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Slovo místostarosty
Milí Býchoráci,
jelikož jsem dostal příležitost zde napsat pár slov v úvodu, tak bych Vás nejprve za celé naše
zastupitelstvo rád přivítal v novém roce 2020. Věřím, že i tento nadcházející rok bude pro nás
minimálně stejně úspěšný jako ten předchozí. Doufám, že všechny cíle, které jsme si stanovili, se nám
podaří dosáhnout a splnit.
Doufám, že jste všichni měli příjemné vánoční svátky a to i díky rozsvícení vánočního stromečku
na novém místě před obecním úřadem společně s novým a velmi povedeným betlémem, který vytvořili
žáci z býchorské školy. Tímto bych také rád poděkoval spolku Býchorský babinec za zorganizování
vánočního koncertu, kde jsme si všichni společně mohli zazpívat koledy a také měli možnost navštívit
náš krásný kostel.
Na závěr bych Vám rád popřál vše nejlepší v novém roce 2020, hodně zdraví, štěstí, pohody,
dobré nálady a osobních, studijních, ale i sportovních úspěchů.

Ing. Jakub Vendl, místostarosta
.

Informace z obecního úřadu
Zkrácené zápisy z jednání zastupitelstva obce Býchory
Paní Sojková na základě zaslaných informací o
probíhající rekonstrukci připravila seznam
otázek, které se týkaly jak stavebních prací,
technického řešení i financování stavby.
Na základě provedení nutných, plánovaných
bouracích prací byl zjištěn technický stav zdiva,
podlahových konstrukcí i konstrukcí izolací.
Krátce řečeno ‐ vše odpovídá délce stáří
budovy a budou se muset stavební problémy
řešit za pochodu v souvislosti ze stavebním
procesem.
První otázkou, kterou je nutné řešit s ohledem
na další směr realizace stavebního záměru, je
volba způsobu topení. To znamená teplovodní
topení podlahové, elektrické podlahové topení,
elektrické olejové nebo hliníkové radiátory, či
teplovodní radiátory? V současnosti probíhá
vytápění elektrickými akumulačními kamny.
Ze vzniklé diskuse vyplynula dvě řešení, a to
pokračovat ve vytápění elektrickými přímotopy
nebo zvolit pro provoz MŠ komfortnější, za to
finančně nákladnější variantu podlahového

Zápis č. 19/2019 ze dne 8. 10. 2019
Přítomno: 6 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Műller, Ing. Sojková, Bc. Nováková, RNDr.
Goldová Ph.D., Ing. Vendl
Omluveni: Ing. Hruška
Hosté: PhDr. Synek /TDI/, paní Beranová,
zástupci hasičů – Pavel Hamrník a Radek
Dvořák
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/19/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
RNDr. Goldová Ph.D., Bc. Nováková
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
4. Stavební úpravy v mateřské škole
Pozvaný technický dozor pan Synek pozdravil
zastupitele a začal řeč o stavu právě probíhající
rekonstrukce budovy mateřské školy.
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společnost vedle položek ocenění stavebních
prací použila nepoložkovou složku kalkulace
VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ ve výši 3%,
což odpovídá cca 35tis. Kč. Odpověď pana
Synka byla, že tento oddíl ohodnocení
stavebních prací vychází ze smlouvy o dílo a byl
též použit ve struktuře nabídkového rozpočtu
na poptané stavební práce a v této skladbě se
používá i nadále pro další poptané stavební
práce.
Dále, už bez přítomnosti pana Synka, byly
řešeny otázky týkající se upřesnění zadání
vzhledového charakteru pro stavební firmu a
financování vícenákladů.
Bod týkající se návrhu oken byl opět ověnčen
diskuzí, ze které vyšlo řešení, které vyplývá z
původního vzhledu oken na budově
zaznamenaných na starých fotografiích.
Řešena byla i technická data pro členění oken a
jejich otvírání pro zabezpečení vhodného
větrání. Výsledkem diskuse bylo použití oken
historického vzhledu ve velikosti původních
oken ze začátku min. století. V této souvislosti
se řešily i nové dveře, jež prostory školky přímo
zpřístupní venkovnímu prostoru školní
zahrady. Umístění dveří bude v původním
otvoru pro okno. Rozdíl ve velikosti dveřního
křídla a výšky původního okna bude řešen
světlíkem nade dveřmi.
Dále přišlo na řadu téma barvy střechy a
umístění okapů, které jsou v současné chvíli
přisazeny přímo ke střeše. Všichni přítomní
zastupitelé se shodli na původní červené barvě
a umístění okapů na háky.
Posledním bodem k rekonstrukci školky bylo
její financování. Již v rámci minulého jednání
ZO starosta obce přítomné ujistil, že v rozpočtu
obce je v současné chvíli 5 mil. Kč. Veškeré
dotačně nepokryté náklady tedy budou
uhrazeny z rozpočtu obce bez nutnosti využití
úvěru.
Odhadovaná cena víceprací dle aktuální cenové
nabídky činí cca 1,6 mil. Kč vč. DPH
Usnesení č. 2/19/2019. Zastupitelstvo obce
souhlasí s vypracováním projektu podlahového
topení pro celou budovu MŠ a realizací
podlahového topení v místnostech 1.01, 1.03,
1.04, 1.05, 1.08 s izolací dle varianty č. II;
provedením sanace zdiva injektáží; s okny
dělenými a ve velikosti původních historických
oken; střecha bude barvy červené, skladba

vytápění. Vzhledem k tomu, že v současné
chvíli nebude podlahové topení dostatečné pro
vytopení rekonstruované části MŠ, budou
instalovány zároveň i elektrické přímotopy,
které bude možné odstranit např. v případě
zateplení stropních konstrukcí, které nejsou
součástí rekonstrukce. Zdrojem pro vytápění
bude elektrický kotel, který bude možné
vyměnit v budoucnu např. za tepelné čerpadlo
nebo jakýkoli jiný zdroj tepla. Paní Sojková dále
navrhla, aby byla provedena projektová
dokumentace vytápění pro celou budovu MŠ,
což by nám mělo usnadnit druhou fázi
rekonstrukce stávajících tříd MŠ. Zároveň byly
diskutovány možné způsoby zateplení stropní
konstrukce v prostoru půdy.
Dalším bodem byl stav izolací proti vodě a
zemní vlhkosti.
Stávající hydroizolace, pokud byly vůbec
nalezeny jsou nefunkční, značně degradované.
V tomto směru navrhla prováděcí stavební
společnost sanaci zdiva a dodatečnou
hydroizolaci podlah i obvodových konstrukcí.
Sanace bude provedena formou napuštění
stávajících konstrukcí injektáží materiálem na
bázi vodního skla, jež vyřadí kapilární vzlínavost
do svrchních konstrukcí budovy. Ve spojení s
izolacemi zdiva byly rovněž zmíněny
nedostatky v hydroizolaci střechy a laťování,
které byly zjištěny při průzkumu současného
stavu střechy. Hydroizolace bude tedy řešena
paropropustnou folií.
Následně byl řešen bod volby nášlapné vrstvy
podlah. V grafickém návrhu řešení skladby
podlah jsme obdrželi informaci o volbě PVC, v
položkovém rozpočtu byly uvedeny vinylové
pláty. K tomu pan Synek uvedl, že grafický
návrh byl vypracován ve starší verzi grafického
software, kde nelze zadat typ krytiny vinyl.
Pochybnosti zastupitelů o vhodně zvolené
podlahové krytině tak byly odstraněny. Bod
týkající se navržené výztuže v roznášecí vrstvě
podlahy byl zodpovězen s tím, že výztuž
nebude použita, protože šlo o omyl v návrhu.
Dále byl vznesen dotaz na použití anhydritu,
který disponuje lepší tepelnou vodivostí a je
proto vhodnějším materiálem pro podlahové
topení. V našem případě, ale není možné toto
řešení realizovat, vzhledem k velké časové
náročnosti této technologie.
Dalším bodem byla otázka k cenovému
ohodnocení stavebních prací, kde stavební
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Vedení ZŠ a MŠ Býchory oznámilo, že ve dnech
31.10. 2019 a 1. 11. 2019 bude ředitelské
volno.
8.5. Vánoční strom
Pro účel vánočního stromu je navržena výsadba
jedle kavkazské s předpokládanou výškou
sazenice od 3 metrů výšky v kontejneru za cenu
do 10 tisíc korun českých. Místo výsadby bude
na zelené ploše před obecním úřadem. Pro
osvětlení stromu je třeba zajistit elektrickou
přípojku.
Usnesení č.5/19/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje výsadbu vánočního stromu a zajištění
elektrické přípojky.
8.6. Finanční dotace na stromy
Ing. Sojková podala informaci o možné dotaci
na listnaté stromy v intravilánech obcí. Pro
potřeby naší obce by stálo za úvahu zvážit
možnou výsadbu stromů v lokalitě k
Eleonorovu.
OZ bere na vědomí
8.7. Římskokatolická farnost Kolín
Obecní úřad obdržel odpověď týkající se údržby
pozemků ve vlastnictví farnosti a to pozemků
p.č. 269/4 a 475/1 v okolí ČOV a p.č. 41 u
kostela. V případě pozemků u ČOV byl vyzván k
uzavření nájemní smlouvy. Farnost je názoru,
že obec je provozovatelem pohřebiště u
kostela, a proto byla vyzvána k zajištění
poškozených hrobů a k údržbě tohoto
pozemku.
8.8. Paní Goldová informovala zastupitelstvo,
že spolek Fortuna provedl očistné práce na
zvelebení hřbitova. Dále informovala o tom, že
by bylo třeba provést údržbu veřejné zeleně na
hřbitově – ořezat túje v živém plotu, vyřezat
šípky, dosadit nové tisy do řady za hroby a
očistit chodník k další budoucí řadě hrobů. Dále
navrhla, že by bylo vhodné nepoužívané
náhrobky, umístěné na hromadě uprostřed
hřbitova přemístit alespoň ke zdi nebo do
márnice. Upozornila také na stav podezdívky
márnice, ze které je steklá barva.

střechy bude doplněna o paropropustnou folii
a nové laťování; okap bude zavěšen na háky.
5. Slovo hostů
Zástupci hasičů pan Pavel Hamrník a Radek
Dvořák
informovali
zastupitelstvo
o
opětovném zařazení zásahové jednotky zpět do
výjezdu. Podařilo se opravit majáky na
hasičském vozidle Avia.
Poté se dialog mezi hasiči a zastupitelstvem
přenesl k budově hasičské zbrojnice. Starosta
obce informoval přítomné o návštěvě
elektrikáře, který současnou situaci zmapoval a
technický návrh s cenou kalkulací teprve pošle.
Kontaktován byl i projektant pro pozemní
stavby na zmapování stavebně – technického
stavu budovy s ohledem na další stavebně –
možný rozvoj. Projektant přislíbil schůzku,
návrh řešení zatím proběhne v rovině studie.
OZ bere na vědomí
6. Zpráva Kontrolního výboru
Se zprávou kontrolního výboru seznámil OZ Ing.
Műller. Kontrolovanými obdobími byl IV. Q
2018 a I. Q 2019.
OZ bere na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
Starosta obce seznámil OZ s obsahem
rozpočtového opatření č. 5/2019.
Usnesení č. 3/19/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 dle
přílohy.
8. Různé
8.1. Právní poradna
Starosta obce představil zastupitelům
nabízenou službu Právní poradnu Svazu měst a
obcí
pro
práci
pracovníků
územně
samosprávních celků. Měsíční paušál je ve výši
200,‐ Kč. Zřízení této služby se setkalo se
všeobecným souhlasem.
Usnesení č. 4/19/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje zřízení služby – Právní poradny pro
práci obecního úřadu.
8.2. Mapový portál
Starosta obce seznámil OZ s nabídkou služeb
mapového portálu. Tato služba OZ neoslovila.
8.3. Účast ředitelky školy na zasedání
zastupitelstva
Paní ředitelka se omluvila z účasti na zasedání
zastupitelstva dne 8. 10. 2019 z rodinných
důvodů.
8.4. Ředitelské volno

