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1.1. Název obce, sídlo, IČO: Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3, 747 23
IČO: 00299847
Bankovní spojení: Čs. a.s. Opava
Číslo účtu: 1847205399/0800
1.2. Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=146

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 1.díl

Page 3 of 6

1.2.1. Starosta obce:
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, nar. 4. 1. 1958, bytem Bolatice,
Hornická 29.
Starosta obce byl zvolen starostou na ustavujícím 1. zasedání obecního zastupitelstva
26. listopadu 1998 - č. usnesení 3/1.
1.2.2. Obecní rada:
Obecní rada je pětičlenná a byla zvolena na ustavujícím zasedání OZ dne 26. 11. 1998
č. usnesení 3/1: - starosta obce (uvolněný) - Mgr. Herbert Pavera
- zást. starosty (neuvolněný) - Karel Kupka
- další členové rady - Mgr. Dagmar Tielová
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík
1.2.3. Obecní zastupitelstvo:
Obecní zastupitelstvo je 17 členné, zastupitelé byli zvoleni v místních volbách ve dnech
13. -14. listopadu 1998 a na ustavujícím zasedání 26. 11. 1998 splnilo 16 členů OZ
slib,
dne 19. 1. 1999 na 2. zasedání OZ splnil slib člena OZ p. Karel Ostárek.
Adamcová Kristina, Kupka Karel, .Mlýnek Jiří, Slivka Radek,
Bolacká Kristina, Mgr.Neuwirth Josef, Mgr. Tielová Dagmar,
Fus Petr, Ostárek Karel, Václavík Gerhard,
Kozelek Josef, Mgr.Pavera Herbert, Vehovský Richard,
Kupka Jan, Ing.Ricka Josef,
1.3. Další údaje o obci
1.3.1. Historie a současnost obce
1.3.1.1. Historie obce:
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na
Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Heneberky), která byla založena 3. 6.
1786
a k Bolaticích byla připojena v roce 1893.Scheffczik Josef,
Bezděk Tomáš, Ing
-4-

Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan Sobieský s vojskem, když táhl na pomoc Vídni
obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen sv. Stanislavu, polskému
patronovi, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli Cisterciáci v Bolaticích v roce 1724-1729 ranně barokní
zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli Panny Marie a posléze
menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého.
Obec prošla pohnutou historií. Od roku 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět do
majetku Československa, za 2. sv. války opět patřila Německu a teprve od roku 1945 se stala
natrvalo součástí České republiky.
Všechny změny se výrazně odrazili 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.
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1.3.1.2. Současnost obce:
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m.
Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký
Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v
nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 329 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu v bývalé
pískově u soutoku Černého potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.
V obci žije v současné době 4 146 lidí (k 31. 12. 1999), je zde postaveno 1 038 domů a
9 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod a plynovod a
téměř všichni na veřejnou kanalizaci (mimo část Borové na ul. Okružní).
V Bolaticích se nachází nákupní středisko Jednoty, Česká pošta, Česká spořitelna,
zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4
kaple, koupaliště, kulturní dům, kino, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan,
zaměstnávající více jak 600 zaměstnanců, zemědělské družstvo Opavice a.s.,
obhospodařující 627 ha polí, 16 soukromých zemědělců, pekárna, 8 restaurací a
hospod,
13 soukromých obchodů a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti
autodopravy, dopravy aut, stolařství, kadeřnictví, čalounictví, kovářství, instalatérství
atd.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek.
1.3.2. Obyvatelstvo:
-5-

Z celkového počtu 4 146 obyvatel je 19 % obyvatel předproduktivního věku
66 % obyvatel produktivního věku
15 % obyvatel poproduktivního věku
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR. Obecní úřad neeviduje dvojí
občanství občanů.
V obci žije 13 cizinců (z toho 2 Němci, 6 Poláků a 5 Ukrajinců) tento údaj není ověřený,
protože tito občané jsou evidováni jen u cizinecké policie.
1.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 1999
1.3.3.1. Celkový majetek obce je v hodnotě 140 158 348,18 Kč
Budovy 40 536 935,90
Stavby (kanalizace, komunikace,...) 56 811 187,00
Stroje, zařízení, DKP 6 531 931,40
Pozemky 14 664 623,00
Porosty 52 731,00
Rozestavěné stavby (zámek, komunikace,..) 20 967 089,84
Nehmotné investice (POV, projekty, studie) 273 850,00
Akcie (Česká spořitelna á 100,- Kč) 320 000,00
(Budovy obce jsou pojištěny u České živnostenské pojišťovny na 213 000 000,- Kč)
1.3.3.2. Budovy v majetku obce
- zámek Bolatice ul. Hlučínská 3 parc. č. 1
- budova bývalého OÚ ul. Hlučínská 6 536/2
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- budova sběrny DS ul. Hlučínská 409/2
- budova čekárny AN ul. Opavská 11/125 690/6
- budova zdravot. střediska ul. Opavská 7 1109
- budova obytný dům ul. Družstevní 23 2751/6
- budova kulturní dům ul. Svobody 10 171
- budova turistic. základny ul. Svobody 15 127
- budova MŠ (1. pavilón) ul. Luční 13 92/2
(2. pavilón) ul. Luční 15 92/3
- budovy ŠJ, ŠD ul. Luční 17 102,103
- budovy ZŠ (horní pavilón) ul. Školní 9/539 93
(dolní pavilón) ul. Školní 9/540 94
(tělocvična) ul. Školní 9/475 96
- rodinný dvojdomek v areálu ZŠ ul. Slunečná 5/ 95
- skleník ZŠ 98/2
- kotelna ZŠ ul. Slunečná 270 98/3
- budova nový hřbitov ul. Slunečná 2414/5
- budova koupaliště ul. Ke Koupališti 21 984/4
-6-

-

hasičárna SDH Bolatice ul. Souběžná 5 1127/2
budova MTZ ul. Ratibořská 68/1
vodojem Bolatice u Albertovce 1172/2
čerpací stanice Náplatky 2798/3
budova MŠ Borová ul. Hlavní 45 1986
hasičárna SDH Borová ul. Bělská 41 2247/4
rodinný dům na Borové ul. Hlavní 72 2118/1
rodinný dům na Borové ul. Úzká 17 (polovina RD) 2192
vodojem na Borové ul. Bělská 2248/3

