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Obecního úřadu Budiměřice
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období. Snažili jsme se v uplynulých
čtyřech letech o to, aby dobrých zpráv bylo vždycky víc než těch špatných. Myslím, že se nám to podařilo.
Ani toto vydání nebude výjimkou.
Rád bych tedy poděkoval všem, kteří se na přípravě zpravodaje podíleli i všem našim čtenářům: díky vašim
ohlasům víme, že naše snažení rozhodně nebylo zbytečné. Přeji vám slunečné babí léto.
Aleš Hrubý, starosta

Pět milionů pro Rašovice
Zatím nejvyšší částka, kterou se nám podařilo získat v grantech půjde na dokončení kanalizace
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás
informovali o dokončení kanalizace ve
Šlotavě a o vybudování přivaděče
směrem na Rašovice. Znovu můžu
zopakovat čísla, které vás určitě zajímají.
Z dotačních titulů jsme získali na
kanalizaci ve Šlotavě částku 3.095.000,Kč, přičemž obec hradila 832.814,- Kč.
Přivaděč na Rašovice stál 1.875.612,50
Kč z toho grant byl ve výši 1.500.000,- Kč
a 375.612,50 Kč z našich prostředků.
V posledním vydání jsme Vás také
prosili, abyste nám drželi palce při žádosti
o pětimilionový grant na kanalizaci
v Rašovicích. S velkou radostí Vám
můžeme sdělit, že jsme byli opět úspěšní
a tuto částku máme doma. Je to zatím
určitě náš největší úspěch, kterého jsme
za čtyřleté volební období dosáhli. Příští
rok na jaře může tedy firma VOD-KA a.s.,
která vyhrála výběrové řízení, začít
budovat kanalizaci v Rašovicích.

Z vlastních zdrojů budeme investovat
do této akce 1.670.000,- Kč (tuto částku
budeme řešit půjčkou od Komerční
banky). Přesto, že nemůžeme vybudovat
za tyto prostředky kanalizaci v celých
Rašovicích, určitě pokryjeme větší část
obce. Celkové náklady budou činit
8.473.585,40 Kč.
Čtyřleté volební období končí a já
mohu
jako místostarosta zodpovědně
prohlásit, že v získávání grantů na
postupné dokončování kanalizace jsme
byli stoprocentně úspěšní. Pro obec jsme
získali celkem 9.595.000,- Kč ze státních
zdrojů. Vlastní zdroje budou činit pouze
2.878.426,50 Kč. Jsem přesvědčený, že
jsme zvolili správnou cestu jak dobudovat
tak důležitou věc jakou je kanalizace a
minimálně tak zatížit rozpočet obce.
V podstatě jsme neměli ani jinou možnost.

Z naší školy …
Základní škola Budiměřice zahájila školní rok 2006 2007 s 21 žáky. I letos jsme připravili pro naše děti
spoustu novinek.
Prvňáčci se budou učit číst genetickou metodou.
Znamená to, že od začátku čtou a píšou velkou tiskací
abecedou, snadněji si tak zapamatují písmena, rychleji
postupují a brzy si budou moci sami přečíst delší text.
Tuto metodu zavádí v současnosti mnoho škol a mají s ní
výborné výsledky.
Letos je poslední rok, kdy školy pracují podle celostátních osnov pro Základní školy. Od
příštího roku musí mít všechny školy svůj vlastní vzdělávací program. Intenzivně na něm
pracujeme. Chceme ho vytvořit tak, aby byl zajímavý, všestranný a moderní.
Škola ale není jen sezení v lavicích. Asi největší radost mají děti z nového sportoviště.
Vybudovali jsme pro ně hřiště se zpevněnou plochou a dvěma basketbalovými koši. Mohou
je využívat při hodinách tělesné výchovy a odpoledne ve školní družině. Zatím nevynechali
ani jediný den.
Mnoho sil jsme letos věnovali údržbě budovy. Opravili jsme malbu ve třídě, vyklidili
jsme půdu, opravili a natřeli vchodové dveře, natřeli plot, vrata, kůlny a fotbalové branky.
Na zahradě jsme vykopali nebezpečný pařez a doseli trávu. Částečně jsme vyměnili
nábytek ve třídě a vybavili archiv. Na dvorek jsme zakoupili mobilní zeleň. Rádi bychom
ještě na záhon před tělocvičnou nasázeli trvalky. Pokud máte a mohli byste nám nějaké
věnovat, přineste je, prosím, do školy. Děkujeme.
Se začátkem školního roku jsme se opět přihlásili do krajské přírodovědné soutěže.
Předloni jsme získali 3. místo, vloni čestné uznání s odměnou v podobě výukového
programu na DVD. Věříme, že i letos budou naše děti úspěšné.
Přejeme všem rodičům hodně trpělivosti, dětem spoustu nových a zajímavých
informací a Vám všem pevné zdraví.
PaedDr. Hana Žižková

