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k 01.01. 2017 ……….. 874

k 31.12. 2017 ………. 881

Městys Bobrová vykonává hlavní a ekonomickou činnost. Dle platné legislativy od 1.1.2010 ÚSC
účtují o nákladech – třída 5xx xxxx a výnosech – třída 6xx xxxx. Reforma veřejných financí
přinesla nemalé změny v účetnictví obcí, k 31.12.2011 musel být majetek zařazen
do
tříd, dooprávkován za předchozí roky a sestaven odpisový plán. Od roku 2012 se majetek ÚSC
odepisuje. Od toho roku se pokračuje v reformách, byly schváleny další účetní předpisy
a nařízení, platnost vstoupil také nový občanský zákoník v roce 2015 legislativní změny v zákoně
o účetnictví a DPH. Rok 2017 přináší další legislativní změny- EET.
Do hlavní činnosti kromě úřadu městyse a matriky, patří pečovatelská služba, provoz jednotky
JSDH, místní knihovny, pohřebnictví, péče o zeleň, údržba komunikací, kompostování apod..
Do oblasti ekonomické činnosti patří lesní hospodářství a od 1.1.2014 provozování vodovodu,
kanalizace a ČOV.
Od
1.3. 2005 je městys plátcem DPH.
Lesní hospodářství (1032)
Městys Bobrová hospodaří na 100,26 ha lesních pozemků, hospodaření upravuje nový Lesní
hospodářský plán (od 2017- 2026). V říjnu územím Vysočiny přešel orkán Herwart, který velice
výrazně zasáhl i obecní lesy. Vlivem orkánu došlo k rozsáhlému poškození Kalvárie (stromy byly
vyvráceny a rozštípány), dále byla nejvíce zasažena oblast U Dománky a Šibínek. V ostatních
lokalitách byly stromy vyvráceny v řádech kusů.
Těžba probíhala hlavně v lokalitách zasažených kůrovcem a potom se zpracovával polom. V roce
2017 bylo vytěženo 1583,32 m/3 dřeva (250 m/3 těžba mýtní, 1044,87 m/3 polom a brouk, 245,72
m/2 prořezávky a probírky, celkem 11,23 m/3 bylo použito na vazbu ČOV, dále bylo prodáno
31,5 m/2 z mimolesní dřevo.
Zalesněno bylo
asi 0,8 ha ( bylo vysázeno 7785 ks sazenic – 900 ks jedlí, 5900 ks smrk, 985 ks modřín) za
pomoci členů MS Bobrová a TJ Sokol Bobrová.
Také v tomto roce bylo prováděno ošetření sazenic – vyžínání, nátěry proti okusu, postřik.
Městys Bobrová obdržel dotaci ve výši 30.075 Kč na pořízení desetiletého Lesního
hospodářského plánu a dále dotaci na šetrné technologie ( práci s koněm) a obnovu lesního
porostu ve výši 8.400 Kč.
Silnice (2212)
Výdaje zahrnují péči o komunikace, jedná se hlavně o zimní údržbu. V roce 2017 byla také
provedena oprava komunikací – náměstí Horní Bobrová, vyčištění příkopů u Sádky, na Vejpusku,
u Agrokopu a na Kavlárii Cesta od vysílače na Kalvarii byla přehrnuta (zničena přívalovým
deštěm), byly zde také osazeny svodnice pro odvod vody a podél cesty vyhloubeny příkopy.
Celkem byly komunikace opraveny za 585.448 Kč.
Bezpečnost silničního provozu (2223)
V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla pořízena maketa policisty, která průběžně
mění své stanoviště na komunikacích II. třídy.
Také se pokračuje v jednáních o povolení přestěhování sochy sv. Jana Nepomuckého na Dolní
Bobrové z důvodu plánované výstavby autobusového terminálu, včetně přechodu pro chodce.
Projekt byl několikráte přepracováván dle požadavků dopravních inženýrů, PČR a KSÚSV, stále
naráží na požadavky NPÚ Telč, kde není možné se sochou dle Benátské charty manipulovat.
Provoz veřejné silniční dopravy (2292)
Výdaje zahrnutí platby, která jsou sjednány na základě smlouvy s firmou Zdar, a.s. Žďár nad
Sázavou na zajištění autobusové dopravy (dopravní obslužnost) v naší obci v roce 2017.
Pitná voda (2310)
V roce 2017 byly prováděny opravy na vodovodních přípojkách, výměny uzávěrů vodovodního
řádu (šoupat) a vodoměrů. Firma Renova Solnice dodala prvních 100 ks vodoměrů s dálkovým
odečítáním. Odečet z vodoměrů bude možný udělat i v nepřítomnosti majitele nemovitosti. Tyto
vodoměry budou montovány průběžně a během 3. roků by měly být na všech odběrných místech.

