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-31. Základní charakteristika obce
1.1. Název obce, sídlo, IČO:
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3, PSČ 747 23
IČO: 00299847
Bankovní spojení: Čs. a.s. Opava
Číslo účtu: 1847205399/0800
1.2. Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
1.2.1. Starosta obce:
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, nar. 4. 1. 1958, bytem Bolatice,
Hornická 29.
Starosta obce byl zvolen starostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
26. listopadu 1998 - č. usnesení 3/1.
1.2.2. Rada obce:
Rada obce je pětičlenná a byla zvolena na ustavujícím zasedání ZO dne 26. 11. 1998
č. usnesení 3/1: - starosta obce (uvolněný) - Mgr. Herbert Pavera
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13. -14. listopadu 1998 a na ustavujícím zasedání 26. 11. 1998 splnilo 16 členů ZO
slib,
dne 19. 1. 1999 na 2. zasedání OZ splnila slib člena OZ p. Karel Ostárek.
Adamcová Kristina Kupka Karel Scheffczik Josef
Prasková Helena Mlýnek Jiří, Ing. Slivka Radek
Bolacká Kristina Neuwirth Josef, Mgr. Tielová Dagmar, Mgr.
Sněhota Richard Ostárek Karel Václavík Gerhard
Kozelek Josef Pavera Herbert, Mgr. Vehovský Richard
Kupka Jan Ricka Josef, Ing.
Dne 18. 6. 2001 odstoupil ze zastupitelstva obce p. Tomáš Bezděk z rodinných důvodů.
Na 19. zasedání ZO dne 28. srpna 2001 se stala novým členem ZO (po p. Tomáši
Bezděkovi) paní Helena Prasková.
-41.3. Další údaje o obci
1.3.1. Historie a současnost obce
1.3.1.1. Historie obce:
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na
Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Heneberky), která byla založena 3. 6.
1786 a k Bolaticím byla připojena v roce 1893.
Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl na
pomoc Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen sv.
Stanislavu, polskému patronovi, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v roce 1724-1729 raně
barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli sv.
Mikuláše na ul. Hlučínská a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého na ul.
Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve od roku 1945
se stala natrvalo součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více
jak z 80 % zničena.
Všechny změny se výrazně odrazili v životě obce, řada místních občanů položila své
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životy za
1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro
pořádek
a pracovitost.
1.3.1.2. Současnost obce:
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m.
Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký
Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v
nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 329 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu v bývalé
pískově u soutoku Černého potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.
V obci žije v současné době 4 165 lidí (k 31. 12. 2001), je zde postaveno 1 044 domů a
9 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod a plynovod a
téměř všichni na veřejnou kanalizaci (mimo část Borové na ul. Okružní).
V Bolaticích se nachází nákupní středisko Jednoty, pošta, Česká spořitelna, zámek,
kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple,
koupaliště, kulturní dům, kino, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající
více jak 800 zaměstnanců, zemědělské družstvo Opavice a. s., obhospodařující 627 ha
polí, 16 soukromých zemědělců, pekárna, 9 restaurací a hospod, 13 soukromých
obchodů a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, dopravy
aut, stolařství, kadeřnictví, čalounictví, kovářství, instalatérství atd.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka.
-51.3.2. Obyvatelstvo:
v roce 1999 a o 7 více než v roce 1998.
Průměrný věk obyvatel obce je 36,54 let (v roce 36,50 let), průměrný věk mužů 35,52
(v roce 2000 35,38), žen 37,53 (v roce 2000 37,59.)
Z celkového počtu 4 165 obyvatel je:
rok 2001 rok 2000
- 2 123 žen - 2 112 žen
- 794 mladších 16 let (391) - 737 mladších 16 let (359 dívek)
- 654 starších 60 let (392) - 621 starších 60 let (370 žen)
- z toho 49 starších 80 let (36 žen) z toho 43 starších 80 let (34 žen)
- 5 starších 90 let (4 ženy) 5 starších 90 let (5 žen)

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=149

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 2001 - 1.díl

Page 7 of 7

Z celkového počtu 4 165 obyvatel je asi 2 120 ekonomicko-aktivních obyvatel (cca 51
%).
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR. Obecní úřad neeviduje dvojí
občanství občanů.
V obci žije 11 cizinců (z toho 2 Němci, 4 Poláků a 5 Ukrajinců).