Naše obec, která má roční rozpočet
v průměru 6,5 milionu Kč a je zatížena tak
vysokou půjčkou na I. etapu kanalizace
v Budiměřicích (její splátka za rok činí i
s úroky 1,7 milionu Kč), už nemá tolik
vlastních prostředků aby mohla financovat
tak
nákladnou
akci
jakou
je
odkanalizování. U Krajského úřadu
Středočeského kraje jsme žádali o grant
celkem v šesti kolech. Jen jednou jsme
neuspěli a to jen proto, že KÚ grant na 8
mil. nakonec zrušil. Zdá se Vám to možná
jednoduché jak přijít k penězům, ale
vypracovat žádost tak, aby odpovídala
všem kritériím, není jednoduchá práce.
Chceme v ní však pokračovat a na jaře
příštího roku zkoušet štěstí znovu, vždyť
na dobudování Rašovic by nám stačilo už
tak málo.
Martin Herčík, místostarosta

Střípky
∇ Aktuální obecní vyhlášky si můžete
přečíst
také na internetových
stránkách www.budimerice.cz
∇ Komunikovat s námi můžete i
elektronickou poštou, naše adresa je
obec@budimerice.cz
∇ Bez výslovného povolení Obecního
úřadu platí zákaz parkování a
skladování stavebního materiálu na
veřejné zeleni!
∇ Obec stále doplácí na to, že někteří
občané netřídí správně odpad a u
kontejnerů hromadí pytle s odpadky
(týká se to Rašovic a Budiměřic).
Například v Budiměřicích se u
kontejnerů objevil balík obnošeného
šatstva či taška zavařovacích lahví i
s okurkami!
∇ Velkoobjemové kontejnery objednáme opět na podzim. Budete včas
informováni oznámením na úřední
desce a rozhlasem. Nebezpečný
odpad bude možné odevzdat u
Svitáků
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Areál hřiště v Budiměřicích se mění
Jistě
si už většina z vás stačila
všimnout změn na hřišti v Budiměřicích.
Příjezdová cesta na hřiště směrem od
bytovek byla ve velmi špatném stavu, takže
obecní zastupitelstvo schválilo projekt a
stavbu chodníku a vybudování nového
sportoviště. Protože je naše hřiště
nejčastěji
využívaným
místem
pro
sportovní a společenské akce, doufáme, že
z něho budou mít radost a užitek všichni
občané. Chceme zrealizovat i další změny,
například vybudovat nové dětské hřiště,
které bude vyhovovat normám EU.
Na místě starého tenisového hřiště je
tedy nyní nové multifunkční antukové
hřiště, které je určeno ke hraní tenisu,
nohejbalu a volejbalu. Zároveň bylo
upraveno okolí hřiště a kolem byla
vybudována prostorná cesta. Hřiště je
určeno pro všechny občany Budiměřic,
Šlotavy a Rašovic a do konce letošního

roku bude přístupné zdarma. Vzhledem
k tomu, že antukové hřiště je náročnější na
údržbu, shodlo se zastupitelstvo na tom,
že za jeho využívání budou od roku 2007
vybírány
poplatky.
Takto
získané
prostředky budou investovány do údržby
hřiště, kterou je třeba provádět alespoň
dvakrát ročně a do potřebných oprav.
Hřiště, které zůstane pod správou obce,
bude udržovat místní TJ Budiměřice –
Šlotava. Vypracování herního řádu se ujal
pan Luboš Vokolek z Budiměřic. Protože
chceme, aby zájemci o užívání hřiště
využívali sportoviště v co možná nejlepším
stavu, rozhodlo zastupitelstvo o tom, že
hřiště bude uzamykatelné. Chceme tím
zabránit jeho poškození a znehodnocení a
doufáme, že dodržování herního řádu
povede k tomu, že naše nové hřiště bude
stále ve velmi dobrém stavu. Ti občané,
kteří budou mít o využití zájem (v případě

