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Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.
Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov, sdělte nám to na e-mail
uvedený v dolní části zpravodaje.

Z radnice
V tomto týdnu se opětovně sešla pracovní skupina k novému strategickému plánu obce Božanov.
Na programu bylo vyhodnocení dotazníků od občanů obce. Do průzkumu se zapojilo 67,6 %
obyvatel obce starších 18 let. Spokojenost s vedením obce vyjádřilo 91,4 % obyvatel, částečnou
spokojenost 6,6 % obyvatel a nespokojenost 2 % obyvatel. Kompletní výsledky průzkumu budou
součástí strategického plánu obce na roky 2023 – 2032, který bude zveřejněn po dokončení a
schválení zastupitelstvem obce v první polovině roku 2022.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém listopadovém zasedání rozpočet obce na rok 2022.
Rozpočet počítá s příjmy ve výši 8 531 800 Kč, výdajive výši7 877 410 Kč, zapojením přebatku
hospodaření ve výši 400 000 Kč a splácením úvěru ve výši 1 054 290 Kč. V rámci rozpočtu se
počítá s nákupem techniky na údržbu zeleně, výstavbou kanalizace, opravou mostů a nákupem
mobiliáře. Dále v případě získání dotace i s rekonstrukcí zázemí pro sportovce a výstavbou
chodníku k rybníkům.
Od 1. 1. 2022 bude platit nová vyhláška o místním poplatku za odpad. Výše poplatku se pro rok
2022 částečně snižuje oproti roku 2021 a činí 850 Kč na obyvatele. Možnost zapojení do
„Slevového systému“ bude stejná jako v roce 2021 u trvale žijících obyvatel. Nově sedo systému
místního poplatku nebudou moci zapojit podnikající subjekty z důvodu zákonné povinnosti vedení
množství směsných odpadů u těchto subjektů.
Cena vodného a stočného zůstává pro rok 2022 stejná jako v roce 2021. Obec Božanov dokrývá
ze svého rozpočtu část nákladů na provoz stočného ve výši 45 900 Kč vzhledem k sociální
únosnosti výsledné ceny.
První adventní neděle
Z důvodu aktuálních protiepidemických opatření se 1. adventní neděle a s ní i spojené rozsvícení
vánočního stromečku, které se mělo konat v neděli 28.11.2021, ruší. Děkujeme za pochopení.
Silvestr 2021
Restaurace na křižovatce Vás zve na oslavu Silvestru, v pátek 31. 12. 2021 od 19 hodin,
silvestrovské menu bude za 260,- (občerstvení v podobě rautu a novoroční přípitek), uzavřená
společnost. Je nutné si místa rezervovat předem (rezervace platná po zaplacení, platba nejdéle do
17. 12. 2021). Bude nutné se prokázat certifikátem o očkování či prodělání nemoci v posledních
180 dnech. V případě zrušení akce z důvodu vládních nařízení budete včas informování a peníze
Vám budou vráceny.
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