Zápis č. 20/2019 ze dne 22. 10. 2019
Přítomno: 5 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Sojková, Bc. Nováková, RNDr. Goldová
Ph.D., Ing. Vendl
Omluveni: Ing. Hruška, Ing. Műller
Hosté: PaedDr. Hana Žižková, Martin Synek,
Romana Lipková
1. Zahájení a schválení programu
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rámci pracovní doby vykonává také pomocné
činnosti při práci s dětmi (pomáhá s oblékáním,
se stravováním apod.) RNDr. Goldová a Ing.
Sojková vznesly dotaz, zda je možné za tuto
podpůrnou činnost získat pro paní Lískovou
finanční ohodnocení prostřednictvím šablon
Ministerstva školství. Paní ředitelka sdělila, že
veškeré šablony jsou v současné době
vyčerpány a jejich platnost je až do prosince
2020.
Paní ředitelka dále zastupitele informovala o
tom, že výkazy o počtu žáků v ZŠ i MŠ byly k
30.9.2019 podány. Výkazy o počtu žáků za
družinu a školní jídelnu se podávají k 11.11.
2019. Nové vybavení
počítačové učebny bylo financováno z dotací
EU. V rámci sponzorského daru od ČSOB škola
získá IT majetek v podobě stolních PC a
monitorů, dosud bylo přijato 44 ks monitorů.
Darovací smlouva bude vyhotovena až po
předání veškerého darovaného vybavení.
Ing. Sojková informovala ředitelku o rozdílech v
inventurních soupisech majetku školy s tím, že
je nutné tyto rozdíly vyřešit. Týká se to též již
vyřazeného majetku, který je stále v budově
školy.
Paní ředitelka dále předložila a ponechala k
prostudování dokumenty:
‐ právní rozbor pravomocí zřizovatele a ředitele
školy,
‐ informace o dotaci MŽP na zbudování
přírodních zahrad a hřišť; uvedla, že v úvahu by
připadala úprava prostoru okolo budovy
tělocvičny.
Pan Synek vznesl na paní ředitelku dotaz
ohledně možností pronájmu tělocvičny. K
dotazu se připojila i paní Lipková, zástupkyně
spolku Býchorský babinec, a to za účelem
možnosti pronájmu tělocvičny na kulturní akce
spolku, např. dětský karneval. Paní ředitelka
odpověděla, že tělocvična je pronajímána
zájemcům bez rozdílu, zda se jedná o
právnickou či fyzickou osobu, dle možností
volných termínů.
Zastupitelé a přítomní hosté již neměli žádné
podněty k činnosti ZŠ a MŠ a paní ředitelka z
jednání OZ odešla.
Slova se ujal pan Synek. Vyjádřil svůj nesouhlas
se vzhledem obce, konkrétně se jednalo o
hřbitov a okolí kostela. Uvedl, že by uvítal,
kdyby se těmto oblastem věnovala větší péče,
především údržba zeleně. Dále komentoval

Usnesení č.1/20/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Bc. Nováková, Ověřovatelé zápisu:
RNDr. Goldová Ph.D., Ing. Sojková
3. Slovo hostů:
PaedDr. Žižková požádala, aby do budoucna byl
součástí pozvánky na jednání OZ přehled
projednávaných záležitostí. Učinila tak z
důvodu možnosti dostatečné přípravy k
jednání.
Dále zastupitele informovala o nutnosti
budoucích oprav ZŠ a MŠ:
− rekonstrukce veškerého sociálního zařízení,
včetně vybudování bezbariérových toalet; k
uvedenému sdělila, že MŠ byla zaregistrována
do akce www.domestosproskoly.cz, kde je v
rámci soutěže možnost výhry rekonstrukce
toalet,
− oprava části odpadního potrubí v ZŠ, které je
v havarijním stavu,
− výměna zářivek ve třídách,
− nákup nového a většího konvektomatu do
školní kuchyně
Ve věci opravy odpadního potrubí Ing. Severa
sdělil,
že
toto
bude
s
největší
pravděpodobností opraveno v týdnu od 28.10.
do 1.11.2019.
Starosta požádal ředitelku školy o sdělení, zda
bude v rámci rekonstrukce MŠ nakoupen nový
nábytek pouze do rekonstruované části, či zda
budou nově vybaveny též stávající prostory MŠ.
Paní ředitelka sdělila, že budou vybaveny
veškeré prostory MŠ, vyjma velké třídy, kde je
nábytek relativně nový.
Ve věci rekonstrukce byl dále řešen postup
činností následujících po dokončení stavebních
prací, a to: kolaudace spolu s vyjádřením
Okresní hygienické stanice, žádost o navýšení
kapacity (Krajský úřad Středočeského kraje) a
mimořádný zápis dětí do MŠ.
Na předchozí schůzce s paní ředitelkou bylo
diskutováno, jakým způsobem lze řešit
vyčerpání dovolené pedagogů MŠ z
předchozích let, tak aby nebyl narušen chod
MŠ. Paní ředitelka informovala, že zajistila dvě
pedagožky (formou brigády) na období prvních
14ti dnů v červenci 2020 s tím, že obec uhradí
jejich mzdové náklady.
Proběhla diskuze ohledně činnosti p. Lískové v
MŠ. Její pracovní zařazení je uklízečka, avšak v
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Ing. Sojková ze zasedání OZ odešla z rodinných
důvodů ve 20:35 hod. Zasedání zastupitelstva
je i nadále usnášeníschopné.
7.3 K probíhající rekonstrukci MŠ OZ dále
rozhodovalo o vybudování přístupu do školní
zahrady a úpravy stropní konstrukce ve
stávající ložnici.
Usnesení č. 5/20/2019. Zastupitelstvo rozhodlo
o zbudování balkonových dveří vč. světlíku
namísto stávajícího okna z velké třídy MŠ do
školní zahrady a o snížení stropu včetně izolace
ve stávající ložnici.
8. Různé
8.1 nákup plynového kotle do budovy OÚ
Ing. Severa předložil OZ dvě nabídky v cenové
hladině 70‐80 tis. Kč. OZ vyjádřilo své námitky k
ceně v obou případech. Budou poptány další
možnosti.
8.2 Svoz bio odpadu v zimním období
Obec obdržela nabídku stávající svozové firmy
na zajištění celoročního svozu bio odpadu 1x
měsíčně v týdnu 45. – 15., cena za nádobu 120
litrů 59,3 Kč vč. DPH, za nádobu 240 litrů 71,40
Kč vč. DPH.
Usnesení č. 6/20/2019. Zastupitelstvo schválilo
svoz bio odpadu v zimním období. V případě, že
svozová společnost v této věci zašle dodatek ke
smlouvě, bude tento bez dalšího podepsán.
Ve věci odpadů vznikla dále diskuze o dalších
možnostech sběru tříděného odpadu.
Konkrétně se hovořilo o možnosti využití
dotace na pořízení nádob na tříděný odpad
přímo do domácností (popelnice na plasty a
papír, kompostéry) nebo o jednání se
společností EKO‐KOM a.s. o navýšení počtu
zapůjčených nádob na tříděný odpad, které
jsou rozmístěny v obci. V rámci zmíněné dotace
nejsou ze strany obce dosud zcela vyjasněna
veškerá kritéria dotace, především požadovaný
nárůst objemu vytříděného odpadu. Bude
osloven EKO‐KOM za účelem bezplatného
zapůjčení dalších nádob na tříděný odpad,
zejména zvon na plechovky a další zvon na sklo.
8.3 Dotace z DSO Mikroregionu Kolínské Zálabí
Obec má možnost podat s žádost o dotaci z
DSO ve výši 5 000,‐ Kč na akci konanou v roce
2020.
Usnesení č. 7/20/2019. Zastupitelstvo schválilo
využití dotace z DSO ve výše 5 000,‐ Kč na
konání dětského dne a letního kina.
8.4 Pasport místních komunikací. Za účelem
budoucího rozvoje a údržby komunikací v obci

probíhající stavební práce v budově MŠ a
vyjádřil se ke kvalitě provedení nové omítky,
která je dle jeho názoru provedena nekvalitně.
K tomu zastupitelé uvedli, že rekonstrukce MŠ
je technicky dozorována a provádějící firma
nese ze smlouvy záruku za zhotovené dílo. V
rámci kontrolních dnů jsou vždy do zápisu
uvedeny veškeré návrhy, připomínky apod.
Dále pan Synek hovořil o možnosti přípravy
rozvodů internetového připojení optickými
kabely v části obce, kde je v současnosti
zpracováván projekt na revitalizaci návsi,
prostranství před ZŠ a MŠ a chodníku od školy
ve směru na Němčice.
Ing. Severa sdělil, že věc oznámí projektantovi.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
5. Dotace na výsadbu listnatých stromů
Byl osloven p. Pomichálek ve věci dozoru nad
akcí. Ing. Severa dále informoval, že ve věci
údržby veřejné zeleně apod. jedná s
vychovateli DDM Býchory o výpomoci mládeže.
Usnesení č. 2/20/2019. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o přípravě návrhu projektu k žádosti
o dotaci na výsadbu listnatých stromu v
intravilánu obce.
6. Projekt místních komunikací
Obec obdržela dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 037‐D0021, jehož součástí je navýšení ceny
za vypracování projektu, neboť ze strany obce
došlo k rozšíření revitalizované oblasti o
autobusovou zastávku v ulici od Jelena.
Usnesení č. 3/20/2019. Zastupitelstvo obce
schválilo podpis výše uvedeného dodatku.
7. Stavební činnost
7.1 Ve věci plánované rekonstrukce sociálních
zařízení v budově ZŠ a MŠ bude vytipován a
osloven projektant za účelem zhotovení
komplexního projektu.
7.2 Obec obdržela žádost o vyjádření k
přechodné úpravě provozu na stavbu Centrum
Tři Dvory, připojení na dopravní technickou
infrastrukturu.
Vzhledem
k
příznivým
klimatickým podmínkám by bylo vhodné
prodloužit trvání uzavírky mezi Třemi Dvory a
Kolínem. V případě, že by stavební práce mohly
nadále probíhat, nedošlo by pravděpodobně
na jaře 2020 k opětovnému uzavření.
Usnesení č. 4/20/2019. Zastupitelstvo
schvaluje žádost o vyjádření k přechodné
úpravě provozu
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3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
4. Rozpočtové opatření č. 6 / 2019
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s
obsahem navrženého rozpočtového opatření.
K obsahu rozpočtového opatření nebylo
připomínek.
Usnesení č.2/21/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle
přílohy.
5. Investice na rok 2020
Na základě diskuze o možnostech a prioritách
potřeb obce Býchory byly navrženy tyto
investice pro aktualizaci v plánech MAS:
‐ Rekonstrukce odpadů a rozvodů vody v
budově školy
‐ Rekonstrukce školky II.
‐ Hasičská zbrojnice
Usnesení č.3/21/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje aktualizaci investic pro MAP II. pro
MAS Zálabí.
V další investiční činnosti jsou v různém stupni
rozpracovanosti projekty na komunikaci Ke
drážce, komunikaci podél Hlubokého potoka ke
hřišti a komunikace k požární nádrži.
OZ bere na vědomí
6. Stavební činnost
6.1. Poptávka po koupi a zabudování nového
kotle na vytápění budovy OÚ Býchory
Starosta obce předložil čtyři nabídky od
různých dodavatelů kotlů. Jednotlivé nabídky
však nebyly zpracovány v navzájem
srovnatelných parametrech, a tak bude
požádáno o upřesnění položek a provedeno
jejich nové porovnání, ze kterého vzejde
dodavatel nového kotle.
OZ bere na vědomí
6.2. Oznámení na výstavbu nového rodinného
domu na pozemku par.č. 21/1 v katastru obce
Býchory.
OZ bere na vědomí
7. Různé
7.1. V diskuzi je otevřen úkol výstavby
komunikace Ke Mlejnku s tím, že její značné
používání chatařů osady Mlejnek patřící do
katastru obce Ovčáry jednoznačně vybízí
oslovit zástupce obce Ovčáry a navrhnout jim
podílové spolufinancování této komunikace z
prostředků zmíněné sousední obce.
OZ bere na vědomí

