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1.

Úvod
První výroční zpráva byla vypracována v únoru 2000 a mapovala činnost obce v roce

1999.
Každá další zpráva obsahuje stále více informací ze života obce.
V této výroční zprávě jsou zachyceny přehledy hlavních událostí obce Bolatice a jejich
občanů v uplynulém roce. Každý, kdo nahlédne do této zprávy, může získat podrobné a přesné
informace o členech zastupitelstva, rady, komisí a výborů, o významných bodech jejich
jednáních.
Dočtete se zde i zajímavosti z kulturně – společenského života obce, z hospodaření
obce, atd.
Rok 2005 byl rokem oslav 755. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice (18. 12.),
byl i rokem 60. výročí ukončení 2. světové války a byl také významný získáním několika
dotací z programů EU i státu.
Celý průběh roku 2005 zachytil do obecní kroniky nový kronikář obce, kterým se stal
pan Mgr. Ladislav Böhm, který nahradil dlouholetého kronikáře pana Ludvíka Krejčiříka, který
ukončil činnost kronikáře obce k 31. 12. 2004 ze zdravotních důvodů.

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce
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2.

Základní charakteristika obce

2.1.

Název obce, sídlo, IČO
Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3, PSČ 747 23
IČO:
00299847
Bankovní spojení: Čs. a.s. Opava
Číslo účtu:
1847205399/0800

2.2.

Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
Ve dnech 1 . a 2. 11. 2002 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová (4 kandidáti) - KDU ČSL
2. Sdružení nezávislých (17 kandidátů) - SNK
3. Komunistická strana Čech a Moravy (7 kandidátů) - KSČM
2.2.1. Starosta obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (48 let),
který byl starostou zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 14. listopadu 2002
č. usnesení 2/1/.
2.2.2. Rada obce
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 14. listopadu 2002 č. usnesení 2/1
zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (neuvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Karel Kupka
- Mgr. Josef Neuwirth
- Mgr. Dagmar Tielová (do 21. 3. 2005)
- Gerhard Václavík
- Radek Slivka (od 21. 3. 2005)

V tomto složení pracovala Rada obce Bolatice do 21. 3. 2005, kdy z důvodu novelizace
zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 49/2001 ve znění pozdějších předpisů § 55 odst. 4
o střetu zájmů, ukončila činnost v Radě obce i v Zastupitelstvu obce Mgr. Dagmar Tielová
a novým členem Rady obce byl zvolen na 16. zasedání dne 21. 3. 2005 pan Radek Slivka.

2.2.3. Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do zastupitelstva obce
Bolatice ve dnech 1. a 2. 11. 2002:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd
Kristina Jochimová
Karel Kupka

(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(KSČM)
(SNK)
(SNK)

Daniela Langrová
Jarmila Mlýnková

(SNK)
(SNK)

Mgr. Josef Neuwirth
Karel Ostárek
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Josef Ricka
Radek Slivka
Richard Sněhota
Mgr. Dagmar Tielová
(do 21. 3. 2005)
Gerhard Václavík
Ing. Jiří Kupka
(od 21. 3. 2005)
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(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)

Členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva
obce dne 14. 11. 2002 (16 členů), resp. na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2002
(Bc. Kristina Adamcová).
Dne 21. 3. 2005 ukončila činnost v Zastupitelstvu obce paní Mgr. Dagmar Tielová
z důvodu zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 49/2001 ve znění pozdějších předpisů § 55
odst. 4 o střetu zájmu, který však byl později Ústavním soudem zrušen, novým členem
Zastupitelstva obce se stal na 16. zasedání ZO dne 21. 3. 2005 složením slibu zastupitele pan
ing. Jiří Kupka (SNK).

2.3. Další údaje o obci
2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. 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 Henneberky), která byla založena
3. 6. 1786 svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla
připojena 15. listopadu 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, údajně, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 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 a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce. Všechny domy byly vybudovány nově
či přestavěny a ze staré zástavby se zachovalo jen několik typických domů a i jim hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své životy
za 1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro
pořádek a pracovitost.

2.3.1.2. 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
1 320 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 4 233 lidí (k 31. 12. 2005),
je zde obydleno 922 domů, z toho 10 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný
vodovod, kanalizaci a plynovod. 1. 7. 2004 byla uvedena do trvalého provozu Čistírna
odpadních vod na Borové pro 500 EO. V září 2005 byla zahájena stavba čistírny odpadních
vod Bolatice pro 4000 EO.
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V Bolaticích se nachází Obecní úřad, knihovna, nákupní středisko Jednoty, pošta, Česká
spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice,
4 kaple, koupaliště, sauna, solárium, kulturní dům, kino, penzion, turistická ubytovna, podnik
Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců, zemědělská
společnost Opavice a. s., obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, 13
soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti
autodopravy, opravny aut, stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, masáží, pedikérství, čalounictví,
kovářství, instalatérství, lahůdkářství atd.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro
dospělé, dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové) a také výdejna léků.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelnickém lese.
V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety).

2.3.2. Obyvatelstvo
K 31.12. 2005 měla obec Bolatice 4 233 obyvatel, což je o 18 více než v roce 2004
a o 47 více než v roce 2003 a o 69 více než v roce 2002.
Průměrný věk obyvatel obce je 37,86 let (v roce 2004 – 37,65 let), průměrný věk mužů
36,78 (v roce 2004 - 36,43), žen 38,91 (v roce 2004 – 38,84).
Rok 2005
2 153 žen a 2 080 mužů

rok 2004
2 142 žen a 2 073 mužů

626 do 15 let (311 dívek)
704 starších 60 let (409 žen)
- z toho 91 starších 80 let (62 žen)
- 6 starších 90 let (4 ženy)

669 mladších 16 let (348 dívek)
627 starších 60 let (359 žen)
- z toho 83 starších 80 let (58 žen)
- 5 starší 90 let (4 ženy)

V obci žije dále 15 cizinců (z toho 6 Poláků, 2 Ukrajinci, 3 Němci, 1 Ruska, 1 Etiopka, 1
Američan, 1 Jihoafričan).

2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2005
2.3.3.1. Celkový majetek obce
je v hodnotě 292.314.578,82 Kč (v roce 2004 –254.922.822,40 Kč).
Budovy

87.905.001,28

Stavby (kanalizace, komunikace,...)

123.075.898,00

Stroje, zařízení

6.674.510,90

DHIM

4.639.178,85

Pozemky

17.418.938,00

Porosty

52.731,00

Rozestavěné stavby
Dlouhodobý nehmotný majetek (POV, projekty,
studie, soffware)
(Budovy obce jsou pojištěny u Pojišťovny Generali a UNIQA)
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51.862.500,29
685.820,30

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice

ul. Hlučínská 3

19.767.820,64

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

7.518.201,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

9.021.319,40

Budova školní jídelny

ul. Luční

3.001.413,84

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

2.823.361,00

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

1.238.590,05

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3.156.935,50

Turistická základna

ul. Svobody 15

1.169.284,00

Autobusové čekárny

119.028,00

Dům obchodu a služeb

ul. Hlučínská 6

Budovy koupaliště

ul. Ke koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

Zdravotní středisko

ul. Opavská 1

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

Plynofikace budov
Dřevěná chata Ruždina

446.000,00

5.051.469,20
10.298.122,70
2.036.833,40
15.518.556,15
484.084,00
1.617.956,60
1.964.241,00

ul. Ratibořská

Budovy hřišti FK
ul. Opavská
Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací

80.000,00
2.046.745,20

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největší podnik v obci je Lanex a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců (z toho asi 500 přímo
v obci, 200 ve Vítkově, 100 v Kravařích). Lanex má své další pobočky v Polsku a na
Slovensku. 80% produkce Lanexu se vyváží do celého světa.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, který se zabývá rostlinnou a
živočišnou výrobou, u kterého pracuje asi 80 lidí. Opavice a.s. na katastru obce obhospodařuje
627 ha polí a chová asi 600 ks krav.
V průmyslové zóně Bolatice – u hřiště zkolaudovaly své nové výrobní haly firmy
DAJPP a Krby a kachlová kamna.
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

- DAJPP s.r.o.

- provaznická výroba (má nové sídlo
v průmyslové zóně Bolatice)

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod
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- Stavební spol. Milan Škrabala

- stavební firma

- SaBon Bolatice

- prodejna s nábytkem

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- Autodoprava P. Duda

- autodoprava, dílny, garáže

- CINE SERVIS J. Loskot

- prodej montáž, servis filmové techniky,
elektrotechniky do kin

- Keramika M. Monsberger

- výroba a prodej keramiky

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- Kachlová kamna - S. Šimeček

- výroba krbů, kachlových kamen (má nové sídlo
v průmyslové zóně Bolatice)

- Lékárna „U zlaté rybky“

- výdejna léků

- Zámečnictví – J. Vehovský

- zámečnická výroba

Dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květena), kadeřnictví, kosmetika, pedikůra, cestovní
kancelář, 11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, kovářství, autodopravy
a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště přijdou do Bolatic další firmy (např. OK Boček Kravaře,
Ostravské stavby, a další).
2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
2.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
2.3.5.1.1. Sdružení obcí
a) Sdružení obcí Hlučínska (Obec Bolatice je členem od roku 1998)
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonává funkci místopředsedy SOH.
V roce 2005 se uskutečnilo 11 jednání Rady SOH a tři jednání Sněmu SOH. Rada SOH
projednávala na svých jednáních např. formu nového propagačního materiálu Hlučínska,
udělení medaile C. Lelka, doporučení poskytnutí příspěvku Dětskému ranci Hlučín na
Bambiriádu, folklorním souborům na Hlučínsku, vyhlášení výběrového řízení na akci „Krásy a
zajímavosti Hlučínska“, návrhy změny rozpočtu SOH, realizaci filmu zpravodajství
z Hlučínska prostřednictvím soukromé firmy p. R. Pečínky, posuzování grafických návrhů
nových propagačních materiálů Hlučínska, atd.
Sněm SOH schválil rozpočet SOH, přípravu nového propagačního materiálu Hlučínska, udělení
medaile C. Lelka Mgr. J. Siostrzonkovi za dlouholetý kulturní přínos Hlučínsku, řešil
problematiku cyklostezek na Hlučínsku a možnosti přípravy společných projektů SOH.
Starostové obcí na jednáních Rady SOH a Sněmu SOH se zabývali i problémy obcí a
měst (byrokraciie, měření rychlosti projíždějících vozidel,..)
V lednu 2005 se starostové Hlučínska zúčastnili výstavy Regiontour v Brně, na které
byl mj. prezentován i region Hlučínska, zástupci Hlučínska se pak zúčastnili v dubnu také
výstavy URBIS v Brně, na které se prezentovaly některé obce s investičními příležitostmi a byl
propagován i region Hlučínska.
V červnu 2005 navštívila Hlučínsko delegace italského města Santa Maria del Cedro
(3 osoby) a v listopadu přivítalo Hlučínsko padesátičlennou delegaci z italské Calabrie.
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b) Svazek obcí a měst Hlučínska (Obec Bolatice je členem od 28. 11. 2001)
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonává funkci místopředsedy SOH.
V roce 2005 se uskutečnilo pět jednání Rady Svazku a jedno jednání Sněmu SOMH.
Rada SOMH se zabývala mj. přípravou ocenění pedagogů ke Dni učitelů, zpracováním mapy
cyklotras na Hlučínsku, přípravou na dotační titul Leader.
Sněm SOMH schválil hospodaření Svazku, rozpočet svazku, kritéria pro udělování ocenění
pedagogů Hlučínska, zpracování studie cyklotras.
Přestože Svazek SOMH se snažil vyvíjet alespoň nějakou činnost (cyklostezky, ocenění
pedagogů), stále více méně plnil jen svoji formální funkci.
c) Euroregion Silesia (Obec Bolatice je členem od prosince 1999)
V roce 2005 se uskutečnilo 2x jednání valné hromady Euroregionu Silesia.
Na červnovém zasedání bylo schváleno hospodaření Euroregionu v roce 2004, rozpočet
Euroregionu na rok 2005, členové Euroregionu byli informováni o přípravě dotačního titulu
Interreg III A, o turistické mapě Euroregionu, o Fondu mikroprojektů regionu Silesia,
o koncepci prezentace Euroregionu Silesia od roku 2006.
Na prosincovém jednání byla schválena úprava rozpočtu Euroregionu Silesia, byly
podány informace o průběhu programu Interreg IIIA ČR-Polsko, o přípravě Operačního
programu přeshraniční spolupráce na léta 2007-2013, o partnerství ER Silesia v projektech, atd.
d) Svaz měst a obcí České republiky (Obec Bolatice je členem od 10. 3. 2003)
Obec je pravidelně informována o činnosti SMO ČR prostřednictvím měsíčníků SMO,
ve kterých jsou zajímavé a důležité informace pro práci zastupitelů i zaměstnanců OÚ.
SMO je významným partnerem vlády při posuzování některých zákonů týkajících se
obcí a měst.
SMO ČR nám také pomohl při právním rozboru, zda obec může sama pokutovat špatně
parkující řidiče (nesmí) a zda obec může zajišťovat i roznášku doporučené pošty OÚ
prostřednictvím svých zaměstnanců (může).
Ve dnech 26. a 27. května 2005 se uskutečnil ve Žďáru nad Sázavou IX. Sněm SMO
ČR, na kterém naši obec zastupovalo město Vítkov.
e) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Obec Bolatice není členem tohoto svazku, ale vzhledem k tomu, že naše obec patří pod
pověřený úřad města Kravaře, zúčastňuje se zástupce obce jednání svazku.
Svazek připravil projekt po názvem „Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas
v mikroregionu Hlučínska-západ“, do kterého se zapojila i naše obec a získá tak nejen novou
ústřednu pro vysílání rozhlasu, ale také i 50 ks bezdrátových rozhlasových vysílačů.
Na sněmech byly řešeny i problémy starostů obcí a měst – vnitřní předpis pro spisovou
a archivní službu, odstoupení členů zastupitelstev na základě zákona o střetu zájmů, měření
rychlosti projíždějících vozidel, pobíhání psů v obcích, atd.

2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s obcemi
Obec Bolatice nadále spolupracuje se čtyřmi obcemi čtyř evropských zemí – Rudy
(Polsko), Linum (Německo), Doľany (Slovensko), Nagykovasci (Maďarsko).
Spolupráce s těmito obcemi byla schválena i Zastupitelstvem obce. Prostřednictvím
Sdružení obcí Hlučínska spolupracuje obec i s italským regionem Calabrie – městem Santa
Maria del Cedro.
Nejkvalitnější a nejrozšířenější spolupráce je s obcí Rudy a Linum.
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1.Rudy – Polsko
Písemná dohoda o spolupráci mezi oběma vesnicemi byla podepsána 13. 4. 2000
v Rudach. První kontakty navázaly základní školy obou vesnic v roce 1999.
29. 1. 2005

Bolatice

- Obecní ples – účast 10 zástupců z Rud, včetně pana Manfreda
Wrony a Henryka Siedlaczka (starosty okresu
Ratiboř)

16. 4. 2005

Rudy

- Oslava 5. výročí vzájemné spolupráce – 10 zástupců obce
a Otec Przemyslav se zúčastnili slavnostního večera, na kterém
jsme mj. obdrželi pamětní obraz a sazenici stromu dubu
na památku 5. výročí spolupráce

17. – 18. 6. 2005 Rudy

- Olympiáda v Rudach – děti ZŠ soutěžily v různých soutěžích
- Dny Bolatice v Rudach - módní přehlídka bolatických žen
- fotbal starších hochů
- hudební vystoupení skupiny Klasik

20. 8. 2005

Bolatice

- Bolatické dožínky – zástupci Rud opět přivezli krásný
dožínkový věnec, který nesla krojovaná
děvčata

18. 9. 2005

Rudy

- Oblastní dožínky – starosta obce a dvě seniorky, které nesly
dožínkový věnec se zúčastnili mše svaté, odpoledne
pokračovaly oslavy na fotbalovém hřišti, kde vystoupily
Burianky, seniorky, mažoretky

24. – 25. 9. 2005 Bolatice

- Výstava podnikatelů a řemeslníků – na výstavě se prezentovali
Rudy, Kuznia Raciborska, umělci z Kuznia Raciborske
a podnikatelé z Rud a okolí

18. 12. 2005 Bolatice

- oslavy 755. výročí obce Bolatice – poslanec polského sejmu
p. Henryk Siedlaczek předal starostovi obce pamětní křišťálový
talíř se znakem Ratiboře, p. Manfred Wrona a zástupkyně
starosty Kuznie Raciborske darovali obci vyřezávaný obraz
bolatického zámku

V průběhu roku 2005 spolupracovali zástupci obou obcí na přípravě společného
propagačního materiálu Bolatice-Rudy, který byl vydán v říjnu 2005 nákladem 10 000 ks ve
čtyřech jazycích. Materiál obdržela každá domácnost v Bolaticích i Rudach a informační centra
v Kuzni Raciborske, Ratiboři, Opavě, Kravařích a Hlučíně.

