Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 1/2021

Slovo starosty
Vážení občané
Po delší odmlce jsme připravili letošní
první zpravodaj. Vzhledem k omezením
se neuskutečnily téměř žádné kulturní
akce a tak by první vlaštovkou letošního roku měly být tradiční
krojované hody. Jejich letošními pořadateli jsou naši hasiči
a věřím, že budou pro všechny začátkem „normální“ doby.
I přes všechna omezení se především stavební činnosti
v Božicích nezastavila a podařilo se nám uskutečnit některé
plánované i neplánované investice. Mezi ty neplánované patřila
výsadba aleje okrasných stromů před „řadovkami“, kde se
podařilo vytvořit zaměstnanci obce i parkovou úpravu. Tento
parčík již dostal na sociálních sítích jméno „Hurá akce“ a tak se
třeba tento název ujme. Možná jsme jej měli dva roky plánovat
a udělat v největších vedrech, nebo v průběhu zimy. V rámci
oprav našich chodníků jsme vytypovali 8 lokalit, které ještě
potřebují opravit a práce na tomto již probíhají. První menší
chodník je hotov a věřím, že ještě letos se dodělají i všechny
ostatní.
V průběhu celého volebního období se věnujeme také postupným
opravám našeho hřbitova. Vzhledem ke špatnému stavu
schodiště na hřbitov jsme přistoupili k jeho celkové rekonstrukci
a v současnosti je hotov podklad, na který budou umístěny
žulové bloky. V součastnosti probíhají také práce na rekonstrukci
komunikace u vodojemu, kde bude současně vybudováno nové
veřejné osvětlení. Následovat by měla komunikace za hřbitovem,
kde bude rovněž vybudována nová asfaltová silnice. K akcím na
opravách místních komunikací patří také nový asfaltový povrch
u Aleje života, který umožní procházky k tomuto místu. Byly
zde umístěny značky zákaz vjezdu motorových vozidel, aby tak
vznikla klidová zóna.
Jako již každoročně, tak i letos, jsem se rozhodli opravit některou
z našich místních památek. Letos se opravuje Pomník osvobozené
půdě na kolonii, na který zbývá jen umístit vrchní část.
Také náš kulturní dům pamatuje nějaký čas a tak je třeba jej
postupně rekonstruovat. V rámci tohoto jsme vyměnili na podiu
zadní opony, okna v horním patře KD a kancelářích obecního
úřadu. Ještě letos by se měly vyměnit okna v sále. Letošní třetí
zasedání zastupitelstva se konalo v nově rekonstruované zasedací
místnosti, která vznikla z bývalé knihovny.
Pro zvýšení bezpečnosti jsme přidali některé nové značení na
místech pro přecházení chodců a byl vybudován zpomalovací
práh u II MŠ. Protože již uplynula doba udržitelnosti projektu na
byty v bytovkách nad pohostinstvím a při přidělování těchto bytů
byl plánován jejich prodej nájemníkům, schválilo zastupitelstvo
tento záměr. O zakoupení bytů projevili zájem všichni bydlící
a jeden byt zůstane ve vlastnictví obce.
Dovolte mi touto cestou pozvat občany na krojované hody a také
následující akci Božické otevřené sklepy.
Karel Hala, starosta obce

Pozvánka na

15. zasedání Zastupitelstva
Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice
09. 09. 2021 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových
stránkách www.bozice.cz
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Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 8. dubna 2021
v 18:00 v sále kulturního domu
Znojmo.
9. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 860/153, ostatní plocha o
výměře 1313 m2 v kat. území České
Křídlovice, vzniklého geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
652-164/2021 z pozemku parc. č.
860/107, L. Š., bytem xxxxxxxxxxxx.
10. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D,
a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400
na pozemek parc. č. 3623/1 v kat. území Božice - „Božice, přípojka kNN
Zifčák Jakub“.
11. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400 na
pozemky parc. č. 833/10 a 833/8 v kat. území České Křídlovice - „Božice,
přípojka kNN Silnice Škrob s.r.o.“.
12. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace (investičního transferu)
s Vodovody a Kanalizace Znojemsko, dobrovolný svazek obcí se sídlem
Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo IČ: 456 71 745 na stavbu „Rozšíření
vodovodu v obci Božice – řad K2 a K3“.
13. ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2021 s Městem Znojmo, Obroková 1/12,
Znojmo, IČ: 00293881.
14. ZO schvaluje odkoupení asfaltové plochy v areálu Břežanské dopravní
společnosti od Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. se sídlem Božice č.p.
429, 671 64 IČ: 253 09 315 za cenu 400.000,- Kč + příslušná sazba DPH