1.3.4. Podnikatelé v obci:
Největší podnik v obci je a.s. Lanex, Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávajících na 600 zaměstnanců.
Významným podnikem, co se týká hospodaření s majetkem a zaměstnávání občanů, je
Opavice a.s. Bolatice, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, u které pracuje
asi 90 lidí.
Další podnikatelské subjekty:
- Česká spořitelna, Česká 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
- SaBon Bolatice - prodejna s nábytkem
- Malhvo - prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- Autodoprava A. Duda - autodoprava, dílny, garáže
- J. Loskot - prodej montáž, servis filmové techniky, elektrotechniky do kin
- Keramika M. Monsberger - výroba a prodej keramiky
- DAJPP s.r.o. P. Musiol - výrobky z lan
- DK 1 - ing. D. Kozel - stavební a projekční firma
- EN¤- sys - řídící systémy
- Zahradnictví Mazal - pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře
- APE - A. Pěcháček - elektromontážní práce
- Kogapharm Vítkov - výdejna léků
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- Isotra - výroba žaluzií, garážových vrat
- Bižuhara - bižuterie, vánoční ozdoby
- dále 8 autoopraven, 12 obchodů (s potravinami, textilem, smíšené potřeby,
elektrotechnika, květiny), 6 kadeřnic, cestovní kancelář, dvě cukrárny, devět
restaurací a hospod
- stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů
a řemeslníků

K 31.12. 1999 měla obec Bolatice 4 146 obyvatel, což je o 12 méně než v roce 1998 a o
20 méně než v roce 1997.
Průměrný věk obyvatel obce je 36,1 let, průměrný věk mužů 34,8, žen 37,4.
Z celkového počtu 4 146 obyvatel je - 2 112 žen
- 797 mladších 16 let (381 dívek)
- 605 starších 60 let (363 žen)
- z toho 38 starších 80 let (29 žen)
- 5 starších 90 let (3 ženy).
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1.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Okresním ú
řadem v Opavě, ministerstvy
1.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
1.3.5.1.1. Sdružení obcí
- Obec Bolatice je členem 'Sdružení obcí Hlučínska', která má 27 členů.
Členský příspěvek do sdružení je 1,- Kč/občan. Cílem sdružení je vzájemná spolupráce obcí,
rozvíjení tradic Hlučínska.
- Obec je členem 'Sdružení obcí Horního Slezska a Severní Moravy, které má více jak
70 členů (25 z okresu Opava). Členský příspěvek je 0,50 Kč/občan.
Sdružení usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí Moravy a Slezska.
- V prosinci r. 1999 schválilo OZ pod č.usnesení 54/9/i vstup obce do Sdružení Silesia
(Euroregion). Počet členů a členský příspěvek bude určen v průběhu roku 2000.
1.3.5.1.2. Spolupráce, kontakty s obcemi
V prosinci roku 1999 schválilo OZ pod č. usnesení 54/9/ch spolupráci s obcí Rudy Wielky z
Polska /ZŠ Bolatice navázala kontakt se školou z obce Rudy již v průběhu roku 1999/.
1.3.5.2. Spolupráce s Okresním úřadem v Opavě
Spolupráce obce s OkÚ v Opavě je na velmi dobré úrovni. Po dobu celého roku se nestalo, že by
zaměstnanci Okr. úřadu odmítli odpověď nebo spolupráci.
Nejčastější spolupráce byly s referáty:
- Regionálního rozvoje - rekonstrukce zámku
- Program obnovy vesnice
- výstavba bytů, půjčky na modernizaci bytového fondu
- Životního prostředí - kolaudace hráze č. V
- stavební povolení na hráz č. IV, VII, VIII
- stavební povolení vodovod Borová (rekonstrukce)
- kolaudace vodovodu III. etapa a Borová
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- doporučení výstavby kanalizace a ČOV Borová
- rekultivace skládky - zeleň
- nový vrt na Koňském
- Majetkoprávní - převedení pozemků z majetku státu na obec na autobusovém nádraží (u
prodejny textilu - Švančar)
- převedení pozemků z majetku státu na obec v 'Ruždině'
- Sociálních věcí - výkon občanů na civilní službě
- Pozemkový úřad - informace o pozemcích u hřiště FK
- informace pro výstavbu ČOV Borová a vrtu na Koňském
Jediným bodem, který zatím nemá řešení, je pozemek hřiště na Ruždině, kdy OkÚ v Opavě zatím
neví, jak postupovat.
-81.3.5.3. S ministerstvy a dalšími
- Pozemkový fond Opava - vyjádření ke stavbě vrtu na Koňském
- vyjádření ke stavbě Kanalizace a ČOV Borová
- převod státních pozemků na obec (u hřiště FK)
- Ministerstvo financí ČR - státní dotace na opravu hráze č. V
- Ministerstvo regionálního rozvoje - státní dotace na výstavbu tří bytů na Borové
- státní půjčka na modernizaci bytového fondu
- Ministerstvo životního prostředí - státní dotace a půjčka na výstavbu Kanalizace a ČOV BolaticeBorová
Agentura ochrany přírody - státní dotace na hráz č. V (a kolaudace )
a rozvoje krajiny - státní dotace na hráze č. VII, IV,VIII
1.3.6. Investiční a další výstavba v obci v roce 1999
Největší investicí v roce 1999 byla rekonstrukce zámku Bolatice (stavba zkolaudována v říjnu
1999).
Další velkou investicí bylo zahájení rekonstrukce ul. 1. Máje, dokončení rekonstrukce ul. Hornická
a opravy místních komunikací Polní, Lesní, K Lesu.
Ostatní investiční akce:
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- výstavba tří bytů na Borové (stavba zkolaudována v říjnu 1999)
- výstavba materiálně technické základny
- rekultivace skládky Borová
- sociálky u kostela (stavba zkolaudována v listopadu 1999)
- rekonstrukce hráze č. V (stavba zkolaudována v květnu 1999)
- výstavba hráze č. VIII u lesa
- bezbariérový přístup do budovy OÚ (ohlášení)
- úprava střechy hospodářské budovy na novém hřbitově (stavba zkolaudována v říjnu 1999)
- výstavba chodníků na řadovkách
- obezdění prostoru suterénu bývalé budovy OÚ
- kanalizace na ul. Družstevní /u p. Baránka/ - (zkolaudováno v říjnu 1999)
- zahájení výstavby sociálek v hasičské zbrojnici Bolatice
- rekonstrukce sociálek v budově ZŠ (ohlášení)
- dokončení rekonstrukce mostku na Černém potoce (ohlášení)
- plynofikace koupaliště (zkolaudováno v březnu 1999)
- rekonstrukce sociálek na koupališti (ohlášení)
Další stavby a opravy:
- oprava sauny na koupališti
- oprava chodníku na ul. Svobody (u obchodu p. Kocura)
- stavební úpravy v jídelně MŠ, ZŠ
- úpravy chodníků na starém hřbitově
-9-

