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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sjezd rodáků.
Sobota 23. srpna se nesla ve znamení již čtvrtého společného
setkání. Účastníci se sjížděli od časných ranních hodin a vše začalo
mší svatou za rodáky obce, kterou sloužil biskup J.E Mons. Josef
Kajnek z Biskupství královéhradeckého. Po dobrém obědě jsme se
přesunuli na hřiště u KD Krčma, kde začal hlavní program
slavnostní fanfárou, kterou zahrály děti ze ZUŠ z Dolního Újezda.
Po slavnostním přivítání rodáků, hostů a projevu starosty obce se
na pódiu vystřídaly děti ze ZŠ a MŠ v Budislavi, předsedové
místních spolků řekli něco o své činnosti a práci. Mladí hasiči se
předvedli při ukázce požárního útoku, kde ukázali svoji šikovnost,
za kterou sklidili po zásluze potlesk. Odpolední program
obohacovala svými vstupy vystoupení šermířů. Celým programem
nás provázel moderátor pan Šauer a k poslechu hrála hudební
skupina Dolnovanka, se kterou si zazpívala paní Marie Melšová.

Během dne jsme si mohli prohlédnout výstavu obrazů a fotografií
vztahujících se k naší obci, kterou připravila místní knihovna
v zasedací místnosti OÚ. V prostorách Krčmy bylo možno zhlédnout
výstavu místních spolků
(Budislavský ženský klub, hasiči, hokejisté a spolek Toulec) a něco
z historie obce. Na hřišti vystavovali místní sběratelé své “veterány“.
Ve škole byl den otevřených dveří, kde mohli rodáci zavzpomínat na
svá dětská léta. V prostorách hasičské zbrojnice byla k vidění
technika JSDH obce Budislav a pan Martin Kuta z Horního Újezda
nás provezl s koňským spřežením po obci. S podvečerem jsme se
přesunuli do KD Krčma, kde místní ochotnické divadlo Budislávek
zahrálo představení „Parohaté pověsti“ a sklidilo velký potlesk. Po
setmění jsme zhlédli jedinečnou ohnivou show a poté jsme se do
ranních hodin bavili se skupinou Vepřo Knedlo s Dádou. Všem, kteří
se podíleli na přípravách a zdárném průběhu 4. sjezdu rodáků,
děkuji.
starosta obce, Luboš Šplíchal

Škola.
Na škole skončila první etapa zateplení, při které byla vyměněna okna, zateplen strop v mateřské školce a nad sociálním zařízením. Při této
rekonstrukci jsme zjistili, že střechou nad školkou zatéká. Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení opravy ještě letos s tím, že o vynaložené
prostředky bude snížen rozpočet v příštím roce. Opravu provádí firma Milan Boštík, KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ, Chotěnov. Chtěl bych
poděkovat paní ředitelce, zaměstnancům školy a rodičům, kteří přišli a pomohli školu uklidit a připravit tak, že mohla být otevřena od 1. září.

Starosta obce Luboš Šplíchal

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 5.8.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
52/14 ZO schvaluje předložený program zasedání včetně doplnění
o bod č.16 – žádosti místních občanů o poskytnutí slevy
na nájemném v KD Krčma.

1052/14 je uloženo kanalizační potrubí na odvod dešťové vody,
bude na tento pozemek též zřízena služebnost pro oprávněného
Obec Budislav.

53/14 „Zastupitelstvo obce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a §
84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Budislav a
s jeho odůvodněním,
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh
územního plánu Budislav není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu,
III. se rozhodlo vydat územní plán Budislav formou opatření obecné
povahy č. 1/2014, které tvoří přílohu tohoto usnesení,
IV. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 a 2/2005
a opatření obecné povahy č. 1/2009.“

59/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci,
kterou Obec Budislav prodává do vlastnictví manželů xx nar.: xx a
nar.:xx.x.xxxx oba bytem xx pozemek 153/3 dle geometrického
plánu 680-138/2013 o výměře 62 m2 v katastrálním území Budislav
u Litomyšle za cenu 3.100,- Kč.

