obci. Jakým směrem se Božice 
vydají a jaká k tomu zvolí opatření, bude předmětem dalších diskuzí a 
rozhodnutí zastupitelů. Pokud se chceme chovat ohleduplně k přírodě, 
budeme muset změnit své myšlení a hlavně přístup k této problematice.

Proč není v lednovém SIPO poplatek za odpad?

V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Božice č. 2/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „odvoz 
odpadů“) a v návaznosti na změny placení poplatku za odvoz odpadů pro-
střednictví SIPO, které již proběhly v loňské roce oznamujeme, že v roce 
2022 bude placení poplatku za odvoz odpadů prostřednictvím SIPO pouze 
3x ročně a to:

v SIPO 3/2022 (za měsíce leden - duben)

v SIPO 7/2022 (za měsíce květen - srpen)

v SIPO 10/2022 (za měsíce září - prosinec).

Výše poplatku je 720,- Kč za osobu.

Jiří Čada, místostarosta

Co dál s komunálními odpady v Božicích?

Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. 
Grafické zpracování: Timotei Bernard,

Tisk: Tiskárna Koutecký Václav. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BY MĚLO BÝT v Březnu 2022

Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996
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Tenis: Sourozenci Škrobovi stříbrní

V barvách TBK Hrušovany n. Jev. úspěšně startují i božičtí tenisté Leona Škrobová a Miloš Škrob. Ve dvou letních celorepublikových turnajích mladších 
žáků a žákyň, které se odehrály na hrušovanských kurtech, brali se svými parťáky 2x stříbro ve čtyřhrách a Leona jednou bronz ve dvouhře. 
 
O víkendu 3. – 5. července se na tenisových kurtech v Hrušovanech n. Jev. odehrál celorepublikový turnaj v rámci ČTS Mladších žákyň a žáků. Celkově 
se turnaje zúčastnilo zhruba 20 dětí, z toho 8 hrajících za TKB Hrušovany n. Jev.
Nejlépe se dařilo Leonce Škrobové, která se umístila na třetím místě ve dvouhře a se svou deblovou parťačkou získala krásné druhé místo za čtyřhru! 
Z chlapců byl nejúspěšnější Samuel Kukleta, který došel až do finále, kde bohužel už neuspěl, ale i tak je druhé místo fantastický výsledek! Ve čtyřhře 
chlapců se nejlépe umístili (2. místo) Miloš Škrob se svým parťákem Ríšou.
 
Další celorepublikový turnaj ČTS se odehrál na hrušovanských tenisových kurtech o víkendu 4. září. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 dívek a 13 chlapců, 
z toho hrušovanští Jan Zetocha s Milošem Škrobem a z dívek Romana Gáborová, Leona Škrobová a Marie Šopíková. Z chlapců se nejvíce zadařilo 
Mildovi Škrobovi, který se svým parťákem ve čtyřhře došel až do finále!! Stejné štěstí měla i jeho starší sestra Leonka, která si se svou parťačkou Sofčou 
také zahrála o zlatý pohár. Ani jednomu páru však finálové utkání příliš nesedlo, i tak ale oba získali krásný stříbrný pohár, který jim udělal velikou 
radost.
Všem našim hráčům moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.
 

za TBK Hrušovany n. Jev. Andrea Gargoňová

V Božicích se rozloučili se střední a dlouhou vlnou

Výstava k ukončení vysílaní českého Rozhlasu na středních a dlouhých vlnách proběhla v neděli 19. prosince 2021 v přísálí božického kina Marta. Nejen 
informace na nástěnkách, které poskytly informace o historii vysílání, ale i stávajících vysílačích Topolná (DV), Liblice (SV), Domamil (SV), tak i pěkná 
výstavka historických a stále funkčních přijímačů. Návštěvníci tak měli poslední příležitost si tyto veterány prohlédnout za provozu. Starší zavzpomínali 
na chvíle strávené u přijímačů a poslechu vyprávění Hajaji, mladší udivovaly nažhavené elektronky.  
A tak nezbývá než rozloučit s vlnami, které nás informovali už za války, nebo třeba o příjezdu sovětských vojsk, ale i o povodních, kdy dokonce vysílač 
RVS Topolná vysílal i přesto, že byl zaplaven a pracovníci zde jezdili na člunech. 