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Miroslava
Beneše a Roberta Turoně
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8182/3, ostatní plocha o výměře
114 m2 v kat. území Božice, vzniklého geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1024-2/2021 z pozemku parc. č. 8182/1, A. V.,
bytem xxxxxxxxxxxx za cenu 33.794,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
6. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8177, ostatní plocha o výměře 67
m2 v kat. území Božice, manželům M. a J. K., oba bytem xxxxxxxxxxxx
za cenu 28.107,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující.
7. ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 860/13, orná půda o výměře 218
m2, parc. č. 860/52, orná půda o výměře 34 m2, parc. č. 860/53, orná půda
o výměře 25m2 a pozemku parc. č. 2628/19, ostatní plocha o výměře 107
m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého na základě geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 644-47/2021 z pozemku parc. č. 2628/1,
manželům B. a A. Č., oba bytem xxxxxxxxxxxx za cenu 44.217,- Kč.
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
8. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 860/107 - část o výměře 1616
m2 v kat. území České Křídlovice, K. P., bytem xxxxxxxxxxxx, 669 02

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 10. června 2021
v 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu
parc. č. 860/112, 860/119 a 576 na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č.
654-246/2021 J. Č., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 130.438,- Kč.
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
11. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území Božice a to parc. č. st.
1171, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2; parc. č. 8218, zahrada
o výměře 487 m2 a parc. č. 8220, ostatní plocha o výměře 46 m2 I. Š.,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 65.493,- Kč. Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. ZO revokuje svoje usnesení uvedené pod bodem č. 9. z 13. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 8. dubna 2021 a neschvaluje prodej pozemku
parc. č. 860/153, ostatní plocha o výměře 1313 m2 v kat. území
České Křídlovice, vzniklého geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 652-164/2021 z pozemku parc. č. 860/107 L. Š., bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
13. ZO schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Božice pro rok 2021 žadatele Senioři České republiky, z.s., Základní
organizace Božice – Hrádek se sídlem Božice č.p. 380, IČ: 720 66 202 ve
výši 30.000,- Kč.
14. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace organizaci
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Božice – Hrádek se
sídlem Božice č.p. 380, IČ: 720 66 202 ve výši 30.000,- Kč.
15. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021
16. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/20211, kterou
se zrušují některé obecně závazné vyhlášky.
17. ZO schvaluje smlouvu pro stavbu „II/397 Božice, průtah“ se Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje se
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581.

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Josefa
Leissera a Tomáše Rauše
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO projednalo závěrečný účet obce Božice za rok 2020 a schvaluje
celoroční hospodaření obce Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Božice za rok 2020 a to bez výhrad.
6. ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
7. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8224/6, ostatní plocha o výměře
66 m2 v kat. území Božice, vzniklého geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1032-1051/2021 z pozemku parc. č. 8224/1 V. F., bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.986,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
8. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území Božice parc. č. 454/141,
ostatní plocha o výměře 43 m2 vzniklého z pozemku parc. č. 454/104
a parc. č. 1792/3, ostatní plocha o výměře 5 m2, vzniklého z pozemku
parc. č. 1792/2 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
vyznačení budovy č. 1033-270/2021 M. B., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 5.808,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující.
9. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2490/3, ostatní plocha o výměře
62 m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 653-42/2021 z pozemku parc. č. 2490/1 S. M., bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.502,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
10. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/111, ostatní plocha
o výměře 1078 m2 v kat. území České Křídlovice vzniklého z pozemků

Jménem Obecního úřadu Božice touto cestou gratulujeme všem jubilantům, kterým v této
nelehké době nebylo možné popřát osobně, k jejich významným životním výročím.
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Rekultivace pískovny Božice
odporuje platnému ÚPD. Dle
našeho názoru by se materiály,
které se zde ukládají a měly ukládat, daly využít k dalšímu použití
například vydrcením. Tento názor
je podložen i současnou situaci,
kdy hrozí nedostatek materiálu
z lomů těžících kamenivo.
Podle našeho názoru není
dostatečně zohledněn problém
se spodními vodami, neboť pod
pískovnou se nalézá podzemní
jezero a hrozí zde kontaminace
těchto vod.
Zavážením by byli rovněž
ohroženi živočichové zařazení do
různých stupňů ochrany, kteří zde