Tento údaj není ověřený, protože tito občané jsou evidováni jen u cizinecké policie.
1.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2001
1.3.3.1. Celkový majetek obce je v hodnotě 140 158 348,18 Kč
Budovy 67 918 820,88
Stavby (kanalizace, komunikace,...) 71 285 979,60
Stroje, zařízení 2 306 835,30
DHIM 3 642 476,80
Pozemky 14 792 897,00
Porosty 52 731,00
Rozestavěné stavby (zámek, komunikace,..) 13 447 695,20
Nehmotné investice (POV, projekty, studie) 273 850,00
(Budovy obce jsou pojištěny u Generali Pojišťovny na 70 207,- Kč).
K 31.12. 2001 měla obec Bolatice 4 165 obyvatel, což je o 18 více než v roce 2000 a o
19 více než
- zástupce starosty (neuvolněný) - Karel Kupka
- další členové rady - Mgr. Dagmar Tielová
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík
1.2.3. Zastupitelstvo obce:
Zastupitelstvo obce je 17 členné, zastupitelé byli zvoleni v místních volbách ve dnech
Obec Bolatice4036323021 13
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1.3.3.2. Budovy v majetku obce
- budova bývalého OÚ ul. Hlučínská 6 536/2
- budova sběrny surovin ul. Hlučínská 409/2
- budova čekárny AN ul. Opavská 11/125 690/4
- budova zdravot. střediska ul. Opavská 7/119 1109
- budova obytný dům ul. Družstevní 23/649 2751/6
- budova kulturní dům ul. Svobody 10/132 171
-6- budova turistic. základny ul. Svobody 15/238 127
- budova MŠ (1. pavilón) ul. Luční 13/655 92/2
(2. pavilón) ul. Luční 15/694 92/3
- dům s pečovatelskou službou ul. Luční 17/286 102,103
- budovy ZŠ (horní pavilón) ul. Školní 9/539 93
(dolní pavilón) ul. Školní 9/540 94
- spojovací trakt ZŠ ul. Školní 98/4
- nová přístavba ŠJ ul. Luční 92/2
- budova ZŠ (tělocvična) ul. Školní 9/475 96
- rodinný dvojdomek v areálu ZŠ ul. Slunečná 5 95
- skleník ZŠ 98/2
- kotelna ZŠ ul. Slunečná 270 98/3
- nový hřbitov ul. Slunečná 2414/5- pouze pozemek
- budova koupaliště ul. Ke Koupališti 21/630 984/4
- hasičárna SDH Bolatice ul. Souběžná 5 /94 1127/2
- budova MTZ ul. Ratibořská 68/1
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- vodojem Bolatice u Albertovce 1172/2
- čerpací stanice Náplatky 2798/3
- budova MŠ Borová ul. Hlavní 45 1986
- hasičárna SDH Borová ul. Bělská 41 2247/4
- vodojem na Borové ul. Bělská 2248/3
1.3.4. Podnikatelé v obci:
Největší podnik v obci je a.s. Lanex, Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávají více jak 800 zaměstnanců.
Významným podnikem, co se týká hospodaření s majetkem a zaměstnávání občanů, je
Opavice a.s. Bolatice, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, u které pracuje
asi 90 lidí.
Další podnikatelské subjekty:
- Česká spořitelna, Pošta - bankovnictví, služby
- Jednota SD Opava - má dvě provozovny v obci, nákupní středisko v Bolaticích a
obchod na Borové - Pekárna AZPEK - pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami,
prodej
- Stavební společnost Milan Škrabala - stavební firma
- SaBon Bolatice - prodejna s nábytkem
- Malhvo - prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- Autodoprava A. Duda - autodoprava, dílny, garáže
- CINE SERVIS J. Loskot - prodej montáž, servis filmové techniky, elektrotechniky do
kin
- Keramika M. Monsberger - výroba a prodej keramiky
- DAJPP s.r.o. P. Musiol - výrobky z lan
- DK 1 - ing. D. Kozel - stavební a projekční firma
- EN´- sys - řídící systémy, výpočetní technika
- Zahradnictví Mazal - pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře
-7- APE - A. Pěcháček - elektromontážní práce
- Kachlová kamna -S. Šimeček- výroba krbů, kachlových kamen
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- Lékárna 'U zlaté rybky' - výdejna léků
- Isotra - výroba žaluzií, garážových vrat
- Bižuhara - bižuterie, vánoční ozdoby
- dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, obuv, květena), kadeřnic, cestovní kancelář,
dvě cukrárny, devět restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, kovářství,
autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků
1.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Okresním úřadem v Opavě, Krajským úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
1.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
1.3.5.1.1. Sdružení obcí
- Obec Bolatice je členem 'Sdružení obcí Hlučínska', které má 27 členů.