by bylo vhodné disponovat aktuálním
pasportem místních komunikací, odborně
posoudit které komunikace jsou místní,
účelové apod. V této věci bude zjištěna cenová
hladina a následně vyhotovena poptávka.
8.5 Vyúčtování nákladů za výrobu a instalaci
misijního kříže, žádost o dotaci spolku
FORTUNA. Ing. Sojková obdržela vyúčtování
nákladů od zhotovitele Dřevokrov, spol. s.r.o.,
Býchory ve výši cca 30 000,‐ Kč. Ve věci konečné
částky bude Ing. Sojková nadále se
zhotovitelem jednat. Spolek FORTUNA dále
předložil žádost o dotaci na zhotovení
dřevěného betléma. K žádosti OZ sdělilo, že
výrobu betléma zajistí přímo obec a ten pak
bude zařazen do obecního majetku. Bude
zajištěna poptávka po materiálu a zhotoviteli.
8.6 Žádost o mimořádnou odměnu pro paní
Lucii Beranovou za činnost ve finančním výboru
obce. OZ bere na vědomí, případná odměna
bude projednána v rámci příštího jednání
zastupitelstva.
8.7 Žádost o mimořádnou odměnu pro paní
RNDr. Janu Goldovou Ph.D. a paní Ing. Kateřinu
Sojkovou za přípravu materiálů pro jednání se
školou a vyhotovení návrhu zřizovací listiny. OZ
bere na vědomí. Pí. Goldová a pí. Sojková
předloží k projednání výši této odměny.
8.8 Údržba a úklid obecního hřbitova. K dotazu
pí Goldové na pravidelnost údržby, bylo
sděleno, že údržba travnatých ploch probíhá
cca 1 x za 14 dní. Steklá omítka na budově
márnice se bude řešit na jaře 2020 jako
reklamace se zhotovitelem.
8.9 Komerční nabídka vyhotovení mapy obce a
kalendářů. Starosta obce seznámil OZ s
nabídkou vyhotovení mapy obce a kalendářů.
Tato nabídka OZ neoslovila.
Zápis č.21/2019 ze dne 5. 11. 2019
Přítomno: 4 členové zastupitelstva ‐ Ing.
Severa, Ing. Műller, Ing. Sojková, Bc. Nováková
Omluveni: Ing. Hruška, Ing. Vendl, RNDr.
Goldová Ph.D.
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/21/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
Ing. Sojková, Bc. Nováková

Zápis č. 22/2019 ze dne 19. 11. 2019
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Ve věci úrovně vzdělávání rodiče sdělili, že
vědomosti neodpovídají známkám, které děti
dostávají.
OZ bere na vědomí a bude chtít vysvětlení od
ředitelky školy, a to jak v absenci vytápění
školy, tak o nevyhovujícím stavu vyučování v
osmé třídě.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
9.9.2019 se zhotovitelem stavebních úprav
mateřské školy.
Jedná se dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“)
o veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce, která je dle § 31 zákona
zadávána mimo režim zákona při dodržení §6
zákona. Na základě zastupitelstvem obce
schválených změn je třeba uzavřít dodatek ke
smlouvě se zhotovitelem. Suma změn činí 1
579 014 Kč bez DPH. Byl podán návrh, aby
textovou část dodatku včetně příloh vypracoval
administrátor zakázky společnost Witero s.r.o.
Dodatek bude zpracován v souladu s
podmínkami s uzavřenou smlouvou se
zhotovitelem a příslušným dotačním titulem a
byla navržena odměna max. do 3 tis. Kč vč.
DPH.
Usnesení č. 2/22/2019: Zastupitelstvo
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 9. 9. 2019 se společností DOT servis
s.r.o. na částku 1 579 014 Kč bez DPH. Schvaluje
odměnu společnosti Witero s.r.o. za
kompletaci
podkladů
tohoto
dodatku
maximálně do výše 3 tis. Kč vč. DPH.
6. Žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí
dotace Ministerstvem financí.
Na základě schváleného Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019 na stavební
úpravy mateřské školy je třeba požádat
poskytovatele dotace, tj. Ministerstvo financí o
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 3/22/2019: Zastupitelstvo
schvaluje podání žádosti na Ministerstvo
financí o změnu Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
7. Stavební činnost
7.1. Poptávka po koupi a zabudování nového
kotle na vytápění budovy OÚ Býchory
Po sestavení dat nabídek možných dodavatelů
kotle pro posouzení nejvýhodnější cenové

Přítomno: 5 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Műller, Ing. Hruška, Bc. Nováková, RNDr.
Goldová Ph.D.
Omluveni: Ing. Sojková, Ing. Vendl
Hosté: paní Dočkalová, Benešová, Kedrštová,
Hálová
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/22/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určení
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
Ing. Hruška, RNDr. Goldová Ph.D.
3. Slovo hostů
3. A. Paní Dočkalová informovala přítomné
zastupitele o těžké dopravní situaci při vjezdu a
výjezdu na hlavní silnici z vedlejší ulice u č.p.
123 (křižovatka od řadovek). Sama pak navrhla
řešení spočívající v umístění nového
dopravního zrcadla s vlastnostmi odolné proti
ojínění a to do teploty až ‐ 20 °C.
3.B. Zástupci rodičů žáků naší školy
Paní ‐‐‐ uvedla, že při rodičovských schůzkách
dne 13. 11. 2019 se ve škole netopilo. Ve škole
se začalo topit až v úterý 19.11.2019. Ptala se,
kdo odpovídá za provoz školy. Odpovědnou
osobou za provoz školy je její ředitel. Do té
doby, se ve škole netopilo a některé děti seděly
při výuce v zimních bundách. Teplotu ve třídách
nešlo zkontrolovat, protože ve třídách nejsou
teploměry.
Zastupitelstvo obce se omlouvá za nesprávně
uvedené informace v zápise ze zasedání č.
22/2019 ze dne 19.11.2019.
Rodiče žáků 8. třídy informovali o žádosti
předané paní ředitelce. Rodiče žáků 8. třídy si
nevědí rady, jak řešit aktuální situaci s výukou
svých dětí. V 8. třídě je dlouhodobě situace
taková, že dva žáci narušují výuku na úkor
ostatních dětí. Paní ředitelka navrhla řešení, ale
rodiče dětí se obávají, zda přijatá opatření
povedou k uklidnění situace. Podle informací z
třídní schůzky výuka nyní probíhá tak, že 30
minut vyučující okřikuje dva žáky. Rodiče
požadují řešení ze strany školy, pedagogů,
výchovného poradce, kterým je paní ředitelka.
Rodiče požadují svolání mimořádné školské
rady, aby záležitost projednala. Paní Hálová
uvedla, že pokud nebude situace adekvátně
řešena, pošlou rodiče stížnost na školní
inspekci.
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Omluveni: Ing. Vendl
Hosté: Radek Dvořák, Pavel Hamrník, Marek
Beneš, Ludmila Podnecká, Jaroslava Benešová
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/23/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
Hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
Ing. Sojková, Bc. Nováková
3. Slovo hostů
3. A. Paní Ludmila Podnecká, pan Marek Beneš
za TJ Sokol Býchory
Byla přednesena žádost o dotaci na rok 2020 s
navýšením o 20. 000,‐ Kč oproti letošnímu
roku, tedy na celkových 90.000,‐ Kč. Důvodem
je navýšení spotřebované vody v hodnotě o 15.
000,‐ Kč, navýšení spotřebované elektřiny o
5.000,‐ Kč. Dále pan Marek Beneš uvedl, že TJ
Sokol Býchory hospodaří s cca půl milionovým
rozpočtem, kde dotace od FAČR je pouze
60.000,‐ Kč, a to pouze na mládež. Ostatní
finanční prostředky jsou především od
sponzorů, které si získávají sami a částečně z
dotací od obce. Na všech aktivitách klubu se
členové podílejí zdarma, vyjma činnosti správce
hřiště.
Zástupci TJ předložili další žádost o příspěvek,
neboť v blízké budoucnosti se bude muset TJ
Sokol vyrovnat s nutnými stavebními pracemi
na opravě střechy v odhadnuté finanční výši cca
200.000,‐ Kč.
V současné době se jedná o připojení již
existujícího oddílu stolního tenisu. Tuto
skutečnost již projednal výbor a čeká se na
valnou hromadu klubu, kde bude tato
skutečnost navržena ke schválení.
3.B. Zástupci hasičů pan Pavel Hamrník a pan
Radek Dvořák
Žádost o dotaci, která byla přednesena, jasně
korunuje požadované navýšení finančních
prostředků, které přímo podmiňuje údržba
stárnoucí techniky a dodržování kondičních jízd
hasičské techniky.
Požadované částky SDHO Býchory činí 115.
000,‐ Kč a SDH Býchory 120.000,‐ Kč, celkem
tedy 235.000,‐ Kč.
Novým úkolem budoucnosti je i rekonstrukce
stávající budovy hasičské zbrojnice, kde odhad
finančních prostředků na její provedení dle
vypracované studie je cca 1.100.000,‐ Kč.