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 11.5.2021
zveřejnil oznámení záměru rekultivace pískovny Božice.
Protože některé okolnosti byly na různých facebookových stránkách
a v regionálních médiích interpretovány zkresleně, chtěl bych tyto skutečnosti uvést na pravou míru a seznámit Vás se stanoviskem obce Božice
k tomuto zveřejněnému záměru.
Těžba písku v božické pískovně stále probíhá a to v průměrném množství
zhruba 80 000 tun za rok. Vytěžená plocha by měla být postupně zrekultivována. První povolení od odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje k uložení inertního materiálu (který je dle platné legislativy nazývaný “odpadem”) společnost Českomoravský štěrk a.s. obdržela
v roce 2013. Jednalo se o materiály charakteru zemin a hlušin. V roce 2019
Krajský úřad rozšířil povolení o možnost skládkování odpadů kategorie
beton, cihly, tašky a keramické výrobky. Bohužel obec Božice v tomto
povolovacím řízení nebyla z nějakého nám neznámého důvodu účastníkem
a neměli jsme možnost se k němu vyjádřit. Zareagovali jsme až v době,
kdy se navýšila doprava v obci a když jsme zjistili, jaký druh materiálu
a v jakém množství je do pískovny navážený. Posléze
nám také bylo doručeno již výše zmíněné oznámení
záměru rekultivace, který podléhá posuzování.
Původní celková kapacita zařízení byla v době povolení (tedy v roce 2019) stanovena ve výši 382 000
tun odpadů. Teď firma v rámci rekultivace části vytěžené pískovny o ploše cca 21,5 ha žádá o navýšení
kapacity na 3 172 950 tun v průběhu dvaceti let.
Obec Božice na Krajský úřad Jihomoravského kraje
zaslala s uveřejněným záměrem toto nesouhlasné
stanovisko:
Obec Božice vyjadřuje nesouhlasné stanovisko se
záměrem „Rekultivace pískovny Božice“dle zákona
č. 100/2001 Sb. zpracované v rozsahu přílohy č. 3
zákona.
Jako důvody nesouhlasu uvádíme následující:
Dle podkladů dodaných oznamovatelem záměru
by se do pískovny mělo v následujících 20 letech
uložit 3 172 950 tun materiálu, případně ročně max.
až 300 000 tun ročně. V tomto případě by se jednalo
až o 50 velkých vozidel denně. Naše obec se nachází
v zemědělské oblasti s intenzivní zemědělskou činností při pěstování zeleniny, která značně zatěžuje dopravní situaci. Další nárust dopravy spojený
se skládkováním, by velmi omezil život občanům bydlícím v nejbližší
okolí komunikace, po které má být plánovaná suť přepravována. Jedná se
o 36 nemovitostí a přibližně 150 obyvatel obce, kteří jsou bezprostředně
ohroženi hlukem a provozem těžkých vozidel. V blízkosti komunikace se
dále nachází základní škola, kterou navštěvuje 250 žáků a při zvýšeném
provozu je zde velké riziko vážných dopravních nehod.
Dalším důvodem nesouhlasu je druh zaváženého odpadu, kdy byl bez
možnosti vyjádření obce již v minulých letech dodatkem změněn. Jedná se
mimo jiné o beton, cihly, tašky a keramické výrobky. Dle původního záměru, kde ještě byla obec Božice účastníkem řízení, zde měla být k rekultivaci
použita pouze výkopová zemina. V dodatkovém řízení, ke kterému již nebyla obec přizvána a ani jí toto rozhodnutí nebylo dáno na vědomí, se toto
změnilo na výše uvedené odpady. Dle platné ÚPD obce Božice, je plocha
pískovny vedena jako TE- těžby nerostů. Zde není o možnosti ukládání
výše uvedených odpadů žádná zmínka, a proto se domníváme, že záměr

již v současnosti přebývají.
Dále jsme toho názoru, že při stávajícím (a současně také plánovaném) počtu obsluhujícího personálu nelze zajistit dostatečnou kontrolu
naváženého materiálu v takovémto množství, kde hrozí kontaminace
ropnými a jinými nebezpečnými látkami.
Toto stanovisko obce je podloženo názory velké většiny občanů Božic,
kteří mají již špatné zkušenosti s nedalekou bioplynovou stanicí, která
dlouhá léta znepříjemňovala život nejen v naší obci. Věříme, že naše názory budou vyslyšeny a tento záměr bude přepracován.
O tuto problematiku se zajímá i pan senátor Mgr. Třetina, který taktéž
zaslal nesouhlasné stanovisko, stejně tak se vyjádřila i obec Křídlůvky.
Věřím, že naše společné úsilí povede k tomu, aby v Božicích zůstalo
nepoškozené životní prostředí a obec nebyla zatížena nadměrnou
dopravou.
Jiří Čada, místostarosta
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