Dalšími výdaji jsou laboratorní rozbory pitné vody, údržba prameniště, úpravny vody a
vodojemu, nákup chemikálií a ostatního materiálu. Celkové náklady na opravy a investice
797.505,40 Kč.
Od roku 2015 je zřízen Fond oprav vodovodu a kanalizace, roční vklad městyse činní
300 000,00 Kč. Příjmem této kapitoly je vybírané vodné (dvousložkové).
Odvádění a čištění odpadních vod (2321)
Výdaje zahrnují náklady na provoz nové splaškové kanalizace a ČOV a splátky úvěru na ČOV.
Další náklady zahrnují přípravky do technologie zpracování kalů, laboratorní analýzy odpadních
vod, uložení a vývoz kalů apod. U budovy ČOV byl také zhotoven přístřešek na kontejnery, cena
činila 81.573,- Kč a byl zhotoven z vlastního dřeva žáky Novoměstského učiliště. Trvalý provoz
zajišťuje městys Bobrová ve své režii, vzorkování odpadních vod se prování 6x ročně
akreditovanou laboratoří ENVIRO-EKOANALYTIKA Velké Meziříčí. Příjmem je vybírané
stočné, které je také dvousložkové.
Odvádění a čištění odpadních vod – stará dešťová kanalizace (2329)
Průběžně jsou prováděny opravy staré dešťové kanalizace v celkové náklady 25 046,- Kč. Dešťová
kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu, je značně zanesena a potrubí je na pokraji své
životnosti. V kanalizaci je také 2x ročně prováděna deratizace hlodavců.

Vodní díla v krajině (2341)
Výdaje v této kapitole zahrnují laboratorní analýzy hladiny rybníka.
Příjmem je platba za pronájem rybníka Kaňovce.

Předškolní vzdělávání (3111)
Výdaje zahrnují neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace ve výši 530 000 Kč.
Mzdové náklady organizace jsou hrazeny ze státního rozpočtu a z prostředků EU z tzv. „Šablon“
obdržela MŠ dotaci na pracovní pozici chůvy zálohově ve výši 206853,60 Kč. Ve školním roce
2017-2018 byla z důvodu velkého zájmu dětí otevřena 3. třída. Mateřskou školku nyní navštěvují
děti již od 2 roků.
Mateřskou školku v Bobrové navštěvuje celkem 73 dětí z 8 obcí, MŠ má 6 pedagogických
zaměstnanců, 1 chůvu, 1 asistentku pedagoga (celkem 7,75 úvazku) a 5 provozních zaměstnanců
(3,3 úvazku).
Základní školy (3113)
Výdaje v této kapitole zahrnují neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 1 900 000 Kč.
Dále byla z rozpočtu městyse vyčleněna částka 80 000 Kč na dovybavení učebny PC.
Na
mimoškolní aktivity dětí a jako podpora pro žáky se zvláštním režimem vzdělávání Kraj Vysočina
přispěl formou daru částkou 33180 Kč. Tělocvična v ZŠ a sociální zázemí tělocvičny vlivem
velké frekvence užívání vykazují značné poškození, z tohoto důvody byly zahájeny přípravné
práce vedoucí ke získání podkladů pro podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele
prací na rekonstrukci tělocvičny, vše v částce 48.000,- Kč. Škola provozuje hlavní činnost
(vzdělávání) a hospodářskou činnost (pronájem tělocvičny a vaření pro cizí strávníky).
Základní školu navštěvují děti z 15 okolních obcí a celkem do školy dochází asi 196 žáků, ZŠ má
16 pedagogických zaměstnanců (tj. 13,51 úvazku), 3 vychovatele (1,78 úvazků), 5 asistentů
pedagoga (3 úvazky), 9 provozních zaměstnanců (6 úvazků hlavní činnost a 1,3 úvazku
hospodářská činnost)
Činnosti knihovnické (3314)
Plný chod knihovny je zajišťován nových prostorách MŠ. Obvyklé provozní výdaje v částce
32.202,- Kč. Příjmem této kapitoly je poplatek – půjčovné.
Ostatní záležitosti kultury (3319)
Zahrnují výdaje na kulturní činnost obce – rozsvěcení vánočního stromečku, kroniku, příprava
knihy,