nabídky byla vybrána nabídka firmy Skokan, s
nabídkou kotle WOLF.
7.2. Oznámení na výstavbu nového rodinného
domu na pozemku par. č. 274/105 v katastru
obce Býchory.
OZ bere na vědomí
8. Různé
8.1. Proběhlo jednání s farností v zastoupení
panem Vojtěchem Dvořákem. Zde došlo k
uznání farnosti, že údržba okolí kolem kostela
je věcí jejich, nikoliv obce Býchory. Ve věci
sjednání podmínek údržby pozemků farnosti
bylo doporučeno jednání s farářem.
OZ bere na vědomí
Dále se diskutovalo o církevních pozemcích,
které obec využívá, např. část příjezdové cesty
k ČOV u hřiště (p.č. 475/1), či část pozemku pod
technologií pod ČOV u hřiště (p.č. 269/4).
Farnost dala cenovou nabídku obci na odkup
těchto pozemků za cenu 250, ‐ Kč/m2. V diskuzi
nad tímto problémem se však našlo i jiné
řešení.
Usnesení č. 4/22/2019. Zastupitelstvo obce
nemá zájem o koupi pozemku parc. číslo
274/16 katastrální území Býchory a požaduje v
případě jejího prodeje církví zřízení věcného
břemene ke zřízení přístupu k pozemkům parc.
čísla 274/17, 274/156 a 274/157 v katastrálním
území Býchory.
8.2. Dne 22.11. 2019 v 14:00 hod ve Spolkovém
domě pořádá obec s Býchorským babincem
setkání s důchodci.
8.3. Starosta obce seznámil OZ se závěrem
kontroly z přezkoumání hospodaření obce
Býchory.
OZ bere na vědomí
8.4. ČEZ DISTRIBUCE a.s. poslala výpověď z
elektrického zařízení od č.p. 111 směrem podél
silnice na Němčice a dále po čp.156. Stavební
záměr spočívá v uložení elektrického
kabelového vedení NN do země. Nástřešní
konstrukce ve štítech domů zmizí.
OZ bere na vědomí
8.5. Starosta obce seznámil OZ s konáním valné
hromady SOP Přelouč dne 9.12. 2019, od 16:00
v Přelouči.
OZ bere na vědomí
Zápis č. 23/2019 ze dne 3. 12. 2019
Přítomno: 6 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Műller, Ing. Hruška, Bc. Nováková, RNDr.
Goldová Ph.D., Ing. Sojková
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7. Smlouva o odpadech – návrh dodatku č.
5/2019 smlouvy o odpadech se SOP Přelouč.
Starosta obce seznámil zastupitele se zněním
dodatku a požádal o hlasování o jeho přijetí.
Usnesení č. 5/23/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek č. 5/2019 ke smlouvě o
odpadech se společností SOP Přelouč na rok
2020.
8. Zpráva finančního výboru o výsledcích
kontrol
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky
kontrol provedených finančním výborem.
OZ bere na vědomí
9. Stavební činnost
9.1. Stavební úpravy ‐ rekonstrukce mateřské
školy
Starosta obce seznámil s aktuálním stavem
stavebních prací v mateřské škole. Pro
dokončení úprav ve zbytku budovy je třeba
připravit
rozpočet
(dokončit
výměnu
akumulačních kamen za podlahové vytápění,
udělat zateplení stropu, finální úprava fasády),
zajistit administrátora žádosti o dotaci z
vhodného dotačního titulu a zajistit výběr
zhotovitele. Vzhledem k brzkému termínu
očekávaných dotačních výzev byl přednesen
návrh na oslovení projektanta, který
vypracoval I. etapu a má podklady k dispozici.
Usnesení č. 6/23/2019. Zastupitelstvo obce ruší
usnesení č. 3/7/2019 a schvaluje přípravu
druhé etapy rekonstrukce MŠ, tedy
vypracování rozpočtu stávajícím projektantem,
zajištění administrátora žádosti o dotaci a
výběr zhotovitele.
9.2. Rozpočet na opravu komunikace
Starosta obce přednesl aktualizovanou
cenovou nabídku v rozsahu ZMR na opravu
komunikace v obci na pozemku p. č. 264/20.
Usnesení č. 7/23/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku pro opravu
komunikace na pozemku par. číslo 264/20
katastrální území Býchory ve výši 29.786,‐ Kč
bez DPH.
10. Různé
10.1. Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce a je
možné se k němu vyjádřit nejpozději do 17. 12.
2019.
10.2. Stanovení částek pro fakturaci vodného a
stočného
V diskuzi nad problematikou stanovení částek
pro placení vodného a stočného na rok 2020

V 18:50 přerušení zasedání OZ.
V 19:30 pokračuje jednání OZ.
Slovo si vzala paní Goldová, prohlásila, že ji
velmi mrzí stav současné spolupráce v rámci
obecního zastupitelstva a dodala, že v
nejbližších dnech pošle rezignaci na post
zastupitele. Následně opustila zasedací
místnost obecního úřadu, čas 19:44.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ:
Byla provedena.
Ing. Sojková se omluvila a opustila zasedání OZ
z rodinných důvodů, čas 20:10. Náhradním
ověřovatelem byl jmenován Ing. Hruška.
5. Smlouva na zpracování územního plánu
Ing. Lenka Carová předložila návrh smlouvy na
zhotovení Územního plánu Býchory.
Usnesení č. 2/23/2019. Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení
Územního plánu obce Býchory s paní Ing.
Lenkou Carovou, IČ: 73559539.
6. Obecně závazné vyhlášky
6.A. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o
místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce z důvodu přizpůsobení se
aktuální právní úpravě vydává obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Na základě diskuze byl přednesen návrh výše
poplatku 100,‐ Kč/psa na rok 2020, včetně
dalších let.
Usnesení č. 3/23/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.
2/2019, ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
6.B. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o
místní poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti zákon č.
278/2019 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, jímž dochází ke změnám
právní
úpravy
místních
poplatků.
Zastupitelstvo
obce
tedy
z
důvodu
přizpůsobení se aktuální právní úpravě vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku bude
ponechána 600,‐ Kč/osoba/rok.
Usnesení č. 4/23/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.
3/2019, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
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tomto měsíci na Obecním úřadě v Býchorech.
Při kontrole nebylo shledáno žádných závad.
OZ bere na vědomí
8. Žádost o dotace z rozpočtu obce Býchory na
rok 2020
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
rok 2020 podali:
Babinec ve výši 40. 000,‐ Kč
Hasiči (SDH 120 tis. Kč a SDHO 115 tis. Kč)
celkem ve výši 235 000,‐ Kč
TJ Sokol Býchory ve výši 107.400,‐ Kč. Dále TJ
předložila žádost na finanční příspěvek na
výměnu střešní krytiny v budově kabin ve výši
141.535,‐ Kč plus DPH 21 % (29.722,35), tj.
171.257,35 Kč. Na výměnu krytiny bude ještě
hledán vhodný dotační titul.
Usnesení č. 3/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje tyto dotace z rozpočtu obce Býchory:
Babinec 40.000,‐ Kč, SDH 120 tis. Kč a SDHO
115 tis. Kč, TJ Sokol Býchory 107.400,‐ Kč pro
rok 2020.
9. Rozpočet obce Býchory na rok 2020
Starosta informoval o změně položek částek v
paragrafu 3111 Základní školy (snížení o 350 tis.
Kč) a 3113 Mateřské školy (navýšení o 350 tis.
Kč), které souvisí s vybavením mateřské školy.
Dále se snižuje částka paragrafu 2321 Odvádění
a čištění odpadních vod o 182.400,‐ Kč.
Starosta obce vyzval ke schválení navrženého
rozpočtu obce na rok 2020.
Usnesení č. 4/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce Býchory na rok 2020
jako vyrovnaný a sestavený na paragrafy.
10. Střednědobý výhled rozpočtu obce Býchory
Starosta obce vyzval ke schválení navrženého
střednědobého výhledu rozpočtu obce.
Usnesení č. 5/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce.
11. Rozpočet ZŠ MŠ Býchory na rok 2020 s
výhledem – návrh
Starosta obce předložil OZ návrh rozpočtu
dodaný vedením školy. V diskuzi nad návrhem
rozpočtu došlo k několika dotazům, které
nebyl, kdo by vysvětlil. Některé části návrhu
rozpočtu se jeví jako nečitelné!
Na základě těchto poznatků v návrhu rozpočtu
ZŠ MŠ Býchory OZ požaduje, aby navržený
rozpočet byl dán do účetní osnovy příspěvkové
organizace,
a
tím
byla
zajištěna
transparentnost návrhu rozpočtu a čitelnost
pro členy zastupitelstva. Termín takto
zpracovaného návrhu rozpočtu je stanoven do

byl upřednostněn návrh na zachování jeho
současné výše.
Usnesení č. 8/23/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje na rok 2020 částku pro stočné ve výši
30,‐ Kč/m3 vč. DPH a vodné ve výši 35,‐ Kč/m3
vč. DPH.
Zápis č. 24/2019 ze dne 17. 12. 2019
Přítomno: 5 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Műller, Bc. Nováková, Ing. Sojková, Ing.
Vendl
Omluveni: Ing. Hruška
Hosté: Mgr. Beranová, RNDr. Goldová Ph.D.,
Benešová
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/24/2019. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel : Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
Ing. Sojková, Bc. Nováková
3. Slovo hostů
3. A. Paní Benešová požaduje vyvěšení zápisu
OZ č. 22/2019 na úřední desce na dobu 14 dnů.
OZ bere na vědomí
3. B. Paní Goldová přednáší oficiální žádost na
dotaci z veřejného rozpočtu obce Býchory ve
výši 40.000,‐ Kč pro Býchorský babinec.
OZ bere na vědomí
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ č.
23/2019, Byla provedena.
5. Složení slibu zastupitele
Ke složení slibu zastupitele přistoupila paní
Lipková. Starosta obce přednesl znění slibu dle
předpisu. Po ukončení přednesu slibu vyslovila
paní Lipková: „ Slibuji „ Tímto se stala novou
členkou obecního zastupitelstva obce Býchory.
Následně se omluvila z účasti na OZ z osobních
důvodů a v 18:15 opustila budovu úřadu.
6. Plán kontrolní činnosti finančního výboru OZ
Předsedkyně výboru Ing. Sojková představila
plán kontrolní činnosti finančního výboru na
rok 2020 po jednotlivých měsících tohoto roku.
Usnesení č. 2/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2020.
Ing. Sojková uvedla, že doposud je paní RNDr.
Goldová Ph.D. členkou finančního výboru. Ve
věci jednání je nabídka v členství tohoto výboru
pro pana Pavla Erbena.
7. Finanční výbor – kontrolní činnost
Předsedkyně finančního výboru Ing. Sojková
přednesla zprávu o provedené kontrole v
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dostačující, a že probíhá poptávání
provádějících firem.
OZ bere na vědomí
17. Různé
17.1. Ve věci dlouho trvajících rozhovorů mezi
představiteli správy majetků Čiperových a obcí
Býchory došlo k posunu. Ve věci návrhu směny
pozemků došlo ke shodě s nabídkou obce.
Usnesení č. 11/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků dle návrhu.
17.2. Vyčíslení nákladů na vyhotovení misijního
kříže u kostela
Jednání s firmou Dřevokrov Býchory pokračují.
17.3. Pracovní doba ve vánočních svátcích
Den 20. 12. 2019 je poslední pracovní den
obecního úřadu v roce 2019. Obecní úřad bude
uzavřen od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
OZ bere na vědomí
17.4. Odměna pro žáky
OZ byl předložen návrh na odměnu pro deset
žáků naší školy za vymalování postav betléma
umístěného na návsi před obecním úřadem.
Navržená odměna představuje 10yvstup do
zábavního parku Mirákulum, ve všední den, dle
aktuálně platného ceníku (100,‐ Kč/os =>
1000,‐ Kč/skupinu žáků). V případě změny výše
vstupného bude tato odměna navýšena.
Odměna bude vybrána do konce šk. roku
2019/2020.
Usnesení č. 12/24/2019. Zastupitelstvo obce
Býchory schvaluje souhrnnou odměnu pro 10
žáků, kteří vymalovali postavy betléma ve
formě 10 vstupenek do parku Mirakulum.