2.Linum – Německo
Spolupráce mezi oběma vesnicemi začala prvními kontakty v roce 2000, kdy paní
starostka Wilma Nickel při návštěvě příbuzných v Bolaticích navštívila i OÚ Bolatice.
Oficiální spolupráce se datuje od roku 2001.
24. – 26. 6. 2005

Bolatice

– zástupci Linum - paní starostka, fotbalisté a hasiči se
zúčastnili oslav 100 . výročí hasičů – výstava hasičské
techniky a fotbalového turnaje starších hochů
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1. – 8. 8. 2005

Linum

- setkání mládeže družebních vesnic Linum, Rud, Bolatic,
Nagykovasci – dva kluci a čtyři děvčata z Bolatic
poznávali Linum a okolí, připravili program na
Storchenfest

5. – 8. 8. 2005

Linum

- starosta obce a Manfred Wrona s manželkami se
zúčastnili oslav Storchenfestu

24. – 25. 9. 2005

Bolatice

- Výstava podnikatelů a řemeslníků - na výstavě bylo
prezentováno setkání mládeže v Linum, byl
prezentován region Fehrbellin a obec Linum se svými
krásami přírody.

3.Doľany – Slovensko
První kontakty byly navázány v roce 2002, kdy fotbalisté z Doľan navštívili Bolatice,
oficiální spolupráce začala v roce 2003.
Bohužel, v loňském roce nedošlo k žádnému setkání zástupců obcí, přestože naše obec
několikrát představitele Doľan zvala na různé společenské akce.
Kontakty byly udržovány pouze v písemné formě.
4. Nagykovásci – Maďarsko
Spolupráce mezi oběma vesnicemi byla uzavřena v roce 2003.
V loňském roce navštívil naši obec ve dnech 24. – 25. 9. 2005 u příležitosti Výstavy
podnikatelů a řemeslníků zástupce starosty pan Ferenc Klein s manželkou a přislíbil
pokračovat v další spolupráci.
Kontakty mezi obcemi pokračovaly i v písemné formě, naše obec obdržela od paní
starostky kalendář Nagykovasci a naše obec zaslala kalendář obce do Nagykovasci.

5. Italská Calabrie – město Santa Maria del Cedro
Město Hlučín v roce 2004 podepsalo dohodu o spolupráci s tímto italským městem při
návštěvě města, kterého se zúčastnilo na 50 zástupců z Hlučína, Šilheřovic, D. Benešova
a Bolatic.
Ve dnech 13. – 15. 6. 2005 navštívili region Hlučínska tři zástupci italského města
Santa Maria del Cedro, kteří navštívili i naši obec a mj.se také seznámili s výrobou v Lanexu.
Ve dnech 29. 10. – 7. 11. 2005 navštívilo region Hlučínska více jak padesát občanů
z Calabrie a oplatili tak Hlučínsku návštěvu Itálie v roce 2004.
Na tuto návštěvu, zaměřenou na rozvíjení kontaktů, společné vzdělávání, atd., získalo
město Hlučín dotaci z EU.

2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
Spolupráce s Městským úřadem Kravaře i městem Kravaře je na velmi dobré úrovni.
V loňském roce schválily Rady města Kravaře a obce Bolatice smlouvu o spolupráci
policistů Městské policie Kravaře s naší obcí – dozor nad obecně závaznými vyhláškami,
dodržováním pravidel silničního provozu, bezpečnosti, atd.
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Na Městské úřadu byla nejčastější spolupráce s odbory:
- stavebního a územního rozvoje

- změny č. 2, 3, 4, 5 územního plánu obce Bolatice
- poradenství v oblasti stavebního zákona

- životního prostředí

- povolování staveb a kolaudace – změna PD
pro infrastrukturu PZ
- parkoviště, ČOV Bolatice
- kácení stromů
- hlášení o středních zdrojích znečištění ovzduší,
o množství odpadů, majetková a provozní
evidence vodovodů a kanalizací

- regionálního rozvoje

- dokončení opravy kaple sv. Mikuláše
- informace o dotačních titulech

- dopravy

- omezení dopravy v obci při akcích OÚ
- změna dopravního značení v obci

- sociálním

- dohled v rodinách, poradenství, pomoc sociálně
slabým rodinám

- vnitřních věcí

- matrika, evidence obyvatel, ocenění pedagogů
ke Dni učitelů

2.3.5.3. S Městský úřadem v Hlučíně
Protože obec Bolatice nepatří pod pověřenou obec Hlučín, nespolupracujeme již s tímto
úřadem ve větším rozsahu.
V roce 2005 se uskutečnila spolupráce se zaměstnanci odboru školství u příležitosti
ocenění pedagogů ke Dni učitelů a v rámci jednání Sněmu SOH a SOMH byli starostové obcí
informováni zaměstnanci úřadu o svých zkušenostech při řešení některých problémů (dotační
programy, přestupky,…).

2.3.5.4 S Krajským úřadem v Ostravě
V roce 2005 pracoval starosta Bolatice v komisi pro zdravotně postižené při Krajském
úřadě MSK.
Spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě (dále jen Kraj) nebyla špatná, ale přetrvají
určité rozpaky s funkčností tohoto úřadu.
Kraj nadále zůstává úřadem,který je méně pružný než bývalé okresy (žádosti se vyřizují
déle) a v podstatě poradenství pro obce je velmi omezeno. V loňském roce se nám několikrát
stalo (v oblasti povolování staveb), že zaměstnanci OÚ Bolatice se byli na Kraji úředníků
zeptat, jak mají nějaký problém řešit, ti jim sice poradili, ale při odvolání účastníka řízení ke
Kraji došlo vždy ke zrušení našeho Rozhodnutí.
Také situace na odboru regionálního rozvoje není dobrá, protože zde dochází k časté
změně zaměstnanců a je pak těžké získávat potřebné informace.
V roce 2005 jsme požádali Kraj, aby nevylučovali zhruba 15 obcí, které mají více jak
4 000 obyvatel z programu Rozvoje venkovských oblastí, přesto se situace nezměnila a naše
obec spolu s ostatními většími obcemi zůstala opět za branami dotací Kraje.
Kraj informuje veřejnost o dotačních titulech a pořádá řadu seminářů, kterých jsme se
v loňském roce rovněž zúčastnili.
Kraj v roce 2005 poskytl obci dotaci na pohotovost hasičů (JPO II) a na částečnou
úhradu nákladů spojených se vzděláváním hasičů a s jejich výjezdy k akcím.
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Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:
- Regionálního rozvoje

- strukturální fondy EU – semináře, poradenství

- Finančním a majetkoprávním

- účtová osnova
- účtování dotací

- Životního prostředí

- posuzování vlivu na životní prostředí staveb
v PZ
- podpora výstavby ČOV Bolatice

- Výstavby

- řešení stížností a poradenství v oblasti výstavby
a stavebních úřadů

- Vnitřních věcí

- kontrola přestupkového řízení

- Kontroly

- audit

2.3.5.5. S ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo pro místní rozvoj

- vyúčtování dotace na výstavbu infrastruktury
průmyslové zóny Bolatice

- Státní fond životního prostředí
(Ministerstvo ŽP)

- vyúčtování dotace na ČOV Borová
- poskytnutí dotace na stavbu ČOV Bolatice
a kanalizace

- Ministerstvo financí

- podána žádost o dotaci na výstavbu nové
tělocvičny
- podána žádost o dotaci na rekonstrukci budov
ZŠ Bolatice

- Ministerstvo školství a tělovýchovy - upozornění MŠMT na zvýšenou byrokracii
ve školství
- Parlament ČR

- žádost o dotaci na výstavbu nové tělocvičny
a na rekonstrukci budov ZŠ Bolatice

- Pozemkový fond v Opavě

- žádosti o převod pozemků na výstavbu
lesoparku, obytné a bytové zóny, na
protipovodňovou ochranu

- Pozemkový úřad v Opavě

- žádosti o zahájení komplexních pozemkových
úprav

- Úřad pro zastupování státu
v Opavě

- žádosti o převod pozemků ve škole,
v Borové-Seču,
- zatrubněných potoků – vyřizování převodů
je velmi zdlouhavé, některé trvají už více jak
dva roky!

- Česká inspekce životního
prostředí v Ostravě

- povolování množství odebíraných podzemních
vod
- poplatek za vypouštění odpadních vod
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- Agentura ochrany přírody
a krajiny Ostrava

- povolení kácení stromů v obci
- řešení revitalizace potoka Opusta

- Agentura pro regionální rozvoj

- poradenství při přípravě projektů
- podpora průmyslové zóny
- příprava žádosti o dotaci v programu Reality
Problém u této organizace je, že se během roku
vymění i několik zaměstnanců

- CzechInvest

- Povodí Odry Ostrava

- laboratorní rozbory vzorků odpadních vod
- hlášení o množství odebrané pitné vody
a vypouštěných odpadních vod

- Centrum pro regionální rozvoj Ostrava – dotace z programů EU NP Phare 2003
2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2005
Největšími investičními akcemi obce Bolatice v roce 2005 byly
- Výstavba infrastruktury průmyslové zóny Bolatice
(kolaudace v roce 2006)
- Výstavba čistírny odpadních vod Bolatice
(uvedení do provozu 11/2006, kolaudace2007)
- Oprava místních komunikací a výstavba parkovišť
(kolaudace 2006)
- Zakoupení nového hasičského vozu
Dalšími většími akcemi byly:
- Dokončení opravy chodníku na ul. Hlavní
- Dokončení opravy kaple sv. Mikuláše
- Výstavba parkoviště u hasičárny,
- Výstavba parkoviště u autobusového
nádraží
Výstavba parkoviště na ul. Sokolovská
- Oprava vjezdů na ul. Opavská
- Dětské hřiště MŠ
- Prodloužení chodníku Boaltice – ul. Nádražní
- Dokončení chodníku na ul. Ratibořské
- Výstavba dětských hřišť
- Oprava sociálek v budově FK

- 8,4 mil. Kč
- 6,2 mil. Kč
- 7,8 mil. Kč
- 4,5 mil. Kč.

ohlášení
ohlášení
kolaudace 6. 9. 2005
kolaudace 6. 9. 2005
kolaudace 5. 1. 2006
kolaudace 24. 10. 2005
kolaudace 5. 9. 2005
kolaudace 4. 1. 2006
kolaudace 23. 5. 2005

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2005
2.3.7.1. Prodej pozemků
a) Záměr o prodeji pozemků v řadové zástavbě na ul. Květinová, parcelní čísla:
-

1250/41 k. ú. Bolatice
1250/42 k. ú. Bolatice
1250/43 k. ú. Bolatice
1250/44 k. ú. Bolatice
1250/45 k. ú. Bolatice

Přihlásil se jeden zájemce.
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Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 6. 2005 na svém 17. zasedání prodej pozemků na
ul. Květinová.
DK 1 – Ing. Daniel Kozel
Novodvorská 13, Kravaře
b) Záměr o prodeji pozemků v průmyslové zóně u hřiště parcelní čísla:
-

2741/30 k. ú. Bolatice
2756/5 k. ú. Bolatice
2756/4 k. ú. Bolatice
2756/5 k. ú. Bolatice

- 2756/12 k. ú. Bolatice
- 2756/16 k. ú. Bolatice
- 2756/15 k. ú. Bolatice
- 2756/13 k. ú. Bolatice

V roce 2005 byly průběžně prodávány pozemky v průmyslové zóně a zájemců o výstavbu
v průmyslové zóně.
S firmou ARMAST, s. r. o. byla změněna smlouva o budoucí smlouvě na smlouvu kupní na
prodej pozemku v průmyslové zóně.
S žádnou firmou jsme v minulém roce neuzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě na prodej
pozemku v průmyslové zóně.
c) Prodej pozemku p. č. 2741/27 v obytné zóně u hřiště
Byly přijaty: 3 nabídky
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 17. zasedání dne 20. 6. 2005 prodej pozemku parc.
č. 2741/27 k. ú. Bolatice určený pro výstavbu RD u hřiště manželům Norbertu a Zdeňce
Valentovým z Bolatice.

2.3.7.2. Přístupové komunikace
a) Výstavba přístupových komunikací k pozemkům průmyslové zóny v obci Bolatice
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

6 firem
4 nabídky do soutěže
8.987.360,00 Kč
9.457.189,00 Kč

Komisí byla dne 21. 9. 2005 vybrána firma:

TCHAS spol. s r.o.,
Ostrava

b) Dopravní dostupnost turistických objektů v obci Bolatice – předpoklad rozvoje cestovního
ruchu
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

6 firem
3 nabídky do soutěže
8.993.248,00 Kč
9.300.150,00 Kč

Komisí byla dne 20. 9. 2005 vybrána firma:
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Silnice Morava, s.r.o., Krnov

2.3.7.3. Nákup vozidel
a) Nákup Hasičského vozu Bolatice
Bylo osloveno:
8 firem
Bylo přijato:
5 nabídek
Nejvyšší nabídky:
5 020 491,00 Kč
Nejnižší nabídka:
4 279 240,00 Kč
Komisí byla dne 25. 6. 2005 vybrána firma:

RS Trucks s. r. o.
Moravní 1636
765 02 Otrokovice

b) Nákup osobního automobilu
Bylo osloveny:
3 firmy
Byly přijaty:
3 nabídky
Nejvyšší nabídka:
563 400,00 Kč
Nejnižší nabídka:
556 500,00 Kč
Komisí byla dne 29. 11. 2005 vybrána firma:

Auto Heller s.r.o.
Cihelní 49
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

2.3.7.4. Nákup kopírovacího stroje
Bylo osloveno:
7 firem
Bylo přijato:
7 nabídek
Nejvyšší nabídka:
97 467,00 Kč bez DPH
Nejnižší nabídka:
53 400,00 Kč bez DPH
Komisí byla dne 23. 11. 2005 vybrána firma:

Develop s. r. o.
Celní 1486/4
748 01 Hlučín

2.3.8. Významné události roku 2005 v obci Bolatice
- Oslava narozenin nejstaršího občana obce (95 let)

10. 2. 2005

- Schválení rozpočtu obce pro rok 2005

21.3.2005

- Vítání jara
(módní přehlídka místních žen, připomínka jarních a velikonočních zvyků)
- Slavnostní zasedání Zastupitelstva obce u příležitosti 60. výročí ukončení
2. světové války a válečných bojů v obci
- Prezentace obce na výstavě URBIS v Brně – investiční příležitosti

20. 3. 2005

18. 4. 2005

18. – 23. 4. 2005

- Den země
22. 4. 2005
(více jak 300 brigádníků, převážně dětí, pomáhalo při úklidu příkopů,
polních cest, naučné stezky i při výsadbě nových stromků v obecním lesíku)
- Stavění máje na skanzenu a slet čarodějnic
(cca 400 účastníků)

16

30.4.2005

- Kácení máje na autobusovém nádraží
(účast více jak 1 000 lidí na slavnosti s bohatým programem)

27.5.2005

- Znovuvysvěcení opravené kaple sv. Mikuláše

28.5.2005

- Bolatický Hluckfest
(přehlídka amatérských kapel, účast polské kapely)

28.5.2005

- Návštěva italské delegace v Bolaticích (Santa Maria del Cedro)

15.6.2005

- Finále Coca-cola Cup v kopané školních družstev v Praze
(4. místo ZŠ Bolatice)

21.-22.6.2005

- Velká výstava hasičské techniky na hřišti FK, návštěva z Linum, Rud

24.-25.6.2005

- Výstava dřevěných plastik a soch G. Dudy před OÚ

12.-14.8.2005

- Bolatické dožínky

20. 8. 2005

- Obecní zájezd – Kutná Hora, Praha, Pelhřimov

9.-11.9.2005

- Zahájení výstavby ČOV Bolatice

5. 9. 2005

- Beseda s odborníky na téma prevence kriminality mládeže
a řešení volného času mládeže

15.9.2005

- Účast obce na výstavě Černá louka v Ostravě – investiční příležitosti

21.9.2005

- Výstava podnikatelů, řemeslníků – účast zástupců z družebních vesnic
(Rudy, Linum, Nagykovasci) a prezentace několika desítek podnikatelů
z obce i okolí

24.-25.9.2005

- Předání ocenění (diplom a věcný dar) občanům, kteří získali zlatou
plaketu MUDr. Janského za bezplatné odběry krve

27.9.2005

- Oslavy 100. výročí založení SDH Bolatice

1.10.2005

- Smrtelný úraz dělníka na stavbě čistírny odpadních vod

7. 10. 2005

- Den strašidel – na 500 účastníků průvodu s lampióny, ohnivá show
a ohňostroj na hřišti FK

25.10.2005

- Zahájení výstavby infrastruktury PZ a opravy komunikací
a výstavby parkovišť (financování z programu EU NP Phare 2003)
- Návštěva italské delegace (50 osob) v Bolaticích

1.11.2005
2. a 5.11.2005

- Slavnostní vyhlášení soutěže o Keramickou popelnici v Ostravě
(4. místo obce Bolatice v třídění odpadů v kategorii obcí nad 3 000 obyvatel)

6.11.2005

- Předání nového hasičského vozu Renault

14.12.2005

- Oslavy 755. výročí 1. písemné zmínky o obci Bolatice v kostele, KD
a na autobusovém nádraží

18.12.2005

- Přívaly sněhu

30. 12. 2005
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3. Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
3.1.