54/14
ZO Vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2014
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
55/14 Zastupitelstvo obce Budislav konstatuje, že obec není
nadále schopna svými orgány řádně vykonávat svěřený výkon státní
správy na úseku
a)
projednávání přestupků, které by jinak projednávaly orgány
obce Budislav ve svém správním obvodu,
b)
výkonu státní správy svěřené obci Budislav zákonem
č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Budislav souhlasí s uzavřením dodatků
k veřejnoprávním smlouvám, na základě kterých výše uvedené
činnosti vykonávají orgány města Litomyšl. Dodatky budou uzavřeny
do 31.12.2018.
56/14 ZO schvaluje záměr prodeje věcí nemovitých č.8/2014 na
část pozemku p.č. 164/5 o výměře cca 80 m2 a část pozemku p.č.
164/9 o výměře cca 15 m2 oba druh ostatní plocha za nabídkovou
cenu 50,- Kč za m2.
57/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci,
kterou obec Budislav prodává pozemek p.č. 831/1 trvalý travní
porost o výměře 803 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle
do vlastnictví manželů xx xx, nar. xx a xx xx nar. xx oba bytem xx
xx, xx za cenu 80.300,- Kč.
58/14 ZO schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci
se zřízením služebnosti inženýrských sítí , kterou Obec Budislav
prodává do vlastnictví paní xx,nar.xx , bytem xx část pozemku p.č.
1052/5 oddělený geometrickým plánem č.694-44/ 2014 označený
jako díl „a“ o výměře 156 m2 , který bude po prodeji začleněn
do pozemku p.č. 1052/14 ve vlastnictví kupující, dohodnutá cena
7.800,- Kč. Vzhledem k zjištěné okolnosti, že v pozemku p.č.

60/14 ZO Schvaluje uzavření Směnné smlouvy, kterou Obec
Budislav směňuje pozemek p.č. 1868/2 druh ostatní plocha
o výměře 15 m2 , který byl geometrickým plánem č. 667-90/2013
oddělen od pozemku p.č. 1868 druh ostatní plocha za pozemky
manželů xx nar. xx bytem xx a xx nar. xx bytem xx xx, xx a to
pozemek p.č. 1266/2 druh ostatní plocha o výměře 25 m2,
oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku p.č. 1266 a
pozemek p.č. 1891 druh ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělený
uvedeným geometrický plánem od pozemků p.č. st.247,
při dohodnuté ceně 50m,- Kč za m2, vyplatí Obec Budislav
manželům Kovářovým rozdíl v ceně ve výši 1.100,- Kč při podpisu
smlouvy.
61/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4/2014, které řeší příjmy
dotací a jejich využití, navýšení o vzniklé příjmy a úpravy
ve výdajích, kterým se navyšují příjmy i výdaje obce o 289,5 tis.Kč
62/14 ZO
 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů mezi Obcí Budislav a firmou EKOKOM a.s., IČO 2513470, se sídlem Na Pankráci 1685/17,
Praha 4 na dobu určitou do 31.12.2020,
 dále schvaluje uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě
.č.1, kterým pověřuje firmu Technické služby Hlinsko s.r.o.,
IČO: 25951611, se sídlem Srnská 382, Hlinsko v Čechách
k plnění určených povinností vůči společnosti vyplývající
ze výše uvedené smlouvy
 pověřuje firmu Technické služby Hlinsko s.r.o. k plnění
závazků obce vyplývající ze Smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů dle dodatku č.1 smlouvy ,
a to
především
v souvislosti
s vykazováním
údajů
podleSmlouvy za obec a poskytováním součinnosti za obec
při auditu či poskytování jiné součinnosti.
63/14 ZO schvaluje poskytnutí daru sdružení MAS Litomyšl
ve výši
10.000,- Kč
64/14 ZO schvaluje provedení opravy střechy budovy ZŠ a MŠ
nad prostory školky v letošním roce z přebytku hospodaření
v minulých letech.
65/14 ZO schvaluje v případě nutnosti podání žádosti o zařazení
prodloužení vodovodního řádu v oblasti Budislav Dolec k pozemku
p.č. 219/21 do akcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu
Poličsko v roce 2015.
66/14 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma
místním občanům panu xx bytem Budislav xx a panu xx xx bytem
Budislav xx.