10. 1. 2020, k jednání na OZ dne 14. 1. 2020.
Zároveň na projednání tohoto návrhu rozpočtu
bude pozvána ředitelka školy.
OZ bere na vědomí
12. Inventarizace majetku obce
Usnesení č. 6/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje inventarizaci majetku obce Býchory
za rok 2019.
13. Odměny zastupitelů
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se
současnou tabulkovou změnou v odměnách
pro zastupitele. V následné diskuzi však
převládl názor na ponechání současné výše
odměňování pro neuvolněné zastupitele na rok
2020 a to takto:
neuvolněný místostarosta 4.500,‐ Kč
předsedové výborů 2.000,‐ Kč
zastupitel – člen výboru 1.000,‐ Kč
Dohody o provedení práce za rok 2019:
Mgr. Beranová 5.882,‐ Kč
Ing. Sojková 9.000,‐Kč
RNDr. Goldová Ph.D 9.000,‐ Kč
Ing. Műller 9.000,‐ Kč
Usnesení č. 7/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje výše odměn a dohod o provedení
práce 2019.
14. Dodatek smlouvy SOP na rok 2020 – návrh
Usnesení č. 8/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek ke smlouvě se SOP na rok
2020.
15. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s
obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Usnesení č. 9/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle
přílohy.
16. Stavební činnost
16.1. V současné době přípravy na další kolo
možné žádosti o dotaci na zlepšení stavebně –
technických vlastností budovy školky, byly
předloženy dvě cenové nabídky na projektové
práce od 4k‐stav s.r.o., a to v rovině stavební ve
výši 45.000,‐ Kč plus DPH a zpracování PD na
podlahové topení od SIKI s.r.o. ve výši 6.000,‐
plus DPH.
Usnesení č. 10/24/2019. Zastupitelstvo obce
schvaluje předložené cenové nabídky.
Starosta obce se dotázal Ing. Sojkové na
postačující úplnost podkladů pro zpracování
cenových nabídek na zhotovení rekonstrukce
rozvodů vody a kanalizace ve škole. Ing.
Sojková odpověděla, že podklady by měly být

Zápis č. 1/2020 ze dne 14. 1. 2020
Přítomno: 5 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Bc. Nováková, Ing. Sojková, Ing. Vendl, p.
Lipková (18:30)
Omluveni: Ing. Hruška, Ing. Műller
Hosté: Mgr. Beranová, PaedDr. Žižková, Mgr.
Růžková
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/1/2020. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Sojková, Ověřovatelé zápisu:
Bc. Nováková, p. Lipková
3. Slovo hostů
3.1. Rozpočet PO ‐ PaedDr. Žižková předložila
položkový rozpočet čerpání obecní dotace, dle
požadavku OZ. Byly vysvětleny nesrovnalosti,
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požádána paní Mgr. Růžková o informaci o
dokončení inventarizace ve škole. Bylo
domluveno, že kontrola bude provedena v
posledním lednovém týdnu.
4. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ č.
24/2019: Byla provedena.
5. Rozpočet, výhled, závazné ukazatele školy
Starosta obce vyzval ke schválení předloženého
rozpočtu školy PaedDr. Žižkovou viz bod 3.1 ve
výši 1.773.400,‐. Jednotlivé položky rozpočtu
budou použity pro sledování závazných
ukazatelů
hospodaření
příspěvkové
organizace.
Usnesení č. 2/1/2020. Zastupitelstvo schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Základní a
mateřská škola Býchory, ve výši 1.773.400,‐ Kč,
její výhled hospodaření a závazné ukazatele na
rok 2020.
6. Výsadba stromů ve Středočeském kraji
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou
dotačních titulů pro výsadbu stromů. Již dříve
bylo OZ seznámeno s návrhy p. Pomichálka,
který byl za účelem využití dotace poptán.
Proběhl prořez zeleně na hřbitově, v areálu
školy a Brudkách. Dále bude za účelem
prořezání suchých větví na zeleni před
kostelem poptán pan Žítek ml. Po diskusi došlo
IZ k rozhodnutí, že se zapojí do dotačního
programu v rámci SFŽP – národní zdroj, který je
určen pro výsadbu listnatých stromů. Ohledně
přípravy projektu bude poptán pan
Pomichálek, kterému bude určen celkový
rozpočet na projekt.
Usnesení č. 3/1/2020. Zastupitelstvo schvaluje
zapojení obce do dotačního programu Výsadba
stromů ve Středočeském kraji formou SFŽP.
7. Záměr pronájmu obecního majetku
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem
obce pronajmout obecní majetek, konkrétně
místnost pro kadeřnici ve spolkovém domě
obce. Výše nájmu bude odpovídat nákladům na
provoz místnosti v objektu. Dále zveřejněný
záměr pronájmu obsahuje pozemky vedené
jako orná půda.
Usnesení č. 4/1/2020. Zastupitelstvo schvaluje
pronájem prostor pro kadeřnictví ve
spolkovém domě, pronájem částí pozemků p.č.
490/4 12m2, 490/1 522m2, 142/6 12m2, 472/2
42m2a 473 84m2.
8. Stavební činnost:

ke kterým došlo OZ při projednávání rozpočtu
na minulém jednání.
OZ bere na vědomí
3.2 Rekonstrukce ZTI – PaedDr. Žižková ve věci
rekonstrukce ZTI ve škole přednesla zákonné
možnosti prodloužení prázdnin z důvodu
rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve škole,
pokud nebude stačit doba prázdnin. Školní rok
je možné ukončit už 26. 6. 2020 (zbývají 2 dny
ředitelského volna). Nový školní rok je možné
začít až 10. 9. 2020. Dále navrhla rozdělení
rekonstrukce na II etapy, dle poschodí. V první
řadě musí být provedena rekonstrukce 1NP, z
důvodu vybudování hygienického zázemí pro
tělesně handicapovaného žáka.
V
souvislosti
s
rekonstrukcí
byly
zastupitelstvem poptáni možní dodavatelé i
projekční firmy. Dle prohlídky na místě jedním
z potenciálních dodavatelů není možné
stihnout rekonstrukci během prázdnin a
rozdělení na etapy doporučuje. Navíc musí být
poptána zvlášť část stavebních prací a část prací
instalatérských. Současně byly poptány i
projekční firmy. V den jednání OZ bez
konkrétních nabídek. Zároveň došlo i k
poptávce na změnu systému vytápění a
přípravy TV. V této věci byla paní ředitelka
požádána o dodání posledních faktur za ELE,
které je hlavním zdrojem vytápění.
3.3 Rekonstrukce MŠ – paní ředitelka se
dotázala
na
termín
zpřístupnění
zrekonstruované části MŠ, zejména z důvodu
používání prostoru šaten a případné zahrazení
přístupové cesty do učeben MŠ v prostoru
chodby ke schodišti, která je v současné chvíli
dětem přístupná a prostorem uniká teplo.
Paní ředitelka byla informována o spuštění
podlahového vytápění v rekonstruovaných
prostorách MŠ, ochlazování prostor obývaných
dětmi by tedy neměl již být problém. Topení
bylo přes vánoční prázdniny vypnuté, v tuto
chvíli již vše funguje. Spuštění provozu může
být provedeno až po odsouhlasení odd. dětí a
mládeže KHS a odsouhlasením navýšení
kapacity příslušným odborem MŠMT (?). To
může být provedeno až po vybavení učeben
nábytkem. Nicméně bylo domluveno, že již
schválený seznam nábytku bude urgován u
dodavatele s důrazem na dodání šatních boxů
pro stávající třídu.
3.4. Inventarizace – Vzhledem k plánované
kontrolní činnosti FV na měsíc leden byla
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spolkem FORTUNA paní Valentinová a paní
Forštová s nápadem o uspořádání koncertu
Reného Kubelíka v Býchorech. V září se mluvilo
o uspořádání koncertu v býchorském kostele.
Paní Nováková navrhla kontaktovat ve věci i
pana Vishtala, současného majitele zámku a
navrhnout mu uspořádat koncert v parku
zámku.
9.3. Finanční výbor
V souvislosti s odstoupením paní RNDr.
Goldové z pozice zastupitele obce a zároveň z
finančního výboru. Na její místo byl
předsedkyní FV osloven pan Ing. Pavel Erben.
Pan Erben nabídku přijal.
Usnesení 7/1/2020. Zastupitelstvo obce
Býchory jmenuje Ing. Pavla Erbena členem
finančního výboru obce.

8.1. Demolice objektu č.p. 56. Nový majitel
objektu plánuje demolici stávajícího stavení a
vybudování nové stavby na pozemku.
OZ bere na vědomí.
8.2. Návrh smlouvy ČEZ – Přeložení sítí na
pozemku č. 274/64. Ve věci bylo provedeno
geodetické zaměření sítí, které zasahují do
pozemku 274/64. Obec nemá zájem smlouvu
realizovat, protože se jedná o soukromý
pozemek. K součinnosti bude vyzvána firma
Parcely Býchory s.r.o., která výše zmíněný
pozemek prodávala.
Usnesení č. 5/1/2020. Zastupitelstvo obce
nemá ve věci návrhu smlouvy se společností
ČEZ a.s. ohledně přeložky sítí na parc. č. 274/64
zájem o její realizaci.
8.3 Výstavba místní komunikace na pozemcích
parc. č. 134/9 a 135/17
Ve věci výstavby komunikace byly doručeny
další dvě cenové nabídky na projektovou
dokumentaci, a to od fy Ing. Ondřej Pavelka,
Oškobrh ve výši 92.000,‐ bez DPH a od fy Aleš
Jambor, Kolín ve výši 69.000,‐ Kč bez DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru levnějšího
dodavatele.
Usnesení č. 6/1/2020. Zastupitelstvo obce
pověří vyhotovením projektové dokumentace
k výstavě místní komunikace na parc. č. 134/9
a 135/17 dodavatele pana Aleše Jambora.
8.4. Pořízení zrcadla na křížení silnice III. tř 3285
a místní komunikace směrem k polní cestě na
Ovčáry
Byla obdržena cenová nabídka na pořízení
zrcadla od fy Dopravní značení K.H., a to buď na
zrcadlo s ohřevem nebo na zrcadlo s úpravou
proti zamrzání. Ve věci budou poptáni další
dodavatelé a vyřešen způsob zabránění
zamrzání zrcadla.
9. Různé
9.1. Výstava 100 let Býchor ve fotografii
Z důvodu náhlého úmrtí pana Zatloukala, který
zajišťoval přístup zájemcům do spolkového
domu mimo pracovní dobu OÚ, došlo k úpravě
návštěvních hodin výstavy. Do doby, kdy bude
nalezena vhodná osoba, která by přístup na
výstavu mohla zajišťovat, bude výstava
přístupná jen v pracovní dobu OU.
OZ bere na vědomí
9.2. Významná výročí Jana Kubelíka
Tento rok uplyne 140 let od výročí narození a
80 let od výročí úmrtí Jana Kubelíka. Již v rámci
odhalení busty Jana Kubelíka byly osloveny