Z jednání rady obce

3.1.1. Počet jednání RO, účast členů RO na jednáních, hosté na jednáních RO
Celkem se uskutečnilo v roce 2005 22 jednání, na kterých se projednalo více jak 470 bodů.
Účast na jednáních:
Mgr. Herbert Pavera
22
Karel Kupka
21
Mgr. Josef Neuwirth
21
GerhardVáclavík
19
Mgr. D. Tielová (do 21.3.2005)
4
Radek Slivka (od 21. 3. 2005)
16
(Počet členů na jednáních byl u dvou jednání 3, u tří jednání 4, ostatních jednání se zúčastnil
plný počet členů RO)
Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, lázně
Hosty jednání RO byli:
- K. Jochimová, J. Boček - 59. jednání RO dne 19. 4. 2005 - rozdělení půjček občanům
z FRB
- ing. P. Bezděk
- 61. jednání RO dne 24. 5. 2005 - informace o kotelně na biomasu
- členové ZO a A. Hadamczik - 62. jednání RO dne 7. 6. 2005 – setkání s osobností regionu,
možnosti získání dotací, využívání Bully arény,…
- ing. P. Bezděk

- 65. jednání RO dne 16. 8. 2005 – plnění rozpočtu obce, schválení
členů výběrových řízení pro akce financování z Phare 2003,…

- občané ocenění zlatou plaketou MUDr. Jánského ze bezplatné odběry krve
- 68. jednání RO dne 27. 9. 2005
- členové ZO

- 69. jednání RO dne 11. 10. 2005 – opravy koupaliště, program
oslav obce, ocenění osobností obce

- ing. P. Bezděk

- 74 jednání RO dne 30. 12. 2005 – projednání změn závazných
ukazatelů rozpočtu obce

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. 186/53
h) dle posudku AOPK, Trocnovská 2, Ostrava ze dne 10.1.2005 pokácení 6 ks lip
na hřišti FK, 2 ks lip pod kostelem a 7 ks javorů, 1 ks lípy a 1 ks jasanu na ul.
Nádražní a pokácení 2 ks suchých lip na ul. Ratibořské
j) požadavky na výkon obecně prospěšných prací středisku Probační a mediační
služby v Opavě:
1) Výkon prací – úklidové práce, údržba zeleně, čištění kanalizačních
vpustí, opravy chodníků, nátěry, apod.
2) Rozsah prací – cca 1000 ročně
3) Počet osob zaměstnávaných najednou – 1
4) Časové možnosti výkonu trestu OPP – průběžně po celý rok
5) Zvláštní požadavky – OPP pouze pro občany obce Bolatice
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q)

poskytnutí finančního daru ve výši 19.999,- Kč na humanitární pomoc pro
zemětřesením a tsunami poničené země jižní Asie a zaslat tento finanční dar na
konto nadace Člověk v tísni č. ú. 991991991/0300

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 189/54
c) do šestičlenné Školské rady při ZŠ Bolatice Mgr. J. Halfarovou a Mgr.
P. Frankovou za pedagogy školy, MUDr. R. Kupkovou a Mgr. P. Teuera
za rodičovskou veřejnost a ing. K. Mašíka a O. Preusze za obec Bolatice
g) zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2355 k. ú. Bolatice za podmínek:
- pozemek je určen k výstavbě RD
- pozemek bude prodán smlouvou o budoucí smlouvě
- výstavba RD musí být dokončena nejpozději do roku 2008
včetně kolaudace
- po vybudování hrubé stavby je možné změnit smlouvu
o budoucí smlouvě na smlouvu kupní
- zájemce o koupi ve své žádosti uvede nabídku ceny za 1m2
pozemku a datum úhrady ceny za pozemek
i) příspěvek ve výši 3.000,- Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, Horymírová
3054/121, Ostrava, na projekt Sociálně rehabilitační rekondice vozíčkářů, kterého
se zúčastní i občanka Bolatic
p) Tyfloservisu, o. p. s., Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice finanční příspěvek ve výši
2.000,- Kč na činnost organizace poskytující sociálně zdravotní služby občanům
s těžkým zrakovým postižením a jejichž služeb využívají i občané Bolatic

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 191/55
g) sdělit panu V. Bečicovi, předsedovi MS ODS V Bolaticích – Borové, že Bolatický
zpravodaj není určen k prezentaci politických stran, ať už v článcích, tak i v inzerci
l) za člena komise pro občanské záležitosti pana Petra Skibu, ul. Hlučínská 66,
Bolatice
n) „Povodňový plán obce Bolatice“ zpracovaný starostou obce v únoru 2005
s) doporučit ZO svolat mimořádného slavnostního zasedání ZO na pondělí 18. 4. 2005
u příležitosti 60. výročí ukončení 2 sv. války a spojit zasedání i s promítáním
dokumentárního filmu o válce
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 193/56
e) finanční příspěvek Charitě Opava na činnost v roce 2005 ve výši 2.000,- Kč a sdělit
jí, že finanční prostředky může využít případně na činnost Domova Agapé. Dále
sdělit Charitě Opava, že obec požaduje provedení vyúčtování příspěvku do 31. 12.
2005
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i) přihlášku obce Bolatice na pořádání Běhu Terryho Foxe v pátek 27. května 2005
v rámci akce Kácení máje
l) za nového kronikáře obce Bolatice pana Ladislava Böhma, Hlučínská 61, Bolatice
od 1. 3. 2005
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 197/57
d) pokácení stromů a ořez stromů u kostela firmou Tomáš Hájovský – Gras servis,
Jasénky 190/5, Hlučín za cenu 63.427,- Kč včetně DPH
n) příspěvek obce Bolatice na ceny pro úspěšné účastníky soutěže „Děti a požární
ochrana“ vyhlášené SDH Bolatice ve výši cca 2.000,- Kč
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 201/58
c) SDH Bolatice užívání obecního znaku pro vytvoření vlastního znaku u příležitosti
100. výročí založení SDH Bolatice
i) smlouvu mezi obcí Bolatice a občany „O využívání systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem „ pro období od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2006

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 204/59
e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění odchycených psů do městského útulku v Opavě
mezi obcí Bolatice a Statutárním městem Opava
o) změnu svozových dnů tuhých komunálních odpadů ze sudé středy na sudé úterý od
července 2005 a svoz plastů první sudou středu v měsíci místo první soboty v měsíci
od července 2005

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 209/60
g)

vyhlásit záměr o prodeji pozemků parc. č. 1250/41, 1250/42, 1250/43, 1250/44, 1250/45
k. ú. Bolatice na výstavbu řadových RD

k) smlouvu č. 04/2005 o poskytnutí nepeněžního daru mezi obcí Bolatice a Lanex a.s.
Bolatice, kterou Lanex a.s. daruje obci venkovní plachtu 6 x 9 m a poděkovat generálnímu
řediteli a.s. Lanexu za vstřícnost
o) předložit návrh poplatků firem za odpady k posouzení FV a pak schválit v RO
q) návštěvu kotelen na spalování biomasy v Bystřici nad Pernštejnem a ve Žluticích
Karlových Varů
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Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 213/61
d) doporučit ZO schválit finanční příspěvek Charitě Opava, Stacionáři pro děti
s kombinovanými vadami Mraveneček
k) pozvat zástupce firem na jednání na OÚ ve věci poplatků za odpady a poté schválit
v RO
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 217/62
k) jmenování paní Bc. Kristiny Adamcové, členky ZO, k zastupování starosty obce při
oddávání snoubenců v obci Bolatice a k užívání státního znaku při těchto
slavnostních příležitostech

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 220/63
e) Dohodu o partnerské spolupráci v rámci projektu „Veřejná internetizace a
bezdrátový rozhlas v mikroregionu Hlučínska – západ“ mezi obcí Bolatice a
Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – západ
i) aby i občané v minulosti oproštěni od platby za stočné hradili od 1.7.2005 stočné
ve výši 5,- Kč/m3
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 222/64
h) ZOO Ostrava, Michálkovická 197 poskytnutí bezplatné prezentace na internetových
stránkách obce Bolatice (odkaz na ZOO), na obecních reklamních plochách (ZOO si
dodá plakáty), v obecním zpravodaji (krátké odkazy na ZOO), na obecních
vývěskách (malý plakát, který dodá ZOO)
i) sdělit ZO ČSOP v Novém Jičíně, Bartošovice, že obec Bolatice jí nepřispěje na
činnost, protože přispívá pouze organizacím působícím na území obce Bolatice
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 225/65
h) doporučit projednat možnost umístění nevýrobních firem v PZ Bolatice ve
Finančním výboru a v Zastupitelstvu obce Bolatice a informovat FV a ZO o
možnostech financování výstavby infrastruktury PZ
i) dvě parkovací místa na novém parkovišti u DOS pro lékárnu a ordinaci
MUDr. J. Rafajové
j) vydání zvláštního povolení k parkování jednoho osobního automobilu zaměstnanců
prodejen a služeb Domu obchodu a služeb na ul. Hlučínská 6, před budovou DOS
v Bolaticích na dobu od 22. 8. 2005 do 31. 12. 2006
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Rada obce Bolatice po projednání uložila
č. usn. 228/66
- starostovi obce, aby s paní E. Vitáskovou navštívil obec Ludgeřovice za účelem
seznámit se s tzv. výplatním strojem
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 230/66
c) ozvat do příštího jednání RO občany obce oceněné zlatou plaketou MUDr.
Janského, poděkovat jim za bezplatné darování krve a předat jim malý věcný dar
(knihu)
k) objednání prezentace průmyslové zóny Bolatice v Katalogu Prager Zeitung v ceně
cca 9.500,- Kč bez DPH
o) účast obce Bolatice na výstavě IFO 2005 v Ostravě – Černá louka ve dnech
20. – 21. 9. 2005 s prezentací průmyslové zóny a dalších investičních akcí a schválit
úhradu nákladů spojených s účastí na výstavě ve výši cca 10 – 15 tisíc Kč

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 237/67
c) Spisový a skartační řád obce Bolatice s účinností od 1. 1. 2006
g) Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bolatice a městem Kravaře, kde se město Kravaře
jako zřizovatel Městské policie v Kravařích zavazuje, že městská policie bude na
základě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními zákony na území obce
Bolatice.
Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 239/68
f) informace starosty obce o dopise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury
CzechInvest, že žádost obce Bolatice o dotaci na dokončení inženýrských sítí v PZ
z „Operačního programu Průmyslu a podnikání – program 1.2 Reality“ splnila
předběžně všechna kritéria přijatelnosti pro navazující hodnocení projektu a tento
projekt je zařazen do dalšího hodnocení
g) informace starosty obce o sdělení České spořitelny, a.s. Opava, PF Plasty CZ,
Jednoty Opava s. d., že žádná z těchto organizací nemůže přispět obci na nové
hasičské auto a že Lanex a.s. Bolatice přispěje na nákup hasičského vozu 250.000,Kč

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 240/68
c) Základní škole a mateřské škole Bolatice dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku
pro naplnění tříd MŠ Bolatice z počtu 24 na 25
22

g) úhradu nákladů (práce) spojených s opravou chodníků u obchodu p. Stoška s tím, že
p. E. Stošek uhradí veškerý materiál na opravu chodníků
h) předložit návrhy na ocenění osobností „Diplomem za zásluhy o rozvoj a propagaci
obce Bolatice“, členům Zastupitelstva obce Bolatice na rozšířeném jednání Rady
obce Bolatice dne 11. 10. 2005

Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 241/69
e)

informaci starosty obce o kontrole funkčnosti veřejného osvětlení dne 6. 10. 2005
večer

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 242/69
k) smlouvu o dílo číslo 841/PBXA/769/2005/N5844 mezi obcí Bolatice, Hlučínská 3,
Bolatice a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 na provedení oprav
místních komunikací – překopy na ul. Lesní, Padoly, Zahradní, Nádražní a Opavská
za cenu 419.965,- Kč včetně DPH
l) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice, Hlučínská 3, Bolatice a firmou Šafrán – stavitel,
Ruská 57, Opava na provedení položení obrubníků, kanalizace a kanalizačních
vpustí na ul. Nádražní dle projektu DK1 – ing. D. Kozla za cenu 500.000,- Kč
včetně DPH
m) uhradit 2/3 nákladů spojených s proškolením řidiče nákladního (hasičského) vozu –
skupiny C s tím, že budoucí řidič hasičského vozu hradí 1/3 nákladů školení a
zaváže se min. 5 let vykonávat funkci řidiče hasičského vozu JPO II Bolatice
n) uspořádání vánoční akce pro podnikatele v sobotu 26. 11. 2005, spojené se sběrem
dárků pro děti z Dětského domova nebo Kojeneckého ústavu v Opavě a s náklady
cca 10.000 ,- Kč
o) zrušit přidělení zakázky na dodávku hasičského auta firmě RS Truck na základě
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně a pověřit firmu
Gordion, Praha úkony spojenými s novým hodnocením a posouzením hodnotící
komise a nařizuje svolat nové jednání hodnotící komise pro výběrové řízení na
dodávku hasičského vozu ihned po nabytí právní moci Rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže v Brně

Rada obce Bolatice po projednání uložila
č. usn. 247/70
- p. K. Kupkovi a Mgr. J. Neuwirthovi provést místní šetření u 4 ks stromů navržených
pokácení na parc. č. 294 k. ú. Bolatice u p. Františka Fusa, Svobody 41, Bolatice
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Rada obce Bolatice po projednání uložila
č. usn. 248/70
- p. K. Kupkovi, aby prověřil možnost špatné funkce elektroměru, popř. neoprávněný
odběr elektřiny ze společných prostor v bytovém domě na ul. Družstevní č. 23,
Bolatice

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 250/70
c) Instrukce k provedení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2005
u Obecního úřadu Bolatice
j) bezplatný pronájem sálu KD ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2005 p. Tomáši Loskotovi,
bytem Bolatice, Padoly 32 pro uspořádání LANPARTY (soutěže v počítačových
hrách) s tím, že p. T. Loskot zajistí po celou dobu akce přítomnost min. 1 hasiče –
požární hlídku a na své náklady zajistí úklid sálu a přilehlých prostor. Dále p. T.
Loskot zajistí, aby všechna používaná elektrotechn.
zařízení, rozvody,
apod.splňovaly ČSN
k) postoupení smlouvy mezi obcí Bolatice a SME.a.s. o provozování veřejného
osvětlení v obci Bolatice od 1. 1. 2006 firmě Energetika Vítkovice za stejných
smluvních podmínek

Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 252/71
ch) informaci starosty obce o rozhodnutí MŽP ČR RNDr. Libora Ambrozka
o přidělení zvýšené dotace na stavbu ČOV a kanalizace Bolatice- včetně 917 m
kanalizace v Borové
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 253/71
c)

pokácení 4 ks stromů na parc. č. 294 k.ú.Bolatice u pana Františka Fuse,
Svobody 41, Bolatice a ukládá p. F. Fusovi, Svobody 41, Bolatice vysadit min.
5 ks stromů nových

f)

firmě PODA s. r. o. , 28. října 150, Ostrava vybudovat distribuční bod pro
radioreléový přenos dat na domě s pečovatelskou službou v Bolaticích za
podmínek:
- umístění zařízení na střeše DPS nebude mít nepříznivý vliv na vzhled
budovy
- firma PODA uhradí veškeré náklady spojené s montáží distribučního
bodu a na své náklady ihned zajistí odstranění všech případných škod
způsobených instalací
- firma PODA po montáži zařízení předá obci Bolatice revizní zprávu
od instalovaného zařízení, které bude instalováno dle ČSN
- firma PODA na přívod elekt. proudu nainstaluje podružné měření
elektr. proudu a spotřebu elekt. proudu uhradí obci na základě
skutečné spotřeby min. 2x ročně
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-