Členský příspěvek do sdružení je 1,50 Kč/občan.
Cílem sdružení je vzájemná spolupráce obcí, rozvíjení tradic Hlučínska, příprava
společných projektů, atd.
- Obec je členem 'Svazku obcí Horního Slezska a Severní Moravy, které má více jak
70 členů (25 z okresu Opava). Členský příspěvek je 0,20 Kč/občan.
Sdružení usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí Moravy a Slezska.
- V prosinci r. 1999 schválilo ZO pod č.usnesení 54/9/i vstup obce do Sdružení Silesia
(Euroregion). Členský příspěvek je stanoven ve výši 2,-Kč/občan, sdružení má 30
členů
na české straně a 19 členů na straně polské.
Cílem sdružení je rozvíjení příhraniční spolupráce obce z ČR a Polska a příprava
společných projektů.
- Dne 28. 11. 2001 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Bolatice do Svazku obcí
Mikroregionu Hlučínsko, který čítá 17 členů a žije v něm asi 45 000 obyvatel.
Členský příspěvek je ve výši 1,- Kč/občan.
Cílem sdružení je společný rozvoj regionu a získávání dotací z EU.
1.3.5.1.2. Spolupráce, kontakty s obcemi
a) V prosinci roku 1999 schválilo ZO pod č. usnesení 54/9/ch spolupráci s obcí Rudy
Wielky z Polska /ZŠ Bolatice navázala kontakt se školou z obce Rudy již v průběhu
roku 1999/ a v dubnu 2000
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(13. 4.) podepsali představitelé obou obcí doklad o vzájemné spolupráci.
V roce 2001 se obě obce podílely na společném projektu „Prohloubení spolupráce
družebních vesnic Bolatice a Rudy“, na který jsme získali dotaci z Phare CBC, a do
kterého se zapojily spolky z obou vesnic.
b) Dne 12. 3. 2001 schválilo ZO pod č. usnesení 82/16/p spolupráci s obcí Linum z
Německa. Členové ZO navštívili Linum v srpnu u příležitosti 300. výročí oslav založení
Pruska, naši přátelé z Linum nás navštívili v září 2001, kdy se setkali i s našimi přáteli
z Polska v rámci výstavby podnikatelů
a řemeslníků 29. 9. 2001.
-81.3.5.2. Spolupráce s Okresním úřadem v Opavě
Spolupráce obce s OkÚ byla i v roce 2001 na velmi dobré úrovni.
Nejčastější spolupráce byly s referáty:
- Regionálního rozvoje - Příprava průmyslové zóny
- Program obnovy venkova
- Státní dotace - Sapard Test
- Změna č. 2 SÚP
- Životního prostředí - Kolaudace nového vrtu HV 101
- Kolaudace hráze č. IV a VIII - Odpady
- Povolení k odběru podzemních vod - Poradenství v oblasti OZV
- Kácení stromů
- Změna č. 2 SÚP
- Finanční - Majetkoprávní
- Sociálních věcí - Výkon občanů na civilní službě
- Pozemkový úřad - Převod státní půdy na obec
- Kancelář přednosty - Poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek
1.3.5.3. S krajským úřadem
Spolupráce s KÚ nebyla prakticky žádná, KÚ neměl žádné možnosti podpory obcí ani
pravomoci.
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Zklamáním pro nás byl dopis KÚ - vedoucího Regionálního rozvoje, v němž nám
sděloval, že nemůže naší obci pomoci při řešení průmyslové zóny.
Starosta obce Bolatice pracoval v loňském roce jako člen výboru pro národnostní
menšiny při KÚ
a pravidelně 1x měsíčně se zúčastňoval jednání výboru.
1.3.5.4 S ministerstvy a dalšími
- Pozemkový fond Opava - převod státních pozemků přes obrovskou snahu obce
pokročil v loňském roce jen o malý kousek dopředu.
Přestože se obci podařilo dosáhnout dohody s některými restituenty a snad se
pozemek podaří získat v roce 2002.
