Elektronický
Elektronický

ZPRAVODAJ

Obec
Obec Božanov
Božanov // č.
č. 3
3 // 17.
17. února
února 2020
2020

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
Hospodaření obce Božanov prošlo auditním přezkoumáním.
Auditoři Královéhradeckého kraje provedli na začátku měsíce února každoroční přezkoumání
hospodaření obce. Kontrola se zaměřila na účetní operace, mzdovou agendu, nakládání s
majetkem, uzavřené smluvní vztahy a další činnosti vyplývající ze zákona o obcích a zákona o
rozpočtových pravidlech územně správných celků. Kontrolní orgán neshledal žádná pochybení a
shledal hospodaření obce bez závad.
Oprava místní komunikace.
Obec Božanov uspěla s žádostí o dotaci na opravu místní komunikace v dolní části obce.
Předpokládaný termín opravy je stanoven na měsíce srpen až říjen 2020. Předpokládané
náklady na opravu 500 bm místní komunikace jsou ve výši 1,6 mil. korun. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků.
Zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili nákup pozemků pro výstavbu rodinných
domů v obci Božanov. Na pozemcích by mělo vzniknout šest stavebních parcel, každá o výměře
cca. 1600 m2. Cílem tohoto projektu je zajistit nabídku stavebních parcel pro případné zájemce
o výstavbu rodinných domů.
Počet obyvatel obce se v roce 2019 snížil.
Poprvé od roku 1994 se počet obyvatel obce Božanov meziročně snížil. Po letech růstu a
stagnace se v loňském roce meziročně snížil počet trvale hlášených obyvatel z 362 na 350.
Přestože je naše obec jako jediná na Broumovsku vedena ve vymezení obcí Královéhradeckého
kraje,
jako
„obec
silná“
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9, nelze
nad touto skutečností jen mávnout rukou. Na počet obyvatel a návštěvníků obce jsou navázány i
služby v obci. Z tohoto důvodu se obec v posledních dvou letech orientuje na zajištění
dostupného bydlení v obci.

Božanovský masopust
Blíží se nám další ročník velmi oblíbeného Božanovského masopustu. Tato událost se bude
konat v sobotu 22. 2. 2020 od 11 hodin na návsi v Božanově. Můžete se samozřejmě těšit na
zabijačkové pochutiny, svařák, koblihy, maškarní průvod vsí, skvělou muziku a zábavu. Nebudou
chybět ani zabijačkové hody v obecní restauraci a pohřbívání basy. Srdečně zvou pořadatelé.

Božanovský zelák
V sobotu 7. 3. 2020 se bude konat další ročník oblíbeného Božanovského zeláku neboli
soutěže o nejlepší domácí nakládané zelí. Tuto akci pořádá Spolek přátel obce Božanov od 14
hodin na sále Obecního domu. Startovné činí 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.
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