Zápis č. 2/2020 ze dne 4. 2. 2020
Přítomno: 6 členů zastupitelstva ‐ Ing. Severa,
Ing. Műller, Bc. Nováková, Ing. Sojková, Ing.
Vendl, paní Lipková
Omluveni: Ing. Hruška
1. Zahájení a schválení programu
Usnesení č.1/2/2020. Zastupitelstvo obce s
navrženým programem souhlasilo.
Hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. Zapisovatel a ověřovatelé určeni
předsedajícím schůze – Ing. Severou:
Zapisovatel: Ing. Műller, Ověřovatelé zápisu:
Ing. Sojková, paní Lipková
3. Kontrola zápisu a usnesení minulého OZ č.
1/2020: Byla provedena.
4. Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly
Ing. Sojková přednesla zprávu o provedení
kontroly dne 27. 1. 2020 v ZŠ a MŠ Býchory.
Přítomny byly ředitelka školy a její zástupkyně.
Předmětem kontroly byla inventarizace
majetku školy provedená k 31.12.2019 a řešeny
byly nedostatky kontrol minulých let.
Kontrola proběhla se závěrem: Nebylo
shledáno závažných pochybení.
OZ bere na vědomí
5. Výběr administrátora pro akci Mateřská
škola Býchory II etapa
Z předložených tří nabídek o administraci akce
Stavebních úpravy MŠ Býchory II etapa byla
vybrána firma Witero s.r.o.
Usnesení č. 2/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr společnosti Witero s.r.o. pro
administraci akce Stavebních úpravy MŠ
Býchory II etapa
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autobusovou dopravou na rok 2020 ve výši
98.200,‐ Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
12. Stavební činnost
12.1. Zastupitelstvu obce byla předložena
žádost společnosti ČEZ a.s., o vyjádření se k
návrhu trasy v Býchorech na výměnu NN za
kNN u č.p. 156. Po krátké diskuzi byl návrh trasy
odsouhlasen.
Trasa
vedení
kNN
zastupitelstvem
odsouhlasena.
12.2. Ve věci rekonstrukce ZTI ve škole, je
předložen dotaz projektanta, zdali měnit po
bouracích pracích veškeré obklady, nebo
jenom dotčené pásy.
V následné diskuzi převládl názor, že k výměně
obkladů dojde v části dotčené výměnou baterií,
ostatní stěny budou opatřeny novými
omyvatelnými povrchy ‐ nátěry.
12.3. V souvislosti s vysokými náklady na
vytápění budovy ZŠ bude nutné přistoupit k
výměně otopného systému. Před samotným
výběrem způsobu vytápění, které je v současné
chvíli řešeno elektrickými akumulačními
kamny, je nutné provést studii za účelem
zjištění nejvhodnějšího a nejhospodárnějšího
způsobu vytápění, případně ohřevu TV.
Oslovena byla BRES, spol. s r.o.
Usnesení č. 8/2/2020. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o zadání vypracování studie možností
vytápění budovy základní školy společností
BRES, spol s r.o. Náklady dle nabídky činí 12 tisíc
Kč bez DPH.
12.4. Ve věci rekonstrukce MŠ se naskytla
možnost
pokračovat
druhou
etapou
rekonstrukce bez předešlého ukončení
stavebního řízení, které souvisí s první etapou
rekonstrukce. V tomto případě by ale nebylo
možné využívat zrekonstruovaných prostor.
Pro využití prostor co nejdříve bylo navrženo
ukončit stávající stavební řízení, následně
zažádat o navýšení kapacity MŠ a druhou etapu
řešit samostatně.
13. Různé
13.1. Obec Bělušice oznámila zahájení prací na
novém územním plánu.
OZ bere na vědomí
13.2. Starosta obce informoval ve věci vydávání
Býchorského zpravodaje o zbytečné byrokracii
(povinné posílání do všech krajských knihoven).
Zpravodaj je registrován jako čtvrtletník, ale v
současné chvíli vychází 3x ročně. Navrhuje

6. Nabídka fakturačního programu
Starosta obce krátce představil nabídku k
možnosti zakoupení nového programu pro
fakturační činnost obce.
OZ bere nabídku na vědomí
7. Výběr dodavatele vybavení MŠ
Byly osloveny tři společnosti o zaslání cenových
nabídek na dodání vybavení mateřské školy.
Obci byly doručeny dvě cenové nabídky. Po
seznámení s obsahem a nabídkovou cenou byla
vybrána společnost Print & Office s.r.o. s
předloženou částkou 328 tisíc Kč plus DPH.
Usnesení č. 3/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje výběr společnosti Print & Office s.r.o.
jako dodavatele vybavení MŠ.
8. Smlouva AZ Elektrostav, a.s.
Starosta obce seznámil přítomné o stavebním
záměru výměny NN za kNN společnosti ČEZ
a.s., v zastoupení firmou AZ Elektrostav, a.s. v
naší obci a uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 4/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh smlouvy se společností AZ
Elektrostav, a.s. Nymburk a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
9. Dodatek nájemní smlouvy se ZOD Zálabí, a.s.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s
dodatkem č. 1 ke smlouvě 3371/2019, který
věcně pokračuje v nájemních vztazích mezi obcí
Býchory a ZOD Zálabí, a.s.
Usnesení č. 5/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
3371/2019 se ZOD Zálabí, a.s. Ovčáry a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
10. Nájemní smlouva (návrh) – kadeřnice
Po krátké diskuzi o formě a výši nájemného
došlo ke shodě. Nájemné se bude účtovat
paušálně a to ve výši 600,‐ Kč za kalendářní
měsíc.
Usnesení č. 6/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh nájemní smlouvy s kadeřnicí na
pronájem místnosti 1.02 v budově st. 366, a to
ve výši 600,‐ Kč měsíční paušální částky.
11. Smlouva s OAD Kolín s.r.o. – dopravní
obslužnost
Jde o návrh smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti obce autobusovou dopravou,
včetně odsouhlasení finančního příspěvku na
rok 2020 ve výši 98.200,‐ Kč.
Usnesení č. 7/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh smlouvy OAD Kolín s.r.o na
zajištění
dopravní
obslužnosti
obce
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dodávky elektrické energie na jednotlivá
odběrná místa, a to na období od 1.1. 2021 do
2022.
OZ navrhuje poptat konkurenční dodavatele
energií pro porovnání cenových nabídek.
13.5 Paní Sojková informovala o zvolení
termínu oslav 140. výročí narození Jana
Kubelíka. Termín byl zvolen na 20.6.2020.
Organizátorem oslav bude Obec Býchory,
spolek Fortuna Býchory z.s. a Společnost Jana
Kubelíka v Kolíně.

zrušit registraci a vydávat informační leták v
obci.
Usnesení č. 9/2/2020. Zastupitelstvo obce
schvaluje
zrušení
registrace
periodika
Býchorský zpravodaj u Ministerstva kultury a
jeho nahrazením informačním letákem.
13.3. Pan Vanča zastupující Kolínskou
řepařskou drážku, z.s. požádal obec Býchory o
dar.
OZ bere na vědomí
13.4. Starosta obce seznámil zastupitele s
nabídkou společnosti ČEZ Distribuce a.s. na

Placení poplatků v roce 2020
Odpady ‐

600,‐ Kč za osobu s trvalým pobytem
600,‐ Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu

Poplatek za psy ‐

100,‐ Kč za psa

Vodné ‐

35,‐ Kč/m3, dle stavu vodoměru

Stočné ‐

30,‐ Kč/m3, dle stavu vodoměru
1050,‐ Kč za osobu, pokud není instalován vodoměr nebo je vypouštěna voda
používaná z vlastní studny

Placení poplatků za r. 2020 je možné od 16. 3. 2020 bankovním převodem (preferujeme), případně
na obecním úřadě vždy v pondělí a středu v době od 8.00 ‐ 11.30 a od 12.30 ‐ 17.00 hodin.
č.ú. 3820151/0100, variabilní symbol: čp.

Termín úhrady:

odpady + psi

do 31. 3. 2019

vodné a stočné

z důvodu změny sazby DPH bude termín upřesněn

Změny stavu obyvatel za rok 2019
K 1. 1. 2019 byl počet obyvatel obce 567 trvale žijících osob.
Přistěhovalo se 34 občanů, odstěhovalo 26 občanů. Narodilo se 6 dětí, zemřeli 4 občané.
23. listopadu 2018 se uskutečnilo vítání nových občánků naší obce. Přejeme všem do života jen to
nejlepší.
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Vánoční betlém
Touto cestou bychom rádi poděkovali spolku FORTUNA Býchory za zorganizování výroby instalace
nového betléma, který jste ve vánočním čase mohli vidět na návsi u nově vysazeného vánočního
stromu. Na výrobě se podíleli zejména žáci z 5. ročníku ZŠ, pod vedení paní učitelky Denisy Černé. Děti
se na výbornou zhostili nejtěžšího úkolu, a to vymalování postav betléma. Samotné postavy vyřezal
pan Tomáš Makovec a jesle s chlévem vyrobil pan Milan Žítek. Celý betlém byl instalován členy spolku
a panem Žítkem těsně před slavnostním rozsvěcením vánočního stromku 29. 11. 2019.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
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Kalendář společenských událostí na rok 2020
1.3.

14:00

Kurz drátkování

březen

Hospoda na Vinici Konárovice

18.3.

15:00

Maškarní bál pro děti – Konárovice
Hospoda na Vinici Konárovice

21.3.

14:00

Velikonoční tvoření
Spolkový dům, vstupné dobrovolné

květen

duben

4.4.

9:00

Ukliďme Býchory IV
Sraz před MŠ, výstražné vesty s sebou

30.4.

18:00

16.5.

5.6.

20:00

Slet čarodejnic
Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory
Výlet ke dni matek

Noc kostelů
Kostel sv. Bartoloměje

červen

6.6.

Den dětí & letní kino
Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory, vstupné: bude
upřesněno

20.6.

Koncert k výročí 140 let narození Jana Kubelíka
Místo i vstupné: bude upřesněno

20:00

srpen

22.8.

Fotbalové hřiště TJ Sokol Býchory, vstupné 100,‐

3.10.
říjen

Memoriál Václava Zatloukala
Letní pouťová zábava

Podzimní tvoření
Spolkový dům, vstupné dobrovolné

31.10.

14:00

Býchorské dýňobraní – den 1. ‐ dlabání dýní
Spolkový dům Býchory, vstupné dobrovolné

listopad

1.11.

17:00

Býchorské dýňobraní – den 2. – Stezka
strašidelným lesem
Sraz před MŠ, vstupné dobrovolné

27.11.

17:00

28.‐29.11.
prosinec

16:00

Vyhrazujeme si právo na změnu.

Obec Konárovice
Býchorský
babinec
Býchorský
babinec
FORTUNA
Býchory
Býchorský
babinec
Býchorský
babinec
FORTUNA
Býchory
Babinec,
SDH Býchory,
TJ Sokol Býchory
Společnost Jana
Kubelíka v Kolíně
FORTUNA
Býchory
Obec Býchory
SDH Býchory,
TJ Sokol Býchory
Babinec,
FORTUNA
Býchory
Býchorský
babinec
Býchorský
babinec,
SDH Býchory
Býchorský
babinec,
SDH Býchory

Rozsvícení vánočního stromu

ZŠMŠ Býchory
Obec Býchory
Býchorské spolky

Adventní výlet

Býchorský
babinec

Termín i místo budou upřesněny

12.‐13.12.

Býchorský
babinec

Putování za vánočním stromkem
Přesný termín bude upřesněn

18

Býchorský
babinec

Základní a mateřská škola Býchory
Ozdravný pobyt s lyžařským programem v Dolním Dvoře

Ve dnech 20. ‐ 24. ledna vyrazilo 33 žáků a 4 instruktoři na ozdravný pobyt s lyžařským programem do
Dolního Dvora v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v Hotelu U Zvonu, který se nachází přibližně 200 metrů
od sjezdovky ski areálu Skifamily.
V pondělí odpoledne byli žáci rozděleni do čtyř družstev. První družstvo nejzkušenějších lyžařů vedl pan
učitel Tomáš Losman, druhé družstvo jezdilo s paní učitelkou Denisou Černou, třetí družstvo bylo pod
vedením paní učitelky Karolíny Nesvadbové a úplní začátečníci získávali své první lyžařské zkušenosti
pod vedením paní učitelky Sabiny Hübschmannové. Každé ráno jsme začínali rozcvičkou, která trvala
do 20 minut. Počasí nám přálo, po většinu týdne bylo slunečno nebo polojasno a podmínky pro
lyžařskou průpravu byly ideální. I když začátky byly pro někoho těžké, všichni na závěr kurzu zvládli
základy sjezdového lyžování. Od pondělí do středy jsme jezdili v lyžařském středisku SkiFamily Dolní
Dvůr, kde jsme v úterý a ve středu šli na večerní lyžování, které bylo pro žáky dobrovolné. Večerní
lyžování se dětem velice líbilo. Ve čtvrtek jsme se vydali na celodenní lyžování do ski areálu Černý Důl.
Po celodenním poctivém výcviku na sjezdovce se nezahálelo ani na chatě. Žáci měřili svoji zdatnost a
kreativitu v nejrůznějších soutěžích týmů i jednotlivců. Hry si připravovali sami žáci po pokojích.
Ozdravný pobyt s lyžařský programem jsme si všichni užili.
Ing. Bc. Sabina Hübschmannová

19

Dětský domov se školou Býchory
Dětský domov má v Býchorech své místo. Pro děti, které v něm žijí, představuje náhradu domova, ve
kterém z mnoha různých důvodů nemohou být. Býchory pak stejně důležitou náhradu širšího zázemí
běžných sociálních vztahů, které každý z nás k životu potřebuje, ať už se jedná o kamarády, sousedy,
prodavače nebo pana starostu.

