VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE BOŽANOV
ZA ROK 2017
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1. Členové zastupitelstva, volené orgány obce a činnost
obecního úřadu
1.1 Zastupitelé a výbory
Zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v roce 2014.
Složení zastupitelstva
Jméno
Funkce
Zastupitel

1

David Bažout

2

Ladislav Dub

Zastupitel

3

Tomáš Franc

Zastupitel

4

Jana Gagová

Zastupitel

5
6

Ing. Lukáš Hartwich
Josef Ptáček

Místostarosta
Místostarosta

7

Karel Rejchrt

Starosta

8

František Roubal

Zastupitel

9

Martin Špreňar

Zastupitel

Složení kontrolního výboru
Jméno
Funkce
Předseda výboru

1

Ladislav Dub

2

David Bažout

Člen výboru

3

Jana Gagová

Člen výboru

Složení finančního výboru
Jméno
Funkce
Předseda výboru

1

Tomáš Franc

2

Stanislava Květoňová

Člen výboru

3

Martin Špreňar

Člen výboru

1

1.2 Přehled jednání zastupitelstva obce v roce 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

23.02.2017




poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na hudební festival „Za poklady
Broumovska“, Agentuře pro rozvoj Broumovska, z.s..
směnu pozemků p.p.č. 32, 33, 2707 a st. č.12 o celkové výměře 3159 m2 ve
vlastnictví Obce Božanov za pozemky p.p. 1247/8, 1247/10 a 1247/12
o celkové výměře 3397 m2

16.05.2017





výsledek inventarizace majetku Obce Božanov a vyřazení nepotřebného
majetku dle návrhu inventarizační komise
uvolnění částky 50 tis. korun z rozpočtu obce na vybudování veřejného
osvětlení ze středu obce směrem k nově budovanému multifunkčnímu domu
částku 50 tis. korun na opravu mechanické části hodin na kostele sv. Máří
Magdaleny v Božanově

22.06.2017






„Závěrečný účet obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad “
založení společnosti s ručením omezeným Vodovody a kanalizace Božanov,
s.r.o. se základním kapitálem ve výši 15 000,- Kč,
„Účetní závěrku Obce Božanov“ za rok 2016
kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem čp. 3 v k.ú. Božanov

31.08.2017




pronájem nebytových prostor prodejny potravin v čp. 4 firmě HRUŠKA spol.
s r.o.
přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 1 000 000,- Kč
(slovy: jeden milión korun českých) na financování stavby multifunkčního
domu se splatností do 31.12.2020

30.11.2017





rozpočet Obce Božanov na rok 2018 je sestaven jako přebytkový
zrušení pravidel P1/2013 o poskytování příspěvku na výstavbu ČOV a P1/2011
o poskytování příspěvku na opravu fasád k 30.11.2017
obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, o místním poplatku za odpad
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1.3 Činnost obecního úřadu
Obecní úřad tvoří:
Vedení obce:
starosta obce:
místostarosta obce:
místostarosta obce:

pan Karel Rejchrt
pan Josef Ptáček
Ing. Lukáš Hartwich

Zaměstnanci obecního úřadu:
administrativní pracovnice a účetní EČ:

paní Eva Davidová

Zaměstnanci obce:
údržbář:

pan Zdeněk Vejrosta
pan Václav Dvořák

Chod obecního úřadu zajišťuje starosta obce. V případě dlouhodobé
nepřítomnosti zastupují starostu místostarostové. Starosta obce je pro svou
funkci uvolněn. Součástí obecního úřadu je také administrativní pracovnice,
která současně vede účetnictví v ekonomické činnosti a zajišťuje poštovní
služby PARTNER a CzechPoint. V porovnání se srovnatelnou činností
obdobných subjektů je personální zajištění chodu obce značně
poddimenzováno, což vede na jedné straně k úspoře finančních prostředků,
na druhé straně ovšem klade vysoké nároky na samotné zaměstnance.
Obec Božanov má rozsáhlou vedlejší ekonomickou činnost. Mimo
obvyklých běžných činností poskytovaných ostatními úřady, jako například
služba CzechPoint, která poskytne občanovi například výpis z katastru
nemovitostí, výpis z bodového rejstříku, výpis obchodního rejstříku atd.,
i služby poštovní v rámci projektu České pošty – Partner. Občané si tak
mohou vyřídit poštovní i úřední věci na jednom místě.
V průběhu roku obec zaměstnává ještě několik zaměstnanců na veřejně
prospěšných pracích a na dohodách o provedení práce. Náklady na mzdu
zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích hradí částečně Úřad práce.
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2. Kultura, školství, tělovýchova a spolková činnost
2.1 Kultura
Kulturní život v obci v roce 2017 byl již tradičně velmi bohatý. Na
pořádání sportovních a kulturních akcí se podílely vedle obce především
zájmové organizace a sdružení působící v obci. Za jejich aktivitu jim patří
naše poděkování.
Zájmové organizace a sdružení v obci:
„B“ klub Božanov
Božanovské čarodějnice
Myslivecké sdružení Božanov
Sbor dobrovolných hasičů Božanov
Spolek přátel obce Božanov
TJ Sokol Božanov
Přehled kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Božanov v roce 2017
Název akce
Novoroční vycházka

Pořadatel

Pořadatel

Rozloučení s létem

SDH Božanov

Božanovský masopust Karel Franc

Turnaj v nohejbale

TJ Sokol Božanov

Božanovský zelák

Posezení s důchodci

Obec Božanov

Taneční zábava

SDH Božanov

SDH Božanov

Drakiáda

SDH Božanov

Obec Božanov

Hubertská zábava

MS Božanov

Člověče nezlob se

TJ Sokol Božanov

Turnaj v šipkách

Spolek přátel
Božanova

Soutěž o pohár
starosty obce v
hasičském sportu
Den matek

Zastupitelé obce

Název akce

Spolek přátel obce

Stavění máje

SDH Božanov

Pálení čarodějnic

SDH Božanov

Soutěž o nejlepší
Bramborový salát

Božanovské
čarodějnice

Dětský den

TJ Sokol
Božanov SDH
Božanov

Vánoční turnaj ve
stolním tenise

TJ Sokol Božanov

Den pro obec

Obec Božanov

Poslední kop

TJ Sokol Božanov
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2.2 Spolková činnost
V naši obci působí několik spolků, jejichž činnost významně přispívá ke
kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů. Kromě dále zmíněných organizací,
jako jsou TJ Sokol Božanov a SDH Božanov, působí v obci B klub Božanov
dětí a mládeže. Klub pracuje pod Ulitou Broumov a veškeré náklady na jeho
činnost hradí Obec Božanov. Členové klubu se scházejí jednou týdně a věnují
se zájmovým činnostem.
Spolkem, který neodmyslitelně patří k naši obci, je Myslivecké sdružení
Božanov. Jeho členové se starají o zvěř v pronajaté honitbě a pořádají
kulturní akce pro veřejnost. V zimních měsících zvěř dokrmují a v letních
měsících se starají, aby nedocházelo k nadměrným škodám na polních
porostech. Vysoce hodnocená je také činnost členů MS Božanov pro potřeby
obce, jako jsou brigády na úklid klestí po těžbě dřeva, nebo výsadba nových
lesních porostů.
V obci jsou také dvě sdružení, která pracují na neformální bázi. Jsou to
Božanovské čarodějnice a Spolek přátel Božanova, kterým patří poděkování
za jejich aktivitu při pořádání kulturních akcí v obci.
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2.3 Školství
Obec Božanov nemá zřízenou základní školu. Žáci navštěvující základní
školu v sousedních Martínkovicích, případě ve městě Broumov. 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 2017 částky 308 tis. Kč. Mzdové náklady na zaměstnance hradil
z převážné části Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Příspěvek na provoz
mateřské školy obec od rodičů nevybírá! Obec Božanov zahájila v roce 2016
výstavbu multifunkčního domu, jehož součástí jsou i prostory Mateřské
školy.

