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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

Jaká je cena pozemků v zastavěném a zastavitelném území naší obce?
Obec Božanov postupuje připrodeji svýchpozemků v souladu s přijatou směrnicí, která stanovuje
minimání cenu pozemku ve výši 100 Kč za metr čtverečný. To je minimální cena za kterou může
obec prodat pozemek v zastavěném a zastavitelném území. Směrnice stanovila cenu na dolní
hranici ceny obvyklé vycházející ze znaleckých posudků. V případě, že jsou na pozemek přivedeny
inženýrské sítě (vodovodní a kanalizačnípřípojka, elektrická přípojka nn) a příjezdová komunikace,
tak se cena navyšuje minimálně o náklady spojené s jejich pořízením. Při nákupu pozemkůse
postupuje obdobně.

Oprava komunikace dokončena.
Oprava místní komunikace v dolní části obce byla dokončena. Stavební firma Strabag, a.s., která
vzešla z výběrového řízení, předala opravenou komunikaci obci. Náklady na opravu komunikace
dosáhly výše 1,597 mil. korun. Obec získala na tento projekt dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 1,118 mil. korun.

Projekt k zadržování vody v krajině zahájen.
Stavební práce na projektu s názvem „Nádrž Božanov“ byly zahájeny. Na pozemcích u „Červené
skály“ vznikne rybník a několik mokřadů, a to vše k zadržování vody v krajině. Místo by mělo také
sloužit jako odpočinková zóna a místo pro setkávání občanů. Celkové náklady na realizaci tohoto
projektu dosáhnou výše 3,089 mil. korun. Obec získala na tento projekt dotaci z Ministerstva
životního prostředí ve výši 2,789 mil. korun.
Den matek a Den otců
Obec Božanov měla v plánu tento měsíc zorganizovat opožděnou oslavu Dne matek a Dne otců,
kdy by místní maminky a tatínky pozvala na divadlo a následně na večeři. Asi před měsícem, kdy
byla situace ohledně koronaviru a společenských akcí nejasná, vznikla anketa na webových
stránkách obce,kde jste mohli Vy, občané, hlasovat, zda chcete, aby se tato oslava konala či nikoli.
Hlasování dopadlo jednohlasně pro NE., avšak dnes už je i z vládních nařízení jasné, že ani tato
opožděná oslava se pořádát nebude.
Svatomartinská husa
V sobotu 7. listopadu se bude v Restuaraci na Křižovatce podávat mezi 17-19 hodinou
Svatomartinská husa (husí stehno cca 400 g, červené a bílé zelí, bramborový a houskový knedlík).
Pozor – husí stehna budou podávána pouze na objednávku předem (omezený počet kusů).
Objednávat můžete do vyprodání na číslech 602 694 481, 732 781 068 nebo přímo v restauraci –
objednávky jsou ZÁVAZNÉ!
V případě, že by se tato akce z důvodu vládních nařízení musela zrušit, poukaz bude platit na
příští/náhradní termín. Pokud by nastala situace ta, že byste měli poukaz objednaný a zaplacený, ale
z důvodu vládních nařízení (např. uzavření Vašeho okresu apod.) byste se nemohli dostavit, budeme
s Vámi jednat o kompenzaci těchto poukazů – například byste mohli poukaz využít na útratu za
jídlo ze stálého jídelního lístku.
Přehled kulturních událostí v měsíci říjnu
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