Pořízení, zachování a obnova hodnot národního a historického povědomí (3326)
Zahrnují výdaje na nákup věnců a drobné opravy pomníků padlých v 1. světové válce
Horní i Dolní Bobrové, dále byla provedena oprava kapliček křížové cesty (obílení).

na

Rozhlas a televize (3341)
Výdaje zahrnutí revizi a drobné opravy a revize místního rozhlasu, dále autorský poplatek za
veřejnou produkci firmě OSA Havlíčkův Brod.
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349)
Výdaje na obecní zpravodaj.
Zájmová činnost v kultuře (3392)
Jedná se o výdaje, které jsou potřebné na zajištění chodu místní sokolovny a opravy stávajícího
zařízení – byla opravena stávající plechová střecha (omyta, ošetřeny rezivé části, zakonzervovány
a opatřeny novým nátěrem), na předsálí byly provedeno nové oplechování, včetně výměny okapů
a svodů dešťové vody, celkové náklady 254 tisíc Kč. Dále byl nainstalován nový kotel (173 tisíc
Kč). Na opravu střechy byla čerpána dotace ve výši 120 tisíc Kč z prostředků POV.
Sokolovna se stále nachází v havarijním stavu a oprava je nezbytná, z tohoto důvodu byla v roce
2007 zpracována projektová dokumentace, kterou zpracovala firma INAD Brno, celkem náklady
na projekt činily 710 860 Kč. Celkem dle projektu by rekonstrukce stála asi 30 mil. Kč. Není ve
finančních možnostech městyse začít s opravou pouze z vlastních zdrojů, v roce 2017 opět nebyl
vyhlášen žádný grant, kde by se dalo požádat o dotaci na rekonstrukci sokolovny. V roce 2017
bylo také zastupitelstvem rozhodnuto zastaralý projet účetně vyřadit.

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (3399)
Výdajem SPOZ jsou věcné dary, které se rozděluji dle pravidel občanům starším 80 roků, dále
k významným životním událostem (např. zlatá svatba) a dále dary k narození dítěte
( v hodnotě 1000 Kč – odběr potřeb pro miminko v místní lékárně).
Ostatní tělovýchovná činnost (3419)
Poskytnutý dar na podporu oddílu kopané.