Školská rada
Při naší škole byla v souladu se zákonem (§ 167
zákona č. 651/2004 Sb) ustanovena školská rada. Její
členové jsou dle jednacího řádu tři : za zřizovatele (obecní
úřad) – paní Vlaďka Kolbabová, za školu – paní Raulová a
rodiče si za svého zástupce zvolili paní Dianu Samkovou.
Zřizovatel svého člena jmenuje, zatímco zástupci
nezletilých žáků a škola si svého člena volí.
A co je vlastně úkolem takové rady? Především podílet se na správě školy, například
projednávat koncepci rozvoje školy, výroční zprávu, školní řád, rozpočet školy,
seznámení s výsledky inspekce prováděné Českou školní inspekcí apod.
Školská rada má být partnerem vedení školy tak, aby společnými silami vytvořily
školu podle představ vedení školy a rodičů a podle možností zřizovatele. Doufejme, že
spolupráce, kterou ukládá zákon, nebude jen formální, ale povede k rozvoji naší školy
a pomůže zároveň i dětem.
Vlaďka Kolbabová

dětí do 12ti let jejich zákonní zástupci),
musí kontaktovat starostu Aleše Hrubého,
nebo pana Luboše Vokolka, kteří mají klíče
od vstupní branky. Tito pánové seznámí
zájemce s herním řádem, a pokud by šlo o
zájem trvalý a pravidelné navštěvování
hřiště, budou zájemcům předány kopie
klíčů.
Herní řád ve zkratce: na hřiště se smí
pouze ve sportovní obuvi, po ukončení hry
musí být hřiště opět upraveno, musí se
dodržovat časové limity, děti mladší
dvanácti let mohou na hřiště pouze
v přítomnosti dospělé osoby apod.
Stavba hřiště probíhala částečně
svépomocí (brigádnicky), ale hlavní část
jsme nechali na odborných firmách.
Celkové náklady činily 435.177,30 Kč.
Martin Herčík

Statistika
nuda je …

V našich obcích bylo ke dni
31.12.2005 celkem 573 trvale hlášených
obyvatel.
V loňském roce se narodilo šest
dětí. Deset osob se přistěhovalo a
šestnáct odstěhovalo, dva lidé uzavřeli
sňatek a dva se rozvedli. Smutné je, že
jsme se v minulém roce museli navždy
rozloučit se šesti spoluobčany.
Nejpočetněji zastoupené jméno je
v Budiměřicích, Šlotavě a Rašovicích
ženské jméno Marie (22), následuje
Josef (19), Petrů a Janů je po 17. Dále
následuje Jiří (15) a Jana (také 15), poté
Jaroslav (14) a Lucie (12). Lenka a Hana
jsou stejně zastoupeny každá deseti
nositelkami těchto oblíbených jmen.

Prodej stavebních parcel Budiměřicích
V obci Budiměřice je dlouhodobě připravován prodej
stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domů.
Parcely se nacházejí ve dvou lokalitách. První je ve
východní části obce směrem na Rašovice, konkrétně za
pozemky, jež vlastní Provazníkovi, Austovi a Kroupovi. Zde je
2
připravena 9+1 stavební parcela o rozloze cca 800-900m .
Další část připravená k zástavbě je ve stejné části obce,
v ulici od kostela ke Skále, v sousedství
pozemku paní Mojžíšové. Zde vzniklo 5
parcel pro výstavbu rodinných domů o
2
výměře 1100 – 1600 m . Další pozemek,
který není určen k zástavbě, leží
zrcadlově za těmito parcelami vedle
pozemku manželů Kopeckých a je o
2
rozloze 1400 m .
Tyto pozemky nabízí obec k prodeji a
za získané finanční prostředky vybuduje
kompletní infrastrukturu (tzn. kanalizaci,
veřejné osvětlení a komunikace.)