- nátěr oken ve zdrav. středisku a v obytném domě na ul. Družstevní
- zahájení výstavby hřiště na ul. Družstevní
- izolace zdiva budovy turistické základny
- opravy chodníků na Borové, v Bolaticích

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=147

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 2.díl

Page 4 of 13

- výsadba zeleně (obecní lesík, polní cesty, místní komunikace, skládka)
- a další
1.3.7. Výběrová řízení v roce 1999
a) Rekonstrukce zámku v Bolaticích
Bylo osloveno: 7 firem
Bylo přijato: 6 nabídek
z toho 2 byly vyloučeny pro nesplnění zadávacích podmínek soutěže
Byla vybrána: Firma Stawex s.r.o. z Opavy
b) Prodej pozemku na ul. Družstevní, parc. č. 2751/1 o výměře 800 m2
Byla přijata: 1 nabídka
Výběrová komise vybrala: p. Františka Černotu z Bolatic
c) Pronájem nebytových prostor v budově OÚ Bolatice za účelem zřízení výdejny léků
Byly přijaty: 4 nabídky
Výběrová komise vybrala: Firmu Kogapharm Vítkov
d) Půdní vestavba, přístavba věže, stavební úpravy požární zbrojnice na Borové
Bylo osloveno: 7 firem
Byly přijaty: 4 nabídky do soutěže
z toho byla 1 nabídka vyloučena pro nesplnění zadávacích
podmínek soutěže
Komisí byla vybrána: Stavební firma Petr Šafrán z Opavy
e) Rekonstrukce místní komunikace 1. máje
Bylo osloveno: 5 firem
Byly přijaty: 4 nabídky
z toho byla vyloučena 1 nabídka pro nesplnění zadávacích podmínek soutěže
Komisí byla vybrána: Stavební firma Petr Šafrán z Opavy

- 10 -

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=147

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 2.díl

Page 5 of 13

f) Rekonstrukce vodní nádrže č. IV (a č. VIII) a zatrubnění stávajícího rigolu u nádrže č. IV
kanalizačním potrubím
Bylo osloveno: 11 firem
Bylo přijato: 11 nabídek do soutěže
z toho byly 4 nabídky vyloučeny pro nesplnění zadávacích podmínek soutěže
Výběrová komise rozhodla rozdělit stavbu na dvě části a vybrala tyto firmy:
1. Hráz č. IV a č. VIII - Ingstav Opava a.s.
2. Zatrubnění úpolu od hráze č. IV - Stavební firma Petr Šafrán z Opavy

g) Pronájem nebytových prostor v bývalé budově OÚ
Bylo přijato: 5 nabídek
Výběrová komise vybrala: P. Blanku Freitovou - pronájem bývalé zasedačky OÚ
a kanceláře zástupce starosty
firmu Lanex a.s. - pronájem bývalé místnosti starosty
a sekretářky
/firma nakonec odstoupila od pronájmu/
Kondor Bolatice - pronájem místností bývalého stavebního úřadu
Norberta Zajíčka - pronájem bývalé místnosti ekonomky
Jana Šůse - pronájem bývalé místnosti pokladní
/p. Šůs nakonec odstoupil od pronájmu/

h) Protipovodňová hráz č. VII na ul. Ke Koupališti
Bylo osloveno: 5 firem
Bylo přijato: 5 nabídek do soutěže
Byla vybrána: Stavební firma Petr Šafrán z Opavy
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ch) Pronájem suterénu v bývalé budově OÚ Bolatice o ploše 100 m2
Byla přijata: 1 nabídka
Výběrová komise rozhodla zrušit výběrové řízení, neboť předložená nabídka naplnila podnikatelský
záměr v sortimentu služeb požadovaných Obecní radou v Bolaticích.