2.3 Tělovýchova
V oblasti tělovýchovy a sportu reprezentuje obec fotbalový oddíl. Fotbalový
oddíl mužů hraje okresní soutěž. V zimním období se hraje na sále Obecního
domu stolní tenis a ženy cvičí aerobic. V letním období, kromě již zmíněného
fotbalu, převažuje tenis, nohejbal či volejbal. Kladně lze také hodnotit
činnost členů TJ Sokol Božanov pro potřeby obce, jako jsou brigády na úklid
klestí po těžbě dřeva, nebo výsadba nových lesních porostů. Obec přispívá na
činnost TJ Sokol Božanov finančními prostředky na pořádání kulturních a
sportovních akcí pro veřejnost. Náklady na údržbu majetku sportoviště, který
je od roku 2012 majetkem Obce Božanov, dosáhly výše 9 tis. Kč.
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3. 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. V roce 2017 obec přispěla na činnost spolku
SDH finančními prostředky na pořádání kulturních a sportovních akcí pro
veřejnost. Kladně lze také hodnotit činnost členů SDH pro potřeby obce, jako
jsou brigády na úklid klestí po těžbě dřeva, nebo výsadba nových lesních
porostů. Nezastupitelnou úlohou sboru dobrovolných hasičů je pořádání
kulturních a společenských akcí a reprezentace obce. Finanční prostředky na
zajištění chodu zásahové jednotky dosáhly v roce 2017 částky 55 tis. Kč.
Investiční prostředky na výstavbu multifunkčního domu, jehož součástí jsou
prostory pro SDH, dosáhly v roce 2017 částky 2 672 tis. Kč. V roce 2017 se
jednotka SDH zúčastnila několika okrskových soutěží v požárním sportu a
organizačně zajistila soutěž „O pohár starosty obce Božanov“, která proběhla
na hřišti TJ Sokol Božanov.
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4. Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství v obci bylo v roce 2017 zajištěno tímto
způsobem:
1. svoz a uložení domovního odpadu, pravidelným sběrem popelnic
2. ukládání skla ve sběrných zvonech (barevné - bílé)
3. ukládání plastů, pravidelným sběrem popelnic a kontejnerů
4. ukládání papíru, pravidelným sběrem popelnic a kontejnerů
5. ukládání textilu v kontejneru
6. svozem nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ukládání domovního odpadu v roce 2017 řešila obecně závazná vyhláška
obce Božanov č.1/2016, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním
odpadem v obci Božanov.
Na tuto vyhlášku bezprostředně navazuje obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích č. 2/2015, 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 2017 částku
256 tis. Kč. Příjmy z poplatků za odpad od občanů činily 170 tis. Kč. Rozdíl
ve výši 86 tis. Kč hradila obec ze svého rozpočtu.
Z důvodu zvýšeného
podílu tříděného odpadu, zvláště pak v letních měsících, byl zaveden svozový
systém nádob na plasty a papír u jednotlivých domácností. Do systému
tříděných odpadů se v obci zapojilo i několik drobných podnikatelů. Došlo
také k rozšíření sběrných míst, kterých je v obci nyní šest.
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6. Finanční hospodaření
6.1 Hlavní činnost
Výsledek rozpočtového hospodaření obce za rok 2017
Skutečnost roku po konsolidaci 2017
Příjmová část
Daňové příjmy