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval firmě GRANITA s.r.o. za sponzorský dar ve formě štěrkodrtě na
opravu komunikace 119/7. Děkuji.
starosta obce, Luboš Šplíchal

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDISLAV ZE DNE 10.9.2014
Usnesení obecního zastupitelstva.
67/14 ZO schvaluje předložený program zasedání včetně doplnění
o bod č.10 –žádost o prodej pozemku z vlastnictví obce a bod č.11žádost o poskytnutí slevy na nájemném v KD Krčma.
68/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví movitých věcí v hodnotě 14.000,- Kč z vlastnictví obce
Budislav do vlastnictví PO Základní školy a Mateřské školy Budislav,
okres Svitavy
69/14
ZO obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 14168023
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
kterou opatřuje doložkou.
70/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného
členského příspěvku č.6/2014 pro Sdružení obcí Mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka na úhradu nákladů spojených s realizací akce
„Separace bioodpadů v mikroregionu Litomyšlsko-Desinka“ ve výši
27.663,- Kč
71/14 ZO se usneslo na pozvání majitelů nemovitostí pozemku pč.
360/2 pana xx a pozemku p.č. 360/4 pana xx a xx na další veřejné
zasedání za účelem osobního projednání možností řešení stížností.
72/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o koupi nemovité věci,
kterou kupuje Obec Budislav do svého vlastnictví pozemek p.č.
465/12, druh zahrada o výměře 129 m2 z vlastnictví manželů xx,
nar.: xx a xx, nar.: xx za cenu 14.000,- Kč.

73/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5 které řeší navýšení
rozpočtových příjmů o přijaté dotace z MPSV na mzdové náklady
veřejně prospěšných pracovníků za obd. 7-8/2014, a dalších
rozpočtových příjmů a jejich využití, převody mezi vlastními
rozpočtovými účty a převody na sociální fond obce, kterým se příjmy
a výdaje navyšují o 775,5 tis.Kč.
74/14 ZO pověřilo starostu obce oslovením firmy XAVERgen, a.s.
ve věci upřesnění nabídky odkoupení části pozemku p.č. 656/2
o výměru pozemku a cenu.
75/14 ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1869/3
o výměře cca 45 m2 za cenu 50,- Kč za m2
76/14 ZO schvaluje poskytnutí slevy na nájemném v kulturním
domě Krčma pro místního občana xx
Diskuze :
 ZO bere na vědomí stav nákladů a výnosů při akci 4. sjezd
rodáků obce Budislav
 ZO bere na vědomí nesouhlas manželů xxx a xxxx xx
a manželů xx a xx xx s uveřejňováním osobních údajů
v místním zpravodaji
 ZO bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí podpory
Programu
obnovy
venkova
Pardubického
kraje
na rekonstrukci chodníku při hlavní komunikaci od č.p.37
po č.p. 148
 ZO bere na vědomí návrhy na podobu fasády ZŠ a MŠ
Budislav

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem jubilantům, kteří v měsících říjen, listopad a prosinec oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme.
60let – Košňar Jan

Noví malí občané

70 let – Vostřel František, Vrbka Pavel

Košňarová Antonie

82 let – Stříteský Josef

Pechanec Matyáš

93let – Hegerová Cecílie

Kroulíková Nela

POZVÁNKA

Budislavský ženský klub připravuje pro děti a rodiče PODZIMNÍ TVOŘENÍ.
Termín bude upřesněn na plakátech.
Budeme se na Vás těšit!