- 11 2. Z jednání obecní rady, obecního zastupitelstva a komisí

2.1. Z jednání obecní rady
2.1.1. Počet jednání OR, účast členů rady na jednání
V roce 1999 se uskutečnilo 25 jednání OR. Účast na jednání: Mgr. H. Pavera 25
K. Kupka 24
Mgr. D. Tielová 24
Mgr. J. Neuwirth 25
G. Václavík 24
Důvod nepřítomnosti - nemoc, pobyt mimo obec.
Hosty jednání OR byli:
Maxmilián Sněhota, Radek Sněhota (9. 2.) - řešení dluhu za pronájem koupaliště
Ing. Jiří Mlýnek ( 23.2., 23.3. 18. 5.) - rozpočet, výběrová řízení
10 členů OZ (10. 11.) - problémy s pitnou vodu, ...
OR projednala na svých zasedáních více jak 400 bodů.
2.1.2. Vybráno z jednání rady - OR schválila
- 17/4/d - přijetí nového zaměstnance p. K. Číže od 1. 4. 1999
- 17/4/f - smlouvu na poradenské služby v oblasti BOZ a PO s firmou TPO
- 17/4/l - projekty OÚ k nadaci VIA zaměřených na zeleň a pro seniory
- 64/11/a - vnitřní platový řád OÚ
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- 71/12/g - nové členy finanční komise paní Z. Ballarinovou a B. Slivkovou
- 102/17/f - provozní řád vodovodu
- 117/20/c - nového člena finanční komise p. Otty Preusze z Bolatic
- 117/20/d - přijetí p. S. Baránka ze Štěpánkovic k výkonu civilní služby u OÚ
- 119/21/b - přijetí nové zaměstnankyně paní G. Bočkové
- 119/21/c,d - přijetí p. D. Dudy z Borové a p. V. Jaskuly z Bolatic k výkonu civilní služby u OÚ
- 125/23/d - pronájem obecního bytu na ul. Družstevní 19, sl. Janě Jakšové
- 137/26/f - ocenění věcnými dary dobrovolné hasiče z Bolatice (6) a z Borové (1)
- 137/26/ch - přijetí p. K. Gvoždíka do zaměstnání u OÚ od 1. 1. 2000
- 140/27/d,f - přijetí p. J. Halfara ze Štěpánkovic (od 1. 6.) a p. P. Jarkulische (od 1. 6.) k výkonu
civilní služby u OÚ
- 144/28/ch - bezplatný pronájem sálu KD a hřbitovního místa pro pohřeb p. kanovníka A. Lanči
a schválila umístění hrobu p. A. Lanči u dřevěného kříže na novém hřbitově.

2.2. Z jednání obecního zastupitelstva
2.2.1. Počet jednání OZ, účast členů OZ na jednáních
V roce 1999 se uskutečnilo 8x jednání OZ a další 3 setkání členů OZ.

- 12 -

Účast na jednáních:
J. Scheffczik 5 (+ 2) G. Václavík 7 (+ 2)
J. Kupka 7 (+ 3) K. Ostárek 7 (+ 3)
K. Bolacká 8 (+ 2) Mgr. J. Neuwirth 7 (+ 3)
J. Kozelek 8 (+ 2) P. Fus 7 (+ 2)
T. Bezděk 6 (+ 1) R. Slivka 7 (+ 3)
Mgr. H. Pavera 8 (+ 3) Ing. J. Ricka 6 (+ 3)
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K. Kupka 7 (+ 2) K. Adamcová 7 (+ 3)
Mgr. D. Tielová 7 (+ 3) R. Vehovský 7 (+ 3)
Ing. J. Mlýnek 6 (+ 1)
Důvodem nepřítomnosti - nemoc, pobyt mimo obec.
OZ projednalo na svých jednáních více jak 140 bodů.
2.2.2. Vybráno z jednání OZ - OZ po projednání schválilo:
- 5/2/f - prodej akcií SME a.s. a České spořitelny a.s.
- 5/2/h - úvěr ve výši 5 000 000,- Kč u Čs spořitelny na dokončení zámku
-5/2/i,k - odkoupení pozemků od vlastníků pro vybudování hráze č. VII a č. VIII
a pod hrází č. IV
- 5/2/r - změny SÚP
- 14/3/ch - výběrové řízení na zřízení lékárny
- 14/3/i - podání žádosti obce k OkÚ v Opavě na poskytnutí státní půjčky na modernizaci bytů
-14/3/k - rozpočet obce jako vyrovnaný ve výši 32 982 800,- Kč a přijetí kontokorentního úvěru
ve výši 1 000 000,- Kč
- 14/3/g - prodej 800 m2 na ul. Družstevní p. F. Černotovi
- 17/4/g - přihlášku obce do soutěže 'Vesnice roku'
- 20/4/d - prodej pozemku o výměře 23 m2 na ul. Družstevní p. R. Pagáčovi (garáž)
- 29/5/c - bezúplatný převod pozemku na autob. nádražní z majetku státu do majetku obce
- 29/5/e - prodej pozemku parc. č. 1984 a) o výměře 76 m2 manželům Hluchníkovým z Borové
- 29/5/h - prodej 188 m2 pozemku parc. č. 2751/4 budoucím vlastníkům obytného domu
č. 646/27 na ul. Družstevní
- 32/6/e - prodej pozemku parc. č. 2751/3 o výměře 194 m2 budoucím vlastníkům obytného
domu č. 643 na ul. Družstevní
- 39/6/g - podání žádosti o dotaci a půjčku ke SFŽP na výstavbu 'Kanalizace a ČOV Borová'
- 54/9/g - obnovení kontokorentního úvěru u Čs. spořitelny ve výši 1 000 000,- Kč.
- 54/9/ch - spolupráci obce Bolatice s polsku vesnicí Rudy Wielky
- 54/9/i - účast obce Bolatice ve sdružení měst a obcí Euroregion Silesia
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- 54/9/j - prodej pozemku parc. č. 147 o výměře 110 m2 sl. M. Matelské.

- 13 2.3. Z jednání komisí:
U OÚ Bolatice pracuje pět komisí:
a) Komise finanční - předseda ing. Jiří Mlýnek
ing. Josef Ricka
Milada Bortlíková
Zdenka Ballarinová
Otto Preusz
b) Komise kontrolní - předseda Kristina Bolacká
Josef Scheffczik
Tomáš Bezděk
Richard Vehovský
Petr Fus
c) Komise přestupková - předseda JUDr. Mario Hartmann
MUDr. Jiří Andreas
Evelina Dudová
Josef Tiemel
d) Komise sociální - předseda Kristina Jochimová
Marcela Bochňáková
Jan Kupka
Josef Majda
e) Komise pro občanské záležitosti - předseda Kristina Adamcová
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Jiří Langer
Josef Kozelek
Karel Ostárek
Marcela Bochňáková
Komise pracují velmi dobře, scházejí se minimálně 4 x ročně (komise pro občanské záležitosti 6x).
3. Informace o Obecním úřadu Bolatice

3.1. Organizace OÚ
3.1.1. 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 9 (1-sekretariát, 1- zemědělská a majetkoprávní agenda, 1 - matrika,
1 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka, mzdová účetní, 1 - stavební technik, 2 stavební úřad) a sedm správních zaměstnanců (z toho šest dělníků a jedna uklízečka).
- 14 -