Využití volného času dětí a mládeže (3421)
Jedná se o nákup cen a materiálu na podporu aktivit pro děti a mládež - karneval, pálení
čarodějnic, soutěž Zlatá včela a pod..
Soubor herních prvků na dětském hřišti u sokolovny byl rozšířen o prolézačku (40 tisíc Kč),
dopadová plocha byla opět řešena oblázky (17 tisíc Kč).
Ostatní zájmová činnost a rekreace (3429)
Příspěvek místnímu divadelnímu spolu Pokrok.
Všeobecná ambulantní péče (3511)
Jedná se o výdaje, které jsou potřebné na zajištění chodu zdravotního střediska včetně oprav
stávajícího zařízení a ordinací – revize RTG, opravy žaluzií, svítidel, servisní prohlídky
stomatologické soupravy, opravy vchodových dveří, čalounění dveří v ordinaci praktického a
dětského lékaře apod..
Další náklady v roce 2017 jsou již provozní (plyn, elektrická energie, drobné opravy apod.) na
zajištění chodu zdravotního střediska.
Bohužel se stále nedaří zajistit chod stomatologické ordinace.
Bytové hospodářství (3612)
V bytovém době čp. 36 byla provedena částečná oprava 1 bytu včetně vymalování pro další
nájemníky v ceně 16 tisíc Kč, v bytovém domě č.47 byly provedeny opravy v celkové částce

102,8 tisíc Kč, v bytovém domě č.150 v celkové částce 416 tisíc Kč a v č.256 v hodnotě 43,9 tisíc
Kč.

Veřejné osvětlení (3631)
Hlavním výdajem této kapitoly je náklad na elektrickou energii. Energie je nakupována formou
komoditní burzy Kladno. Elektrická energie je nakupována prostřednictvím Mikroregionu
Novoměstsko 1x za 2 roky. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno u mateřské školky a podél pěšiny od
benzínové stanice ke škole (173 tisíc Kč), dále byl vyměněn rozvaděč na VO v hodnotě 33 tisíc
Kč a zhotoven pasport veřejného osvětlení (ukládá zákon), cena pasportu 26 tisíc Kč. Pasport je
dostupný na internetových stránkách obce.

Pohřebnictví (3632)
V roce 2017 na obou hřbitovech byly prováděny pouze udržovací práce – pokračují zednické
práce na zdi u hřbitova na Dolní Bobrové a to v souladu s doporučením MěÚ Nové Město na
Moravě, odbor památkové péče. Na Horní Bobrové byla provedeny terénní úpravy vč. úklidu.
Ostatní výdaje tvoří náklady na odvoz odpadu z kontejnerů a popelnic, sečení trávy a ostatní
práce.
Územní plánování (3635)
Zastupitelstvo městyse v roce 2013 rozhodlo o pořízení nového územního plánu, původní byl
z roku 2006, změna byla provedena v roce 2010. Na městys bylo také doručeno několik žádostí
občanů o změnu územního plánu. Zpracováním ÚP byla pověřena firma Studio-P, ing. Marie
Psotová, Žďár nad Sázavou – cena díla 378 125 Kč. V roce 2014 byla dokončena a proplacena
1.část v ceně 260 000 Kč + DPH, dotace z Kraje Vysočina činila 130 000 Kč. Územní plán
navázal na pozemkové úpravy na Dolní Bobrové a Horní Bobrové. Součástí územního plánu je
také územní studie pro RD Kalvárie v ceně 73 810 Kč. Požadavek na zpracování studie byl
vznesen SPÚ z důvodu blízkosti kulturní památky – Křížové cesty. Dalším řešeným problémem
byly biokoridory a biocentra. Územní plán prošel složitým procesem schvalování, a je dokončen
v listopadu roku 2017, kdy byly doplaceny poslední náklady na pořízení ve výši 131.150,- Kč.