- Agentura Sapard Opava - spolupráce při přípravě projektů - žádostí o dotace z EU
-9- Agentura regionálního - spolupráce při řešení průmyslové zóny
rozvoje Ostrava
- Městský úřad Kravaře, odbor ŽP - změna č. 2 SÚP obce Bolatice
- urbanistické studie centra obce
- vynětí ze zemědělského půdního fondu u staveb obce
- poradenství v oblasti stavebního zákona
- Ministerstvo financí ČR - žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny
- žádost o dotaci na opravu školních budov (ani na jednu žádost nebylo odpovězeno!)
- státní dotace na opravu hrází
- Státní fond životního prostředí - dotace a půjčka na kanalizaci a ČOV Borová
- Ministerstvo životního prostředí - státní dotace na výstavbu hrází
- Ministerstvo pro místní rozvoj - státní dotace na rekonstrukci místních komunikací
(Sapard Test)
- spolupráce při přípravě projektů Sapard
- Agentura ochrany přírody a rozvoje krajiny - Finanční úřad - kontroly daní
- kontroly odváděných daní za obec, za zaměstnance
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1.3.5.5. Spolupráce se svazky a sdruženími obcí
a) Obec spolupracovala se Sdružením obcí Mikroregionu Hlučínska (27 obcí) na vydání
mapky Hlučínska a cyklostezek na Hlučínsku.
Dále získaly obce „Sdružení“ státní dotace na dva společné projekty
- Vzdělávání starostů pro přípravu projektů na získání dotací
- Informační centra v obcích na Hlučínsku
b) Euroregion Silesia - podpora rozvoje příhraniční spolupráce
- pomoc při přípravě projektů Phare CBC
- prezentace regionu na výstavě Regiontour v Brně
- 10 1.3.6. Investiční a další výstavba v obci v roce 2001
Největší investicí v roce 2001 bylo zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních
vod Borová.
Dalšími většími akcemi byly:
- propojení vrtů H 28 - H 101 - kolaudace 30. 5. 2001
- kanalizace ul. Horní, Zahradní - kolaudace 17. 9. 2001
- výstavba školní jídelny a oprava kuchyně MŠ - kolaudace 26. 9. 2001
- plynofikace restaurace Hasičské zbrojnice Borová - kolaudace 26. 11. 2001
- generální rekonstrukce ul. Úzké - kolaudace 7. 12. 2001
- generální rekonstrukce ul. Květinové - kolaudace 10. 12. 2001
- generální rekonstrukce ul. Školní - kolaudace 12. 12. 2001
- dokončení gen. rekonstrukce ul. 1. máje - kolaudace 12. 12. 2001
- kanalizace, vodovod a plynovod na části ul. Sadové - kolaudace proběhne 03/2002
- výstavba oplocení u zámku Bolatice, okapový chodník - kolaudace proběhne 03/2002
- plynofikace a vodovod Sběrna surovin Bolatice - kolaudace proběhne 03/2002
- započata přestavba školní jídelny a družiny na Dům s pečovatelskou službou
- rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bolatice
- opravy komunikací Družstevní, Padoly, Ke Koupališti, Svobody, Školní, Na Lánech,
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Dolní
- nové vjezdy na ul. Opavské a části ul. Svobody
- oprava vytápění KD, část pohostinství
- dvojdomek ZŠ Bolatice - izolace proti zemní vlhkosti
- rekonstrukce vody, topení, odpady - sociálek, byt ZŠ (p. Složil)
- dokončení II. etapy (jižní část) nového hřbitova
- rekonstrukce soc. zařízení Hasičské zbrojnice Borová
- asfaltová plocha skládka Borová - pokládka obrub
- omítky, rozvody vody, topení - Materiálně-technická základna Bolatice
- obruby Nádražní + část chodníky (křižovatka 1. máje)
Další opravy a rekonstrukce
- oplocení MŠ Borová
- ul. Na Lánech - pokládka obrub u paty hráze
- schody do kostela - oprava a zpevnění břehů
- oprava retardérů na ul. Družstevní
- zhotovení stojanů na kola u kostela
- zádlažba části ul. Příčná (obchod Malhvo)
- zádlažba autobusové zastávky u nádraží ČD
- oprava chodníku na ul. Hlavní
- fotbalové branky a basket. koš - skládka Borová
- malby a nátěry II. budovy MŠ Bolatice
- zhotovení dřev. posezení, houpaček - hřiště Ruždina, Vyhlídka, Družstevní
- nové oplocení u parkoviště Zdravotního střediska Bolatice