Firma PODA poskytne OÚ bezplatné zajištění přístupu do sítí
internet pro připojené místa OÚ, SDH a pro knihovnu poskytne
slevu.
Na základě této slevy a bezplatného přístupu budou firmě PODA
pronajaty přístupové body (DOS, DPS) za 1,- Kč a s úhradou
spotřebované elektr. energie

j) cenu jednoho obědu pro strávníky ŠJ Základní školy a Mateřské školy, Bolatice,
příspěvkové organizace od 1. 1. 2006 ve výši 42,- Kč/1 oběd
l) p. Pavlu Joškovi, Nádražní 695/75, Bolatice příspěvek ve výši 15 000,- Kč na nákup
motorového vozíku pro invalidy s tím, že p. Joško předloží OÚ Bolatice doklad
o zakoupení vozíku, a zaváže se, že vozík neprodá třetí osobě

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 257/72
f) uhradit penále a odvod do státního rozpočtu ve výši 36 294,- Kč a požádat FÚ
v Opavě o prominutí části vyměřeného penále a části vratky vrácené dotace
za uskuteční poznávacího zájezdu pro starosty Hlučínska po termínu realizace
i) pokácení 1 ks stromu - jedle na parcele č. 723 k. ú. Bolatice vlastníka Radana
Machalce, Nádražní 84/9, Bolatice a ukládá p. R. Machalcovi vysadit min. 2 ks
náhradních stromů na stejné parcele č. 723 k. ú. Bolatice
n) pronájem kopírovacího stroje Inco 210 firmy Develop, Hlučín na dobu 48 měsíců
p) objednání osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE u firmy Auto
Heller, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava se základní výbavou uvedenou v nabídce
ze dne 23. 11. 2005 s tím, že automobil bude v barvě – stříbrná metalíza a
dovybaveno výškově nastavitelným sedadlem spolujezdce, vyhřívanými předními
sedadly, rádiem CD) s odnímatelným krytem, mechanickou klimatizací, elektr.
ovládáním zadních oken od řidiče, pneumatikami pro zimní i letní provoz (Barum) –
ocelová kola pro zimu, kola z lehkých slitin pro letní provoz a zamykání rychlostní
páky

Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 258/73
ch) Usnesení Policie ČR č.u. OROP-981/Kr-TČ-2005, kterým se odkládá trestní stíhání
žáka ZŠ, který poškodil fasády a zdi domů z důvodu nezletilosti
i) informaci starosty o obdržení tzv. Limitky ve výši 1,999 mil. Kč z MVČR na nákup
Nového hasičského vozu
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 259/73
ch) provedení zadávacího řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. formou užšího řízení podle
§ 43 citovaného zákona na veřejnou zakázku „Nová tělocvična ZŠ Bolatice“
a schvaluje, aby výkonem zadavatelských činností byla pověřena na základě
mandátní smlouvy společnost RTS, a.s. Lazaretní 13, 615 00 Brno za cenu cca
80 000,- Kč včetně DPH
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j) doporučit ZO změny rozpočtu obce pro rok 2005 s příjmy ve výši 64 443 400 Kč
a výdaji ve výši 62 643 650 Kč (1 799 750,- Kč rezerva)
n) věcné dary pro úspěšné mladé občany-sportovce obce Bolatice a to do výše
2 000,- Kč pro ty, kteří se umístili na Mistrovství České republiky do 3. místa,
1 000,- Kč pro ty, kteří byli úspěšní v kraji (do 3. místa) a umístili se i v republice
v individuálních sportech, ve výši 500,- Kč pro ty, kteří
reprezentovali
v kolektivních sportech
Rada obce Bolatice po projednání uložila
č. usn. 261/74
- starostovi obce upozornit ČD na chybějící krytí čekárny a vyvoláme i jednání ohledně
opravy budov na nádraží
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 262/74
d) vyslovení souhlasu s prodloužením nájemní smlouvy mezi obcí Bolatice, Hlučínská
3, Bolatice a Stanislavem Mikulenkou, Záblatská 682/33, 713 00 OstravaHeřmanice, IČO 40324141 ze dne 29. 12. 2004 o dalších pět let do 31. 12. 2010
c) sdělit Krajskému úřadu MSK, odboru ŽP, že stavba čerpací stanice PHM Bolatice je
v souladu se záměrem výstavby v průmyslové zóně Bolatice a že obec Bolatice
nepožaduje dále přeložený záměr posuzovat
e) spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Opava i v roce 2006 za
stejných
podmínek jako v loňském roce:
Výkon prací: úklidové práce, údržba zeleně, čištění kanalizačních vpustí,
nátěry, oplocení, dopravních značek, apod.
Rozsah (počet hodin): cca 1000
Počet osob: současně vždy jen 1 osoba
Časové možnosti pro zajištění místa výkonu trestu: průběžně po celý rok
Zvláštní požadavky: OPP pouze pro občany obce Bolatice
f) změny závazných ukazatelů rozpočtu obce Bolatice dle Rozpočtového opatření číslo
4/2005 ekonomky paní M. Bortlíkové
h) povolat členy SDH Bolatice a Borová pro odhrnování sněhu v pátek 30. 12. 2005
a v sobotu 31. 12. 2005 a schvaluje odměnu brigádníkům ve výši 80,- Kč a podle
dohody se spolky SDH Bolatice, SDH Borová vyplatit odměny jednotlivcům, popř.
spolkům (jako příspěvek)
ch) objednání nakladače firmy DK1 ing. D. Kozla a 2 ks nákladních aut pro odklízení
sněhu z místních komunikací v pátek 30. 12. a v sobotu 31. 12. 2005

3.2.

Z jednání zastupitelstva obce

3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
V roce 2005 se uskutečnilo 6 jednání ZO, jedna pracovní schůzka, jedno slavnostní zasedání u
příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války a jedno rozšířené jednání RO s účastí členů
ZO, na kterých se projednalo více jak 140 bodů.
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Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Dagmar Tielová
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

6
1(do 21.3.2005)
5
6
5
4
4
5
6

Mgr. Josef Neuwirth
Karel Kupka
Daniela Langrová
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Josef Ricka
Kristina Jochimová
Karel Ostárek
Ing. Pavel Bezděk
Ing. Jiří Kupka

6
6
6
6
4
6
4
6
5

(od 21.3.2005)

Účast na pracovním jednání, slavnostním zasedání, rozšířeném jednání RO
Mgr. Herbert Pavera
3
Mgr. Josef Neuwirth
Mgr. Dagmar Tielová
1
Karel Kupka
Gerhard Václavík
3
Daniela Langrová
Radek Slivka
3
Bc. Kristina Adamcová
Josef Boček
2
Ing. Josef Ricka
Jarmila Mlýnková
3
Kristina Jochimová
Richard Sněhota
1
Karel Ostárek
Martin Bortlík
1
Ing. Pavel Bezděk
PaedDr. Josef Drozd
3
Ing. Jiří Kupka

3
3
3
3
3
3
2
2
2

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, služební cesty, pracovní jednání

3.2.2. Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 54/15/d
1. Schválit smlouvu o poskytnutí grantu z Národního programu Phare 2003 (část II.)
2.1 grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ 2003/005 –
601.08.06 mezi obcí Bolatice a Českou republikou, Ministerstvo pro místní rozvoj,
IČO 66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1 na realizaci projektu
s názvem „Výstavba přístupových komunikací k pozemkům průmyslové zóny
v obci Bolatice“, kterou se obci Bolatice poskytne dotace ve výši 349 284 EUR.
2. Schválit zmocnit starostu obce k podpisu smlouvy uvedené v bodě 1).
3. Schválit smlouvu o poskytnutí grantu z Národního programu Phare 2003 (část II.)
6.2 grantové schéma na podporu turistické infrastruktury CZ2003/005-601.08.07
mezi obcí Bolatice a Českou republikou, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČO 66002222, na realizaci projektu s názvem
„Dopravní dostupnost turistických objektů v obci Bolatice – předpoklad rozvoje
cestovního ruchu“, kterou obcí Bolatice poskytne grant ve výši 163.394,- EUR.
4. Schválit zmocnit starostu obce k podpisu smlouvy uvedené v bodě 3).

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání vzalo na vědomí
č. usn. 55/16
d)

„Výroční zprávu starosty obce o činnosti obce v roce 2004“
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 57/16
d)

podle § 55 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí vyslovení zániku
mandátu člena zastupitelstva obce paní Mgr. Dagmar Tielové z důvodu
neslučitelností funkcí, a dále pana ing. Jiřího Kupku, bytem Bolatice, Hlučínská
62 za člena Zastupitelstva obce Bolatice

e)

za člena Rady obce Bolatice pana Radka Slivku, Mírová 9, Bolatice

f)

hospodaření obce Bolatice za rok 2004 s příjmy ve výši 74.828.009,42 Kč a
výdaji ve výši 74.602.477,87 Kč

g)

rozpočet obce Bolatice pro rok 2005 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
94.823.000,- Kč

h)

přijetí investičního úvěru u České spořitelny a. s. Opava ve výši 10 mil. Kč na
dofinancování staveb financovaných z dotací EU (infrastruktura PZ, rekonstrukce
komunikací a výstavba parkovišť) a státu (výstavba ČOV, nové tělocvičny)
s čerpáním úvěru min. v délce 17 měsíců od podpisu smlouvy, schvaluje ručit za
tento úvěr běžnými příjmy obce Bolatice a schvaluje, aby obec mohla úvěr splatit
v roce 2006 jednorázovou částkou 3. mil. Kč a další splátky byly ve výši 1 mil.
Kč/ročně

i)

ručitelský závazek obce Bolatice za investiční úvěr ve výši 1.000.000,- Kč s dobou
splatností max. 10 let, poskytnutý Českou spořitelnou a. s. Opava Dětské
organizaci Kondor na rekonstrukci nemovitého majetku obce Bolatice budovy
restaurace na ul. Svobody 132, Bolatice, která je této organizaci pronajata na dobu
10 let na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor s tím, že obec Bolatice
si vyhrazuje právo podpisu faktur a souhlasu s uvolněním finančních prostředků
z úvěru Dětské organizaci Kondor

r)

Mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice, Hlučínská 3, Bolatice a firmou ECPA, Kolmá 6,
Praha 9 na provedení a zajištění přípravy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle
Grantového schématu Phare 2003 na akci Výstavba přístupových komunikací
k pozemkům průmyslové zóny Bolatice a na akci Dopravní dostupnost turistických
objektů obci Bolatice – předpoklad rozvoje cestovního ruchu

s)

Mandantní smlouvu mezi obcí Bolatice, Hlučínská 3, Bolatice a firmou Gordion, s. r. o.,
Komunardů 16, Praha 7 na provedení a zajištění přípravy a průběhu podlimitní veřejné
zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. na akci Hasičský vůz a
za cenu max. 58.000,- Kč bez DPH

t)

Smlouvu o zajištění technického dozoru investora na stavbu „Kanalizace a ČOV
Bolatice“ mezi firmou Gordion s. r. o., Komunardů 16, Praha 7 a obcí Bolatice,
Hlučínská 3, Bolatice za cenu 297.000,- Kč bez DPH splácenou v měsíčních částkách ve
výši 14.500,- Kč bez DPH, s tím, že v případě, že obec Bolatice nezíská dotaci ze SFŽP
na výstavbu ČOV Bolatice, nebude smlouva uzavřena, popř. pozbude platnosti

u)

odpis dlužné částky ve výši 13.039,- Kč pana Jozefa Rothmajera, U Lesa 4,
Havířov, na základě výsledků exekutora okresního soudu v Karviné (pan J.
Rothmajer neměl žádný majetek) s tím, že dluh povede obec Bolatice nadále na
podrozvahovém účtu
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y)

účast obce Bolatice na veletrhu investičních příležitostí URBIS 2005 v Brně ve
dnech 19. – 23. 4. 2005 a finanční náklady na účast na veletrhu ve výši cca
40.000,- Kč

z)

OZV č. 1/2005, kterou se mění OZV č. 1/1999 o vytvoření a použití účelového
fondu obce Bolatice v rámci Programu poskytování půjček na opravy a
modernizaci bytového fondu v článku IV, odst. 5

aa)

znovuotevření provozu Mateřské školy na Borové od 1. 9. 2005

dd)

udělování Diplomu za zásluhy o rozvoj a propagaci obce Bolatice občanům obce
a dalším osobám u příležitosti 755. výročí od první písemné zmínky o obci
Bolatice

ee)

odkoupení pozemků u koupaliště parc. č. 1607/28 o výměře 2 327 m2 za cenu 50,Kč/m2 s tím, že obec uhradí v letošním roce do 31. 12. 50% ceny a do 30. 6. 2006
dalších 50% ceny za pozemek

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání vzalo na vědomí
č. usn. 60/17
d) informaci starosty obce o řešení závad na koupališti
h) informace starosty obce o průběhu výběrových řízení

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání uložilo
č. usn. 62/17
- RO, aby sledovala průběh odstraňování závad na koupališti a informovala ZO
na dalším jednání ZO

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 64/17
d) závěrečný účet obce Bolatice za rok 2004 s přílohami dle soupisu s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad
e) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o. za rok 2004 a rozdělení zisku
ve výši 65.212,47 Kč na tvorbu zákonného rezervního fondu TS Bolatice s. r. o. ve
výši 6.521,- Kč a zbylou část zisku ve výši 58.691,47 Kč ponechat na účtu 428 TS
Bolatice s. r. o. jako nerozdělený zisk z minulých let
f) aby Technické služby Bolatice s. r. o. fakturovaly fakturační hodiny zaměstnanců
TS za provedenou práci v současné výši, s tím, že u zaměstnanců zabývajících se
úklidem se sazba sníží min. o 10,- Kč/hod. a fakturační hodiny zaměstnanců TS s. r.
o. budou účtovány podle druhu vykonané práce
h) odkoupení 57 m2 pozemku parc. č. 1241/8 k. ú. Bolatice za cenu 210,- Kč/ m2 od
manželů R. a P. Fusových, 1. máje, Bolatice na vybudování chodníku mezi ul.
Květinová a Ratibořská a s tím, že obec kolem chodníku ze strany manželů
Fusových vybuduje oplocení do výšky 1,8 m
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o) Dohodu o narovnání mezi obcí Bolatice a Českou poštou, s.p., Praha 3, Olšanská
38/9, kterou dojde k narovnání vlastnických práv k administrativní budově na
pozemku parc. č. 536/10 k. ú. Bolatice a jejíž vlastnictví dle Dohody o narovnání
přísluší České republice s právem hospodařit s touto budovou příslušejícím České
poště, s. p. Praha 3, Olšanská 38/9, IČ: 47114983
p) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK mezi obcí Bolatice a
Moravskoslezským krajem, kterou Moravskoslezský kraj poskytne obci dotaci ve
výši 150.000,- Kč na úhradu mzdových výdajů a zákonného pojištění členům
vykonávajícím službu v jednotce SDH Bolatice JPO II v pracovní pohotovosti
t)

odkoupení pozemku o výměře 177 m2 označeného parc. č. 22/3 k. ú. Bolatice z majetku
Lanex, a.s., Bolatice do majetku obce Bolatice za cenu odhadní. Obec také uhradí poplatky
za vyměření pozemku, zpracování odhadu ceny pozemku a zpracování smlouvy o prodeji
pozemku

u) odkoupení části pozemku parc. č. 1241/2 k. ú. Bolatice o výměře 8 m2 za cenu 70,- Kč/m2
od pana Richarda Rataje, Ratibořská, Bolatice pro chodník na ul. Ratibořská

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání vydalo
č. usn. 68/17
a) dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku obce 2/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu
obce Bolatice ve znění změn č. 1, 2 a 3 dle přílohy č. 2) předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 72/18
d) změny rozpočtu podle tabulky Rozpočtové opatření 1/2005
e) úhradu ceny nového hasičského auta z dotace státu ČR a zbytku ceny ve výši cca
2,5 mil. Kč uhradit z úvěru obce u České spořitelny a. s. Opava
f)

přijetí krátkodobého úvěru u České spořitelny Opava ve výši 11 mil. Kč s čerpáním
od 12/2005 do 8/2006, s úhradou úvěru do max. 6/2007 a s ručením úvěru
běžnými příjmy obce a smlouvou o poskytnutí dotace

k) prodej cca 3.000 m2 firmě AZPEK Bolatice za cenu 150,- Kč/m2 za účelem
výstavby čerpací stanice PHM a myčky
n) za přísedící Okresního soudu v Opavě paní Danielu Šubjákovou, r. č. 655519/0521
bytem Bolatice, Polní 443/7, pokud bude mít negativní lustrační osvědčení a
negativní výpis z rejstříku trestů
o) dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu
č. 4 územního plánu obce Bolatice
p) návrh zásad urbanistické regulace zastavěného území obce Bolatice
q) snížení nájemného areálu koupaliště za rok 2005 panu Stanislavu Mikulenkovi o
50.000,- Kč z důvodu nepříznivého počasí během celého léta
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r)

Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bolatice a městem Kravaře, kde se město
Kravaře jako zřizovatel Městské policie v Kravařích zavazuje, že městská policie
bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb.
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními zákony na území
obce Bolatice

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 79/19
d) změny rozpočtu obce dle Rozpočtového opatření č. 2
e) koupi výplatního stroje včetně váhy na dopisy za jednorázovou platbu
f) koupi nového auta Škoda Octavia – combi a kopírovacího stroje na splátky a vše
ještě letošním roce
g) přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. Opava ve výši 2.000.000,- Kč
pro rok 2006 a ručení kontokorentního úvěru běžnými příjmy obce Bolatice
h) souhlas s vinkulací pozemku parc. č. 2741/27 k. ú. Bolatice ve prospěch Raiffeisen
stavební spořitelny a.s. k zajištění stavebního úvěru na jméno Norbert Valenta,
Bolatice, Svobody 45 a určeného ke stavbě RD na výše uvedeném pozemku
i) Smlouvu o bezúplatném převodu mezi nabyvatelem obcí Bolatice a převodcem
Českou republikou – Hasičský záchranný sbor MSK, kterou se převedou bezúplatně
na nabyvatele 4 ks dýchacích přístrojů AUER v účetní hodnotě 210 412,- Kč
j) Darovací smlouvu č. 3/2005/P, kterou daruje Lanex a.s. Bolatice obci Bolatice
finanční dar ve výši 250 000,- Kč na požární ochranu
o) účast obce Bolatice na projektu Sdružení obcí Hlučínska-západ Veřejná internetizace
a bezdrátový rozhlas (VIBR) a schvaluje finanční podíl obce Bolatice na tomto
projektu ve výši 391 309,- Kč v roce 2006
p) odprodej 18 ks věcí dle seznamu z 31. 10. 2005 z majetku obce do majetku
Technických služeb Bolatice za cenu 4 000,- Kč
q) udělení ocenění Čestného titulu Osobnost obce Bolatice za zásluhy o rozvoj a
propagaci obce Bolatice osmi osobnostem Bolatic: panu Gerhardu Šoltysovi, panu
Františku Solichovi, panu kanovníkovi Antonímu Lančovi, paní Růženě Šimečkové,
paní Mg. Dagmar Tielové, p. Ludvíku Krejčiříkovi, p. Erichu Duxovi, p. Mgr.
Herbertu Paverovi
r) zvýšení ceny stočného o 2,- Kč/m3 od 1. 1. 2006 a od 1. 1. 2007 o další 3,- Kč/m3

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání uložilo
č. usn. 81/20
- starostovi pozvat představitele Opavice a.s. a vejít s nimi v jednání o udržování
polních cest a nezaorávání polí až k nově nasazeným stromkům (+ soukromí
zemědělci)
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 82/20
d) úpravu rozpočtu č. 3 obce Bolatice pro rok 2005 s příjmy ve výši 64 443 400,- Kč a
výdaji ve výši 62 643 650 Kč (1 799 750 Kč – rezerva)
e) RO a předsedovi FV vyslovení předběžného souhlasu k provádění předpokládaných
změn závazných ukazatelů rozpočtu obce Bolatice od posledního zasedání ZO do
konce roku 2005 a to výhradně podle příslušných stanovení zákona č. 250/200 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
f) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce Bolatice na rok 2006 v
podobě 1/12 provozních nákladů rok 2005měsíčně na provoz obce, ZŠ apod. na
nezbytné výdaje spojené s úhradou služeb provedených TS Bolatice (rekonstrukce
sociálek KD, hřiště FK, zateplení ČOV Borová, příprava střech na nové budovy na
sportoviště, posezení pro mládež i občany apod.), platba hotovosti členů JPO II SDH
Bolatice a rozestavěných staveb v obci
g) MUDr. J. Rafajové prominutí úhrady pronájmu ordinace v DOS za rok 2005 i rok
2006, povolit úhradu části nákladů za rok 2005 ve výši 6 417,50 Kč do 28. 2. 2006 a
schvaluje, aby od března 2006 měsíčně hradila MUDr. Rafajová 3 000,- Kč za
náklady na provoz ordinace

3.3.

Z jednání výborů a komisí:

U Zastupitelstva a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí:
3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu
(doporučuje se nejméně za čtvrt roku)
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje
plnění příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce
f) Zabezpečuje informovanost občanů (7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva)
o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální
využívání a rozvoj majetku ve vlastnictví obce
h) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy
na poplatcích, o nichž rozhoduje obec
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo
dlouhodobě úrokové výhodnější vklady.
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Účast na jednáních
V loňském roce se uskutečnilo celkem pět jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Jiří Mlýnek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Ing. Rudolf Stavař
Edita Moravcová
Otto Preusz

5
4
4
4
5
3
4

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Milada Bortlíková – ekonomka OÚ, Helena Švagrová –
účetní TS Bolatice, členové RO Bolatice
Na 1. jednání
- Projednání rozboru hospodaření obce Bolatice za rok 2004
- Projednání Rozpočtu obce Bolatice na rok 2005
Na 2. jednání
- Projednání účetní rozvahy hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2005 a vývoj daňové
Výtěžnosti
- Účetní uzávěrka Technických služeb Bolatice s. r. o.
- Výstavba elektrárny na spalování biomasy
- Úprava poplatků za odpady pro podnikatele
Na 3. jednání
- Kontrola a plnění rozpočtu obce Bolatice
- Informace o zaplňování průmyslové zóny
Na 4. jednání
- Hospodaření TS Bolatice
- Kontrola plnění rozpočtu obce
- Výplatní stroj
- Zvýšení cen stočného
Na 5. jednání
- Kontrola plnění rozpočtu a změna rozpočtu č. 3
- Hospodaření Technických služeb Bolatice s. r. o.
- Vozidlo pro OÚ

3.3.2. Kontrolní výbor
NÁPLŇ PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- kontrola plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci
- stížnosti, připomínky občanů
Náplň činnosti:
a) Provádění kontrol v oblasti samostatné i přenesené působnosti obecního
zastupitelstva
b) Sledování dodržování závazných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek,
které vydává obecní zastupitelstvo
c) Správnost a věcnost při vyřizování stížností občanů
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d) Plnění nápravných opatření vyplývajících z kontrol
e) Navrhuje starostovi, resp. radě přijímání potřebných opatření v případě neplnění
usnesení, vyhlášek apod.
f) Kontroluje zařízení a případné právnické osoby založené nebo zřízené obcí
v rozsahu stanovení zvláštními předpisy
Účast na jednáních
V roce 2005 se uskutečnily celkem čtyři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

PaedDr. Josef Drozd
Richard Sněhota
Josef Boček
Ing. Jiří Kupka
Richard Vehovský
Kristina Bolacká
Eva Michalíková
Eliška Vitásková

4
1
3
3
2
3
3
3

Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
p. S. Mikulenka – nájemce koupaliště, R. Dembek, - zaměstnanec Fitcentra JUMI na koupališti,
p. P. Koch – ředitel TS Bolatice, Karel Kupka – zástupce starosty, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ
Na 1. jednání
- Rozpočet obce na rok 2005
- Splátky úvěrů v roce 2005
- Zaměření kontrol v roce 2005
Na 2. jednání
- Projednání a přípravy koupaliště k zahájení provozu
Na 3. jednání
- Kontrola ČOV na Borové a skládky Borová
Na 4. jednání
- Zpráva o činnosti přestupkové komise
- Soupisy nedoplatků a postupu při jejich vymáhání
- Kontrola stavu prací a čerpání prostředků na přístavbě a rekonstrukci pohostinství Pod
Kostelem

3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2005 celkem tři jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Eliška Hřibková
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Vilém Kerlín

3
3
2
1
2
3
2
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Na 1. jednání
- Seznámení s Hospodařením obce za rok 2004 a rozpočtem na rok 2005
- Seznámení s Výroční zprávou starosty obce za rok 2004
- Vyhodnocení dětského maškarního plesu
- Organizace akce „Velikonoční zpívání“ na hasičské zbrojnici
Na 2. jednání
- Příprava Letní slavnosti pro občany
- Setkání účastníků Borovských her
Na 3. jednání
- Hodnocení akce Letní slavnosti
- Příprava akce Setkání s důchodci
- Projednání stavu ul. Bělská

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti:
- řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Účast na jednáních
V roce 2005 se uskutečnilo celkem sedm jednání Přestupkové komise. Dne 12. 11. 2005 zemřel
člen komise p. Josef Thiemel.
Předseda:
Členové:

JUDr. Mario Hartmann
MUDr. Jiří Andreas
Josef Thiemel
Šárka Košútková

7
7
5
2

Komise zasedala v roce 2005 celkem 7x a projednala 13 přestupků. Příkazem o uložení
sankce rozhodla ve 3 případech, u 4 případů rozhodla v blokovém řízení. V šesti případech
došlo k odložení, z toho 2 přestupky z roku 2004 byly odloženy v roce 2005 (z důvodu tří
měsíční lhůty dle zák. č. 200/1990 Sb.), jelikož se jednalo o přestupky návrhové. Jeden spis byl
vrácen, z důvodu neznámé adresy podezřelého ze spáchání přestupku.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 5 případech, nevymoženy zůstaly
2 pokuty.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
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3.3.5. Komise sociální a zdravotní
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany
- preventivní působení na občany
Náplň činnosti:
a) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům,
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření,
c) Spoluorganizuje činnost klubu důchodců,
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním
Účast na jednáních
V roce 2005 se uskutečnily celkem čtyři jednání Komise sociální a zdravotní. V užším složení
se sešla komise 2x.
Předseda:
Členové:

Kristina Jochimová
Bc. Kristina Adamcová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda

6
4
4
4
5

Hosté na jednáních Komise sociální a zdravotní:
Občané, které se komise pozvala, Mgr. Dagmar Tielová – ředitelka ZŠ a MŠ Bolatice
Na 1. jednání
- Sociální problematika v obci
- Problémová mládež a děti
Na 2. jednání
- Projednání stížnosti ředitelky ZŠ s občankou Bolatice
Na 3. jednání
- Sociální poměry v rodině
- Problémová mládež a děti
- Vyjádření členů komise k žádostem o přidělení bytu v DPS
Na 4. jednání
- Vytipování problémových rodin
- Problémová mládež
- Přehled služeb sociální a zdravotní péče pro starší občany
Na 5. jednání
- Projednání stížnosti matky nezletilého dítěte s občankou Bolatic
Na 6. jednání
- Vyjádření členů komise k žádostem o přidělení bytu na ul. Družstevní
- Schválení jednorázových peněžitých příspěvků občanům
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3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Rozsah působnosti:
- kulturní a společenská činnost
Náplň činnosti:
a) Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti,
b) Navrhuje odměny pro jubilanty a nově narozené občany obce a navštěvuje tyto
občany,
c) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních
V roce 2005 se uskutečnily celkem čtyři jednání Komise pro občanské záležitosti. Novým
členem se stal pan Petr Skiba.
Předsedkyně:
Členové:

Jarmila Mlýnková
Alena Böhmová
Karel Ostárek
Ingrid Nováková
Gabriela Bočková
Petr Skiba

4
3
4
3
4
3

Hosté na jednáních Komise pro občanské záležitosti:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce
Na 1. jednání
- Přehled kulturních a společenských akcí rok 2005
- Zhodnocení předešlých akcí (Obecní ples, Vítání občánků, Vítání jara)
- Projednání výzdoby pódia na Dožínky
- Připravit návrh na ocenění osobností, které se zasloužily o propagaci a rozvoj obce
Bolatice
Na 2. jednání
- Projednání a příprava akce Kácení máje
- Vytipování filmu pro seniory
- Doplnění návrhů k ocenění významných osobností u příležitosti 755. let založení obce
- Plán blahopřání jubilantů
Na 3. jednání
- Bolatické dožínky
- Výstava kutilů a zahrádkářů
- Den strašidel a Dlabání dýní
Na 4. jednání
- Zhodnocení akce „Den strašidel“ a akce „Dlabání dýní“
- Schválení filmu pro seniory
- Vánoční trhy v Kulturním domě
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS V ROCE 2005
a)
b)
c)
d)

Akce pro mladé občany
Rozhovory s mladými lidmi
Příprava soutěží – olympiády pro veřejnost
Kontrola, prohlídka sportovišť a míst určených pro mládež
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Účast na jednáních
V roce 2005 se uskutečnilo pět jednání Komise mládeže, sportu a pro volný čas a někteří
členové komise se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Veronika Slivková
Lucie Mlýnková
Radek Kotík
Kamil Lasák
Petr Mikulčák
Václav Bečica
Martin Plšek

5
4
4
5
4
4
3
0

na podzim 2005 byl odvolán RO
z komise

Jednání komise dne 11. 4. 2005
- projednání návrhu činnosti v roce 2005
(přehlídka amatérských kapel, filmová představení, výstava dřevěných plastik, beseda
s občany, prohlídka sportovišť)
Jednání komise dne 9. 5. 2005
- hostem jednání byl ing. R. Herudek, který informoval členy komise o přípravě
přehlídky amatérských hudebních skupin
- členové komise si prohlédli vytipovaná místa pro setkání mládeže v obci (dětská hřiště,
sportoviště)
Jednání komise dne 6. 6. 2005
- vyhodnocení přehlídky rockových kapel Hlukfest – 28. 5. 2005
- připomínky členů komise k dětským hřištím a sportovištím
- příprava dalších akcí
Jednání komise dne 12. 9. 2005
- příprava besedy s odborníky na téma volný čas mládeže
- informace o budování hřišť v obci
- informace o řešení připomínek k dětským hřištím
Jednání komise dne 5. 12. 2005
- zhodnocení činnosti komise a práce členů v komisi
- příprava náplně práce komise pro rok 2006 a schválení plánu práce komise pro rok 2006

4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Organizace OÚ

4.1.1. Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu:
- starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
- zástupce starosty - neuvolněný pro výkon funkce
- pracovníci OÚ v počtu 11 (1 - sekretariát, 1 - zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura, 1 - matrika, 2 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka,
mzdová účetní, 1 – správce počítačové sítě, 2 - stavební úřad, 1 – uklizečka ).
Od 24. 10. 2005 nastoupila po mateřské dovolené na sekretariát starosty paní Janetta
Gratzová a paní Kateřina Mrovcová nastoupila mateřskou dovolenou.
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Dále u OÚ v roce 2005 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo 56
osob z toho 17 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a
záchranných prací při zásahu.
4.1.2. Řízení práce
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.

4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu,
občanské průkazy, pasy,...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, K. Mrovcová, J. Gratzová.

Milada Bortlíková

- ekonom, účetní

Zástup za paní M. Bortlíkovou zajišťovala paní J. Gratzová.

Janetta Gratzová
Kateřina Mrovcová

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy OZ a OR, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a zástupce starosty
- zajišťuje zpracování zpravodaje

Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní M. Bortlíková.

Eliška Vitásková

- referentka OÚ - hospodářka
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci

Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.

Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
- obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce

Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní E. Vitásková, paní M. Bochňáková (v oblasti
kultury).
Ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především organizací)
Zástup za pana ing. M. Selingra zajišťuje pan P. Ricka.
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Petr Ricka

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především občanů)

Zástup za pana P. Ricku zajišťuje pan ing. M. Selingr.
Ing. Radim Herudek - samostatný referent
- správce počítačové sítě
- internetové stránky obce
- zpracování žádostí o dotace
Eva Hanzlíková

- knihovnice
- nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich evidenci
v počítači
- organizování a rozvíjení klasické a nové formy práce se čtenářem
- vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
Zástup za paní E. Hanzlíkovou zajišťuje p. M. Tvarůžková.
Marie Tvarůžková

- knihovnice
- vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.

Lenka Jiříková

- uklízečka
- zajišťuje úklid v budově OÚ a DOS
- zajišťuje úklid před budovou OÚ a DOSu
- plní úkoly související se zabezpečením ostrahy objektu OÚ a DOSu

4.2.