Územní rozvoj (3636)
Jedná se o transfery poskytnuté jiným organizacím
- Mikroregion Novoměstsko - příspěvek na činnost 14 200 Kč
Komunální služby a územní rozvoj (3639)
Výdaje zahrnují veškeré jinak nezařazené výdaje o péči o vzhled obce, veřejné plochy, nákup
pozemků, pořízení průkazu energetického náročnosti budov (60.472,- Kč), GPS pro pracovní
vozidla (13.987,-Kč ) , oprava podlahy chodby v prostorách budovy úřadu ( 55.845,- Kč) apod.
Výdaje také zahrnují opravy stávající techniky (traktor, magma, K 162, Bonetti, atd..), dále
mzdové výdaje zaměstnanců.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (3699)
Výdaj tvoří splátka úroků z úvěru .Úvěrem byla financována výstavba technické infrastruktury
(cesty, kanalizace, veřejné osvětlení, atd.) pro 14 rodinných domků v lokalitě Šibínek. Úvěr
splacen k 30.6.2017. Dalším výdajem jsou náklady na zhotovení geometrického plánu
a zajištění přípojky NN pro výstavbu 5RD v lokalitě Kalvárie )celkem 61,9 tis. Kč). V této
lokalitě bude celkem 5 DR, ale pouze 3 parcely jsou na obecních pozemcích.

Sběr a svoz komunálních odpadů (3722)
Výdaje zahrnují platby za svoz komunálních odpadů z domácností, dále svoz kontejnerový
a ekologický poplatek za uložení odpadů na skládce Ronov. Svoz komunálních odpadů zajišťuje
firma AVE Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou.

Sběr a svoz ostatních odpadů (3723)
Výdajem je platba za likvidaci odpadu ve sběrném dvoře.
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725)
Výdaj zahrnuje likvidaci odpadů, které jsou ukládány do kontejnerů (plast, papír, sklo). Celkem je
po obci umístěno 38 ks kontejnerů na tříděný odpad ( 16 ks plast, 8 ks papír, 6 ks sklo bílé, 8 ks
sklo barevné). Příjmem je odměna od firmy EKO-KOM za tříděný odpad. V roce 2017 se městys
Bobrová umístil na 1. místě v kategorii obcí od 500 – 2000 obyvatel v soutěži My třídíme nejlépe
a obdržel odměnu ve výši 35 tisíc Kč.

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – bioodpady (3726)
Dle novely zákona o dopadech kde jsou obce povinny zajistit likvidaci bioodpadů. V roce 2015
jsme obdrželi dotaci ze SFŽP na pořízení vybavení kompostárny ( traktor s čelním nakladačem,
překopávač kompostu, štěpkovač a svozové vozidlo s 5-ti kontejnery).
Nákladem jsou laboratorní analýzy kompostu, ostatní provozní náklady - revize, PHM, drobné
opravy a údržba techniky, garanční prohlídky, práce na dokončení plochy pro kompostování
v lokalitě Brabčisko a pod.. Investicí byla úprava plochy kompostárny a položení chráničky pro
přípojku vody a elektriky na kompostárnu v celkové výši 155 tisíc Kč.
Nakládání s odpady se řídí novou směrnicí EU. V této směrnici jsou zahrnuty základní principy
nakládání s odpady v EU - recyklace odpadů, snaha o co nejmenší produkci odpadů nebo princip,
že každý stát se má o své odpady postarat sám.
Směrnice také zavádí novou hierarchii nakládání s odpady. Všechny státy Evropské unie jsou
podle ní povinny (vytvářet směrnice a programy) se postarat, aby byly odpady nějak využity –
měly by se tedy buď recyklovat na jiné výrobky, nebo by se z nich měla vyrobit energie.
Teprve pokud odpady není možné nějak využít, mohou se bezpečným způsobem odstranit.
.
První část u nás plníme: z komunálních odpadů se třídí všechny využitelné složky (papír, sklo,
plasty,
nápojové
kartony)
a
recyklují
se
na
jiné
výrobky.
Zbytek po vytřídění však jde na skládky, což je to zmiňované "odstranění". Podle evropské
směrnice, která bude do dvou let (rok 2020) platit i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě
energeticky využít, a teprve zbytek (struska) může být uložen na skládku, protože už jinak využít
nejde.
Jedním z hlavních cílů nové směrnice je recyklovat do roku 2020 až 50 % hmotnosti odpadu
z domácností, jako je papír, kov, sklo a plasty. Ve stejném časovém horizontu má být recyklován
bezpečný odpad ze stavebnictví a demolic, a to až ze 70 % hmotnosti.
Ostatní ochrana půdy a spodních vod (3739)
Výdajem je daň z čerpání podzemních vod, která je odváděna celnímu úřadu – 2 Kč za m/3.
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (3744)
Vyhotovení projektové dokumentace pro podání žádost o dataci na protipovodňové opatření –
bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán v celkové výši 72,6 tisíc Kč.
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745)
Výdaje podobně jako komunální služby zahrnutí náklady na údržbu veřejné zeleně, včetně
mzdových nákladů zaměstnanců a pracovníků VPP, odvodů na SP, ZP a pod..
Pracovní místa zaměstnanců VPP jsou dotována Úřadem práce Žďár nad Sázavou, dotace činí
15000 Kč na jedno pracovní místo měsíčně. Výdajem uvedeným v této kapitole je i náklad na

