
      ZPRAVODAJ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
duben 2014                                                                                                                         číslo 1/2014

„Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází“

Spokojenost

Těším se, těším z listí stromů,                                 Že je to jenom pouhý sen?
květin a ptáků, z laskavých slov.                            Ach ano.
Těším se, těším z hezkých domů,                            Není však ale nikde psáno,
útulných bytů a přívětivých lidí,                            že by to takhle nemohlo snad být.
kteří si mezi sebou nezávidí,                                 Jenom my lidé museli bychom chtít.
jsou vděčni za všechno, co mají                           
a stále se jen usmívají.    

                                                                                                                 Marta Rysová

Vybíráme z jednání zastupitelstva

Veřejné 15. zasedání  zastupitelstva městyse, konané 18. března 2014, 
projednalo a schválilo:
Závěrečný účet městyse a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2013 
Účetní závěrku za rok 2013 za Městys Božejov
Účetní závěrku zřizované příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Božejov
Rozpočtové opatření č. 1/2014
Pronájem kiosku u koupaliště pro:

1. Petra Chaloupka na 14.6.2014 - 15.6.2014
2. Zdeňka Mareše na 16. června  - 31. srpna 2014 s podmínkou uvolnění pro akce                                                                                                  

společenských organizací
Prodloužení žádosti o kontokorentní úvěr o 1 rok ve stejné výši



NÁVRH		ZÁVĚREČNÉHO	ÚČTU	MĚSTYSE	BOŽEJOV za	rok	2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
plnění k 31.12.2013

třída 1 – daňové příjmy 6 493 914,68 Kč

třída 2 – nedaňové příjmy 3 418 839,05 Kč

třída 3 – kapitálové příjmy 490 350,00 Kč

třída 4 – přijaté transfery 8 358 635,12 Kč

Celkové příjmy dle účetních výkazů 18 761 738,85 Kč

třída 5- běžné výdaje 15 441 483,12 Kč

třída 6- kapitálové  výdaje 3 876 892,44 Kč

Celkové výdaje dle účetních výkazů 19 318 375,56 Kč

třída 8- financování 556 636,71  Kč

Dotace
4111 - neinv.transf.dotace volby 33 647,00 Kč
4112 - neinv. dotace kraje na správu a žáky 116 600,00 Kč
4121 - neinv .transfery od obcí – školné 7 200,00 Kč
4122 - dotace na programy a granty – les, Fond Vysočiny 94 930,00 Kč
4213 - inv. transfery ze st. fondů-SŽP –MŠ 75 707,61 Kč
4216 - inv. transfery MŽP-Fond soudržnosti – MŠ 1 287 029,51 Kč
4222 - inv.dotace kraje- výměna oken budova č. 111    109 000,00 Kč

Stav		na		bankovních		účtech	
název účtu stav účtu k 1.1.2013 stav účtu k 31.12.2013

běžný účet - kontokorent -548 228,92 Kč 624 455,29 Kč

účet -  sociální fond 3 287,00 Kč 728,00  Kč

účet úvěrový -  ČOV - 1 483 000,00 Kč - 1 207 000,00  Kč

účet úvěrový - MŠ 0 - 2 000 000,00  Kč

Údaje		o		hospodaření		s majetkem		městyse
účet text stav k  1.1.2013 stav k 31.12.2013
018 Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek 107 503,00 Kč 145 860,00 Kč 
019 Ostatní  dlouhodobý nehmotný  majetek 146 383,29 Kč 146 383,29 Kč 
031 Pozemky 64 089 530,02 Kč 64 195 292,22 Kč 
021 Stavby - budovy 50 072 918,09 Kč 50 072 918,09 Kč 
022 Ostatní movité věci a soubory movit.věcí 927 732,00 Kč 927 732,00 Kč 
028 Drobný dlouhodobý  hmotný  majetek 2 135 954,11 Kč 2 171 514,91 Kč 
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 174 000,00 Kč
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 745 612,00 Kč 4 461 340,44 Kč
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek-akcie 185 200,00 Kč 185 200,00 Kč 
902 Majetek v operativní evidenci 279 579,05 Kč 300 104,95 Kč 



