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Humanitární sbírka pro Ukrajinu, SDH Bohousová, 2. 3. 2022, foto archiv L. Boček, M. Musil

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní rok 2022.
V roce 2022 se plánuje:
- oprava střechy objektu Fontána
- oprava přístupové cesty k vodojemu v Bohousové
- opravy místních komunikací
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022 činí 600,- Kč na osobu
s trvalým pobytem v obci a také na chatu či chalupu, která se nachází v katastru obce.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2022 pro trvale žijící občany a do 31. 7. 2022 pro chataře
a chalupáře. Pokyny, jak poplatek uhradit (i přes účet), jsou na internetových stránkách
obce www.obeczachlumi.cz v sekci „O obci“ oddíl „Odpady“. Vodné je 19,80 Kč za
m3 a stočné 23,00 Kč za m3. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč a každého dalšího psa
300,- Kč na rok.
Znovu připomínám, že v rámci zkvalitnění třídění odpadů a údržby okolí
kontejnerů tříděného odpadu probíhá svoz tříděného odpadu každých čtrnáct dní, aby
nedocházelo k hromadění odpadu mimo sběrné nádoby.
Plánovaný mobilní sběr tříděného a nebezpečného odpadu v roce 2022 proběhne
9. dubna a 17. září. Mobilní sběr netříděného velkoobjemového komunálního odpadu
bude 14. května pro Bohousovou a Litice nad Orlicí a 21. května pro Záchlumí.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 24. 2. 2022 na svém 32. veřejném zasedání na sále
Fontána v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo rozpočet obce
pro rok 2022:
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši

13 081 380,- Kč
1 869 700,- Kč
14 951 700,- Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

14 087 080,- Kč
864 000,- Kč
14 951 700,- Kč

Zastupitelé také projednali přípravu akcí na letošní rok. Je stanoven termín
konání Litické pouti na 30. 4. – 1. května 2022. Pouťové atrakce jsou již zajištěny.
V neděli 1. 5. 2022 v 15.00 hodin proběhne v kapli v Liticích nad Orlicí mše.
Na sobotu 30. 4. 2022 je naplánován šestý ročník „Putování přes tři zvoničky“.
Kdo má zájem pomoci při organizaci „putování“, ať se přihlásí na obecním úřadě.
Proběhnou i tradiční akce, které obec podporuje: dětský karneval a dětský den. Stavění
a kácení máje je v jednání.
starosta obce
Miroslav Falta
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Vzpomínka na Pavla Janovce
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi malou vzpomínku na pana Pavla Janovce, který v únoru nečekaně a
tiše odešel z našeho světa. Byl součástí našeho života, co si pamatuji a znám ho jako
pracovitého, spolehlivého člověka, člověka s rozhledem. Ve vzpomínkách ho mám i
jako mladého kluka s houslemi. Vždy, když bylo potřeba, přiložil ruku k dílu. Nikdy
mu nebylo jedno, v jakém prostředí žijeme a poslední roky jsme každý večer čekali na
jeho zvonění při západu sluníčka, které se neslo od zvoničky v Záchlumí do širokého
okolí.
Milý Pavle, děkuji Ti za to, jaký jsi byl, za všechnu pomoc a práci, kterou jsi pro
nás všechny za svůj život vykonal.
Čest Tvojí památce!
Naďa Křenová
Děkuji paní Křenové za krásná slova o panu Janovcovi a připojuji se jménem
svým a jménem obce s poděkováním za jeho práci pro obec. Díky panu Pavlu
Janovcovi se rozezvonila zvonička v Záchlumí každý den.
Miroslav Falta
Děkuji SDH Bohousová za zorganizování humanitární sbírky pro Ukrajinu
v úterý 1. března 2022. Jmenovitě děkuji veliteli jednotky panu Bočkovi, který si to
vzal za své. Sešlo se opravdu hodně pomoci. ŽPSV Litice nad Orlicí zapůjčilo tranzit
na odvoz sbírky do centrálního skladu Pardubického kraje zřízeného v České Třebové,
kde ve středu 2. března byla sbírka předána. Zde děkuji panu Čevorovi, řediteli závodu,
za zapůjčení vozidla.
Miroslav Falta
starosta obce