úpravu náměstí – cestičky u kostela D.B.vč. odvodnění, stříhání a likvidace okrasných keřů,
opravy a servis sekací techniky,

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (3749)
V lokalitě Šibínek provedeno protipovodňové opatření – záchyt srážkové vody do žlabů.

Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (4351)
Zahrnuje náklady na provoz pečovatelské služby Bobrová, včetně mzdových nákladů, provozních
a materiálových nákladů, oprav a údržby vozidla a střediska pečovatelské služby. Práce
pečovatelské služby probíhá s souladu se Standardy pečovatelské služby a na práci pečovatelky a
administrativu dohlíží sociální pracovnice. Příjmem je úhrada služeb od klientů. Pečovatelská
služba je také dotována MPSV a Krajem Vysočina.
Denní stacionáře a centra denních služeb (4356)
Jedná se o dar pro Centrum Zdislava – 20 tisíc Kč , Diecézní charitu ZR – 3 tisíce Kč
a
Centru pro zdravotně postižené ZR – 1 tisíc Kč. Jedná se o podporu neziskových organizací, kde
najdou zázemí a využívají služeb i naši občané a změnou legislativy mají obce povinnost přispívat
na zajištění chodu těchto zařízení.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (4357)
Jedná se o dar pro Domácí hospic Vysočina – 5 tisíc Kč a oblastní Charitě Červený Kostelec 3
tisíce Kč. V těchto zařízeních byly poskytovány služby i našim občanům.
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (4359)
Poskytnutí daru na provoz Linky Bezpečí – 1 tisíc Kč.
Požární ochrana – dobrovolná část (5512)
SDH zahájil v roce 2007 budování cvičiště se sociálním zázemím. Na financování akce se podílí
SDH a také je část financována z rozpočtu obce – celkem bylo k 31.12.2012 proinvestováno
z rozpočtu obce 258 806,00 Kč, v roce 2013 - 2016 žádné investice do cvičiště nebyly, v roce
2017 se v pracích pokračovalo a celkové náklady byly ve výši 75 926,60 Kč. Část prostředků na
tuto investici nesl SDH Bobrová z vlastních prostředků. Další výdaje
v této kapitole pro
rok 2017 jsou pak provozní – servisní a garanční prohlídky a opravy CAS a dopravního
automobilu, ponorného čerpadla, vyprošťovacího zařízení, atd. JSDH obdržela v roce 2017 dotaci
z Kraje Vysočina ve výši 60,8 tisíc Kč na zajištění akceschopnosti jednotky odbornou přípravu,
zásah mimo obvod a částku 15 tisíc Kč od obce Mirošov na zajištění požární ochrany. Z těchto
dotací bylo pořízeno vybavení jednotky (např. vysoušecí zařízení) v souladu s podmínkami
dotace.
Zastupitelstva obcí (6112)
Jedná se o výdaje na zastupitelstvo městyse, převážně mzdové náklady včetně odvodů
na sociální a zdravotní pojištění, dále výdaje za služby. Neuvolnění členové zastupitelstva
se vzdali v roce 2014 - 2018 svých odměn ve prospěch obecního rozpočtu.
Volby do Parlamentu ČR ( 6114)
Náklady na volby do Parlamentu ČR ve výši 19 026 Kč
Činnost místní správy (6171)
Zahrnuje převážně mzdové náklady, včetně odvodů SP a ZP, zaměstnanců úřadu, dále náklady na
materiál, provozní náklady budovy, služby pošt, telekomunikací, SW vybavení, opravy budovy a
techniky a ostatní režijní výdaje. V roce 2016 byl pořízen vyšívaný prapor v částce 41,6 tisíc Kč,
který je umístěn v malé zasedací místnosti úřadu.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310)