Ivan Hudec ml.
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POZOR !  KONČÍME  31.12.2021

Poslech rozhlasu pomocí rozhlasového přijímače je již asi běžnou kratochvílí našeho života. Získáváme tak nejen informace, nové vědomosti, zábavu a to 
vše proložené notnou dávkou písniček a hudby.
Asi největším zprostředkovatelem této služby je Československý – dnes Český rozhlas.  ČRO  provozuje mnoho stanic.  Navíc je doplňuje řada 
soukromých stanic. Vysílaní na jednotlivých vysílačích zajišťují pro ČRO  České radiokomunikace.

Takto, jako Péťa, si už poslech neužijete. Bohužel.

Vedení ČRO se rozhodlo o ukončení vysílání v pásmu AM, tedy středních 
a dlouhých vln. V těchto pásmech je šířeno vysílání na SV – ČRO Dvojka 
a na DV – ČRO Radiožurnál.  Ukončení vysílání bylo k 31.12.2021.
Pro nás nejbližší vysílač středních vln je  RVS Domamil u Moravských  
Budějovic. Ten šíříl mimo Dvojky i soukromou stanici Český Impuls.  Obě 
stanice přestanou být tímto způsobem šířeny.  Jediná vysílací stanice v ČR 
šířící Radiožurnál  na dlouhé vlně je RVS Topolná ( Zlínsko). 
Pokud jste tedy posluchačem rozhlasových stanic v těchto vlnových 
pásmech, musíte od nového roku tyto stanice poslouchat v pásmu velmi 
krátkých vln VKV neboli FM. Další možností je poslech pomocí digitál-
ního radia DAB, nebo pomocí televizního přijímače DVB-T2.
Šíření rozhlasu pomocí středních a dlouhých vln je nestarším způsobem 
vysílání. Dle ČRO je tento způsob vysílaní značně nerentabilní a finančně 
a energeticky náročný.  
Ukončení tohoto vysílaní bohužel vyřadí z provozu všechny rozhlas-
ové přijímače, které přijímat VKV neumějí, nebo jsou pro VKV příjem 
sice vybaveny, ale jedná se o takzvanou východní normu.  Ta počítala 
s frekvenčním rozsahem VKV  61-73 Mhz, ale současné pásmo je v roz-
mezí 88-108Mhz. Většinou se jedná o téměř všechny přijímače Tesla.  
Upravit starý přijímač je technicky takřka nemožné.

Informace z božické knihovny  
Od posledního čísla zpravodaje se v knihovně uskutečnilo několik akcí. Jarní nocování v knihovně bylo již několikrát přeloženo kvůli covidu, ale na-
konec se přeci jen uskutečnilo, a to 22. října. Připomněli jsme si českou pohádkářku Boženu Němcovou a nechyběla ani stezka odvahy, která proběhla 
v místním lesoparku. Uskutečnily se také podzimní dílničky, byla vyhlášena výtvarná soutěž „Můj anděl strážný“, ve které se na 1. místě umístil M. Bo-
háč, na 2. místě T. Petrůsková a na 3. J. Mikoška. Knihovnu navštívily děti z I. MŠ a ZŠ na besedách a čtenářských lekcích. Zimní dílničky, které se měly 
konat 1. a 15. prosince, se nakonec uskutečnily jen 15. prosince, protože knihovna musela být od 15. listopadu do 12. prosince uzavřena. Ani nám se 
nevyhnul covid. 
20. prosince jsme se v naší knihovně sešli na pracovní poradě profesionálních knihovníků s kolegyněmi a kolegou z Městské knihovny Znojmo a z profe-
sionálních knihoven Znojemska.
Na jaře nás čeká další ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti “Březen, měsíc čtenářů“. Jejím vyvrcholením by měla být 1. dubna 2022 
„Noc s Andersenem“. Doufejme, že nám ji opět nezmaří opatření proti covidu. Více informací o připravovaných akcích získáte v knihovně a na Face-
booku knihovny. 

Simona Juhaňáková

Staré přijímače však nevyhazujte. V pásmu středních vln vysílají i nadále některé soukromé stanice. Ty sice nemají v současnosti pokrytí u nás na 
Moravě, ale probíhají již jednání např. o spuštění soukromého vysílače SV  Brně. 

Tak dobrý příjem.
Ivan Hudec ml.