Nově přijatým zaměstnancem je od 1. 4. 1999 p. Karel Číž, zedník a od 1. 11. 1999 je novou
zaměstnankyní paní Gabriela Bočková, která nastoupila na místo referentky agendy majetkoprávní
a kulturní za paní Evu Dudovou, která odešla k 31. 12. 1999 do starobního důchodu.
Dále u OÚ v roce 1999 pracovalo šest občanů na civilní službě (v průběhu roku se jich vystřídalo
10), několik nezaměstnaných občanů na veřejně prospěšných pracích (v průběhu roku 10) a
několik brigádníků pracujících střídavě u OÚ od června do října (25), tři osoby pracovali na dohodu
o prac. činnosti (právník, uklízečka autob. nádraží, sociálek na hřbitově).
3.1.2. Řízení práce:
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
Správní zaměstnance, nezaměstnané, brigádníky a občany na civilní službě řídí stavební technik
Pavel Koch, v jeho nepřítomnosti Rudolf Balarin.
Za správnost při výstavbě zodpovídá stavební technik Pavel Koch a Karel Číž.
3.2. Údaje o zaměstnancích
3.2.1. Kvalifikační a platové zařazení:
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-------------------------------------------Jméno Kvalifikace Platové zařazení
Třída/Stupeň
-------------------------------------------Gabriela Bočková ÚSO 7/6
-------------------------------------------Marcela Bochňáková ÚSO 7/8
-------------------------------------------Milada Bortlíková ÚSO 8/10
-------------------------------------------Janetta Gratzová ÚSO 7/7
-------------------------------------------Pavel Koch ÚSO 8/5
-------------------------------------------Petr Ricka ÚSO 8/8
-------------------------------------------Ing. Miroslav Selingr VŠ 9/10
-------------------------------------------Eliška Vitásková ÚSO 7/10
--------------------------------------------

- 15 -------------------------------------------Jméno Kvalifikace Platové zařazení
--------------------------------------------
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Rudolf Balarin vyučen - instalatér 7/12
-------------------------------------------Karel Číž vyučen - zedník 7/11
-------------------------------------------Karel Gvoždík vyučen - zámečník 7/11
-------------------------------------------Jiří Hellebrand vyučen - strojní zámečník 6/11
-------------------------------------------Lenka Jiříková vyučena - prodavačka 3/11
-------------------------------------------Miroslav Sněhota vyučen - zahradník 6/11
-------------------------------------------Alfréd Solich vyučen - nástrojář 6/11
-------------------------------------------Vojtěch Zoul vyučen - rubač, razič 6/11
-------------------------------------------3.2.2. Další vzdělávaní, vzdělávání zaměstnanců:
Eva Hanzlíková - 18. - 19. 5. 1999 informační zdroje na Internetu
(Vědecká knihovna Ostrava)
- 8. 12. 1999 Internet pro nevidomé, zraková knihovna (OKPB Opava)
Eliška Vitásková - 11. 5. 1999 sociální pojištění (Ostrava- Nová Radnice)
- 3. 6. 1999 odměňování (Ostrava - Nová Radnice)
- 29. 6. 1999 nemocenské pojištění (Opava- Na Rybníčku)
- 23. 9. 1999 všeobecné zdravotní pojištění (Opava- Na Rybníčku)
Mgr. Herbert Pavera - 7. 9. 1999 výběrová řízení a veřejná soutěž
(Ostrava- Nová Radnice)
Karel Kupka - 7. 9. 1999 výběrová řízení a veřejná soutěž
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(Ostrava-Nová Radnice)
Ing. Miroslav Selingr - květen 1999 dvoudenní školení ke stav. zákonu a stavebním úřadům
(Suchá Rudná)
Petr Ricka - květen 1999 - ' -
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This article is printed from Infoserver of village Bolatice, www.bolatice.cz

1.1.2000
Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 3.díl

3. 3. Hodnotící zprávy zam
ěstnanců OÚ (statistika)
3.3.1. Matrika, evidence obyvatel (v závorce údaje z roku 1998)
Narození: 32 dětí (33)
Uzavřená manželství: 11 v Bolaticích (16)
15 mimo Bolatice (26)
Úmrtí: 44 občanů (31)
Vydané druhopisy matričních dokladů: 31 (19)
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)
Vydané matriční doklady pro cizinu: - rodné listy 127 (78)
- oddací listy 131 (72)
- úmrtní listy 7 (--)
Potvrzení o žití: 86 (50)
Delegace sňatků: 5 ( 1)
Ověřeno podpisů na listinách: 804 (407)
Ověřeno opisů listin: 571 (282)
Žádosti o výpis z rejstříku trestů: 140 (121)
Přihlášeno osob: 45 (38)
Odhlášeno osob: 45 (48)
Posudky, zprávy o pověsti: 72 (81)
Počet obyvatel k 31. 12. 1997 4 166
Počet obyvatel k 31. 12. 1998 4 158
Počet obyvatel k 31. 12. 1999 4 146
Marcela Bochňáková
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3.3.2. Knihovna (v závorce údaje z roku 1998)
Počet knih celkem: 15 802 (15 783)
Naučná literatura po dospělé: 4 107 ( 3 923)
Krásná literatura po dospělé: 5 876 ( 6 138)
Naučná literatura pro děti: 1 258 ( 1 230)
Krásná literatura pro děti: 4 561 ( 4 492)
Počet čtenářů: 508 ( 457)
z toho čtenáři do 15 let 260 ( 254)
Počet návštěvníků: 5 086 ( 4 242)
Počet výpůjček celkem: 28 058 (21 751)
Eva Hanzlíková
- 17 3. 3. 3. Stavební úřad (v závorce údaje z roku 1998)
1) Kolaudační rozhodnutí celkem 132 (132)
- z toho k.ú. Bolatice 67 (92)
- ostatní 65 (40)
2) Stavební povolení celkem 143 (221)
- z toho k. ú. Bolatice 60 (70)
- ostatní 83 (151)
3) Ohlášení drobných staveb celkem 126 (64)
- z toho k. ú. Bolatice 96 (60)
- ostatní 30 (4)
4) Rozhodnutí o změně rozes. stav. celkem 10 (15)
- z toho k. ú. Bolatice 5 (6)
- ostatní 5 (9)
5) Rozhodnutí o odstranění stavby celkem 3 (4)
- z toho k. ú. Bolatice 3 (1)
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- ostatní 0 (3)
6) Rozhodnutí o změně úč. užívání celkem 6 (7)
- z toho k.ú. Bolatice 3 (3)
- ostatní 3 (4)
7) Rozhodnutí územní celkem 30 (14)
- z toho k. ú. Bolatice 22 (9)
- ostatní 8 (5)
8) Rozhodnutí o přestupku celkem 1 (6)
- z toho k. ú. Bolatice 0 (3)
- ostatní 1 (3)
9) Pasport stavby celkem 9 (10)
- toho k. ú. Bolatice 7 (6)
- ostatní 2 (4)
10) Sdělení ostatní 13 (15)
- toho k. ú. Bolatice 12 ( 6)
- ostatní 1 (9)
11) Stížnosti 2 (2)
- z toho k. ú. Bolatice 2 (2)
- ostatní 0 (0)
- 18 ROZHODNUTÍ CELKEM 646 (668)
- z toho k. ú. Bolatice 277 (258)
- ostatní obce 198 (232)
- ostatní došlé písemnosti 171 (178)
Ing. Miroslav Selingr
3.3.4. Podatelna (v závorce údaj z roku 1998)
K obecnímu úřadu došlo 922 podání, žádostí,... (970)
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Janetta Gratzová