Helloweenský rej a divadelní představení „Parohaté pověsti“
Divadelní představení „Parohaté pověsti“ proběhne 1.listopadu 2014 od 18 hodin v KD Krčma
v podání divadelního souboru Budislávek.
Dále od 20 hodin jste všichni srdečně zváni na Helloweenský rej aneb „mord párty“
s kapelou KAM BÍT.
Těšit se můžete na bohatou tombolu a nějaké to překvapení.

ŠKOLA INFORMUJE
Slavnostní uvítání prvňáčků a zahájení školního roku 2014/2015
V pondělí 1. září proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku
za milé účasti hostů: rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr.
Josefa Hynka, MBA, Ph. D., starosty obce Budislav Luboše
Šplíchala a místostarosty Miloše Rejmana.
Přivítali jsme celkem 16 žáčků, z toho 4 děti, které usedly do
školních lavic letos poprvé. Tento den jim zpříjemnili Šmoulové, kteří

budou i nadále žáčky motivovat, inspirovat a provázet je jejich
prvními školními krůčky.
Po úvodním slovu paní ředitelky popřáli všem dětem i pracovníkům
školy úspěšný školní rok i naši hosté.
Na závěr se nám představili naši prvňáčci. Každý z nich si odnesl
nejen mnoho zážitků, ale i krásné dárečky a pamětní list.

Všem žáčkům přejeme, aby právě začínající školní rok byl pro ně rokem úspěchu, radosti a poznání!

Mateřská škola
Ve školním roce 2014/2015 se nám zapsalo do Mateřské školy v
Budislavi 24 dětí.
Tento školní rok se zaměříme na ochranu přírody a životního
prostředí, dodržování základních společenských pravidel a navázání
dobrých kamarádských vztahů.

Celým rokem nás provede Krteček a jeho kamarádi. Společně s nimi
děti budou objevovat nové věci, rozvíjet své znalosti, vydávat se na
známá i neznámá místa a prožívat pozoruhodná dobrodružství.
Nadále budeme pravidelně navštěvovat obecní knihovnu, která se
stala pro děti příjemným a oblíbeným místem.

Přejeme všem krásný začátek nového školního roku !

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
zaměstnancům školy a rodičům za mimořádné
pracovní nasazení v průběhu prázdnin.
Poděkování patří také:
Panu starostovi Šplíchalovi a místostarostovi
Rejmanovi za průběžnou pomoc i za podporu rodičů
a přátel školy.
Truhlářství Jan Košňar - oprava obložení a drobné
truhlářské práce
Truhlářství Stanislav Holomek – nová zrcadla do ZŠ
a MŠ
Firmě Datanet - přeinstalování a uvedení do provozu
školních počítačů a ICT vybavení.
Děkujeme!
Další informace najdete na našich stránkách. Více
fotografií
si
můžete
prohlédnout
na
www.obecbudislav.cz/zakladni-skola/fotogalerie.

Team ZŠ a MŠ Budislav

DIVADELNÍ SPOLEK BUDISLÁVEK INFORMUJE
Parohaté pověsti
Divadelní spolek Budislávek měl tu čest vystoupit s novou hrou, tentokrát komedií s názvem Parohaté pověsti na 4. sjezdu rodáků 23.8.2014 v
KD Krčma. Příběh z doby dávné, pradávné se určitě velice líbil, soudě podle potlesku a úsměvů diváků. Děkujeme, že jste se bavili.

KNIHOVNA INFORMUJE
Výstava obrazů a fotografií z naší obce
V zasedací místnosti na obecním úřadě byla možnost zhlédnout výstavu obrazů Josefa Matičky, Karla Brdíčka a Josefa Dastycha. Obrazy a
fotografie měly jednoduché téma, zobrazovaly Budislav a okolí. K prohlédnutí byly i knihy autorů, kteří pobývali a tvořili v naší obci, například
Teréza Nováková, Petr Jilemnický, Josef Matička, Josef Kainar, J.V.Tošovský a další. Všechny tyto knihy jsou k dispozici v naší knihovně.

