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Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 3/2020

Slovo starosty

Pozvánka na
12. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 11. 02. 2021 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz

Vážení občané,
 poslední letošní číslo našeho zpravodaje bude stručné s ohledem na různá omezení především v kulturní oblasti. Přesto mi dovolte 
napsat o událostech v posledních třech měsících tohoto roku. 
 V listopadu byla dokončena rekonstrukce silnice v místech výkopu zkapacitnění vodovodu. Bylo opraveno 3000 m2 komunikace 

od hasičky po odbočku ke hřbitovu tzv. balenou a 500 m2 nově položené zámkové dlažby ke hřbitovu. Obec ušetřila nemalé peníze a především čas za 
projekty a povolování těchto staveb, které byly provedeny v rámci stavby vodovodu.
 V podzimních měsících se uskutečnila již déle avizovaná oprava povrchu dopravního hřiště za školou. Místo je již v současnosti hojně navštěvováno 
dětmi a mládeží, stává se tak centrem trávení volného času našich nejmladších. Stavbu provedla firma Colas a věřím, že naše dopravní hřiště bude sloužit 
mnoho dalších let. 
Zaměstnanci obce pracují mimo údržby veřejných prostranství také na rekonstrukci staré pošty, kde probíhají v současnosti instalatérské práce. 
Předpokládám, že v prvním pololetí příštího roku by mohl být připraven nový byt pro nájemce. Po přestěhování knihovny do nových prostor byla 
vyklizena stará knihovna a v těchto prostorách vzniká nová zasedací místnost, která by měla mít využití i jako školící centrum a podobné akce.
 Přestože jsme letos nemohli uskutečnit rozsvěcování vánočního stromku s programem, stromek před kulturním domem je rozsvícen a vedle něj je nově 
i menší betlém. Na výzdobě stromku se podílela především zastupitelka Bohunka s přáteli. Co se týká betléma, celý jej vyrobili a postavili zaměstnanci 
obce. 
 Také v letošním roce připravila obec pro své občany celoroční kalendář, který byl již dodán do všech domácností. V případě, že v nemovitosti nebydlí 
nikdo s trvalým pobytem v naší obci má možnost si jej zakoupit v Relaxu nebo knihovně. Letos jsme se rozhodli pro fotografie z přírody v Božicích, 
konkrétně některé naše stromy.  
Mimo jiných tradičních akcí pořádaných obcí nemohlo se letos uskutečnit také setkání se seniory, proto mi dovolte alespoň touto cestou popřát jim 
především hodně zdraví a vitality do dalšího roku. A v příštím roce to oslavíme dvojnásobně.
 Závěrem mi dovolte popřát všem občanům Božic klidné Vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do roku 2021. 

Karel Hala, starosta obce

 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
 

šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví, 
 

osobních a pracovních úspěchů 
 

přeje Obec Božice 

PF 2021 
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Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Miroslava 
Beneše a Bohumilu Topolčanovou
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na r. 2021

Základní škola a mateřská škola Božice, příspěvková organizace 2.000.000,- Kč
Služby Božice, příspěvková organizace 1.200.000,- Kč
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků) 50.000,- Kč
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 10.000,- Kč
ZSO Hrušovansko 31.100,- Kč
ZSVO Daníž 15.600,- Kč
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko) 10.900,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova 9.000,- Kč
Okresní sdružení hasičů 1.500,- Kč
Město Znojmo (sociální služby) 37.800,- Kč
IDS JMK – dopravní obslužnost 77.700,- Kč
Senioři ČR, z.s., ZO Božice 30.000,- Kč
Svaz knihovníků a inf. pracovníků SKIP 600,- Kč

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.
ZO pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce 
2021 do výše 500.000,- Kč
ZO pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem roku 
2020) schvalováním rozpočtových opatření do 31. 12. 2020.
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 7875, orná půda o výměře 697 m2 

v kat. území Božice, A. H., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 84.337,- 
Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3623/2, ostatní plocha o výměře 
97 m2 v kat. území Božice, vzniklého na základě geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy č. 1014-460/2020 z pozemku 
parc. č. 3623, manželům J. Z., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a J. Z., bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 11.737,- Kč. Náklady spojené s vkladem 
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2628/18, ostatní plocha o výměře 40 
m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 641-569/2020 z pozemku parc. č. 2628/1, manželům 
J. Č., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a I. Č., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Znojmo za cenu 4.000,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv 
do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8132/2, ostatní plocha o výměře 24 
m2 v kat. území Božice, vzniklého geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. 1013-425/2020 z pozemku parc. č. 8132, manželům J. a O. 
Š., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2.400,- Kč. Náklady spojené 
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400 na část pozemků parc. č. 860/119, 1542/2, 1543, 1640/2 a 
1640/3 v kat. území České Křídlovice - „Božice, rozšíření kNN pro 5 RD, 
1542/2“.
ZO schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na obnovu místních 
komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj, z dotačního titulu DT 
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Božice 
konané dne 10. prosince 2020 