Netřeba si zastírat, že mezi věkovou kategorií, kterou označujeme jako pubertální, a zralými dospělými
lidmi často vznikají třecí plochy. Děje se tak úplně všude. Všímat si problematického je pak samozřejmě
daleko jednodušší, než hledat to, co se daří.
Abychom zkusili najít právě takovou cestu, vyhlásili jsme v dětském domově soutěž pro jednotlivé
rodinné skupiny – projekt „Vymysli a vykonej něco dobrého, užitečného, krásného … pro Býchory“.
Jedním z jejich cílů bylo prohloubení vztahu dětí k obci, aby ji více začaly vnímat jako své domovské
místo, ke kterému se budou lépe chovat. Zároveň bychom rádi měnili i pohled spoluobčanů, do kterého
se vůči našim dětem často odrážejí spíše problematičtější záležitosti.
Děti na jednotlivých rodinných skupinách společně se svými tetami dostaly za úkol přijít s nápadem,
který by odpovídal výše zmíněnému zadání. Měly vypracovat podrobnější projekt a ten prezentovat na
velkém komunitním setkání v domově. Následně měl být osloven pan starosta, se kterým probíhalo
vylaďování bližších podrobností a případné technické podpory ze strany obce. A nakonec měla nastat
vlastní realizace projektu, případně časový plán, pokud by se ji nepodařilo uskutečnit v nejbližší době.
Děti k celé akci přistoupily opravdu svědomitě a až s překvapivým zaujetím. Projekty opravdu
originálně výtvarně zpracovaly, jak můžete vidět na fotografiích. Jedna skupina se zavázala uklízet listí
a starat se o květinové záhony, další uklízet les od odpadků. Objevil se nápad vymalovat autobusovou
čekárnu a pravidelně kolem ní uklízet. Z těch více „vztahových“ pak starost o dva doporučené seniory,
kterým by děti mohly prakticky pomáhat s nákupem atp. (pod dohledem pedagogů). Holky se rozhodly
nacvičit a zahrát divadelní představení pro místní mateřskou školku.
Některé rodinné skupiny navštívily pana starostu, se kterým probíraly vše potřebné. Vlastní realizace
částečně proběhla (některé úklidové práce), částečně probíhá (očista lesa od odpadků) nebo je v plánu,
až bude příznivější počasí (záhony, čekárna). Trochu „usnula“ starost o seniory... Ale podstatné je, že
máme na čem pracovat.
Já vím, možná je to všechno celkem málo. Ale možná i tahle akce bude jednou z „kapek“, která
postupně v dobrém změní postoj dětí ke světu. A světu k našim dětem.
Mgr. Václav Lebduška, ředitel DDŠ Býchory
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Býchorský Babinec
Opět tu máme nový rok, rok 2020. V roce 2019 náš spolek opět pořádal akce pro občany Býchor. Zde
je stručná rekapitulace akcí, které jsme v roce 2019 připravili:
V březnu proběhla přednáška pana Synka o jeho cestách do Norska nejen za polární září a uspořádali
jsme druhý ročník velikonočního tvoření. Poslední dubnový den patřil tradičně sletu a pálení čarodějnic
pořádanému společně s fotbalisty z TJ Sokol Býchory a hasiči SDH Býchory. Na konci června jsme
pořádali opět spolu s ostatními spolky dětský den a večer proběhlo letní kino, pořádané SDH Býchory.
Na konci prázdnin proběhla opět ve spolupráci všech spolků pouťová zábava.
V říjnu jsme organizovali již druhý ročník kurzu podzimního tvoření pro dospělé, kde jsme vázali
podzimní věnce a vytvářeli další podzimní dekorace. Na začátku listopadu jsme pořádali třetí ročník
Býchorského dýňobraní s dlabáním dýní a pochodem strašidelným lesem.
Na začátku prosince jsme uspořádali výlet do
skanzenu v Přerově nad Labem na výstavu Lidové
Vánoce v Polabí. Ve skanzenu jsme se seznámili
s životem a vánočními zvyky obyvatel venkova od
konce 18. do začátku 20. století, prohlédli si ukázky
některých řemesel a děti si užily tvoření ve
výtvarných dílnách.
Poslední akcí v loňském roce bylo Putování za
vánočním stromkem 15. prosince, které jsme spojili s
vánočním koncertem v kostele sv. Bartoloměje v
Býchorech. Děti si opět vyrobily ozdoby na býchorský
vánoční stromeček, pomohly Třem králům přinést
dary Ježíškovi a určitě si užily také hudební doprovod
koled v kostele. Chtěla bych ještě jednou poděkovat
paní učitelce Marii Dunovské, její mamince PhDr.
Jaroslavě Dunovské a panu Tomášovi Honsovi za
krásný koncert, který si pro nás připravili a za jejich
ochotu se celé akce zúčastnit. Ráda bych poděkovala
i všem, kteří se podíleli na přípravě akce jak na stanovištích pro děti, tak při zpřístupnění a výzdobě
kostela, přípravě občerstvení. Za spolupráci děkujeme hasičům SDH Býchory. Za skvělé dobroty opět
musíme poděkovat býchorské firmě Štrůdelník.
Kromě těchto akcí celoročně probíhaly kurzy keramiky a cvičení pilates, které pokračují i v tomto roce.
V loňském roce došlo také ke změně ve složení obecního zastupitelstva za spolek Býchorský babinec.
Na konci roku jsem se vzdala svého mandátu zastupitele a na moje místo nastoupila paní Romana
Lipková. Aktuálně tedy za náš spolek působí v zastupitelstvu obce spolu s paní Kateřinou Sojkovou.
Na svoji činnost v roce 2019 obdržel spolek Býchorský babinec 40.000,‐ Kč z rozpočtu obce. Děkujeme
za poskytnutí uvedené finanční dotace. Za pomoc na mnoha akcích děkuje také členům SDH Býchory.
Za skvělé štrůdly, dýňové speciality a další dobroty na řadě našich akcí děkujeme ještě jednou všem
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z firmy Štrůdelník. Za sponzorské dary a spolupráci děkujeme také panu Pavlovi Míčovi z prodejny CBA
v Býchorech. Za bezplatné využití herních prvků na dětském dni děkujeme MAS Zálabí.
Za pomoc na akcích bych chtěla poděkovat i všem nečlenům spolku, bez kterých bychom řadu akcí
nebyli schopni organizačně zvládnout, V neposlední řadě děkujeme všem za účast na našich akcích,
budeme v jejich organizaci pokračovat i v tomto roce.
Nejbližší plánovanou akcí bude kurz drátkování, který plánujeme na neděli 1.3. od 14.00 hodin ve
Spolkovém domě. Vyzkoušíme si drátkování vajíčka, kamínku, případně pro zájemce malé skleničky.
Materiál bude pro všechny zajištěn, s sebou případně vezměte štípací kleště nebo kleštičky na
drátkování. Kurz je omezen na 20 míst, přihlášení nutné předem na našem emailu nebo na OÚ u paní
Horáčkové.
V letošním roce opět pokračuje cvičení pilates. Cvičení probíhá každé pondělí od 18:30 do cca 20:30 ve
Spolkovém domě pod vedením skvělé lektorky paní Jaroslavy Sehnalové. Cena za lekci je 70,‐ Kč.
Pokračují také kurzy keramiky, které se konají ve Spolkovém domě jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17:30
do 19:30. Cena za lekci je 100,‐ Kč. Noví zájemci o oba kurzy jsou vždy vítáni. Více informací získáte na
našem webu nebo u paní Horáčkové v kanceláři OÚ Býchory.
Rády mezi námi uvítáme každého, kdo by měl zájem podílet se na pořádání akcí v budoucnu. Není nás
mnoho a pomoc velmi uvítáme. Informace o našem spolku a plánovaných akcích naleznete na
webových
stránkách
http://bychorsky‐babinec.webnode.cz/
nebo
https://www.facebook.com/B%C3%BDchorsk%C3%BD‐Babinec‐1481187425279640/ .
Přihlásit se k nám do spolku můžete také u paní Horáčkové na OÚ nebo přijít na jakoukoliv z našich
schůzek. Dotazy a připomínky můžete také posílat na náš email bychorsky.babinec@seznam.cz, kde se
můžete také přihlásit k odběru informací o plánovaných akcích našeho spolku.
Za spolek Býchorský babinec zapsala Jana Goldová
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FORTUNA Býchory
Rok s rokem se sešel, a proto mi dovolte se ohlédnout za tím minulým a podívat se, co jsme pro vás
minulý rok připravili a na čem jsme se podíleli. Někdy je to vskutku oříšek, protože 4 z členů našeho
spolku jsou zároveň členkami býchorského babince, takže věci řešíme vesměs paralelně…
V prvé řadě bych ale tímto prostřednictvím chtěla vzpomenout na velmi významnou práci pana
Zatloukala, který byl naším velmi důležitým informátorem a psychickým podporovatelem. Díky jeho
obrovskému archivu poznatků z býchorského regionu jsme mohli čerpat veškeré dostupné informace
nejen k pavilonu Fortuna v lese na Němčice, ale pomáhal nám i s výstavou býchorských fotografií atd.
Václave budeme na tebe vzpomínat…
Misijní kříž
Přes počáteční nezdary s termínem se nám podařilo odhalit nový kříž. V současné chvíli řešíme
financování. Při žádosti o schválení záměru jsme vycházeli z možnosti využití dřeva na nový kříž od
kolínského arcibiskupství a zažádali jsme obec o 10 tis. Kč. Záměr s materiálem ale bohužel nevyšel, a
tak byla výroba kříže zadána vč. materiálu. Tato skutečnost prodražila kříž o celých 23 tis. Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou a zejména nepřehlédnutelnou dominantu, která činní naši
obec zajímavější požádali jsme obecní zastupitelstvo o podporu a doplacení zbývající částky, ať už
formou dotace nebo například půjčky. Výsledek jednání se dozvíme v následujících dnech, nicméně
nepředpokládáme podporu obce v současné situaci havarijního stavu ČOV a jiných prioritnějších
investic.
Proto se obracíme na Vás. Naše přátele a podporovatele, zda byste nám mohli podat pomocnou ruku.
V současné chvíli zbývá doplatit 18.880,‐ Kč. Vč. DPH
Své příspěvky můžete zasílat na transparentní účet našeho spolku 2001338387/2010.
Ukliďme Býchory IV
Již po čtvrté budeme organizovat úklid Býchor a jejich blízkého okolí. V loňském roce jsme začali uklízet
skládku kolem Eleonorava, která se ale ukázala být nad naše síly. Letos se zaměříme zejména na
příjezdové komunikace a skládky v bezprostředním okolí obce. Plánujeme spolupracovat s místními
spolky, obcí, školou i dětským domovem. Protože ale dobrovolníků z řad občanů bývá minimum, chtěli
bychom Vás požádat o zapojení se do této akce. Čím více nás bude, tím více odpadu budeme moci
zlikvidovat.
Noc kostelů 5. 5. 2020
V letošním roce budeme navazovat i na úspěšný start projektu Noc kostelů, který pořádáme ve
spolupráci se zástupci římskokatolické církve v Kolíně. Více informací o celorepublikové akci naleznete
na https://www.nockostelu.cz program pro kostel sv. Bartoloměje v Býchorech bude zveřejněn během
dubna na našem webu a FB stránce události.
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V následujícím období se pak budeme soustředit zejména na práci na rekonstrukci pavilonu Fortuna,
který nám tak trochu lež minulý rok ladem.
Podařil se nám ale unikátní nález skleněných výplní oken Fortuny, a tak máme zase další střípek d
skládačky původního vzhledu pavilonu. V souvislosti s tím bychom Vás chtěli požádat o zapůjčení
fotografií Fortuny z válečných let, ať už 1. nebo 2. světové války, pokud takové vlastníte.
Za spolek Fortuna Býchory z.s. zapsala Kateřina Sojková