Údaje o zaměstnancích

Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/8

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/10

Milada Bortlíková

ÚSO

10/12

Janetta Gratzová

ÚSO

8/8

Petr Ricka

ÚSO

9/10

VŠ

10/11

Eliška Vitásková

ÚSO

8/11

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/11

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/8

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/3

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/2

ÚSO

6/12

Jméno a příjmení

Ing. Miroslav Selingr

Marie Tvarůžková

Kvalifikace
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Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance

Datum

Eva Hanzlíková

21.9.2005
7.12.2005
Marcela Bochňáková 24.2.2005
25.4.2005 až
29.4.2005
3.5.2005 a
6.5.2005
30.5.2005 až
2.6.2005
16.6.2005
22.11.2005
Mgr. Herbert Pavera 24.2.2005
15.3. 2005
16.3.2005
17.3.2005
6.9.2005
Eliška Vitásková
24.2.2005
7.6.2005
Gabriela Bočková
15.3.2005
22.3.2005
3.5.2005
6.5.2005
Milada Bortlíková
2x
únor
17.3.
2005
září
říjen
Ing. Miroslav Selingr 3.2.2005
a 4.2.2005
28.4. 2005
3.5.2005
6.5.2005
24.11.2005
3.2.2005
Petr Ricka
a 4.2.2005
28.4. 2005
3.5.2005
6.5.2005
24.11.2005
Ing. Radim Herudek 14.2.2005
22.2.2005
16.3.2005
3.5.2005
2.11.2005
16.11.2005

Místo

Název školení

Opava
Opava
MěÚ Kravaře
Benešov
u Prahy

Školení – Prezentace knihoven na Internetu
Porada pracovníků profesionálních knihoven
Porada matrikářek
Příprava ke zkoušce zvláštní odborné
způsobilosti

Kravaře

Školení – Nové pojetí správního řádu

Benešov
u Prahy
MěÚ Kravaře
MěÚ Kravaře
CRR Ostrava
CRR Ostrava
KÚ Ostrava
FÚ Opava
OÚ Ostrava
Opava
Opava
KÚ
Zlín
Kravaře
Kravaře
MěÚ Kravaře
KÚ Ostrava

Příprava a zkouška zvláštní odborné
způsobilosti
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Seminář k dotačnímu titulu – NP Phare 2003
Seminář k dotačnímu titulu – NP Phare 2003
Seminář k dotačnímu titulu – Interreg III A
Školení k vyúčtování dotací
Školení BOZ a PO pro vedoucí pracovníky
Daňová evidence
Registr pojištěnců (OSSZ)
Konzultační den k zákonu o přestupcích
Školení – přestupkové právo
Správní řád novelizace
Správní řád - novelizace
Konzultační dny s účetními
Správní poplatky

FÚ Opava

Školení k vyúčtování dotací

KÚ Ostrava
Magistrát
Opava

Správní poplatky

Ostrava

Seminář – Stavební zákon v praxi

M. Hoštice
Kravaře
Kravaře
M. Hoštice

Seminář stavebních úřadů
Školení – Správní řád
Školení – Správní řád
Seminář stavebních úřadů

Ostrava

Seminář – Stavební zákon v praxi

M. Hoštice
Kravaře
Kravaře
M. Hoštice
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
Ostrava
KÚ MSK
Ostrava

Seminář stavebních úřadů
Školení – Správní řád
Školení – Správní řád
Seminář stavebních úřadů
Seminář k el. žádosti ELZA
Seminář EHP
Seminář INTERREG IIIA
Seminář INTERREG IIIA
Seminář SROP
Seminář „Základy licenční polity“
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Školení k novým programům fy GORDIC

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2005 (2004):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 17 095,- Kč (16.533,- Kč).
4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2005

2004

2003

Narození dětí

43

43

44

Uzavřená manželství v Bolaticích

21

21

13

5

7

4

16

14

9

Uzavřená manželství mimo obec

16

23

20

Úmrtí občanů
Vydané druhopisy matričních dokladů
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů
Ověřeno podpisů na listinách

44

32

28

58

63

35

808

840

934

Ověřeno opisů listin

780

842

1203

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

218

168

166

Žádosti o státní občanství ČR

112

87

44

Žádosti o vydání občanského průkazu

960

566

394

Žádosti o vydání cestovního pasu

415

456

242

13

24

17

1

-

16

Potvrzení o občanském průkazu

96

72

64

Poskytnuté údaje z informačního systému

13

23

15

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

43

87

83

Přihlášeno osob

68

66

48

Odhlášeno osob

49

48

40

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2002

4 164

3 516

648

k 31. 12. 2003

4 186

3 533

653

k 31. 12. 2004

4 215

3 558

657

k 31. 12. 2005

4 233

3 574

659

civilní
církevní

Žádost o zapsání dítěte do cestovního pasu
Žádosti o vydání cestovní přílohy

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Marcela Bochňáková
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4.3.2. Stavební úřad
ROK
2005

2004

2003

119

131

146

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

88

102

107

31

29

39

Územní rozhodnutí – celkem

109

70

82

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

73

47

62

36

23

20

Stavební povolení – celkem

61

54

76

43

10

52

18

14

24

71

81

75

47

53

46

24

28

29

22

21

20

16

9

12

6

12

8

3

5

7

2

3

4

1

2

3

1

4

5

1

4

3

0

0

2

1

4

7

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

3

1

1

1

6

Ostatní rozhodnutí – celkem

17

20

11

13

13

5

4

7

6

33

21

3

17

11

2

16

10

1

3

4

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

2

2

1

2

2

Žádost o informaci – celkem

3

8

2

1

4

1

2

4

1

Ohlášení drobných staveb - celkem
-

-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Kolaudační rozhodnutí – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o změně rozest. stavby – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o změně účelu užívání – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Pasport stavby – celkem
-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ostatní sdělení – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Stížnosti – celkem
-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní
43

Silniční rozhodnutí – celkem

49

30

55

39

17

50

10

13

5

0

1

0

0

1

0

0

0

0

270

229

231

492

454

493

342

309

347

150

145

146

b) Ostatní podání celkem

270

229

231

Podání celkem

762

683

724

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o přestupku – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ostatní došlá pošta
Celková rekapitulace
a) Zpracováno podání
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ing. Miroslav Selingr

4.3.3. Knihovna

2005
16 624
4 372
6 234
1 131
4 887
517
177
5 824
27 187

Počet knih celkem
Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Počet čtenářů
z toho čtenáři do 15 let
počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem

ROK
2004
16 237
4 244
6 080
1 124
4 789
509
199
6 041
28 479

2003
15 597
3 978
5 964
1 078
4 577
514
219
5 633
26 462

Eva Hanzlíková

4.3.4. Podatelna

Došla pošta
(žádosti, sdělení)
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem

2005

ROK
2004

2003

1115

1104

1087

367

359

352

1482

1463

1439
Janetta Gratzová
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4.3.5. Přestupky
Komise zasedala v roce 2005 celkem 7x a projednala 13 přestupků. Příkazem o uložení sankce
rozhodla ve 3 případech, u 4 případů rozhodla v blokovém řízení. V šesti případech došlo
k odložení, z toho 2 přestupky z roku 2004 byly odloženy v roce 2005 (z důvodu tří měsíční
lhůty dle zák. č. 200/1990 Sb.), jelikož se jednalo o přestupky návrhové. Jeden spis byl vrácen,
z důvodu neznámé adresy podezřelého ze spáchání přestupku.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 5 případech, nevymoženy zůstaly
2 pokuty.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

Přestupky
ROK
2005

2004

2003

vyřízeno

13

25

33

uložení pokuty včetně blokové

7

19

28

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

0

1

1

zastavení řízení

0

2

5

návrhový přestupek

6

2

0

odložení věcí

6

1

2

Přestupky byly vyřízeny
- 7 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 3. 500,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise nebylo projednáno.
Stížnosti
V roce 2005 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2004 - 0

4.3.6. Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky spolkům,
organizacím, místním podnikatelům. V naší obci se uskutečnily všechny již tradiční akce,
např. obecní ples, vítání jara, odpust, dožínky, koncerty dechové hudby, Den strašidel,
Vesnická zabíjačka, Koledy ve skanzenu.
Kulturní pořady
ROK

Kulturní pořady

2005

2004

2003

Zájezdy do divadel

3

3

7

Koncerty dechové hudby

5

6

4

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

29

29

23

Gabriela Bočková
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Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře o bezpečnostní situaci v obci
Bolatice za rok 2005
V uplynulém roce 2005 nedošlo opětovně v úseku působnosti Obecního úřadu Bolatice
k žádným podstatným změnám. Počet a rozložení větších podniků a sídel služeb obyvatelstvu
se rovněž nezměnilo. Zabezpečení těchto objektů je již na dobré úrovni, ale stále se odvíjí
především od možností majitelů. K podstatným změnám dojde až po dokončení průmyslové
zóny, která přinese rovněž podstatnou změnu v dopravní situaci.
Na úseku trestné činnosti je z níže uvedené tabulky zřetelné, že v uplynulém roce bylo
spácháno nejméně trestných činů za období od roku 1997. U přestupků je počet skutků stabilní.
4.4.

25

Řidiči pod vlivem
alkoholu
2

49

28

4

1999

31

17

2

2000

31

25

2

2001

25

10

4

2002

26

73,1

13

65,1

3

2003

13

84,6

29

68,9

6

2004

27

85,2

21

57,1

2

2005

12

75

18

55,5

3

1997

Trestné
činy
36

1998

Rok

Úspěšnost v
%

Přestupky

Úspěšnost v
%

Za rok 2005 bylo v obci spácháno celkem 12 trestných činů a způsobená škoda touto
trestnou činností činí cca 694 000,- Kč. Z těchto trestných činů se podařilo objasnit
9 případů, což je 75 % úspěšnosti. Ve dvou případech nebyl pachatel občan obce. Dále zdejší
OO PČR šetřilo v obci dva pracovní úrazy. Jeden s těžkým zraněním, kdy bylo vyloučeno cizí
zavinění a druhý s následkem smrti, který není doposud uzavřen.

Skladba spáchaných přestupků v roce 2005
Počet
přestupků
6
9
3

Název přestupků

objasněny/neobjasněny

proti občanskému soužití

objasněny všechny

proti majetku
na úseku ochrany před alkoholismem a
jiným toxikomániemi (řidiči pod
vlivem alkoholu)

objasněno jeden
objasněny všechny

Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2005 spácháno celkem 18 skutků a způsobená
škoda těmito přestupky činí 10 100,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem 10
skutků, což činí 55,55 % úspěšnosti. Pachatelé těchto přestupků byli ve většině případů občané
obce. Při řízení vozidla po předchozím požití alkoholického nápoje byli zjištěni 3 řidiči.
Dále ve třech případech byla zdejším útvarem zajištěna nevybuchlá munice pocházející
z druhé světové války, která byla předána pyrotechnické službě Policie ČR k zneškodnění.
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Skladba spáchaných trestných činů za rok 2005
Počet
Název trestného činu
Majetkové
1
krádež vloupáním do rodinného domu
krádež prosté a to finanční hotovosti
1
z nezajištěného rodinného domu
1
poškozování cizí věci
4
krádež jízdního kola
Hospodářské
1
Padělání a pozměňování peněz
Hrubě narušující občanské soužití
1
násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivců
1
výtržnictví
Proti rodině a mládeži
2
zanedbání povinné výživy

objasněny/ neobjasněny
neobjasněn
neobjasněn
objasněn
neobjasněny
objasněn
objasněn
neobjasněn
objasněny

Tak jako v uplynulých letech je v obci průběžně prováděn dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, který byl zaměřen zejména na opakující se problém rychlé
jízdy motocyklů v obci a parkování vozidel v pěší zóně a místech zákazu stání. Na opakované
žádosti obce o zvýšenou kontrolu dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích
v obci byly prováděny v průběhu roku kontroly zaměřené na tyto přestupky. Sankce za zjištěné
přestupky byly již přísnější, což se projevilo na ukázněnosti řidičů. V tomto bude i nadále
pokračováno a při řešení případů porušování tohoto zákona bude využívání maximálních
sankcí.
Při dohledu nad veřejným pořádkem a ochraně majetku je v obci stále věnována
zvýšená pozornost místům, kde se schází mládež a místům, kde probíhají společenské akce.
Tato místa jsou průběžně tipována ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, a to zejména
s panem starostou a dále se zodpovědnými pracovníky areálů a objektů, kde se tato místa
nachází. Rovněž se osvědčila spolupráce s najímanou bezpečností agenturou, která nemalou
měrou přispívá zejména k udržení veřejného pořádku v obci, v době konání kulturních
a společenských akcí, a doporučujeme služeb bezpečnostní agentury nadále využívat.
Spolupráce mezi obecním úřadem a zdejším Obvodním oddělením Policie ČR je
i nadále zajišťována územně zodpovědnými policejními inspektory, praporčíkem Milošem
Paludou, praporčíkem Liborem Gratzou a vedoucím oddělení, majorem Ladislavem Ryglem.

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Záznam o provedené kontrole přestupků za rok 2004
Dne 1. 9. 2005 provedli pracovníci KÚ Ostrava kontrolu přestupků za rok 2004.
Závěr kontroly:

Při kontrole byly zjištěny závažné nedostatky, které bude nutno řešit za
využití mimořádných opravných prostředků, tzn., že 7 spisů zasílá KPPP
Bolatice k posouzení KÚ Ostrava.

5.2. Přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2004
Ve dnech 24. 3. – 25. 3. 2005 provedli pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2004, bylo provedeno v rozsahu stanoveném
vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 41/2002 Sb.
Závěr kontroly:

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
47

5.3. Kontrola výkonu státní správy na úseku matriky
Dne 3. 11. 2005 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolu výkonu státní správy
na úseku matriky.
Závěr kontroly:

Kontrola byla provedena na základě zákona č. 301/2000 Sb. Byla
zaměřena na vedení matriční agendy, uložení matričních knih a sbírky
listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách, narození,
manželství, úmrtí, druhopisy matričních dokladů, matriční doklady pro
použití v cizině, zápisy do zvláštní matriky v Brně, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevním sňatkům,
uzavření manželství na jiném místě, prohlášení o užívání příjmení
v nepřechýlené formě, povolení změny jména a příjmení, vpisy
z rejstříku trestů, vidimace a legalizace, nabírání žádostí o vydání
osvědčení a státní občanství.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.4. Kontrolně metodická dohlídka – cestovní doklady
Dne 15. 12. 2005 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolně metodickou
dohlídku na úseku cestovních dokladů
Závěr kontroly:

Dohlídka byla zaměřena na kontrolu postupu při přebírání žádostí
o cestovní doklady, postup při výdeji hotových cestovních dokladů,
vybírání správních poplatků za vydání cestovních dokladů a provedené
změny v cestovních dokladech, správný postup při sepisování ztrát,
odcizení, poškození či zničení cestovních dokladů, vedení protokolů
o předávání žádostí mezi Městským úřadem Kravaře a pracovnicí
Obecního úřadu Bolatice, zabezpečení cestovních dokladů před výdejem
občanovi.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.

5.5. Kontroly provedené Finančním úřadem v Opavě o použití dotačních prostředků
a) Dne 15. 6. 2005 provedly pracovnice Finančního úřadu kontrolu týkající se poskytnutí
neinvestiční dotace v roce 2001 na akci „Rozšíření místní knihovny a studovny, VISK 3“.
Závěr kontroly:

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.

b) Dne 15. 6. 2005 provedly pracovnice Finančního úřadu kontrolu týkající se poskytnutí
neinvestiční dotace v roce 2001 na akci „Informační centra a veřejný přístup
k INTERNETU3“ a na akci „Vzdělávání starostů pro přípr. dot. projektů“.
Závěr kontroly:

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.

c) Dne 13. 10. 2005 provedly pracovnice Finančního úřadu kontrolu týkající se poskytnutí
neinvestiční dotace v roce 2001 na akci „Informační centrum a přístup k internetu a na akci
„Vzdělávání starostů pro přípr. dot. projektů“.
Závěr kontroly:

Provedenou kontrolou byl obci vystaven platební výměr na 18 147,- Kč
+ penále za neoprávněné použití finančních prostředků. Dne 8. prosince
2005 požádala obec Bolatice o prominutí vrácení financí.
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d) Dne 19. 10. 2005 provedly pracovnice Finančního úřadu kontrolu týkající se finanční
pomoci z programu SAPARD poskytnuté za účelem rekonstrukce cyklostezek a podpory
turistického ruchu na Hlučínsku.
Závěr kontroly:
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.