v 18:00 v sále kulturního domu

Ze zasedání Rady obce Božice

  Od posledního vydání zpravodaje se Rada obce Božice  (dále jen „RO“) sešla na šesti zasedáních. RO byla seznámena s podáním výpovědi pronájmu 
a o ukončení provozu potravin u hřiště p. Vachalíka a také s ukončením provozu kadeřnictví p. Sedlákové v Relax centru. Co se týká obchodu, byl 
vyvěšen záměr pronájmu a po vypršené lhůtě byl vybrán jeden ze tří zájemců o pronájem. Provozovna by měla být opět otevřena pravděpodobně v únoru 
2021 a bude zde zachován prodej potravin. U kadeřnictví byl taktéž vyvěšen záměr pronájmu prostor, lhůta pro podání nabídek je do 17. ledna 2021. 
   Na dalším jednání RO bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly poskytnuty finanční prostředky od obce pro příspěvkovou organizaci 
Služby Božice na mimořádnou investici – nákup konvektomatu do obecní kuchyně a dále na financování opravy vzduchotechniky v bazénu Relax. 
Dále jsme projednali a schválili finanční dar pro Nemocnici Znojmo ve výši 10.000,- Kč, tento dar by měl být použit pro vyplácení finančních náhrad 
dobrovolníkům, kteří v nemocnici pomáhají v průběhu koronavirové pandemie.
   RO projednala možnost odprodeje bytových jednotek v č.p. 448 a č.p. 449 (tzv. Pastelky) stávajícím nájemníkům. Byty byly soudním znalcem 
odhadnuty, byly rozděleny na bytové jednotky a rozdělení bylo zapsáno v katastru nemovitostí. Stávající nájemníci byli osloveni s možností odkupu 
a prodej jednotlivých bytových jednotek by měl být na programu únorového zasedání zastupitelstva obce.
    Břežanská dopravní společnost s.r.o. oslovila RO se žádostí o prominutí čtvrtletního nájemného za užívané prostory na „Posádce“ z důvodu 
koronavirové krize a výpadku části linek a poskytovaných služeb. Radou obce bylo odsouhlaseno prominutí poloviny čtvrtletního nájmu, zároveň jsme 
také projednali a podali vedení BDS s.r.o. žádost o odprodej asfaltové plochy v areálu. Bylo také schváleno prominutí nájemného podnikatelům, kteří 
mají pronajaté komerční prostory a z důvodu vládního nařízení nemohli svou činnost provozovat.
   RO projednala a schválila plán inventarizace a příkaz k provedení inventarizace, která již v současných dnech probíhá. 
   V RO byly projednány prodeje pozemků, které byly dále postoupeny k projednání v zastupitelstvu obce a RO se zabývala další běžnou agendou jako je 
prodlužování nájmů v obecních bytech, přidělení uvolněných bytů, projednání žádostí o vyplacení příspěvků na narozené děti 

Jiří Čada, místostarosta

Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. 
Grafické zpracování: Timotei Bernard,

Tisk: Tiskárna kuchařovice s.r.o. zastoupená jednatelem Václavem Kouteckým. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BY MĚLO BÝT v Březnu 2021

Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996
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Fotbalová přípravka

Konec roku se blíží a nabízí se ohlédnutí za fotbalovým podzimem u našich nejmenších fotbalistů. Máme za sebou spoustu tréninků, i když ne tolik jak 
bychom si představovali, ale i tak je vidět jak se děti snaží a zlepšují se. Zápasů, díky brzkému konci fotbalového podzimu, bylo málo a hodnotit je není 
třeba. Důležité pro nás je vzbudit v dětech zájem a chuť sportovat a hrát fotbal. Chtěl bych poděkovat a popřát všem rodičům, kteří své děti doprovázejí 
na tréninky a zápasy nebo se jinak podílí na chodu našeho mužstva, klidné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok.