Sbor dobrovolných hasičů Býchory
Nejprve přejeme všem občanům naší obce hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.
Zde je v krátkosti přehled posledních událostí a aktivit SDH a JSDH Býchory od října minulého roku:
‐ podzim minulého roku byl z hlediska výjezdů poklidným obdobím, to znamená, že nebylo potřba
našeho nasazení ani v jednom případě.
Po zbytek minulého roku to bylo pak celkem 6 výjezdů:
‐ z toho 2x k požáru
‐ 3x odstranění spadlých stromů z komunikace
‐ 1x technická pomoc v obci
Za uplynulé období jsme aspoň zvelebovali naši hasičárnu. A sice v říjnu se jednalo o nové polopení
samolepkami vjezdových vrat. Vnitřní prostory byly uklizeny po odchodu technických služeb obce a
připraveny na následnou rekonstrukci, která by měla proběhnout v letošním roce. Před samotnou
rekonstrukcí obec zajistila provedení provizorního osvětlení uvnitř hasičárny. Způsob a rozsah
rekonstrukce aktivně řešíme se zastupitelstvem obce.
Členové našeho sboru se účastnili významné události „žehnání nového praporu“ OSH Kolín.
V listopadu jsme se účastnili školení první pomoci při dopravní nehodě a práci na vodě pod vedením
HZS Ovčáry.
Další školení nás čeká v následujích dnech. Až nám bude přát počasí a bude zamrzlé jezero na Hradišťku
budeme nacvičovat záchranu osob pod ledem, opět pod vedením HZS Ovčáry.
V únoru a březnu absolvujeme další 2 školení a jednu stáž na HZS.
‐ školení bezpečnosti práce
‐ zdravověda (pod vedením pracovníků RZS Kolín)
‐ 12h stáž na stanici HZS Ovčáry
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Dále se samozřejmě budeme podílet na pořádání nadcházejících akcí společně s ostatními spolky obce,
jako jsou: pálení čarodejnic, ukliďme Česko, dětský den atd.

Na závěr jedna smutná zpráva, kde nás opustil dlouhodobý a zasloužilý člen našeho sboru, pan Václav
Zatloukal, který byl za jeho celoživotní spolupráci oceněn celou řadu vyznamenání.
Čest jeho památce
Hasiči Býchory
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TJ Sokol Býchory
TJ Sokol Býchory má v současné době 68 členů registrovaných Fotbalovou asociací ČR . Současná
členská základna je od roku 2012 řízena a evidována Fotbalovou asociací ČR.
Fungování TJ zajišťuje výkonný výbor ve složení: Marek Beneš‐ předseda, Petr Chlumský‐
místopředseda, , Ludmila Podnecká‐ hospodář, Oldřich Havlík, Marek Chvalovský, Petr Revenda.
Správci areálu jsou p. Jiří Podnecký a p. Josef Kutílek.
Na konci roku 2019 se na výkonný výbor obrátili členové klubu stolního tenisu, zda by bylo možné zřídit
oddíl stolního tenisu pod TJ Sokol Býchory, což výbor schválil a vznik oddílu ještě musí odhlasovat valná
hromada TJ.
Všechna mužstva už začala zimní přípravu, A mužstvo odehraje 4 přípravné zápasy a to s 22.2.
s Krakovany, 1.3. s Kouřimí, 8.3. s Velimí a generálka bude 15.3. s Jestřabí Lhotou. První mistrovské
utkání odehraje „áčko“ 21.3. od 10.15 na hřišti Slovanu Poděbrady. Béčko trénuje v rámci pravidelných
pátků v tělocvicně společně s gardou. Přípravka trénuje ve školní tělocvičně.
Od 1. 12. 2019 došlo ke změně nájemce Restclubu. Nově Restclub provozuje René Vallo s Klárou
Kořínkovou.
V průběhu ledna jsme prostřednictvím firmy Wittero podali žádost o dotaci na opravu střechy kabin a
výměnu oken.
Další aktuální informace o klubu a jeho chodu,výsledcích atd. je možné najít na našich webových
stránkách‐ www. tjsokolbychory.webnode.cz a Facebookovém profilu

Chtěl bych poděkovat obci Býchory a všem sponzorům, kteří podporují naši činnost.
Dále bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za podporu a věřím, že i dále budou hnacím
motorem pro všechny týmy.

Za TJ Sokol Býchory
Marek Beneš
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ST Býchory
Je tomu přesně rok, co jsme krátkým článkem přispěli do místních novin.
V minulém roce jsme psali o tom, jak se nám po delší době neúspěchů začíná opět dařit a výsledky se
lepšit. Uplynulou sezonu jsme završili na 6. místě z celkového počtu 11 družstev. I když to bylo zlepšení,
s výsledkem jsme nemohli být spokojeni.
Pro další sezonu (tu letošní) jsme si dali větší cíle a to zejména proto, že k nám přestoupil nový hráč,
opora našeho mužstva, Martin Čížek. Tím cílem byl, a stále ještě je, postup o třídu výš.
Se začátkem roku nám začala druhá polovina letošní sezony, kde se zatím držíme na našem vysněném,
prvním postupovém místě.
Další změnou je, že již není naší domovskou hernou ST EUROMASTER v Kolíně. Usídlili jsme se na
domácí půdě a po dohodě s paní ředitelkou místní školy máme pro „domácí“ zápasy pronajatou školní
tělocvičnu.
Dále chceme poděkovat Sokolu Býchory, který nás vzal „pod svá křídla“, protože nejsme sdružení
s přiděleným IČ. Další a největší poděkování pak patří zastupitelstvu obce, které nám na základě těchto
změn poskytlo finanční dotaci.
Pro ty, kteří by chtěli sledovat nejenom naše výsledky, ale celkové dění stolního tenisu, mohou navštívit
internetové stránky: https://stis.ping‐pong.cz/
Členové stolního tenisu…

27

Z býchorské kroniky
Jak se v Býchorech zaváděl elektrický proud
V dnešní době si vůbec nedovedeme představit život bez elektrické energie. Uvědomujeme si to hlavně
ve chvílích, kdy dojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Na počátku minulého století život
obyvatel naší obce na elektřině nebyl tak závislý a mnozí z nich se jejímu zavádění z různých důvodů
bránili. Proto také trvalo 12 let, než obecní zastupitelstvo v Býchorech prosadilo zavedení elektrického
proudu v obci.
Poprvé jednali zastupitelé o elektrifikaci obce v roce 1911. Tehdy by zavedení rozvodné sítě i s počitadly
stálo 7.000 K bývalé rakousko‐uherské měny. Velké množství odpůrců mezi obyvateli obce elektřinu
považovalo za zbytečný luxus. Zastupitelstvo si pouze vyžádalo informaci od ing. Křižíka. Po šesti letech
se k problému elektrifikace opět vrátili. V září 1917 se zastupitelstvo usneslo, že v obci zavedou
elektrické osvětlení a vyžádají si předběžné rozpočty. Zastupitelé řešili, jak zaplatit stavbu rozvodné
sítě po obci. Někteří navrhovali půjčku, druzí se dluhů obávali a tvrdili, že bude lepší zaplatit okamžitě,
protože předpokládali, že po válce vzrostou úroky. Další chtěli, aby rozhodli všichni občané, který
způsob platby bude nejlepší. V listopadu 1917 navrhl majitel velkostatku pan E. Tauber, aby v zámku,
případně i v obci bylo zavedeno elektrické osvětlení připojením na elektrárnu v Kolíně. S návrhem
souhlasili pouze pan A. Richter, nájemce dvora pan V. Souček a místní kovář pan J. Vejdělek. Hlavní
vedení, stavbu a vnitřní zařízení obou transformátorů, u školy i u dvora, zaplatil majitel velkostatku p.
Eugen Tauber. Obecní zastupitelstvo v lednu 1918 povolilo pánům Tauberovi a Richtrovi postavení
sloupů k elektrickému vedení s připomínkou, že obec si vyhrazuje, aby se mohla za přijatelných
podmínek k transformátoru připojit a nájem z něho že by platila v poměru spotřebovaného proudu.
V listopadu 1918 byl starosta pověřen zastupitelstvem, aby podal žádost o úřední povolení k elektrizaci
Býchor.
V prvních poválečných letech se zastupitelé průběžně zabývali elektrifikací obce, řešili finanční stránku
věci, žádost o povolení, firmy, které by se na stavbě podílely, a neustále bojovali s odpůrci elektrifikace.
V lednu 1919 byla svolána veřejná schůze, na které se občané dozvěděli, že zavedení světel by stálo
50‐100 korun, při čemž by se cena řídila počtem zavedených světel. Kvůli nesouhlasu mnohých občanů
byla elektrifikace opět oddálena. Na počátku roku 1920 se k otázce elektrizace zastupitelé opět vrátili,
ale ceny potřebného materiálu mezitím vzrostly a mezi obyvateli se našlo dost odpůrců, kteří tvrdili,
že by se mělo počkat, až potřebný materiál zlevní a bude kvalitnější. Další rok zastupitelé v lednu
požádali o vypracování rozpočtu elektrizace, v únoru byl předložen a v březnu si Býchorští vyslechli
odborný výklad elektrotechnika Tomeše, který vzbudil všeobecný zájem. Zastupitelé proto do rozpočtu
na rok 1922 dali částku 40.000 Kč na rozvodnou elektrickou síť. Vzhledem k tomu, že občané v tomto
roce platili daně a obecní přirážky velmi liknavě, nepoukazoval berní úřad obci dostatek peněz. Proto
obecní zastupitelstvo požádalo o půjčku majitele velkostatku pana Taubera. Ten však za to chtěl, aby
obec škrtla z rozpočtu na rok 1922 částku určenou na elektrizaci s tím, že by elektrické osvětlení zavedl
sám. Zastupitelé to odmítli, obávali se, že by se akce prodražila ve prospěch pana Taubera. Navíc
změnili v rozpočtu na rok 1922 částku na definitivních 22.000Kč.V roce 1922 byla v nabídkovém řízení
vybrána firma, která práce provede. Následoval podpis smlouvy s Elektrotechnickým družstvem s.r.o.
v Sedlci u Kutné Hory. Práce byla zadána za nabídkovou cenu 49.000 Kč s připomínkou, že tato částka
se bez svolení obce nesmí zvětšit. Dále bylo rozhodnuto, že elektroměry a desky dodá obec vlastním
nákladem. V roce 1923 byl konečně elektrický proud do Býchor zaveden. Obec získala elektroměry za
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350 Kč za kus bez daně, uživatelé platili nájem z jednoho počitadla 3 Kč, za 1kWh 4 Kč (za motorový
proud 3 Kč). Celkové náklady činily 147.028 Kč.
Mgr. Naděžda Nováková
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