Výdajová část

6 601 023,51 Běžné výdaje

Ostatní příjmy

621 531,63 Investiční výdaje

Kapitálové příjmy

4 595 676,47

0,00

Dotace

3 044 467,75

Konsolidace příjmů

- 300 000,00

Celkem

6 226 392,31

- 300 000,00

9 967 022,89

Celkem

10 522 068,78

Stav vybraných aktiv a pasiv:
Aktiva

1.1.2017

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Finanční investice
Zásoby
Krátkodobý finanční majetek
Pohledávky
Aktiva celkem
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31.12.2017

454 515,40

464 785,40

74 827 038,16

88 509 658,65

7 000,00

22 000,00

208 767,87

130 253,41

1 330 805,19

687 847,46

728 594,51

272 793,26

77 556 721,13

90 087 338,18

Pasiva
Zůstatek úvěrů

1.1.2017
2 405 950,00

2 346 950,00

898 983,71

775 798,54

3 304 933,71

3 122 748,54

Závazky krátkodobé
Pasiva celkem

31.12.2017

Zůstatek na účtech hlavní činnosti

442 392,61 Kč

Zůstatek na úvěrových účtech

2 346 950,00 Kč

Zůstatek na běžném účtu ekonomické činnosti

118 668,85 Kč

Zůstatek v pokladně ekonomické činnosti

117 786,00 Kč

7. Stav obyvatelstva
Stav obyvatelstva v roce 2017:
Stav obyvatel k 01.01.2017:
Stav obyvatel k 31.12.2017:

359
361

Přistěhováno
Odstěhováno
Narozeno
Úmrtí

16
14
3
3

8. Nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných občanů v produktivním věku v roce 2017 poklesl
díky dobré ekonomické situaci, přesto je jedním z nejvyšších na
Broumovsku. Hlavní příčinou je nedostatek lépe placených pracovních míst
na Broumovsku a neochota dojíždět za prací do vzdálenějších míst.
V samotné obci zaměstnává obyvatele firma Granit Lipnice a Obec Božanov,
a dále postupně rozvíjející cestovní ruch.
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9. 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. Dále jsou v obci dvě
autoopravny. Pozitivně lze hodnotit rozvoj cestovního ruchu, který již jako
jediný generuje nová pracovní místa. K dalšímu vytváření nových pracovních
míst nedochází.

10. 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 a kemp Z Potoka, ubytování Arkáda ve
statku broumovského typu, penzion Zemanův Dvůr, drobné ubytování
v soukromí, jedna prodejna potravin a jedno místní pohostinství. Dále je
v obci vodní nádrž „Pod Korunou“, u které se nachází veřejné tábořiště.
K využívání volného času slouží víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a Obecní
dům. Na Polské straně hranice se pak nachází rekreační zařízení „Zalew“ s
možností koupání v letním období .

11. Hospodářská činnost
Obec Božanov v roce 2017 provozovala následující hospodářskou činnost:
lesní hospodářství
provoz vodovodů a kanalizací
obchodní činnost - prodejna potravin
- restaurace Na Křižovatce
- ubytovací služby
poštovní služby PARTNER
ostatní služby