- výsadba stromů - K Vyhlídce, Náplatky, Ke Křemenkám
státní dotace na výsadbu stromků na polních cestáchstátní dotace na hráze - studie
proveditelnosti na projekt rekonstrukce koupaliště - Převody majetku státu na obec
(Ruždina) Audit hospodaření
- zámek Bolatice ul. Hlučínská 3 parc. č. 1
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1.3.7. Výběrová řízení v roce 2001
a) Rekonstrukce koupaliště Bolatice
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komisí byla dne 2. 1. 2001 vybrána:
b) Provádění a poskytování služeb v oblasti zneškodňování komunálních odpadů
v obci Bolatice
7 firem
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komisí byla dne 9. 1. 2001 vybrána:
c) Kanalizace a ČOV Borová
5 firem
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
z toho 1 firma vyloučena pro nesplnění podmínek výzvy
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komisí byla dne 13. 3. 2001 vybrána:
d) Veřejná soutěž na zhotovitele stavby Dům s pečovatelskou službou Bolatice
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5 firem
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komisí byla dne 19. 3. 2001 vybrána:
Dopisem dne 28. 7. 2001 odstoupila Stawex spol. s.r.o. Opava od smlouvy z důvodu
změn
ve firmě a soutěž byla zrušena.
- 12 e) Dodávka počítačů a příslušenství pro obce Sdružení obcí Hlučínska (květen
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komise vybrala:
f) Rekonstrukce místních komunikací - ul. Květinová, ul. Úzká
6 firem
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
z toho 1 firma vyloučena pro nesplnění podmínek výzvy
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komise dne 26. 6. 2001 vybrala:
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
g) Výdejna léků
Do soutěže se přihlásil jeden zájemce.
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Komise dne 26. 6. 2001 vybrala:
Helena Nohalová
h) Výběrové řízení ZŠ Bolatice - tělocvična
6 firem
Byly osloveny:
Bylo přijato:
z toho 2 firmy byly vyloučeny pro nesplnění podmínek výzvy
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komise dne 21. 8. 2001 vybrala:
ch) Veřejná soutěž na zhotovitele stavby Dům s pečovatelskou službou Bolatice
(nové výběrové řízení)
5 firem
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:
Komise dne 18. 9. 2001 vybrala:
Sokolovská 38/410, Bolatice
- 13 i) Pozemek na ul. Nádražní (říjen)
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
ZO na 22. zasedání dne 18. 12. 2001 rozhodlo, že pozemek p. č. 1061/3 nebude
prodávat
a ponechá ho v majetku obce.
j) Domek ul. Úzká 17 na Borové
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce:
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ZO schválilo dne 17. 10. 2001 na 20. zasedání prodej domku manželům Koligovým z
Borové za cenu 130 000,- Kč.
k) Pronájem nebytových prostor v DOS - cukrárna
Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce.
Cukrárnu nadále provozuje paní Ludmila Hartošová z Dolního Benešova.
Stavební společnost Milan Škrabala14 906 tis. Kč13 949 tis. Kč5 nabídek do soutěže
Firmu Jaroslav Karola, Mařádkova 8, Opava12 582 tis. Kč10 800 tis. Kč5 nabídek do
soutěžeLékárnu „U zlaté rybky“ KobeřiceStrabag a.s., odstěpný závod, direkce 63
Ostrava,3 509 tis. Kč3 026 tis. Kč5 nabídek do soutěžeFirmu En´sys-řídící systém,
Mírová 17, Bolatice s nejnižší cenovou nabídkou.49 tis. Kč/1 počítač37 tis. Kč/1
počítač3 nabídky do soutěže5 firem)Stawex spol. s. r. o. Holasická 57, Opava15 989
tis. Kč.13 949 tis. Kč5 nabídek do soutěžeŠafrán - stavitel s. r. o., Ruská 57, Opava18
045 tis. Kč.17 045 tis. Kč5 nabídek do soutěže Firma Rethmann-Jeřala, Studénka, která
nabídla nejlevnější odvoz (1 ks žeton 37,50 Kč).OZO-Ostrava s.r.o.Rethmann-Jeřala
Recycling4 nabídky do soutěžeŠafrán - stavitel s. r. o., Ruská 57, Opava10 708 tis.
