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1. Členové zastupitelstva, volené orgány obce a činnost obecního úřadu
1.1 Zastupitelé a výbory
Složení zastupitelstva
Jméno

Složení kontrolního výboru

Funkce

1

David Bažout

Zastupitel

1

Ladislav Dub

Předseda výboru

2

Ladislav Dub

Zastupitel

2

Martin Pipota

Člen výboru

3

Jana Gagová

Zastupitel

3

Jiří Sloupenský

Člen výboru

4

Ing. Lukáš Hartwich

Místostarosta

5

Martin Pipota

Zastupitel

6

Josef Ptáček

Místostarosta

7

Karel Rejchrt

Starosta

1

Jana Gagová

Předseda výboru

8

Jiří Sloupenský

Zastupitel

2

David Bažout

Člen výboru

9

Martin Špreňar

Zastupitel

3

Martin Špreňar

Člen výboru

Složení finančního výboru

1.2 Přehled jednání zastupitelstva obce v roce 2011
10.02.2011 - schváleno podání žádosti na nákup lesní techniky, výstavbu sportoviště,
výstavbu skupinových ČOV a opravu márnice
- schválení příspěvku pro spolkové organizace v obci
07.04.2011 - schválen převod majetku TJ Sokol Božanov na Obec Božanov
- schváleno přijetí krátkodobého úvěru ve výši 1 mil. Kč od České spořitelny, a.s.
na předfinancování rekonstrukce veřejného osvětlení v horní části obce
- schváleno zadání projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
multifunkčního domu
- schválení daru ve výši 20 000,00 Kč na pořádání akce „Za poklady Broumovska
2011“
- schválilo přijetí daru ve výši 13 664,00 Kč od zastupitelů obce
12.05.2011 - schválen souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schválen prodej nepotřebného majetku obce
11.08.2011 - schválen prodej pozemku p.p.č. 1129/10
- schváleno poskytnutí daru MAS Broumovsko+ ve výši 6 000,00 Kč
29.09.2011 - schváleno poskytnutí příspěvku na dopravu pro Královéhradecký kraj
- schválena pravidla pro poskytování příspěvku na opravu fasád
- schválen plán zimní údržby komunikací

15.12.2011 - schválen rozpočet obce na rok 2012
- schválena vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za odpady
- schválena směrnice o používání technických prostředků Obce Božanov
- schváleno vyřazení DHM veřejného osvětlení a budovy garáže z majetku obce

1.4 Činnost obecního úřadu
Obecní úřad tvoří:
Vedení obce:
starosta obce:
místostarosta obce:
místostarosta obce:

pan Karel Rejchrt
pan Josef Ptáček
Ing. Lukáš Hartwich

Zaměstnanci obce:
administrativní pracovnice a účetní EČ: paní Eva Davidová
údržbář:
pan Miroslav Havlíček
vedoucí prodejny potravin:
paní Anna Milerová
Chod obecního úřadu zajišťuje starosta obce. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
zastupují starostu místostarostové. Starosta obce je pro svou funkci uvolněn. Administrativní
pracovnice a účetní ekonomické činnosti pracovala v roce 2011 na zkrácený úvazek. V
porovnání se srovnatelnou činností obdobných subjektů je personální zajištění chodu obce
značně poddimenzováno.
Obecní úřad poskytuje mimo obvyklých služeb také službu CzechPoint, která poskytne
občanovi například výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového rejstříku, výpis obchodního
rejstříku atd.
V průběhu roku obec zaměstnává ještě několik zaměstnanců ve veřejně prospěšných
pracích. Náklady na jejich mzdu hradí Úřad práce.

2. Investiční výstavba
V roce 2011 čerpala
Název akce

Vlastní podíl
obce

Dotace

Celkové
náklady

Nákup lesní techniky

378 900,00

371 000,00

749 900,00

Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa

184 875,00

554 625,00

739 500,00

Výměna vodovodního řádu a kanalizace ve
středu obce

150 000,00

600 000,00

750 000,00

Rekonstrukce pěší zóny ve středu obce

192 712,00

140 000,00

332 712,00

40 300,00

358 000,00

398 300,00

372 479,00 1 066 224,00

1 438 703,00

Oprava márnice I. etapa
Celkem

3. Kultura, školství a tělovýchova
3.1 Kultura
Kulturní život v obci v roce 2011 byl již tradičně velmi bohatý. Na pořádání sportovních a
kulturních akcí se podílely vedle obce především zájmové organizace a sdružení působící v
obci.
Zájmové organizace a sdružení v obci:
„B“ klub Božanov
Božanovské čarodějnice
Myslivecké sdružení Božanov
Sbor dobrovolných hasičů Božanov
Sdružení přátel obce Božanov
TJ Sokol Božanov