3.3.5. Přestupky (v závorce údaj z roku 1998)
Komisi pro projednávání přestupků došlo v roce 1999 21 přestupků (26)
tj. o 5 přestupků méně než v roce 1998.
Z nich vyřízeno 20 přestupků (18)
- odloženo 1 přestupek (10)
(jedná se většinou o návrhové přestupky mezi osobami blízkými
a nezajištění psů jejími majiteli).
Vyřízeny byly takto:
4 přestupky byly vyřízeny projednáním bez uložení opatření
2 přestupky byly vyřízeny n a p o m e n u t í m
14 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové výši 4 000,-Kč
Odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 1999 žádné.
Stížnosti
V roce 1999 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost (mimo st. úřad).
Gabriela Bočková

3.3.6. Kulturní pořady (v závorce údaje z roku 1998)
- zájezdy do divadel 5x (5x)
- vydání zpravodaje 6x (4x)
- koncerty dechové hudby 3x (0)
- akce pro seniory 4x (2x)
- akce pro veřejnost 14x (7x)

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=148

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 3.díl

Page 5 of 15

- 19 4. Kontroly a závěry kontrol

4.1. Přezkoumání hospodaření za rok 1998
Dne 22. 4. 1999 provedli zaměstnanci OkÚ v Opavě kontrolu hospodaření obce Bolatice za rok
1998.
Závěr kontroly: Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 1998
nebyly zjištěny nedostatky, kontrolující souhlasí s účetní uzávěrkou bez výhrad.
4.2. Přezkoumání pojistného a provádění nemocenského pojištění v organizaci
Ve dnech 15. - 18. 1999 provedli zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě
kontrolu za uplynulé období 1997-1998.
Závěr kontroly: a) Organizace zajistí, aby byl pověřen pracovník k provádění soustavné kontroly
vyplácených nemocenských dávek
b) Organizace zajistí, aby byly plněny všechny povinnosti při poskytování dávek nemocenského
pojištění
c) Organizace doplatí zaměstnancům vyčíslené nedoplatky dávek nemocenského pojištění
4.3. Přezkoumání provádění důchodového pojištění
Dne 9. 12. 1999 provedla zaměstnankyně Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě kontrolu
na úseku plnění úkolů organizace při provádění důchodového pojištění.
Závěr kontroly: Drobné nedostatky byly odstraněny na místě, žádná další opatření nebyla
uložena.
4.4. Přezkoumání v oblasti BOZP a PO
Ve dnech 26. 1, 2. 2., 9. 2. a 18. 2. 1999 provedl kontrolu v oblasti BOZP a PO zaměstnanec firmy
TPO servis s.r.o. v objektech obce:
Závěr kontroly: V objektech obce byly závady BOZ a PO (např. chyběly cedulky, hasicí
přístroje,...)
- nebyly určeny osoby zodpovědné za provoz plynových zařízení
- nebyla proškolena obsluha tlakových nádob
- nebyly zpracovány směrnice k zajištění BOZP a PO, apod.