Kč10 503 tis. Kč3 nabídky do soutěže5 firem
2. Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
(v roce 2000 - 24 jednání) K. Kupka 22
Mgr. D. Tielová 22
Mgr. J. Neuwirth 22
G. Václavík 18
(Počet členů na jednáních byl pouze 1 x - tři, 6x - čtyři, ostatní jednání - pět).
Důvod nepřítomnosti Hosty jednání RO byli:
Členové ZO - rozšířené jednání RO č. 63 - financování nové školní jídelny
- oprava střechy zámku
- Mgr. Josef Labuda - jednání RO č. 64 - informace o návštěvě obce Linum v Německu
- Ing. Jiří Mlýnek - jednání RO č. 65 - nabídka na realizaci nátěrů střechy KD, oprava
příkopů, atd., místních komunikací, směrnice č. 1/2001 - pracovní řád
- Ing. Jiří Mlýnek - jednání RO č. 67 - investice sauna, řešení problémů vlhkosti
učitelského dvojdomku, nákup odpadkových košů, atd.
- Ing. Jiří Mlýnek - jednání RO č. 74 - energetický audit ZŠ, studie proveditelnosti
průmyslové zóna, pracovní schůzka ZO na koupališti, atd.
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Obecní rada projednala na svých jednáních více jak 380 bodů (v roce 2000 380).
- 14 2.1.2. Vybráno z jednání rady obce - RO schválila
- 265/55/ k) - podepsání smlouvy mezi Jednotou a obcí Bolatice na pronájem
výkladních skříní na dobu od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001, ale pouze částku 2 500,- Kč za
jednu výlohu, protože celá výloha nebyla sundána, pouze asi ze 2/3,
- 269/56/ a) - finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na realizaci sociálně-rehabilitační
rekondice
v roce 2001 Ostravské organizaci vozíčkářů, Horymírova 3054/121, Ostrava,
- 271/57/ - napsat na OkÚ Opava, že nesouhlasíme s rušením matriky v obci Bolatice.
- 279/58/ h) - kontaktování firmy SME - Rozvoj služeb Ostrava o zpracování nabídky
na rozšíření veřejného osvětlení v obci Bolatice,
- 283/59/ b) - potvrdit v dotazníku na Ministerstvo vnitra rozhodnutí Zastupitelstva
obce Bolatice ze dne 7. 11. 2000 ze 14. zasedání ZO (č. usn. 76/14/c), tj. zařazení
obce Bolatice pod město Kravaře (náhradní pověřený úřad je město Hlučín),
- 296/62/ c) - předložit ZO na vědomí návrh o využití budovy MŠ Borová v budoucnu
(zřídit dům se třemi byty nebo dům se dvěma byty a přízemí využít
komerčně /zdravotnictví/ nebo dům využít na komerční účely nebo ponechat MŠ /v
případě zvýšení počtu dětí na Borové/),
- 296/62/ i) - úhradu 50 % nákladů (max. 6 000,- Kč) na dopravu občanům Borové do
Havlíčkové Borové na setkání občanů Borové ve dnech 30. 6. - 1. 7. 2001.
- 300/63/ l) - zaslání dopisu majitelům obchodů, restaurací a pořadatelům kulturních
akcí, ve kterém požádáme jmenované o spolupráci při dodržování zákona č. 37/1989
Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o alkoholismu a toxikomanii),
- 306/64/ f) - podepsání smlouvy o spolupráci mezi obcí Bolatice a firmou EKO-KOM
a.s.,
P.O.BOX 26, Krnov,
- 319/66/ d) - směrnici č. 1/2001 o pracovním řádu OÚ Bolatisce s účinností od 1. 9.
2001,
- 329/67/ f) - objednání 30 ks odpadkových košů u firmy Horizont za cenu cca 1 300,Kč/ks
- 340/69/ h) - zvýšení ceny žetonu v roce 2002 na 40,50 Kč s tím, že pro občany bude
žeton stát 40,- Kč a zbytek uhradí obec (cca 3 500,-Kč/ročně)
- 350/70/ a) - neschválit výstavbu hřiště na pozemku p. č. 1166/1 p. Aloise Slivky,
Svobody 130/58, Bolatice a sděluje záměr obce do budoucna - využít část pozemku
pro výsadbu zeleně a část jako místní komunikaci.