Pavel Michalovič

Foto z posledního zápasu podzimu kdy naše družstvo porazilo výběr Hostěradic. 
Pavlík Bojda, Jiřík Beníček, Pája Michalovič, Honzík Kudlička, Bohdánek Kykyna, Míša Heger, Renda Drahoš, trenéři Pavel 
Michalovič a Honza Kudlička

Informace k nedokončené podzimní části fotbalové sezo-
ny ročník 2020/2021
 
 Na sezonu se naše A mužstvo připravovalo formou poháru OFS Znojmo, 
kde jsme po dvou prohrách a jedné výhře skončili na třetím místě. Tento 
pohár OFS dal možnost zasáhnout do utkání všem našim hráčům celého 
širšího kádru, který jsme museli redukovat kvůli nechtěnému zrušení 
B mužstva. Měli jsme snahu se spojit s jiným oddílem v okolí kvůli vytí-
žení všech hráčů našeho kádru. Toto ovšem nevyšlo a někteří naši stabilní 
hráči odešli na hostování do jiných oddílů.
 Začátek sezony jsme zahájili doma vítězstvím nad FK Znojmo B vysoko 
5:0, ovšem v dalším kole jsme podlehli v Rakšicích 3:0, přičemž jsme byli 
jednoznačně lepším týmem, ale brzdila nás neférová rozhodnutí místních 
asistentů rozhodčího. Od tohoto zápasu jsme se semkli a díky letní posile 
Janu Lukášovi (nejlepší střelec OP 15 gólů) a našemu novému asistentu 
rozhodčího Patriku Jandáskovi jsme nepoznali hořkost porážky a poprvé 
v historii Božického fotbalu jsme po neúplné podzimní části na vedoucí 
pozici celé soutěže. Do jarních bojů chceme náš kádr udržet pohromadě, 
potrénovat a pokračovat v předešlých výsledcích, pokud nám to vládní 
nařízení nebudou neustále zakazovat.
 V rámci úpravy fotbalového areálu jsme s pomocí obce dali nové branky, 
kolem kterých jsme upravili terén a zbudovali novou dřevěnou chatu pro 
hospodářské zázemí a také pro občerstvení během zápasů. V dalším roce 
bychom chtěli s pomocí obce vyměnit zábradlí, lavičky a zbudovat nové 
střídačky. Tak uvidíme, co nám situace dovolí.
 O naše nejmenší fotbalisty, o které se chceme starat především, se vzorně 
stará Luboš Ralenovský (starší přípravka) a o ty úplně nejmenší Pavel 
Michalovič a Jan Kudlička (mladší přípravka). Doufáme, že dětí bude stále 
přibývat na hřištích, jako tomu bývalo kdysi a my se o ně budeme moci 
starat. Tímto apeluji na rodiče dětí, aby své děti podporovali a vodili je 
k nám. Rádi bychom posouvali kategorie dále do MŽ, SŽ a dorostu.

Jiří Pavelčík

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Božice 10 9 0 1 33:13 27
2 Hostim 9 7 0 2 23:13 21
3 Hostěradice 10 6 1 3 31:20 19
4 Rakšice A 9 5 2 2 23:14 17
5 Dobšice B 10 5 2 3 32:26 17
6 Prosiměřice A 10 5 1 4 28:30 16
7 FK Znojmo B 10 3 4 3 27:36 13
8 Hrádek 9 3 3 3 18:15 12
9 Jaroslavice A 10 3 1 6 25:29 10
10 Moravský Krumlov B 10 2 4 4 14:19 10
11 Práče A 10 3 1 6 25:33 10
12 Suchohrdly 9 2 1 6 22:33 7
13 Horní Kounice A 10 0 6 4 12:17 6
14 Jezeřany 10 1 2 7 9:24 5
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Ceník řeziva 
 

Trámy, fošny délka do 6m    5.400,-/m3 
Trámy, fošny délka nad 6m    5.600,-/m3 
 Prkna I. Jakost                          3.600,-/m3 
 Hoblované               +   1.000,-/m3 
Latě 5x3         7,50/mb 

                               Latě 5x4               10,-/mb 
                               Latě 6x4               12,-/mb 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 

Hříbek LES s.r.o. 
Petr Hříbek   Jiří Pavelčík 
 776 602 240                           724 788 698                     

 
 

Nainstalujeme
vám jej
zdarma.

A k němu
televizi se 150
programy.

Kontaktujte nás: Pražská 1653/30 I Znojmo 

Pomůžeme vám
s přechodem
od konkurence.

internet?

www.poda.cz730 430 430

Potřebujete pořádný

Obec Božice hledá 

NOVÉHO PROVOZOVATELE 
DÁMSKÉHO KADEŘNICTVÍ 
A PÁNSKÉHO HOLIČSTVÍ

v prostorách bazénu Relax Božice 

Více informací podá p. Čada, tel. 723 485 161. 
Nabídky můžete zasílat na e-mail: oubozice@volny.cz do 17. ledna 2021.
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