Záměrem obecního zastupitelstva bylo vyhovět stávajícím
žádostem o koupi pozemků, na kterých by občané mohli
vystavět rodinné domky. Tyto žádosti jsou evidovány již od
začátku roku 2002.
Proč vůbec obec prodává stavební pozemky a buduje k nim
celkovou infrastrukturu, když se pak zdá, že na této transakci
nic nevydělá? Jednoznačně chceme podporovat výstavbu a
rozvoj obce, chceme vyjít vstříc žadatelům (ve většině jde o
naše občany), chceme, aby zde vznikly nové domy, ve
kterých budou bydlet lidé, kteří budou mít trvalý pobyt
v naší obci a nepochybně přibude i pár dětí do základní
školy.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně stavebních
pozemků se můžete obrátit na obecní úřad. Sledujte
prosím na úřední desce důležité termíny pro prodej
těchto pozemků. Dne 5.10. 2006 ukončíme příjem
žádostí a dne 6.10.2006 prběhne výběr pozemků a
losování.
Aleš Hrubý, starosta

FINANCE
Jako v předchozích vydáních
zpravodaje vás i tentokrát chci
seznámit s finanční situací obcí
Budiměřice, Šlotava a Řašovice.
Jak už jsme dříve uvedli, rozpočet
byl stanoven v roce 2006 na
částku 6.209.150,- Kč.
Z rozpočtových příjmů jsou
nevětší položky např. DPH –
1.042.432,- Kč; dále daň z příjmů
fyzických osob - 512.089,-Kč; daň
z příjmů právnických osob 664.679,-Kč; daň z nemovitostí –
141.301,Kč;
poplatky
za
komunální odpad
- 266.882,50
Kč;atd.

Rozpočtový výhled 2007 - 2010
2007

2008

2009

2010

Příjmy
9.219.000,- 6.325.000,- 6.325.000,- 6.325.000,-

celkem v tom:
Daňové

4.290.000,- 4.300.000,- 4.300.000,- 4.300.000,-

Z rozpočtových výdajů vás
jistě
nejvíce
zajímá
všude
diskutované tenisové hřiště, kde
obec uvolnila z letošního rozpočtu
300.000,- Kč, ale vyčerpáno bylo
261.334,30 Kč. V loňském roce
jsme na hřiště z rozpočtu uvolnili
150,000,- Kč.

Nedaňové + kapitálové

3.220.000,- 220.000,-

Všem zájmovým organizacím
byla přidělena částka 5.000,- Kč na
provoz jejich činností. Hasičům se
poskytly další finanční prostředky
na nákup plachty na auto,
laminátovou
nádrž
a
různé
hasičské
vybavení
v celkové
hodnotě 43.611,- Kč.

celkem v tom:

Za
odvoz
komunálního
odpadu bylo zaplaceno 232.573,Kč. Na provoz a údržbu školy se
zatím investovalo 253.180,- Kč,
dále např. spotřeba el. energie je
v částce 175.009,- Kč. Dopravní
obslužnost jako každý rok se hradí
v částce 100.000,- Kč.
Uvádíme jenom některé položky,
které by vás mohly zajímat. Kdo by
chtěl podrobnější přehled, může
navštívit obecní úřad, kde je
k nahlédnutí výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu.
Iva Jarešová

Přijaté dotace

35.000,-

Financování

220.000,-

220.000,-

35.000,-

35.000,-

35.000,-

1.674.000,- 1.770.000,- 1.770.000,- 1.770.000,-

Výdaje
6.219.000,- 6.325.000,- 6.325.000,- 6.325.000,-

Běžné

4.759.000,- 4.975.000,- 4.975.000,- 4.975.000,-

Kapitálové

0

Financování

0

0

1.460.000,- 1.350.000,- 1.350.000,- 1.350.000,-

Přehled vyplacených
dotací za rok 2005
částka
10.000,- Kč
16.500,- Kč

36.660,- Kč
10.000,- Kč

0

účel dotace
Myslivecké sdružení Chleby – Šlotava
Myslivecké sdružení Budiměřice - Křečkov
Svaz žen Budiměřice – Šlotava
ČČK Budiměřice
ČČK Rašovice
Tělovýchovná jednota Budiměřice – Šlotava
SDH Budiměřice – Šlotava
SDH Rašovice

Změna provozu pojízdné prodejny

Pojízdná prodejna vám stále nabízí možnost nákupu
velkého výběru potravin i drogerie, může zajistit
objednání
zboží i podle vašeho přání.
Do Budiměřic přijíždí vždy v PONDĚLÍ A
ČTVRTEK k Obecnímu úřadu, nakupovat
můžete od 9:40 – 10:00. V Rašovicích byl
prodej pro malý zájem zrušen.