11.1 Lesní hospodářství
S novým hospodářským rokem 2018, si dovoluji zastupitelstvo obce i
občany seznámit s průběhem a výsledky lesního hospodaření obce Božanov v
minulém roce.
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V hospodářském roce 2017 jsme po zpracování zimní nahodilé těžby
(vývraty a souše) pokračovali s obnovou mýtně zralých porostů v Úzké
stráni. V začátku hospodářského roku byla věnována pozornost nově
nakoupenému lesnímu porostu v lokalitě písník.
Pěstební činnost:
Pěstební činnost v tomto hospodářském roce se věnovala zalesnění běžných
holin ze zimní těžby v rozsahu cca 0,70ha. Celkem bylo vysázeno cca 3000
ks sazenic smrku ztepilého. Prořezávky byly provedeny na ploše 0,40
hektaru.
Letní část roku byla věnována, jako již tradičně ožínání nezajištěných
kultur a v podzimních měsících ochraně sazenic proti okusu lesní zvěří
přípravkem Aversol.
Těžební činnost:
Úmyslná mýtní těžba se dotkla především porostů v Úzké stráni ve Studené
vodě.
Celkem bylo v obecních lesích vytěženo 484m3 dřevní hmoty, modřínu,
smrku, borovice a buku. Z toho připadlo 90m3 na těžbu nahodilou.
Hasiči provedli výchovnou těžbu včetně vyklizení a přiblížení dřevní
hmoty v porostech do čtyřiceti let věku U písníku, na ploše 0,10 ha, pro
potřeby zabezpečení materiálu k pálení čarodějnic.
V rámci zimní těžby byly uvolněny nárosty přirozené obnovy smrku a buku
na ploše 0,20ha.
Ostatní činnosti:
Tak jako již tradičně si dovolím u této příležitosti poděkovat všem občanům
obce, zejména myslivcům, fotbalistům a hasičům, ale i příznivcům Božanova
za neutuchající vervu při pravidelném jarním setkávání u příležitosti jarního
zalesňování. Tato náročná a nikdy nekončící důležitá činnost, spojená
s obnovou obecních lesů, by bez jejich přičinění byla jen obtížně
realizovatelná.
Ing. Petr Bláha
lesní správce
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11.2 Provoz vodovodů a kanalizací
Obec Božanov je vlastníkem a do 30.9.2017 i provozovatelem vodovodu
a kanalizace v obci Božanov. Od 1.10.2017 provozuje vodovod a kanalizaci v obci
Božanov firma Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o., plně vlastněná Obcí
Božanov. Důvodem pro tuto změnu, byla snaha finančně zpřehlednit hospodaření na
úseku vodovodu a kanalizace. Kvalita vody je na vysoké úrovní a je sledována
pravidelnými laboratorními odběry. S kvalitou pitné vody se mohou odběratelé
seznámit na obecních stránkách v sekci hospodářské činnosti. Hlavní vodovodní řad
je z převážné části po rekonstrukci, na dokončení čeká úsek v délce cca. 600 bm. V
roce 2016 byla dokončena výstavba čistírny odpadních vod a centrální část
splaškové kanalizace. Stavební práce prováděla firma Broumovské stavební
sdružení, s.r.o.. Obec i nadále pokračuje ve výstavbě kanalizačního řadu, tak aby se
mohlo připojit co nejvíce odběratelů.

11.3 Obchodní činnost
Prodejnu potravin obec provozovala od roku 2008 do září 2017. Od září 2017
provozuje prodejnu firma Hruška. Pro část obyvatel je provoz prodejny jedinou
možností k nakupování základních potravin. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
většina obyvatel je s touto službou spokojena, a přeje si provoz prodejny zachovat.
Bohužel nám zde nefunguje mezigenerační solidarita, která by do obchodu přivedla i
ty obyvatele, kteří mají možnost nákupu jinde. Provoz prodejny je pro obec
dlouhodobě ztrátový.
Restauraci na Křižovatce provozuje obec od října roku 2014. Důvodem pro zahájení
provozu ve vlastní režii, byla častá výměna nájemců, což nepřispívalo ke kvalitě
poskytovaných služeb. Restaurace poskytuje stravovací služby široké veřejnosti
včetně rozvozu obědů seniorům v obci.

11.4 Poštovní služby
Poštovní služby PARTNER provozuje obec od ledna 2012. Došlo k rozšíření
provozní doby poštovních služeb a kladně lze jistě hodnotit i možnost pro občany
vyřídit si své poštovní záležitosti současně s těmi úředními. Obec tuto službu
vykonává smluvně pro Českou poštu za úhradu.

11.5 Ostatní služby
Obec v rámci své hospodářské činnosti poskytuje i další služby dle poptávky
občanů. Snahou obce je zajistit takové služby, o které je zájem ze strany občanů
a nejsou v obci k dispozici.
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