5. Další údaje o obci
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5.1. Kulturní a společenské akce OÚ
Všeobecně se dá říci, že kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky
spolkům, organizacím, místním podnikatelům. Velkou zásluhou na rozvoji kulturně-společenského
života má OÚ Bolatice. Celkem se v obci uskutečnilo na 80 akcí (plesy, akce pro děti, seniory,
slavnosti, koncerty, zájezdy do divadla,...)
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OÚ Bolatice organizoval tyto akce (celkem 23):
Obecní ples - 6. 2; Zájezd na divadelní představení /21. 2., 17. 3., 25. 4., 9. 11., 8. 12.); Den
Země (22. 4.), Folklórní odpoledne (25. 4.), Odpust (7. - 9. 5.) koncert dechové hudby (23. 5.,
27. 6., 17. 7., 8. 8), Kácení máje (28. 5.), výstava kutilů a řemeslníků (11. - 12. 6.), zájezd do
Prahy (24. - 26. 9.), Den strašidel (26. 10.), posezení s důchodci mající výročí 70. a 75. let (24.
6., 9. 11.), Krmášová zábava (20. 11.), Slavnostní otevření zámku (4. 12.), posezení s občany u
operetky (5. 12.), recitál Marie Rottrové (9. 12.), Slavnostní vyhlášení Vesnice roku (11. 12.).
5.2. Účast obce v soutěžích
Obec Bolatice se zúčastnila v loňském roce soutěže 'Vesnice roku' v rámci programu obnovy
venkova. Obec získala v roce 1999 ocenění 'Vesnice roku' regionu Severní Moravy a Slezska a v
celostátním finále získala mimořádné ocenění za zásluhy o rozvoj vesnice.
5.3. Spolupráce obce s dalšími subjekty
5.3.1. Spolupráce s podnikateli
Obec již v minulosti navázala kontakt s místními podnikateli a i v loňském roce se uskutečnila
setkání představitelů obce s podnikateli (v únoru a listopadu).
Na těchto setkáních jsou podnikatelé informováni o plánech obce v daném (následujícím) roce,
jsou upozorněni na povinnost hlášení o odpadech, o znečištění ovzduší, hovoří se o vzájemné
spolupráci a pro přítomné je připraven krátký program i malé občerstvení.
Místní podnikatelé v loňském roce podpořili finančně i materiálně řadu akcí OÚ. K
nejvýznamnějším sponzorům patří firmy Lanex a.s. Bolatice, Stawex Opava, Stavební firma
Šafrán, Klempířství Z. Schwan a další.
OÚ umožnil podnikatelům prezentovat se na výstavě kutilů, řemeslníků a podnikatelů (11. - 12.
6.), umístit reklamu na informační tabule v obci, atd.
5.3.2. Spolupráce se spolky
V obci pracuje 15 spolků s členskou základnou od 12 (Šipky) do 250 (FK Bolatice).
Jsou to FK Bolatice, SDH Bolatice, SDH Borová, SNS Bolatice, Dětská organizace Kondor, VK
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Bolatice, Český zahrádkářský svaz Bolatice, Šachový klub Bolatice, TTC Bolatice, Klub českých
turistů Bolatice, Český svaz chovatelů včel Bolatice, Šipky Bolatice, Český svaz chovatelů holubů
Bolatice, Burianky, Myslivecká společnost Křeménky.
Dále v obci jsou dechová kapela a hudební skupiny UNICO, Klasic, folková skupina, country
skupina.
Všechny spolky mají zájem o spolupráci s OÚ. Ta se projevuje především pomocí při organizování
akcí OÚ a reprezentací obce na soutěžích, při kulturních vystoupeních.
Nejčastější pomoc byla při akcích Den Země, Den strašidel, a další.
Starosta obce se v průběhu roku setkal 2x se zástupci spolků a 2x se zástupci mládeže spolků.
Setkání byla zaměřena na vzájemnou informovanost a spolupráci.
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5.3.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek pro obnovu venkova byl založen 27. 11. 1997 se záměrem sdružit občany, kteří mají zájem
o rozvoj Bolatic a připravit body POV, které by OÚ Bolatice realizoval v zájmu zkrášlení obce,
zlepšení služeb v obci, zlepšení životního prostředí.
Členy Spolku pro obnovu vesnice jsou:
1. Mgr. H. Pavera 8. Ing. J. Kupka 16. Jiří Langer
2. Konrád Seidel 9. Jiří Burian 17. Stanislav Halfar
3. Ing. Jiří Mlýnek 10. Ing. J. Ricka 18. Josef Scheffczik
4. Karel Ostárek 11. Ing. D. Kozel 19. Pavel Koch
5. Josef Kozelek 12. Valtr Fojtík 20. Gerhard Václavík
6. Mgr. D. Tielová 13. Jaroslav Loskot 21. Josef Neuwirth
7. Richard Sněhota 14. Erich Duxa 22. Karel Kupka
8. Ing. Zdeněk Mazal 15. Maxmilián Kolig
V loňském roce se členové spolku setkali 1x dne 12. 5. 1999 na OÚ v Bolaticích, kdy hodnotili
plnění bodů POV a připravili návrh na zpracování 3. studie bodů POV.
Spolek pro obnovu venkova připravil ve spolupráci s ing. arch. Kovářem a ing. arch. Stejskalem
dne 18. 6. 1999 v kinosále KD Bolatice besedu s občany zaměřenou na sdělení plnění bodů POV a
možností využití studií POV v životě obce a občany.
5.4. Prezentace obce na veřejnosti
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O práci OÚ, celé obce i občanů bylo v uplynulém roce napsáno mnoho článků především v Našem
Opavsku a Svobodě. Některé články se objevily i v týdeníku Region nebo v novinách
Moravskoslezský den, Zemědělské noviny, Právo, MF dnes i dalších.
V článcích se psalo o výstavbě v obci, o kulturně-společenských akcích, o zapojení obce do
programu obnovy venkova, o úspěších obce v soutěži Vesnice roku. Několik informací o obcí
odvysílal i Český rozhlas Ostrava.
OÚ vydal v září letáček o obci Bolatice, v prosinci letáček k otevření zámku.
V polovině roku 1999 byly na několika místech v obci zabudovány informační tabule o Bolaticích.
Od července 1999 si mohou zájemci o dění v obci 'listovat' na stránkách Internetu.
Ve spolupráci s okolními obcemi byla vydána mapka 'Prajzské cyklostezky'.
5. 5. Projekty OÚ zaměřené na spolupráci občanů, spolků
OÚ připravil v průběhu roku několik projektů:
a) zaměřený na životní prostředí
Název : Člověk přírodě, příroda člověku.
Na tento projekt získal OÚ od Nadace VIA z Prahy 80 000,- Kč. Projekt se zabýval zjišťováním
kyselosti dešťů a čistoty ovzduší v obci, vysazováním stromů, odklízením černých skládek,
budováním dětských hřišť. Projekt se podařilo plně realizovat díky spolkům a škole a bude
pokračovat i v příštím roce.
- 22 -

b) Zaměřený na seniory
Název: Partnerství tří generací
Projekt byl zaměřen na sblížení tří generací, pořádání akcí pro seniory, na kterých vystoupí
mládež. Projekt se téměř zcela podařilo realizovat díky pomoci spolků a komise pro občanské
záležitosti. Nepodařilo se však založit 'Klub důchodců'.
c) Zaměřený na vybudování turisticko-přírodovědné stezky
Název: Člověk přírodě, příroda člověku
Projekt byl připraven v závěru roku a s jeho realizací se počítá v roce 2000.
V rámci projektu se uskuteční vybudování turisticko-přírodovědné stezky ve 'velkém lese' (přes
Pinkadélko), obnovení studánky u 'Velkého kamene', odklízení černých skládek, atd.