6. Další údaje o obci
6.1.

Kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život byl v naší obce velmi bohatý a jen OÚ uspořádal 29
kulturně společenských akcí.
29.
8.
13.
20.
17.
27.
30.
27.
28.
28.
29.
25.
10.
31.
20.
28.
15.
24. - 25.
24.
24. - 25.
24.
25.
10.
19.
26.
30.
4.
18.
26.

ledna
února
února
března
dubna
dubna
dubna
května
května
května
května
června
července
srpna
srpna
srpna
září
září
září
září
října
října
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
prosince
prosince
prosince

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

- Obecní ples
- Masopustní průvod
- Vítání občánků
- Vítání jara
- Amatérské divadlo Blbec k večeři
- Den Země
- Stavění májky
- Kácení máje
- Svěcení kaple Panny Marie
- Koncert rockových hudebních skupin
- Odpust, koncert dechové hudby, dětský den
- Koncert dechové hudby
- Koncert dechové hudby na Borové
- Koncert dechové hudby
- Dožínky
- Koncert dechové hudby na Borové
- Beseda o nástrahách, které ohrožují výchovu mládeže
- Výstava Moje droga
- Škubani peřa na skanzenu
- Výstava podnikatelů s mezinárodní účastí
- Dlabání dýní
- Den strašidel
- Setkání se seniory
- Vesnická zabijačka
- Setkání s podnikateli
- Filmové představení pro seniory
- Vánoční trhy
- Oslavy 755. výročí vzniku obce Bolatice
- Vánoční koncert

6.2. Účast obce v soutěžích
V roce 2005 získala obec 4. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou popelnici“
v kategorii obcí a měst nad 3 000 obyvatel.
Internetové stránky obce Bolatice (www. bolatice.cz) získaly opět ocenění v soutěži „Objev
roku“, a to v nové katergorii „Laureáti“, za dlouhodobě vysokou úroveň internetových stránek.
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6.3. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.3.1. Spolupráce s podnikateli
V roce 2005 zaslal OÚ místním podnikatelům a zemědělcům informační leták
o možnostech získávání dotací z programu EU i státu.
Dne 26. 11. 2005 uspořádal OÚ pro místní podnikatele – sponzory, kulturně
společenskou akci v kulturním domě spojenou s ochutnávkou slovenských vín a s módní
přehlídkou. Dobrovolné vstupné z této akce bylo věnováno Kojeneckému ústavu v Opavě.
Na začátku roku 2005 jsme oslovili místní podnikatele s nabídkou sponzorování
obecních akcí a s nabídkou možností jejich prezentace na našich akcích.
V roce 2005 se snažil OÚ pomáhat i firmám, které mají zájem budovat své firmy
v průmyslové zóně, při vyřizování písemností pro územní i stavební řízení
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2005 byly firmy Lanex a. s.
Bolatice, Stavební firma Šafrán – stavitel, Opava, Energetika Vítkovice, a.s., VHS Opava,
UNIPS, ALBREKO, Ostravské stavby a.s., DK1, DAJPP s. r. o., Ing. Zdeněk Mazal, AZPEK,
s. r. o.

6.3.2. Spolupráce se spolky
V roce 2005 pracovalo v obci 19 spolků i přes potíže některých spolků s členskou základnou
a s nedostatkem financí.
Největší členskou základnu mají i nadále:
- Fotbalový klub Bolatice
- Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
- Dětská organizace Kondor
- Slezsko-německý svaz Bolatice
- Sdružení dobrovolných hasičů Borová
Nejmenší základnu mají:
- Svaz chovatelů holubů
- Letečtí modeláři
- Volejbalový klub
- Český svaz chovatelů včel
Novým spolkem, zatím neoficiálním, je airsoftový tým, který sdružuje nadšence vojenské
strategie, bojového myšlení, …
Mezi oficiální kluby můžeme zařadit i hokejový klub Bolatice.
Šachový klub oslovil v loňském roce 70. let svého trvání.

V Bolaticích pracují tyto spolky:
Fotbalový klub
Hokejový klub
Šachový klub
Volejbalový klub
Stolní tenis
Klub českých turistů
Fitnesstudio JUMI
Dětská organizace Kondor
Burianky
Farní úřad Bolatice

SDH Bolatice
SDH Borová
Slezsko - německý svaz
Český svaz zahrádkářů
Myslivecká společnost Křemenky
Klub Seniorů
Český svaz chovatelů včel
Svaz chovatelů holubů
Letecké modelářství
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Naši občané jsou také členy kynologického klubu na Albertovci.
V obci fungují i další skupiny sportovců, které nemají žádný oficiální statut – fotbalisté Rudý
vrch, Maracana, Borová , florbalisté, nohejbalisté, kteří se zúčastňují řady turnajů v obci i okolí.
Starosta obce navštívil v průběhu roku výroční popř. jiná jednání spolků SDH Bolatice, SDH
Borová, FK Bolatice, SNS a zástupce starosty se zúčastnil výročního jednání Českého svazu
zahrádkářů.
Dne 13. 4. 2005 se uskutečnilo setkání starosty obce se zástupci spolků, na kterém byli
účastníci jednání informováni o výši finančních příspěvků obce na činnost spolků, o možnostech
spolupráce spolků a obce, atd..

S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly spolky:
SDH Bolatice
- i v roce 2005 potvrzoval sbor, že v současné době díky kvalitnímu vedení je
nejaktivnějším spolkem v obci,
- navíc rok 2005 byl rokem 100. výročí založení sboru a tak kromě pomoci při akcích
OÚ, SDH Bolatice uspořádal několik vynikajících akcí v rámci svých oslav,
- SDH Bolatice pomáhal OÚ při pořádání řady kulturních a společenských akcí
(Rozloučení s masopustem, Dožínky, Den strašidel, Oslavy 755. výročí vzniku
obce)
- proškolil požární hlídky pro pořádání akcí,
- pořádal školení profesionálních i amatérských řidičů, umožňoval setkávání seniorů
na hasičárně v Bolaticích, uspořádal hasičský ples s pochováním basy,
Svatofloriánké setkání hasičů v regionu, velkou výstavu hasičské techniky, hasičské
soutěže, úspěšně reprezentoval obec v hasičském sportu (1. místo
v Moravskoslezském kraji), pečoval o majetek obce (budova hasičárny, hasičská
technika),
- velkou pozornost věnoval protipožární výchově dětí (ukázka zásahové techniky,
vyprošťování zraněného z budovy ZŠ, výtvarná soutěž) i dospělých (články ve
zpravodaji),
- velmi aktivní byl i v pokračování družební spolupráce s hasiči z Rud (Kuzni
Raciborske) a z Linum.
Dětská organizace Kondor
- organizace se v roce 2005 věnovala nejen výchově mladé generace a péči o jejich
volný čas, ale především se pustila do obrovské rekonstrukce pronajatých prostor
v restauraci „Pod kostelem“, kde nákladem téměř 2 mil. Kč (1 mil. Kč si půjčila
u banky) vybudovala nové sociálky, novou kuchyň, novou banketku v půdních
prostorách, opravila sklepy a vybudovala venkovní posezení,
- organizace také pokračovala v dokončování oprav chatek v Klokočůvce na
Slovensku,
- členové Kondoru pomohli obci při pořádání několika kulturních akcí (Rozloučení
s masopustem, Dožínky, Den strašidel, Oslavy 755. výročí vzniku obce),
- uspořádali maškarní ples pro děti, letní tábory, soutěže pro děti a mládež,
- členové Kondoru se také pečlivě starali o pronajatý majetek budovy Turistické
základny.
SDH Borová
- i v roce 2005 členové SDH pomohli obci při čištění kanalizačních vpustí, při
kontrole hydrantů, pečovali o majetek obce (budova, technika),
- pomohli obci při pořádání řady kulturních akcí (Kácení máje, Běh T. Foxe, Den
strašidel), pomáhal při organizování mší svatých na Borové,
- zapůjčili bezplatně stoly a lavice pro pořádání kulturních akcí,
- sbor spolupracuje s polským hasičským sborem Nowa Cerekew,
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- borovské ženské hasičské družstvo úspěšně reprezentovalo sbor i obci na
hasičských soutěžích.
Klub seniorů
- členové klubu i nadále pokračovali ve svých aktivitách, několikrát pomáhali OÚ při
pořádání akcí OÚ, popř. na těchto akcích vystupovali (Rozloučení s masopustem,
Stavění majky, Škubani peřa, Oslavy 755. výročí vzniku obce)
- se svým programem reprezentovali obec i v celém regionu a stali se reprezentanty
tradic na Hlučínsku
- členové klubu pomáhali také obci v péči o majetek na skanzenu a pomáhali také
při výsadbě stromků na polních cestách.

FK Bolatice
- zapůjčil OÚ stoly a lavice pro pořádání kulturně – společenských akcí, stejně tak
prostory (Bolatický Hlukfest, Dožínky, Den strašidel),
- pokračoval v rozvíjení družebních kontaktů s polskými Rudami a německým
Linum,
- spolupracoval s obcí při pořádání Bolatického Hlukfestu a Dožínek,
- uspořádal pro veřejnost sportovní ples, sportovní slavnost, karnevaly pro mládež,
- pečoval o majetek obce (budovy).
SNS
- mažoretky SNS vystoupily na Kácení máje, v průvodu bolatických dožínek
a prezentovaly se na dnech Bolatic v Rudach,
- pěvecký sbor i mažoretky reprezentovali obec na několika akcích v obci, v Praze
i v zahraničí,
- Členové SNS začali budovat relaxační místnost pro veřejnost, do které se jim
podařilo díky dotaci získat saunu, masážní stroje i lehátko.
Schola
- členové Scholy se zúčastnily několika vystoupení na akcích OÚ (Vítání občánků,
Dožínky, Oslavy 755. výročí obce),
- uspořádali akce pro veřejnost (Dětský den, letní tábor, soutěže, vánoční
vystoupení),
- reprezentovali farnost i obec při akcích v jiných farnostech.
Společenství věřících při ŘKF
- pořádalo řadu výchovně – vzdělávacích akcí pro veřejnost,
- pomáhalo při organizaci Tříkrálové sbírky.
Český svaz zahrádkářů
- členové ČSZ nadále pokračovali ve zvelebování svého sídla,
- pomáhali obci při výsadbě stromků a při péči o stromky na polních cestách,
- zajišťovali pro občany moštování , nákup sazenic, hnojiv, atd.
Myslivecká společnost Křeménky
- zapůjčila OÚ stoly a lavice na akce pořádaných OÚ Bolatice,
- vysazovala stromky, pečovala o stromky na polních cestách,
- pořádala akce pro veřejnost (slavnost, soutěže).
Šachový klub
- členové klubu pomáhali obci při vysazování stromků
Hokejový klub
- členové klubu pomáhali obci při úklidu Pinkadélka a při výsadbě stromků
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Burianky
-

soubor vystoupil v programech několika akcí OÚ (Stavění máje, Kácení máje,
Oslavy 755. výroční od vzniku obce),
- soubor úspěšně reprezentoval obec na přehlídce lidových souborů (1. místo
v okrese).

Fitnesstudio Jumi
- uspořádal 30. dubna 2005 v Bolaticích Mistrovství Moravy a Slezska ve fitnes
a bodyfitnes žen
- člen oddílu vystoupil v programu obecního plesu
Klub českých turistů
- pořádal akce pro veřejnost (Bolatická dvacítka a Novoroční běh, dále také zájezdy
na hory)
- pomáhal OÚ při organizování Běhu Terryho Foxe

6.3.3. Spolek pro obnovu venkova
V roce 2005 se neuskutečnilo žádné setkání členů Spolků pro obnovu venkova.
Ing. Arch. Jan Kovář dokončil v rámci POV studii nadstřešení chodníku spojujícího budovy
Jednoty, bývalého OÚ a Pošty a studii kapličky na Borové.
Vzhledem k tomu, že naše obec se již nemůže zúčastňovat soutěže Vesnice roku ani žádat
o dotace z programu POV (pouze pro obce do 2 000 obyvatel), pravděpodobně se spolek zruší a bude
změněn na jiné společenství v rámci nových aktivit obce v oblasti sítí Zdravých měst a obcí a místní
agendy 21.
6.4.

Prezentace obce na veřejnosti
Obec Bolatice se i v roce 2005 úspěšně prezentovala svými kulturně-společenskými akcemi
(stavění máje, Kácení máje, Dožínky, Den strašidel, Výstava podnikatelů a řemeslníků, atd).
V loňském roce se obec zúčastnila i dvou výstav zaměřených na investiční příležitosti –
v dubnu v Brně na výstavě URBIS a v září v Ostravě na Černé louce.
Webmaster obce a zaměstnanec OÚ se zasloužili o zlepšování kvality internetových stránek
obce, za které obec získala uznání MV ČR.
O obci Bolatice vyšlo v regionálním tisku (Deník, Dnes) mnoho článků, které informovali
o výstavbě v obci, o kulturních akcích i o životě v obci.
K propagaci obce výrazně přispělo i rádio Čas a Český rozhlas Ostrava.
V roce 2005 obec díky dotaci Phare CBC vydala kvalitní propagační materiál o obci Bolatice,
o družební vesnici Rudy i o Hlučínsku, který byl expedován do všech rodin Bolatic a Rud a do
informačních center v regionu.
V rámci oslav 755. výročí 1. písemné zmínky o obci Bolatice vydala obec i nové pohlednice
obce a další materiály o obci.
Obec se také prezentovala při návštěvách družebních vesnic a při různých návštěvách naší
obce.
6.5.

Projekty obce Bolatice v roce 2005
V roce 2005 podala obec několik projektů - žádostí o dotace.

a) Na ministerstvo vnitra
- Bolatice-CAS 24 – pořízení hasičského vozidla
(obec získala dotaci cca 2 mil. Kč)
b) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Parkoviště u rekreačně-sportovního areálu (Program Interreg IIIA)
(žádosti nebylo 2x vyhověno)
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c) Na Ministerstvo pro místní rozvoj
- Podpora CR - Parkoviště u hřiště
(žádosti nebylo vyhověno)
- Podpora CR – Sportoviště areál FK
(žádosti nebylo vyhověno)
- Studijní cesta realizátorů sdružení obcí Hlučínska (Program obnovy venkova)
(žádosti nebylo vyhověno)
- Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice a Rudy
(Program Interreg IIIA)
(obec získala dotaci cca 150 tis. Kč)
d) Na ministerstvo průmyslu a obchodu
- Průmyslová zóna Bolatice (Program Reality)
(obec získala dotaci, o výši dotace se rozhodne v roce 2006)
e) Na Nadaci VIA
- Vybavení areálu FK Bolatice
(žádosti nebylo vyhověno)
f) Na Nadaci Duhová energie
- Parkoviště u rekreačně-sportovního areálu
(žádosti nebylo vyhověno)
- Sportovní areál FK
(žádosti nebylo vyhověno)

6.6.

Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)
ZŠ a MŠ sdružuje několik školských subjektů (mateřská škola, základní škola, školní družina,
školní jídelna) a toto spojení se projevuje jako velmi výhodné nejen z hlediska řízení, ale i
z ekonomického hlediska.
Základní škola (ZŠ) se zapojila do programu KVALITA akreditovaného MŠMT, v rámci kterého
se žáci 6. a 9. ročníku testovali prostřednictvím SCIO testů.
Celkem bylo testováno na 250 škol a naši žáci se umístili: 6. třídy – JČ
- 28. místo
M
- 11. místo
Obecné studijní předpoklady – 23. místo
9. třídy – JČ
- 23. místo
M
- 111. místo
Obecní studijní předpoklady – 78. místo

Žáci ZŠ se zapojili i do řady soutěží a v některých dosáhli vynikajících úspěchů (Dopravní soutěž
– 2 a 5. místo v okrese, Coca-cola Cup v kopané – 4. místo v ČR, Zahrádkářská soutěž – 4. místo
v okrese), děti ze školní družiny vyhrály okresní soutěž ve vybíjené.
Žáci 9. tříd byli většinou přijati na přihlášené školy (3 žáci – Gymnázium, 18 žáků – střední
odborné školy, 2 žáci – střední umělecké školy, 6 žáků – 4-leté učební obory s maturitou, 15 žáků – 3-leté
učební obory).
Škola je nadále úspěšně zapojena do mezinárodní spolupráce se školami v Polsku, Německu,
Anglii, Španělsku, Francii, Řecku a přístup vedení a pedagogů školy i žáků je velmi kladný k této
spolupráci. Největší kontakty má škola s polskou školou v Rudach.
Škola pořádá pro žáky i veřejnost vzdělávací kurzy, žákům pak nabízí různé možnosti využití
volného času v kroužcích a nepovinných předmětech.
ZŠ a MŠ se aktivně zapojuje i do akcí pořádaných OÚ – pravidelně se účastní Dne Země,
připravuje kulturní vystoupení na akce OÚ a sama pořádá řadu kulturně-společenských akcí pro děti i
veřejnost (Školní ples, Vinobraní, Den dětí, Cesta za pohádkou, Malování na asfalt, Maškarní ples pro
děti, Drakiáda, atd).
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Vedení školy i pedagogové vycházejí vstříc i místním spolkům a organizacím při náboru dětí do
těchto spolků.
Výborná je spolupráce školy s SDH Bolatice. Hasiči ve spolupráci se školou uspořádali výtvarnou
soutěž na téma Požární ochrana očima dětí, dále tematické cvičení s ukázkou využití hasičské techniky,
hasičskou soutěž pro děti, atd.
Školní jídelna vyvařuje asi 450 obědů (90 pro děti MŠ, 230 pro žáky ZŠ, 45 pro zaměstnance ZŠ
a MŠ, 85 pro cizí strávníky).
Pracovníci školní jídelny se podílely na zajišťování některých akcí školy i OÚ (Zabíjačka na skanzenu) i
farního úřadu (snídaně pro účastníky rorát).
Škola od roku 2005 začala ještě více spolupracovat s OÚ při výuce občanské výchovy a
vlastivědy (vyučování navštěvují zaměstnanci OÚ a spolupracují s vyučujícími při objasňování témat
z oblasti životního prostředí, výstavby, ekonomiky obce, atd.).
Pedagogové školy se rovněž v září 2005 zúčastnili besedy u kulatého stolu na téma předcházení
kriminalitě mládeže a řešení volného času dětí.
Přestože se spolupráce OÚ a školy rok od roku zlepšuje, ještě stále přetrvává u pedagogů malá
podpora tradic v obci – učitelé se jen výjimečně účastní s dětmi tradičních akcí a jiných významných akcí
v obci.
Také obec musí zvýšit finanční podporu škole, protože školní budovy vykazují již značné
opotřebení.