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- 359/72/ g) - instrukce k provedení inventarizace hospodářských prostředků za rok
2001 u OÚ Bolatice ve smyslu vyhlášky MF č. 155/71 Sb. ve znění pozdějších úprav a
doplňků.
- 266/74 - zjistit, jak se dá zaměstnat lidi z Úřadu práce u s. r. o. - Technické služby
nebo
v. p. s. (veřejně prospěšná společnost).
-267/74 - požádat restaurace, aby promítaly stránky teletextu příležitostně hostům
a propagovat stránky i na výročních schůzích spolků.
2.2. Z jednání zastupitelstva obce
2.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
V roce 2001 se uskutečnilo 7x jednání ZO a 2x pracovní schůzka členů ZO.
- 15 Účast na jednáních i na setkání, v závorce účast na pracovních schůzkách:
J. Scheffczik 4 (2) G. Václavík 6 (2)
J. Kupka 7 (2) K. Ostárek 7 (1)
K. Bolacká 7 (2) Mgr. J. Neuwirth 7 (2)
J. Kozelek 6 (0) R. Sněhota 6 (1)
T. Bezděk 0 (0) do 29. 5. ze 3 a 1 R. Slivka 7 (2)
H. Prasková 4 (1) od 28. 7. ze 4 a 1 ing. J. Ricka 7 (1)
Mgr. H. Pavera 7 (2) K. Adamcová 6 (2)
Ing. J. Mlýnek 6 (1) R. Vehovský 5 (2)
K. Kupka 7 (2) Mgr. D. Tielová 7 (2)
Důvodem nepřítomnosti Zastupitelstvo obce projednalo na svých jednáních více jak 120 bodů (v roce 2000 100).
2.2.2. Vybráno z jednání ZO - ZO po projednání schválilo:
- 82/16/ a) - návrh územního plánu obce Bolatice - změna č. 1, o vymezení závazné
části územně plánovací dokumentace a o námitkách k návrhu - změna č. 1,
b) - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 ze dne 12. 3. 2001 o závazné části územně
plánovací dokumentace obce Bolatice,
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d) - pořízení změny č. 2 Směrného územního plánu obce Bolatice
82/16/ f) - odkoupení 1/4 domku na Borové na ul. Úzké parc. č. 2192 včetně
přilehlých pozemků od pana Františka Kačera, bytem 3348 Drover Lane, Darien,
Illinois 60561, U.S.A.
g) - smlouva o zřízení práva věcného břemene ke Kanalizaci a ČOV Borová /pozemky
pana Kačera - parc. č. (216/30), (217/30) - k. ú. Bolatice, (1199) - k. ú.
Bohuslavice)/,
ch) - přijetí předloženého jednacího řádu a organizačního řádu upraveného na základě
účinnosti nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
k) - přijetí úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 11 000 000,- Kč na investiční výstavbu
v obci (komunikace, hřbitov, jídelna ZŠ, koupaliště, ...) s čerpáním od 1. 7. 2001
do 31. 12. 2002 a se splatností úvěru do 10 let,
82/16/ p) - spolupráci obce Bolatice s německou vesnicí Linum a navázání prvních
kontaktů (písemných i osobních),
r) - udělení právní subjektivity Mateřské škole Bolatice, ul. Luční 694/15, 655/13 a
Školní jídelně Bolatice. ul. Luční 286/17 připojením k právnímu subjektu ZŠ Bolatice,
š) - zástavu nemovitosti bytového domu na ul. Družstevní č. 649/23 nebo provozní
budovu koupaliště za půjčku od SFŽP na výstavbu Kanalizace a ČOV Borová,
- 84/17/ a) - prodej pozemků parc. č. 1941, 1942 a 2080 k. ú. Bolatice v majetku obce
Bolatice
o celkové výměře 691 m2 za cenu 100,- Kč panu Františku Kačerovi, bytem USA, 3348
Drover Lane, Darien, Illinois 605 61,
pracovní zaneprázdnění,nemoc, pobyt mimo obec.nemoc, pracovní zaneprázdnění
(pobyt mimo republiku).
2.1. Z jednání rady obce
2.1.1. Počet jednání RO, účast členů RO na jednání
V roce 2001 se uskutečnilo 23 jednání RO. Účast na jednání: Mgr. H. Pavera 23
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