Hospodaření	příspěvkové	organizace	– Základní	škola	a	mateřská	škola	Božejov
příjmy ze státního rozpočtu                                       3 657 000,00 Kč

z dotací EU 18 726,00 Kč

od zřizovatele 1 200 000,00 Kč  

Ostatní - školné, obědy …. 761 588,00 Kč

Celkem příjmy 5 637 314,00  Kč

výdaje neinv. ze SR – mzdy a odvody                                       3 657 000,00 Kč
z dotací EU – mzdy a odvody 18 726,00 Kč

z dotace od zřizovatele 934 067,00 Kč  

ostatní …. 761 588,00 Kč

vrácení zřizovateli 265 933,00 Kč

Celkem výdaje 5 637 314,00  Kč
  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Božejov za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci KÚKV – Odbor kontroly Jihlava
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 24. 2. 2014.

Závěr zprávy :   Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Informace úřadu městyse
                                                                                                                                                     
V lednu letošního roku 221 občanů Božejova a přilehlých obcí podepsalo petici na zachování 
pošt na venkově.

Naši zodpovědní spoluobčané tříděním odpadů přispěli k tomu, že v rámci 
systému separace odpadů zajišťovaného firmou SOMPO, a.s., ve spolupráci 
s naším městysem se podařilo z komunálního odpadu v roce 2013 průměrně 
na osobu vytřídit: 17,1 kg papíru, 14,9 kg plastů, 10,1 kg barevného skla, 
4,5 kg bílého skla, 53,4 kg kovů, 0,3 kg nápojových kartonů a k tomu 
některé další problémové odpady. Děkujeme.

Po zrušení čerpací stanice v Božejově se prodávají plynové bomby ve sběrném dvoře. 
Otevírací doba je shodná s provozem sběrného dvora.

Charitativní sbírka šatstva, nádobí, lůžkovin se bude konat v pátek 2.5.2014 od 15:00 – 17:00 
a v sobotu 3.5.2014 od 9:00- 11:00.

Řádky ze základní školy

     V prvních třech měsících roku 2014 proběhly na naší škole akce vzdělávací, soutěžní i 
zábavné. Karnevaly, divadelní představení, projektové dny, účast na pěveckých soutěžích 
DDM PE s výborným prvním a druhým místem. Prvního března u nás pořádala PO Koloušci 
soutěž v RINGU  a hostovalo zde 17 družstev.



    K zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015 přišlo 13 dětí, je to o 8 více než v loňském 
roce. Zápis do MŠ  a den otevřených dveří se uskutečnil  26.3.2014. Na všechny budoucí žáky 
ZŠ  a děti  MŠ se těšíme.

V souladu se zaměřením naší školy na ekologickou výchovu a zdravý životní styl 
naplňujeme program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve spolupráci s Lesy 
České republiky s. p.. Podzimní vzdělávací akci v terénu, kterou zajišťovaly Lesy ČR, jsme 
rozšířili i smlouvou o propagaci. Pod jejich záštitou jsme realizovali v prosinci vánoční 
besídku pro veřejnost.         

Dalším partnerem pro naplňování tohoto programu je Myslivecké sdružení Zelený vrch 
Božejov. Každoroční akce sběru kaštanů a žaludů pro zvěř je zakončena vycházkou žáků do 
lesa  ke krmelci s doprovodem některého z členů sdružení. Letos na dotazy žáků odpovídal 
pan Václav Musel.

Za vzájemnou spolupráci děkujeme. 
                                                                                 

      

Z knihovny

   Ten, kdo navštěvuje knihovnu městyse, jistě již zaznamenal změny, které se v ní udály.
Knihovna byla vybílena a opatřena novými záclonami, doplněna dalšími policemi a proti 
dřívějšku obohacena o nové možnosti výpůjček. Je zde celkem 5 563 titulů. Z tohoto počtu 
připadá 4 488 knih na beletrii a 1 075 knih je naučná literatura. Pětkrát do roka nám půjčuje 
své knihy Středisko knihovnických služeb Pelhřimov, za rok je to 560 knih. V místnosti před 
knihovnou jsou umístěny police, kde se nacházejí darované knihy a brožury, které se rovněž 

půjčují. Fara věnovala 280 zajímavých knih a brožur i s pěknou 
vyřezávanou policí. Pokrok se nevyhnul ani knihovně. Dochází 
k digitalizaci knih. Je to inventární zápis všech knih, které vlastníme, do 
počítače. Děje se tak zásluhou P. Kumžákové a M. Hrnčířové. V době 
provozních hodin knihovny je možno využít veřejný internet. 
V knihovně je zaregistrovaných 82 čtenářů, z toho 40 dětí do 15ti let. 
V minulém roce bylo vypůjčeno 1 601 knih a časopisů. 