Výpis z usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 24. února 2022 od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 32/4
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu čísla položky v návrhu rozpočtu a to položky 1340
(zrušená položka) na položku 1345 (nová položka). Částky v rozpočtu se nemění.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočet obce na rok 2022, rozpočet je
schvalován jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytků hospodaření
z minulých let.
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Rozpočet na rok 2022
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
z toho: 4112 SDV
Příjmy celkem

12 099 080
802 000
0
180 300
180 300
13 081 380

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
z toho: pol. 8115

14 087 080
864 000
14 951 080
-1 869 700
1 869 700
1 869 700

Příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů práv.osob
DPH
Poplatek za komunál.odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy
1032
Příjmy z lesa
2321
Stočné
3392
Příjmy - vstup – sál
3612
Nájemné – byty
2141
Nájemné - restaurace Fontána
3639
Komunální služby
3725
Příjmy za třídění odpadu
6310
Příjmy z úroků
1122 Daň z příjmů za obec
Příjmy celkem
Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1345
1341
1342
1356
1361
1381
1511
4112
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1 800 000
50 000
300 000
2 300 000
6 300 000
490 000
14 000
8 000
50 000
5 000
50 000
650 000
180 300
60 000
85 000
5 000
350 000
10 000
82 000
110 000
100 000
82 080
13 081 380

Par.
1032

Pol.

2141
2212
2221
2310
2321
2333
3111
3117
3314
3319

Výdaje
Lesní hospodářství

200 000

Restaurace Fontána
Komunikace
Zastávky

70 000
1 660 000
5 000

Pitná voda
ČOV
Úpravy drobných vodních toků
5331 Příspěvek MŠ Záchlumí
5331 Příspěvek ZŠ Bohousová
Knihovny
Kroniky

755 000
605 000
200 000
600 000
600 000
50 000
30 000
20 000

3322
3326
3341

Památky kulturní
Památky místní
Rozhlas

3392
3399
3412
3421
3612

Sál Fontána
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Hřiště
Bytové hospodářství

3612
3613
3631
3639
3721
3722
3745
3900
4357

Oprava střechy Fontána
Nebytové hosp. - OV Litice
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Péče o vzhled obcí
Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo
Transfer na zdravotnické zař.

3 500 000
20 000
600 000
1 652 000
60 000
700 000
80 000
27 000
9 000

5213
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Povinné rezervy
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněž.ústavů
Pojištění majetku
Daň z příjmů za obec
Finanční vyp. 2021