Přehled kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Božanov v roce 2011
Název akce

Pořadatel

Název akce

Pořadatel

Obecní maškarní ples

Zastupitelé
obce

Dětský den

TJ Sokol
Božanov SDH
Božanov

Ples hasičů

SDH Božanov

Soutěž o pohár starosty
obce v hasičském sportu

SDH Božanov

Maškarní karneval pro
děti

SDH Božanov

Rozloučení s létem

SDH Božanov

Kulturní program ke Dni
matek

Obec Božanov

Pyžamová zábava

SDH Božanov

Božanovský zelák

Sdruž. přátel
obce

Posezení s důchodci

Obec Božanov

Stavění máje

SDH Božanov

Adventní neděle

Obec Božanov

Pálení čarodějnic

SDH Božanov

Vánoční turnaj ve stolním
tenise

TJ sokol
Božanov

Malé letní dovádění

Obec Božanov

Poslední kop

TJ Sokol
Božanov

Sportovní událost roku 2011
Mezi vydařené sportovní akce roku 2011 lze jistě zařadit druhý ročník „Malého letního
dovádění 2011“, který se díky skvělému prvnímu místu v roce 2010 konal v naši obci.
Poslední červencovou sobotu se na hřišti
TJ Sokol Božanov utkalo 14 družstev
zastupujících jednotlivé obce Dobrovolného
svazku obcí Broumovsko. Soutěžilo se v
netradičních disciplínách a o zábavu nebyla
nouze. Naši obec reprezentovalo družstvo ve
složení David Bažout, Antonín Bluml, Ladislav
Dub, Pavel Chotěborský, Petra Korityáková,
Kateřina Szabóvá a František Vlach. Vítěznou
trofej si odvezla obec Vernéřovice, která jen
velmi těsně porazila obhájce z minulého
ročníku a to obec Božanov. Na třetím místě
se umístila obec Heřmánkovice.

Kulturní událost roku 2011
Mezi vydařené kulturní akce roku 2011 lze
jistě zařadit adventní odpolední program,
který připravil „B“ klub dětí a mládeže ve
spolupráci s obcí Božanov. Po ozdobení
vánočního stromu a vystoupení dětí z
Mateřské školy pokračoval program na sále
Obecního domu. Sál byl zaplněn do
posledního místa (cca. 120 míst !), což
pořadatelé ani ve snu neočekávali. O obsluhu
a malé pohoštění se postaraly Božanovské
čarodějnice. Po malé pauze potřebné k
přípravě mladých herců na divadelní
vystoupení jsme zhlédli vánoční pohádku v podání „B“ klubu, která i přes výpadek
elektrického proudu, za svitu svíček a mobilů, sklidila velký ohlas a aplaus. Na závěr se
dostavil Mikuláš s andělem a čerty, který za mírný úplatek v podobě básničky, či říkanky,
předal dětem balíček s ovocem a sladkostmi.

3.2 Školství
V oblasti školství obec hradí neinvestiční náklady za žáky navštěvující základní školu v
Martínkovicích. V roce 2011 se jednalo o částku 250 tis. Kč. V obci je zřízena PO Mateřská
škola, jejíž součástí je školní jídelna, kterou navštěvují děti předškolního věku. Náklady obce
na provoz mateřské školy dosáhly v roce 2011 částky 210 tis. Kč. Mzdové náklady na
zaměstnance hradil z převážné části Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Příspěvek na
provoz mateřské školy obec od rodičů nevybírá.

3.3 Tělovýchova
V oblasti tělovýchovy a sportu reprezentuje obec fotbalový oddíl. Fotbalový oddíl mužů
sestoupil v roce 2011 do nižší soutěže a od poloviny roku 2011 hraje okresní soutěž. Obec
přispěla v roce 2011 na činnost TJ Sokol Božanov částkou 40 tis. Kč. Další finanční prostředky
obdržela TJ Sokol Božanov na pořádání kulturních akcí.

4. Požární ochrana
Obec Božanov je zřizovatelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů s místní působností.
Jednotka slouží při hašení požárů, záchranných
pracích a při ostatních zásazích v územním
obvodu obce. Na požádání zasahuje i mimo
území obce Božanov. Tvoří ji občané obce, kteří
svoji činnost nevykonávají jako své zaměstnání.
Obec zajišťuje potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů po materiální stránce.
Na začátku roku 2011 došlo k požáru
hasičského auta a zničení jeho motorové části.
Obec
objednala
přestavbu
užitkového
automobilu na hasičský vůz. Jeho dodání se očekává v prvním čtvrtletí roku 2012.
Kladně lze také hodnotit činnost všech členů SDH pro potřeby obce. Nezastupitelnou úlohou
sboru dobrovolných hasičů je pořádání kulturních a společenských akcí a reprezentace obce.
V roce 2011 se jednotka zúčastnila několika okrskových soutěží v požárním sportu a soutěže
O pohár starosty obce Božanov, která proběhla na hřišti TJ Sokol Božanov.

5. Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství v obci bylo v roce 2011 zajištěno tímto způsobem:
1. svoz a uložení domovního odpadu pravidelným sběrem popelnic
2. ukládání skla ve sběrných zvonech (barevné - bílé)
3. ukládání plastů v kontejnerech
4. ukládání papíru ve sběrných zvonech
5. svozem nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ukládání domovního odpadu v roce 2011 řešila obecně závazná vyhláška obce Božanov
č.3/2010, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem v obci Božanov.
Na tuto vyhlášku bezprostředně navazuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.
1/2011, která řeší poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Božanov.
Náklady obce Božanov na likvidaci odpadů činily v roce 2011 částku 267 tis. Kč. Příjmy z
poplatků za odpad od občanů činily 163 tis. Kč. Rozdíl ve výši 104 tis. Kč hradila obec ze svého
rozpočtu.

6. Pozemní komunikace
Obec Božanov vlastní poměrně rozsáhlou síť místních komunikací. Komunikace jsou
rozděleny podle svého významu a důležitosti v paspartu místních komunikací, kde je
stanoven plán jak zimní, tak i běžné údržby. Komunikace jsou vesměs v dobrém stavu, na
rekonstrukci čeká pouze úsek do dolní části obce v délce cca. 2000 m. Obec zakoupila v roce
2011 potřebnou technikou na údržbu komunikací.

7. Finanční hospodaření
7.1 Hlavní činnost
Výsledek hospodaření obce za rok 2011
Skutečnost roku po konsolidaci 2011
Příjmová část
Daňové příjmy
Ostatní příjmy

Výdajová část
4 284757,11 Běžné výdaje

4 719 769,88

766955,2 Investiční výdaje

2 629 718,79

Dotace

4 093 824,00 Financování tř. 8

1 796 047,64

Celkem

9 145 536,31

9 145 536,31

Zůstatek na účtech hlavní činnosti
Zůstatek na úvěrových účtech
Zůstatek na běžném účtu ekonomické činnosti
Zůstatek v pokladně ekonomické činnosti

1.658.519,76 Kč
5.027.878,00 Kč
29.473,69 Kč
14.205,00 Kč

Vázané finanční prostředky pro rok 2012
Výstavba skupinových ČOV

912 000,00

Nákup hasičského automobilu

370 000,00

Splátka úvěru – lesní technika

378 900,00

Celkem

1 660 900,00

Stav vybraných aktiv a pasiv:
Aktiva

1.1.2011

Dlouhodobý nehmotný majetek

31.12.2011

371 498,40 Kč

371 498,40 Kč

59 451 490,50 Kč

61 008 603,10 Kč

Drobný hmotný majetek

1 228 032,95 Kč

1 251505,34 Kč

Pozemky

3 975 946,70 Kč

3 984406,04 Kč

381 686,48 Kč

1 148 922,49 Kč

7 000,00 Kč

7 000,- Kč

Zásoby

67 742,86 Kč

92 833,62 Kč

Peněžní prostředky

32 057,41 Kč

1 702 198,45 Kč

246 606,00 Kč

823512,96,- Kč

65 762 061,30 Kč

70 390 480,40

Dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhod. majetek
Finanční investice

Pohledávky
Aktiva celkem
Pasiva

1.1.2011

Zůstatek úvěrů

5 195 298,00 Kč

Závazky

65 456,00 Kč *

31.12.2011
5 027 878,00 Kč
1 794 301,31 Kč

5 260 754,00 Kč
6 822 179,31 Kč
* závazky vzniklé z předfinancování dotačních peněz na investiční akce v roce 2012

8. Stav obyvatelstva
Stav obyvatelstva v roce 2010:
Stav obyvatel k 01.01.2011:
Stav obyvatel k 31.12.2011:
Přistěhováno
Odstěhováno
Narozeno
Úmrtí

362
359

8 obyvatel
12 obyvatel
3 obyvatel
2 obyvatelé

9. Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných občanů v produktivním věku byl v naší obci v roce 2011 opět jedním
z nejvyšších na Broumovsku, k čemuž přispěla i celosvětová krize. Hlavní příčinou je
nedostatek pracovních míst na Broumovsku. V samotné obci je podnikání omezeno na
několik málo zemědělců, rekreační zařízení a těžbu pískovcového kamene v místním lomu.