Loučení s naším knihovnickým týpí
Velké rozloučení s naším knihovnickým týpí proběhlo 20.září pod
Hradiskem za doprovodu šamanských
bubnů hudební skupiny
DETVAN. Na všechny světové strany byly umístěny bylinky a oheň na
podpal byl vykřesán po indiánském způsobu. Naše týpí nám sloužilo
krásných šest let, ale čas běží a bezpečnost hlavně dětí je na prvním
místě. Děti mohly malovat na kousky látky z týpí a poděkování hodit do
ohně. Hudební skupina Detvan nám ukázala, jak se tančí po indiánsku
za zvuků bubnů. Celý podvečer byl velice zajímavý. Děkujeme.

Děti ze MŠ a ZŠ v knihovně
V září jsme si s dětmi připomněli 115. narozeniny spisovatele
Ondřeje Sekory, 70. narozeniny Martina Ivana Jirouse a také
Srdíčkový den. Četli jsme si z knížek Ferda mravenec, Magor dětem
a Medvídek Pú. Vyráběli jsme mraveniště, srdíčka a hráli si na
mravenčí kukly.

V říjnu oslavíme Den stromů a s dětmi si budeme číst z knihy
Pohádky z pařezové chaloupky.
Vyrobíme si Křemílka a Vochomůrku a jejich chaloupku v mechu a
kapradí. Pro školáky máme připravené zajímavé kvízy o přírodě a
podzimu.

KNIHOVNA INFORMUJE - POZVÁNKA

Podzimní výstava
Výstava proběhne ve dnech 26. až 30. října 2014 v zasedací místnosti vedle obecní knihovny,
vždy od 14 do 16 hodin.
Opět budou k zakoupení dušičkové dekorace a spousta zajímavých, většinou ručně tvořených
výrobků.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ INFORMUJE
Hasiči v minulém období zasahovali u těchto událostí:
24.7 a 25.7.2014 - POŽÁR - jednotka vyjela v 21:16 na výzvu KOPISu k nahlášenému požáru stohu v Dolním Újezdě (Přibiňoves). Po příjezdu
na místo se jednotka zapojila do hašení stohu a obrany těsně přilehlého lánu obilí. Naše CAS jezdila kyvadlově pro vodu na čerpací stanoviště.
V 1:10 rozhodl velitel zásahu o odjezdu naší jednotky na základnu. Ostatní jednotky (HZS Litomyšl, JSDH Dolní Újezd a Vidlatá Seč) zůstaly
na místě.
30.7.2014 - TECHNICKÁ POMOC - jednotka vyjela v 15:46 k poskytnutí technické pomoci v katastru obce Budislav. Jednalo se o únik oleje z
osobního vozidla. Olej byl zasypán sorbenten. Jednotka se v 16:30 vrátila na základnu.
Čtyři naši členové se zúčastnili v ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích 16ti hodinového kurzu "ZÁKLADY ZDRAVOTNICKÝCH
ZNALOSTÍ PRO ČLENY JPO". Tento kurz je potřebný pro udržení předurčenosti naší jednotky pro zásahy u dopravních nehod. Další kurzy o
vyprošťování budou následovat.

V průběhu července se na naši jednotku obrátili redaktoři největšího
hasičského serveru v ČR www.pozary.cz s žádostí o nafocení našeho
dopravního automobilu Mitsubishi PAJERO pro potřeby vydávaného kalendáře.
Toto bereme jako čest a samozřejmě jsme žádosti vyhověli. Nafocení provedl
Štěpán Heger, za což nu děkujeme.

Za JSDH Budislav
Marek Bulva
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