Úřední hodiny OÚ
Pondělí

10 - 12

20 – 21

Úterý

zavřeno

14 – 16

Středa

10 – 12

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

14 – 16

Jedna paní
povídala……
Dnes znovu přinášíme oblíbenou rubriku, ve
které se vám snažíme průběžně objasňovat
témata, která vás zajímají. Informace, které
se našimi obcemi šíří prostřednictvím
agentury „Jedna paní povídala“ jsou bohužel
často nepravdivé nebo velmi zkreslené.
Znovu vám chceme zdůraznit, že obecní úřad
je zde proto, aby vycházel občanům vstříc a
snažil se o zlepšení života nás všech
v Budiměřicích, Šotavě a Rašovicích. Pokud
se vám cokoliv nelíbí, nebo máte náměty na
vylepšení čehokoliv v našich obcích, rádi
vaše náměty přijmeme, a to i anonymní
cestou.

Rozpis fotbalových zápasů
Podzim 2006 – muži, IV. tř. sk. C
So
16.9.2006
16,30 hodin
So
30.9.2006
16,00 hodin
So
14.10.2006 16,00 hodin
So
28.10.2006 14,30 hodin
Podzim 2006 – sk. B - přípravky
Po
11.9.2006
17:00 hodin
Po
25.9.2006
17:00 hodin
St
27.10.2006 17:00 hodin
St
04.10.2006 17:00 hodin

-

-

k vlastnictví traktůrku na úpravu
zeleně – stroj je majetkem TJ
Budiměřice-Šlotava, finanční
prostředky na jeho koupi získali
sportovci od sponzorů. Obec
Budiměřice se na financování
nákupu nepodílela ani sponzorsky.
Přesto je obci traktůrek zapůjčován
kvůli občasné údržbě obecních
pozemků. Děkujeme tímto TJ
Budiměřice-Šlotava, vážíme si jejich
pomoci
hlášení obecním rozhlasem je
zpoplatněno pouze pro cizí prodejce
částkou 50,- Kč . Místní podnikatelé
a občané našich obcí mohou žádat
o vyhlášení obecním rozhlasem
zdarma
kopírování dokumentů provádí
obecní úřad pro místní občany
zdarma a nikoli za poplatek a to
v rozsahu 2-5 kopií

Libice n. Cidlinou
Běrunice B
Dlouhopolsko
Křečkov B

Budiměřice
Budiměřice
Budiměřice
Budiměřice

Ostrá
Lysá n./L. A
Milovice B
Litol

Výpadek veřejného osvětlení
Omlouváme se všem občanům za závadu na veřejném
osvětlení v Budiměřicích, která byla v minulých týdnech. Tento
stav si vyžádal větší opravu, protože byla porušena izolace na
kabelu. Závadu jsme museli nechat zaměřit, kabel musel být
vykopán a opraven. Děkujeme za pochopení.

Na pravou míru tedy uvádíme.
-

Budiměřice
Budiměřice
Budiměřice
Budiměřice

Upozornění:

Řidičské průkazy vydané
a) od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.prosince 2007
b) od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31.prosince 2010
c) od 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31.prosince 2013.
Zároveň upozorňujeme na konec platnosti občanských průkazů vydaných
do 31.12.1996
Nejpozději dnem 31.prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31.prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před
1.lednem 1936.
Občanům narozeným před 1.lednem 1936 skončí podle ust.§ 24 zák.č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, nejpozději dnem
31.prosince 2008 platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003.
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek a žádost o
vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou
občané podávat i v současné době.

Dovolte,
abychom
za
obecní
zastupitelstvo, ale i za ostatní spoluobčany
popřáli našim jubilantům.
V červnu oslavila významné životní
jubileum paní Hana Serbusová z Budiměřic.
V srpnu oslavil kulaté narozeniny pan
František Barták z Budiměřic.
Gratulujeme a ze srdce přejeme pevné
zdraví, štěstí a pohodu.

Blahopřejeme rodičům i bratříčkovi
Markétky Mirovské ze Šlotavy,
která se narodila dne 31.5.2006.
Přejeme jí do života spoustu štěstí,
radost a lásky.
Doufáme, že do konce roku budeme
moci mezi nás přivítat ještě další
miminka,
abychom se opět
na jaře sešli
v hojném počtu
při vítání nových
občánků.