10.

Podnikání v obci

V obci soukromě hospodaří několik zemědělců a zemědělských podniků. V
nezemědělském podnikání působí v obci firma Granit Lipnice, která využívá zdejší lom na
těžbu pískovcového kamene. K dalšímu vytváření nových pracovních míst nedochází.

11.

Turistika, volný čas

Přes obec vede cyklistická trasa, která je hojně využívána, jak ze strany našich občanů, tak i
občanů PR. V obci se nacházejí dvě velká rekreační zařízení, dále potom kemp Heerkens,
drobné ubytování v soukromí, jedna prodejna potravin a dvě místní pohostinství. V letních
měsících je zde ovšem nedostatek ubytování pro individuální návštěvníky obce. Dále je v obci
vodní nádrž „Pod Korunou“, u které se nachází veřejné tábořiště.
K využívání volného času slouží víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a nově
zrekonstruovaný sál obecního domu. Na Polské straně hranice se pak nachází rekreační
zařízení „Zalew“ .

12.

Hospodářská činnost

Obec Božanov v roce 2011 provozovala následující hospodářskou činnost:
lesní hospodářství
provoz vodovodů a kanalizací
provoz prodejny potravin
ostatní služby

12.1 Lesní hospodářství
Obec hospodaří v převážně smrkových lesích na celkové rozloze cca. 60 ha. Lesní hospodaření
v roce 2011 se zaměřilo především na likvidaci ohnisek nahodilé těžby, předmýtní úmyslnou
těžbu a pěstební údržbu zalesněných holin z předešlých období. Při úvaze o výši roční těžby
byl vzat v potaz též v dlouhodobém časovém horizontu mimořádně příznivý cenový vývoj na
trhu surového dříví.
Pěstební činnost:
Pěstební činnost v hospodářském roce 2011 se věnovala především zalesňování holin
vzniklých ze zimní těžby, výřezu plevelných dřevin v pasekách, opravě oplocenek a doplňování
již dříve založených kultur lesních dřevin. Agresivní růst buřeně si vyžádal zvýšenou intenzitu
prací v pěstební činnosti, zvláště ve vyžínání a chemické ochraně, na celkové ploše 10ha.
Těžební činnost:
Plánovaná mýtní úmyslná těžební činnost se soustředila do porostů v odděleních 2 a 3, tedy u
Červené skály a na Úzké stráni. V odděleních 1-Punarův les a 2-Červená skála byly provedeny
probírky. Celkový objem mýtní a předmýtní těžby dosáhl výše 1061,02 m3. Těžba byla
provedena převážně harwestorovou technologií. Nasazením těžebního uzlu se podařilo
ušetřit náklady v celkovém objemu 40.000,- Kč, ve srovnání s ruční těžbou. Úklid těžebních
zbytků proběhl pálením s využitím pracovníků obce Božanov.

Tržby z prodeje

1 877 169,43

Nákup služeb

Ostatní výdaje

450 128,31

1 877 169,43

156 415,00

Investiční
výdaje

Rozdíl

378 900,00
985 443,31

891 726,12

12.2 Provoz vodovodů a kanalizací
V roce 2011 došlo k rekonstrukci části vodovodního řádu ve středu obce. Obec investovala
do obnovy vodovodu částku ve výši 750 000,00 Kč. Současný dluh na obnově majetku
vodovodu je odhadován na 7 - 10 mil. Kč.

Tržby za vodné a
stočné

Běžné výdaje

378 181,70

188 263,99

378 181,70

Investiční výdaje

Rozdíl

750 000,00
938 263,99

-560 082,29

12.3 Provoz prodejny potravin
Prodejnu potravin obec provozuje od roku 2008. Pro část obyvatel je provoz prodejny jedinou
možností k nakupování základních potravin. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina
obyvatel je s touto službou spokojena. Bohužel nám zde nefunguje mezigenerační solidarita,
která by do obchodu přivedla i ty obyvatele, kteří mají možnost nákupu jinde. Prodejní ceny
potravin se obec snaží udržet na přijatelné výši. Tvorba cen je ovšem přímo úměrná obratu v
prodejně. Tržby na přelomu roku 2010 a 2011 zaznamenaly meziroční pokles díky finanční
krizi, což se negativně projevilo v hospodaření prodejny potravin.

Tržby z prodeje

Nákup zboží

1 734 833,57
1 734 833,57

1 490 533,74

Ostatní výdaje

Rozdíl

385 594,55
1 876 128,29

-141 294,72

12.4 Ostatní služby
Obec v rámci své hospodářské činnosti poskytuje i další služby dle poptávky.

V Božanově dne 07.03.2012