Výdajem poplatky za bankovní služby. Příjem je tvořen dividendy a úroky z běžných účtů.
Pojištění funkčně nespecifikované (6320)
Výdajem pojištění majetku městyse.
Převody vlastním fondům v rozpočetech územní úrovně (6330)
Jedná se o převody hotovosti na běžný účet a do fondu rozvoje a oprav vodovodu a ČOV.
Ostatní finanční operace (6399)
Zahrnuje odvody a platba DPH
Ostatní činnosti j.n. (6409)
Rozpočet zahrnuje nespecifikované rezervy.

V roce 2010 také započaly pozemkové úpravy na katastru Horní a Dolní Bobrová.
Objednavatelem pozemkových úprav je MZE Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou, zhotovitel
projektu je Agroprojekt, a.s. Brno. V roce 2011 byly odsouhlaseny hranice pozemkových úprav
a vyprojektován a schválen plán společných zařízení. V prosinci 2011 měly být ještě odsouhlaseny
nároky jednotlivých vlastníků pozemků, termín byl posunut na začátek ledna 2012. Z důvodu
nemožnosti pokračování pozemkových úprav na Horní Bobrové se sbor zástupců rozdělil na dvě
části a Dolní Bobrová pokračovala v pozemkových úpravách dále. Pozemkové úpravy na Dolní
Bobrové byly ukončeny na konci roku 2013. Začátkem roku 2014 by mělo být nové uspořádání
pozemků zapsáno do katastru. Zápis byl rozhodnutím SPÚ 2 x odložen z důvodu dořešení
sporných záležitostí, 24. listopadu 2014 byl rozhodnutím SPÚ zapsán obnovený katastrální operát
–
pozemkové
úpravy
na
Dolní
Bobrové
nabyly
právní
moci.
V Horní Bobrové by měly být v roce 2014 dořešeny nárokové listy některých vlastníků z důvodu
vyloučení části pozemků okolo řeky z pozemkových úprav. V roce 2014 a 2015 pozemkové
úpravy na Horní Bobrové nepostoupily. V roce 2016 se podařilo pozemkové úpravy na Horní
Bobrové dokončit a v listopadu 2016 nabyly právní moci.
V roce 2017 bylo zahájeno mapování intravilánu obce. Hranice pozemků byly
s jednotlivými vlastníky odsouhlaseny, poté budou zaměřeny a zaneseny do map. Po dokončení
této akce bude mapa katastru Horní a Dolní Bobrové v digitální formě a hranice již bude možné
zjistit s přesností na cm. Pokud nedošlo k dohodě vlastníků na hranici pozemku, bude tato hranice
označena jako sporná a vlastníci si budou muset požádat geodetickou firmu o zaměření (již na
vlastní náklady) a nebo se obrátit na soud. Šetření hranic a zaměření je prováděno ze státních
prostředků.

Úřad městyse Bobrová v roce 2017obdržel 7 písemných žádosti o poskytnutí informace dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto žádosti byly vyřízeny a
zveřejněny na stránkách městyse www.mestysbobrova.cz.

V Bobrové dne: 15.5.2018
Zpracovala: Jarmila Procházková
Schválila: Zdeňka Smažilová