50 000
100 000
1 355 000
1 138 000
2 000
110 000
82 080
1 000

30 000
20 000
130 000
155 000
25 000
10 000
300 000

Výdaje celkem

14 951 080
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Rozpočet je schválen jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytků hospodaření z
minulých let.
Závazné ukazatele rozpočtu dle materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2022":
- příspěvek pro MŠ Záchlumí
600 000,- Kč Par. 3111 pol. 5331
- příspěvek pro ZŠ Bohousová 600 000,- Kč Par. 3117 pol. 5331
- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a
podobném zařízení, jednotlivé žádosti vyřizuje starosta do max. výše 9 000,- Kč
schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339).
- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 73 000,- Kč schváleného rozpočtu
(par. 3639 pol. 5329)
- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta obce
v rámci finančních prostředků na par. 3900
- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní
obce
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty a schvaluje smlouvu
předloženou starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 2024.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru za II. pololetí 2021.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za II. pololetí 2021.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemků – p.č. 1292 výměra 47 m2 a p.č. 47/3
výměra 52 m2 v katastrálním území Záchlumí dle GP č.428-391/2021, od paní D. I. za 2 970,Kč. Kupující Obec Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do
jejího vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemků – p.č. 1293 výměra 4 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č.429-390/2021, od V. A. a V. J. za 120,- Kč. Kupující
Obec Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 32/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemků (komunikace včetně povrchu) – p.č.
735/7 výměra 2 m2 a p.č. 735/6 výměra 46 m2 v katastrálním území Záchlumí dle GP č.429390/2021, od V. M. za 12 660,- Kč. Kupující Obec Záchlumí ponese veškeré náklady spojené
s převedením pozemku do jejího vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemků – p p.č. 680/11 výměra 24 m2 a p.č.
684/29 výměra 1 m2 v katastrálním území Záchlumí dle GP č.429-390/2021, od F. L. a F. L.
za 750,- Kč. Kupující Obec Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku
do jejího vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1111/4 o výměře 40 m2 a
část pozemku p.č. 1112/3 o výměře 26 m2 v katastrálním území Záchlumí panu K. V. Cena
dle směrnice obce je 30,- Kč za m². Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením
pozemku do jeho vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/15
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 91/3 o výměře 185 m2
v katastrálním území Litice nad Orlicí panu T. J. Cena dle směrnice obce je 60,- Kč za m².
Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/16
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje prodej pozemku p.č. 167/5 o výměře 203 m 2
v katastrálním území Litice nad Orlicí panu C. P.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 32/17
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje prodej pozemku p.č. 4560 o výměře 524 m2
v katastrálním území Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 32/18
Zastupitelstvo obce Záchlumí:
- schvaluje pořízení Změny č. 3 územního plánu Záchlumí zkráceným postupem
- schvaluje žádost na Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování, o pořízení této změny č. 3 územního plánu.
- schvaluje zastupitele pro spolupráci při pořizování uvedené změny č. 3 územního plánu
p. Miroslava Faltu.
- schvaluje, že pořízení změny č. 3 územního plánu bude plně hrazeno navrhovateli
- schvaluje prověřit změnou č.3 tyto návrhy: pana S., pana H. ml., pana M., pana C. ml.,
pana Č., paní V. a Obce Záchlumí
- neschvaluje zařadit žádost paní H.
(všichni zastupitelé pro)
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XI. Florbalový turnaj – Memoriál Pepy Musila ml.
Začátek roku již tradičně patří florbalovému turnaji. Dne 8. 1. 2022, jsme se tak sešli
k již 11. ročníku Memoriálu Pepy Musila ml. Loňský ročník jsme bohužel z důvodu pandemie
Covidu-19 museli vynechat a tak chuť zabojovat o pohár byla o to větší. Přes všechna nutná
opatření se nás sešlo něco přes třicet. Týmy byly různě složené z hráčů z České Rybné,
Bohousové, Litic nad Orlicí, Záchlumí a Rybné nad Zdobnicí. Hráli jsme systémem každý
s každým a vítězný tým tak byl znám po odehrání všech zápasů a sečtení získaných bodů.
Nejlepšího umístění, a vlastně i obhajoby poháru, dosáhlo smíšené družstvo ze Záchlumí a
Rybné nad Zdobnicí ve složení Míra Durchánek, Honza Divíšek, Jakub Táborský, Martin
Dušek a Tomáš Kmoch. Vítězné družstvo mimo hodnotných cen také získalo putovní pohár,
na jehož podstavci jsou zapsána jejich jména a rok, kdy pohár získali.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje, a dále všem,
kteří nám poskytli možnost ty nejlepší ocenit. Jedná se zejména o pana Tomáše Relicha restaurace Fontána v Záchlumí, pana Jana Kašpara – restaurace U Kostela v Rybné nad
Zdobnicí, paní Petru Nádr – Pilsner Urquel, obec Záchlumí a hlavně naše patrony, manželé
Musilovi z Bohousové. Vím, že florbalový turnaj je hlavně sportovní událostí, ale většina
z nás si i díky tomuto turnaji vzpomene na Pepu Musila ml., který s některými z nás chodil
florbal hrát, účastnil se různých aktivit v obci, vzpomínáme ale i na jeho báječné sýry, které
ve volném čase rád vyráběl. Byl nám kamarádem, spoluhráčem nebo kolegou …. Chybí nám.
Jaroslav Peřina ml.
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