6.7.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2005
Martin Fus

- mistr České republiky v karate v kategorii muži

Petr Hanzlík

- 4. místo na Mistrovství Evropy, 6. místo na Mistrovství světa
Juniorů v Bodyfitness, 1. místo v kraji, 3. místo v ČR
v Bodyfitness,
- 5. místo v kulturistice na Mistrovství ČR juniorů, 2. místo
- v kulturistice juniorů v kraji

Jakub Boček

- 6. místo v mistrovství ČR mužů v soutěži Fitness
4. místo v soutěži Fitness na Moravě – kategorie mužů
(3.místo v kraji)
- 4. místo na Mistrovství ČR juniorů v soutěži Fitness
- 2. místo na mistrovství Moravy v soutěži Fitness juniorů

Kristina Juretzková -získala 7. místo v ČR v hasičském sportu dorostu, nejúspěšnější
závodnice v hasičském sportu dorostu v kraji
Fotbalové družstvo
ZŠ Bolatice

- získalo 4. místo v ČR v soutěži Coca-Cola Cup

7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2005
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7.1.1.Příjmy
Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1511
1211
1361
1341
1343
1334
1347
1351
1337
1332

4112
4134
4139
4116
4118
4216
4218
4122
8124

Název
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO
Dan srážková FO
Daň z příjmu PO
Daň za obec
Daň z nemovitostí
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Popl. z veř. prostranství
Odvod za odnětí PF
Místní popl. automaty
Výtěžek z hracího automatu
Komunální odpad
Poplatek za zneč.ovzduší
Ostatní zeměd.činnost
Vitřní obch.-cestovní ruch
Ostatní správa ve stavebnictví
Ost.zál.pozemních komun.
Provoz veř.sil.dopravy
Vodní hospodářství
Školné MŠ
Knihovna
Místní rozhlas
Zpravodaj
Zájmová činnosti v kultuře
Ostatní záležitosti v kultuře
Ostatní tělov.činnost
Využití volného času dětí
Ostatní zájm.čin.-koupal.
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba inž.sítí
Komunální služby a úz.roz.
Sběr a svoz kom.odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled zeleně
Pečovatelská služba
Přijaté sankční platby-pokuty
Požární ochrana
Činnost místní správy
Obecné příjmy-úroky ZBU
Ostatní činnosti
Neinvestiční dotace do rozp.
Převody z vl.fondů
Ostatní převody
Dotace-majet.újma
Dotace-Druž.spol.Rudy
Dotace investiční
Dotace - PHARE
Dotace -hasiči
Úvěr
Zůstatek r. 2004
Celkem

čerpání k 31.12 .2005 - Kč
6 008 402,00
1 940 700,00
326 755,00
6 748 841,00
1 076 040,00
1 093 411,00
10 608 916,00
278 870,00
44 608,00
19 660,00
6 968,00
110 000,00
96 780,00
886 153,00
8 100,00
7 979,00
2 890,00
22 600,00
3 759 486,00
15 250,00
53 213,50
5 250,00
8 100,00
59 850,00
241 099,50
5 110,00
6 819,40
172 000,00
122 774,95
168 890,00
846 857,00
18 572,00
2,00
1 287 220,50
407 065,60
22 560,00
15 000,00
281 340,00
3 700,00
20 440,00
321 468,50
46 187,68
1 500,00
1 397,60
1 397 600,00
80,00
108 005,07
310,00
216 228,50
10,68
10 675,00
100,00
98 905,31
3 700,00
3 295 000,00
2 600,00
2 736 575,82
168,10
168 100,00
19 000,00
18 999 999,98
225,00
225 531,55
64 443,38
64 434 050,86

schv.R.-v tis.
úprava R -v tis.
6 100,00
6 100,00
1 830,00
1 830,00
420,00
420,00
6 600,00
6 900,00
1 076,00
1 800,00
1 200,00
1 100,00
9 850,00
10 050,00
300,00
200,00
45,00
45,00
7,00
5,00
4,00
100,00
100,00
100,00
100,00
870,00
870,00
8,00
3,00
30,00
20,00
2,00
2,00
5,00
100,00
100,00
30,00
23,00
3 700,00
3 700,00
15,00
45,00
50,00
6,00
6,00
10,00
10,00
40,00
50,00
150,00
230,00
0,00
5,00
5,00
7,00
200,00
192,00
150,00
120,00
188,00
188,00
859,00
910,00
17,00
17,00
0,00
2 750,00
1 280,00
300,00
400,00
40,00
25,00
15,00
330,00
300,00
10,00
4,00
15,00
40,00
325,00
25,00
35,00
1 397,00
80,00
310,00

22 801,00
13 153,00
150,00
18 450,00
225,00
94 823,00
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7.1.2. Vydání
Oddíl
1014
2140
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2339
3113
3314
3322
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3529
3543
3612
3631
3632
3633
3613
3635
3639
3722
3729
3745
4182-86
4314
4319
5311
5512
6112
6171
6310
6330
6399
6402
6409
8124

Název
Ozdravování zvířat
Turismus - skanzen+cyklos.
Pozemní komunikace
Doprava a chodníky
Dopravní obslužnost a ČSAD
Dopravní značky
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Hráz + pozemky
Základní škola
Knihovna
Zámek-úroky-úvěr
Činnost regist.cirkví
Rozhlas
Zpravodaj
Zájmové činnost v kultuře-KD
Kultura obce
Sportovní zařízení v obci
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětíOstatní zájmová činnosti-koupal
Všeobecná ambul.péče
Ostatní ústavní péče
Pomoc zdravotně postiž.
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inž.sítí
Nebytové hospodářství
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Příspěvky sociální
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin.operací
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanační vypoř.min.let
Ostatní činnosti
Splátky úvěrů

schvalený rozpočet

skutečnost k
31.12.2005
29 048,00
289 917,66
14 894 121,19
4 999 425,00
128 878,61
190 202,50
688 750,67
6 789 289,13
93 961,00
2 781 469,00
473 227,60
2 896,50
199 868,00
42 697,00
66 246,92
681 816,14
1 065 937,75
515 136,00
25 110,00
762 758,68
296 959,80
58 109,50
29 750,00

5 500,00

30,00
310,00
14 900,00
5 100,00
130,00
200,00
720,00
7 000,00
95,00
2 769,00
520,00
3,00
200,00
50,00
75,00
740,00
1 100,00
550,00
25,10
840,00
315,00
80,00
29,75
0,00
350,00
750,00
140,00
16,00
700,00
100,00
1 742,00
1 000,00
200,00
1 650,00
24,00
220,00
60,00
120,00
5 450,00
1 100,00
4 825,00
750,00
390,00
1 825,00
38,00
1 667,55
5 544,00

94 823,00

64 443,40

59 792 150,50

40,00
330,00
11 862,00
2 275,00
170,00
200,00
720,00
15 930,00
160,00
2 550,00
610,00
20,00
200,00
50,00
75,00
680,00
875,00
1 270,00
0,00
290,00
315,00
115,00
50,00
350,00
1 065,00
200,00
40,00
990,00
150,00
29 752,00
915,00
255,00
1 200,00
24,00
210,00
10,00
120,00
4 960,00
1 100,00
5 095,00
1 160,00
390,00
2 510,00
40,00

Celkem

upravený rozpočet

274 000,15
608 408,45
136 871,94
15 986,90
693 379,07
77 530,00
438 935,00
951 297,50
165 380,50
1 561 558,50
7 000,00
218 188,31
89 605,50
114 117,70
5 439 866,05
1 040 966,30
4 539 139,72
581 855,59
480 699,67
1 601 048,50
38 967,50
67 771,00
5 544 000,00

Zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2005 činí 4 641 900,36 Kč.
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7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu Obecního úřadu Bolatice za rok 2005
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl fondu

80.000,00

79.074,00

Splátky půjček

15.000,00

12.054,00

Zůstatek roku 2003

135.235,05

135.235,05

Celkem

230.235,05

226 363,05

Rozpočet

Skutečnost

Příspěvek na stravování

20.000,00

14.856,00

Schůzová činnost, kultura a sport

15.000,00

7.717,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

26.000,00

24.000,00

Příspěvek na ošatné

30.000,00

27.500,00

Půjčky

70.000,00

0,00

Odměny a dary

10.000,00

3.500,00

Sociální výpomoc návratná

5.000,00

0,00

Sociální výpomoc nenávratná

5.000,00

0,00

Ostatní – očkování

10.000,00

3.772,00

Rezerva

12.235,05

0,00

Příspěvek na pojištění

27.000,00

18.000,00

Celkem

230.235,05

99.345,00

Vydání:

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2005

127 018,05 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení rok 2005
Částka v Kč

Název
Počáteční stav k 1. 1. 2005

412.175,41

Půjčky občanům

850.000,00

Půjčka OÚ – obnova BF obce

216.228,50

Poplatek za vedení účtu

6.274,46

Splátky půjček od občanů

786.230,20

Splátky půjček od obce

291.620,60

Úroky

49.707,77

Převod do fondu dle vyhlášky – prodej bytů

2.000,00

Vrácení poplatku od občanů

1.337,00

Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2005

470.568,02
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7.1.5. Získané dotace v roce 2005
Zeleň
Propagace družebních vesnic
SDH Bolatice – mzdové prostředky
SDH Bolatice – neinvestiční náklad
Nákup hasičského vozidla
Dostupnost turistických objektů
Dostupnost turistických objektů
Výstavba infrastruktury
CELKEM

7.2.

10 675,00
98 905,31
150 000,00
18 100,00
1 999 000,00
1 296 000,00
1 175 920,92
1 560 654,90
6 309 256,13

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2005

a) Vodné a stočné + SIPO
b) Správní poplatky
c) Komunální odpad
d) Prodej bytů - Nádražní 1
e) Místní poplatky - automaty
f) Pokuty - stavební úřad
g) Prodej zařízení TS - HIM
h) Nájemné Opavice
i) Pokuty KPP
j) Nájemné
k) Nezaplacené faktury
l) Náklady řízení
m) Poplatky ze psů
n) Věcné břemeno
Celkem

Nedoplatky
137.534,00
2.000,00
13.549,00
45.500,00
9.000,00
500,00
0,00
23.344,00
11.000,00
51.180,00
130.191,40
1.500,00
1.800,00
11.268,00
438 366,40

Pohledávky k 31. 12. 2005

432.560,55 Kč

Přeplatky
1.635,00

4.170,85

5 805,85

ad. a) - jedná se o nedoplatky za poslední období a jednu nezaplacenou vystavenou na konci
roku 2005 se splatností v roce 2006
ad. b) - poplatky vyměřené na konci roku
ad. c) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku a nezaplacení poplatku v roce 2005
ad. d) - prodej bytů na ul. Nádražní
ad. e) - místní poplatek za automaty firmy RB Robot, dluží částku 9.000,- Kč
ad. f) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. h) - převedeno do 2006
ad. i) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. j) - poplatníci za nebytové prostory
ad. k) - faktury vystavené na konci roku 2005
ad. l ) - jedná se o dva občany
ad. m) - poplatky za psa za rok 2005
ad. n) - splatné v roce 2006
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7.3.

Úvěry obce Bolatice
Účel

Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kan. 2002
Výstavba v obci 2004
Půjčka SFŽP
Půjčka FRB
Výstavba v obci 2005
Zůstatek úvěru celkem
Zůstatek půjček celkem

Úvěr celkem
11.000.000,00
3.426.872,30
15.000.000,00
3.409.000,00
2.200.000,00
10.000.000,00

Zůstatek
k 31. 12. 2005
8.000.000,00
2.394.872,30
15.000.000,00
2.553.000,00
2.200.000,00
10.000.000,00

Začátek
úvěru
2001
2002
2004
2005
1999
2005

Splatnost
2010
2010
2014
2008
2009
2013

35.394.872,30 Kč
4.753.000,00 Kč

8. Možná strategie vývoje v obci
8.1.

Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna se připravuje na pozemcích u hřiště FK Bolatice (realizace od
roku 2004, dokončení zóny by mělo být v roce 2006)
- možný rozvoj služeb v obci (optik, ubytování, opravna obuvi, sklenářství, úklidové
služby, opravna kol,...)

8.2.

Podpora místních podnikatelů
- účast podnikatelů při výstavbě v obci
- pronájem obecních prostor a pozemků za přiměřenou cenu
- informace podnikatelů o možnostech získání levných úvěrů a o chybějících
službách v obci
- informace podnikatelů o možnostech získávání dotací z programů státu, EU
- budování parkovišť obci

8.3.

Rozvoj bydlení
- výstavba bytů (podpora výstavby řadových domů na ul. Květinová a bytových
domů na ul. Družstevní v letech 2006 - 2010)
- příprava pozemků pro výstavbu dalších rodinných domků v obci v letech
2008 - 2012)
- podpora modernizace bytového fondu - půjčky (realizace i v následujících letech)
- rozvoj infrastruktury (realizace průběžně)
- informace podnikatelské veřejnosti o možnostech výstavby bytových domů
a rodinných domů v obci (propagační letáky, prezentace na výstavách)

8.4.

Sociální oblast, zdravotnictví
- nadstřešení a rozšíření budovy zdravotního střediska pro rozšíření a zlepšení
lékařské péče (realizace v roce 2008 - 2009)
- podpora aktivit dříve narozených občanů
- ordinace ženského lékaře
- pomoc sociálně slabým rodinám
- včasné řešení rodinných problémů (podpora služeb psychologa v obci, komise
sociální a zdravotní)
- bezbariérové vstupy do veřejných budov a na chodníky
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8.5.

Turistický ruch a sport
- koupaliště - rozšíření sportovního centra v areálu koupaliště, ubytování (realizace
v letech 2006 – 2010)
- vybudování turistických stezek a cyklostezek (realizace průběžně)
- budování sportovišť pro děti i sportovce (realizace v letech 2005 - 2008)

8.6.

Školství a mládež
- vybudování nové tělocvičny (realizace v roce 2006)
- rekonstrukce škol. budov - nadstřešení,... (realizace v letech 2007 - 2010)
- budování posezení pro mládež (Marakana, Důlek, skládka)

8.7.

Ochrana před povodněmi
- opravy hrází, uzávěrů hrází (realizace v letech 2006 - 2008)
- obnovení polních cest (průběžně)
- zatravnění části pozemků u hrází (realizace v letech 2006 - 2007)
- výstavba nových hrází na ul. Družstevní a Polní (2007-2009)

8. 8.

Životní prostředí
- výsadba nové zeleně (realizace průběžně)
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách (realizace průběžně)
- separace odpadů
- budování mokřadů, rybníků (výhledově)
- budování ČOV Bolatice (2005 - 2006)
- opravy místních komunikací (realizace průběžně v letech 2005 - 2009)

8. 9.

Doprava a bezpečnost
- zavádění kamerových systémů
- osvětlení přechodů pro chodce
- stavební úpravy hlavních komunikací za účelem snížení rychlosti (ostrůvky,
zvýšené přechody pro chodce, kruhová křižovatka,..)
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