   Knihovna přivítá 4 – 5 krát do roka návštěvu dětí MŠ a ZŠ s možností výpůjček.
   ZŠ příležitostně pořádá besedy s autory knih a slavnost „Pasování prvňáčků na čtenáře“ 
v knihovně Kamenice nad Lipou.  
   O knihovnu městyse se vzorně stará paní I. Muselová. 
Provozní doba:  úterý    15:00 – 17:00 hod.
                          sobota  17:00 – 19:00 hod
Těšíme se na vaši návštěvu!!!



Koníček
   
   Žijí mezi námi nenápadní lidé, o kterých skoro nevíme, ale mají takové koníčky, jejichž 
výsledky přetrvají generace. Patří mezi ně i náš občan Milan Veselý, který se zabývá 
pěstováním dřevin od semínka po strom nebo keř. Je to zdlouhavá práce, ale 
Milan nelituje času a úsilí. Vysazuje svoje odchovance  kolem Božejova a 
obohacuje tak naši přírodu o nové druhy dřevin. Žel někdy se také stává, že 
stromky někdo poláme nebo odnese. Milan tuto práci vykonává nezištně. Je 
to dobrý pocit, že v životě udělal něco pěkného. Připomíná mi to jednu 
básničku ze slabikáře našich babiček: „Pro příští poutníky a poutnice děláme 
nové silnice“. 
Milane, děkujeme !!!

Fotbalové okénko
                                                                                                                                                    

Rozpis II. třída Poutník liga

Jaro 2014

Domácí Hosté Datum Hodina Den

Žirov A Božejov 29.03. 15:00 SO

Božejov Budíkov A 06.04. 15:00 NE

Počátky Božejov 12.04. 15:30 SO

Božejov Kamenice B 20.04. 15:00 NE

Pacov B Božejov 27.04. 16:00 NE

Božejov Čejov A 04.05. 15:00 NE

Č. Řečice Božejov 11.05. 15:00 NE

Božejov Plačkov A 18.05. 15:00 NE

Ústrašín Božejov 24.05. 16:30 SO

Božejov Obrataň A 01.06. 15:00 NE

V. Chyška Božejov 08.06. 15:00 NE

Božejov Žirovnice B 15.06. 15:00 NE

Z fary

Postní  době  v tomto roce  dominovalo v našem kostele koště. Půst je o tom, abychom si 

udělali pořádek především v sobě. Před vlastním prahem, ne před tím sousedovým. Budu rád, 

když se spolu uvidíme o Velikonocích. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete zajisté na farní 

vývěsce. 



Na svatého Jiří 24. 4. v 19:00 vystoupí na  božejovském  jevišti zpěvačka Jitka Zelenková. 

V rámci večera plného lásky a nostalgie odznějí její největší hity: „Když se narodíme, Máme 

si co říct, Ty mně smíš i lhát, Rád, Zpívání, Mít svůj kout, Vyprávění v pokoji, Smůla bude v 

tom, Bez lásky láska není…“ Potěší mne, když se na koncertě potkáme. 

V sobotu 26. 4. v 18:00 budeme slavit vigilijní mši ze slavnosti sv. Jiří. Patrona kostela pak 

oslavíme ještě v neděli v 10:30. V kostele budou k vidění práce členů keramického kroužku a 

výrobky ze dřeva od řezbáře Pavla Boháčka. Kostel budeme mít v den poutě otevřený až do 

17:00. 

Těším se na viděnou. 

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem.

Nabídka kulturních akcí v Božejově:

26.4.2014  Pouťová taneční zábava (hraje kapela Efekt)    

30.5.2014  Noční pochod kolem Božejova  

31.5.2014  Jihočeská liga v mariáši                             

21.6.2014  III. ročník Silvestr v létě       
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