6. Ekonomické údaje o obci
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6.1. Hospodaření obce za rok 1999
6.1.1. Příjmy
Daň ze záv. činnosti a FP 3 862 635,- Kč
Daň z příjmu FO 2 605 298,Daň právnických osob 5 512 052,Daň za obec 489 847,Správní poplatky 181 740,Místní poplatky 54 000,Popl. veř. prostr. 174 640,Popl. ze vstup. 6 641,Daň z nemovitosti 641 253,Poplatek ze psů 37 154,Vodní hospodářství 2 458 868,Školné 94 145,Stravné MŠ 357 705,24
Stravné ZŠ 1 097 682,80
Knihovna 14 888,Místní rozhlas 5 570,Pronájem KD a pohos. 320 818,Pronájem hasiči Borová 22 400,Nájemné byty+náj. před. 616 654,Pronájem nebyt. prostor 169 551,55
Pronájem hřbitov, OÚ, MŠ 5 250,Hřbitovní místa 20 900,Komunální odpad 388 889,Pokuty veř. pořádek 4 400,-
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Pokuty stav. úřad 6 500,- 23 -

Pronájem pozemků 4 657,- Kč
Prodej bytů 35 000,Prodej budovy MH 1 450 000,Úroky 115 327,15
Různé příjmy 349 704,99
Prodej pozemků 170 666,Dividenda 36 201,Prodej plynovodu 3 300 000,Dotace OkÚ - plán. 1 432 800,Dotace na byty 860 000,Dotace na obn. ven. 30 000,Dotace- zámek 400 000,Dotace na pož. ochr. 79 750,Dotace ostatní 476 575,40
Dotace - Via 80 000,Lanex - příspěvky 250 000,Úřad práce 177 596,Úvěr na zámek 5 000 000,Prodej akcií 5 987 500,Zůstatek r. 1998 919 127,24
------------------------------------------CELKEM 40 310 506,37 Kč
6.1.2. Výdaje
Turismus-cyklostezka 23 638,10
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Pozemní komunikace 6 863 786,Dopravní chodníky 155 211,58
Dopravní obslužnost 202 973,Pitná voda 1 013 758,64
Odpadní vody 153 544,60
Mostek přes Č. potok 107 831,90
Vodní toky - hráz 1 256 852,90
Mateřská škola Bolatice 364 165,98
Mateřská škola Borová 103 694,62
Školní jídelna ZŠ 1 412 641,13
Školní jídelna MŠ 704 889,78
Základní škola 1 528 381,50
Knihovna 288 522,10
Kulturní dům 278 468,26
Zámek Bolatice 7 461 718,30
úroky 172 815,89
Rozhlas 22 495,- Kč
- 24 -

Zpravodaj 43 317,70
Kultura 323 484,90
Koupaliště 398 464,30
Změna syst. vytápění - koup. 104 446,Bytové hospodářství 73 587,04
Veřejné osvětlení 525 858,29
Pohřebnictví 350 130,30
Úroky - úvěr - plyn 763 381,80
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Komun. odpad 453 890,80
Rekultiv. skládky 676 199,35
Veřejná zeleň 211 727,10
Sociální dávky 41 000,Hasiči Bolatice 221 561,42
Hasiči Borová+př. nájm. 140 195,59
Byty Borová 1 732 942,70
Zástup. orgány 718 049,Místní správa 5 806 109,99
VPP + objekt. Ratib. 836 561,90
Fin. operace 502 767,Ost. fin. výdaje 108 629,11
Zajm. činn. + přís. org. 268 905,90
Splátky úvěru 1 424 000,Obnova venkova 96 000,Přísp. na opr. kostela 200 000,Převod na obnovu byt. fondu 18 000,------------------------------------------CELKEM 38 154 599,47 Kč
6.2. Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 1999
------------------------------------------nedoplatky, přeplatky
------------------------------------------a) Vodné 373 081,- 140,b) Prodej budovy MH 950 000,c) Prodej bytů na ul. Nádražní 223 909,d) Sprá vní poplatky 700,-
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e) Pokuty stav. úřad 2 500,f) Popl atek za psa 3 550,g) Pokuty veř. pořádek 1 300,h) Blokové pokuty 600,ch) Náklady řízení 1 000,i) Stravné MŠ 4 498,- 9 264,50
- 25 -

j) Stravné ZŠ 28 833,- 6 096,k) Školné 10 725,l) Nájemné 133 623,30 5 229,m) Místní popl. automat 10 000,n) Neuhrazené faktury 30 169,80
------------------------------------------Celkem 1 774 489,10 20 729,50
Nedoplatek celkem 1 753 759,60
------------------------------------------7. Možná strategie vývoje v obci

7.1. Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna se připravuje na pozemcích u hřiště FK Bolatice
- podpoří daňovou výtěžnost obce a zaměstnanost
- možný rozvoj služeb v obci (opravny obuvi, sklenářství, úklidové služby, opravna kol,...)
7.2. 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 chybějících službách v obci
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- možnost půjček
- budování parkovišť
7.3. Rozvoj bydlení
- výstavba obecních bytů v podkroví obecních domů
- příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků v obci
- podpora modernizace bytového fondu (půjčky)
- rozvoj infrastruktury
7.4. - Sociální oblast, zdravotnictví
- vybudování domu s pečovatelskou službou
- nadstřešení a rozšíření budovy zdr. střediska pro rozšíření a zlepšení lékařské péče
7.5. Turistický ruch a sport
- oprava koupaliště (vybudování sportovního centra a ubytovacích kapacit v budově)
- vybudování turistických stezek a cyklostezek
- budování sportovišť pro děti i sportovce
7.6. Školství
- vybudování nové tělocvičny
- rekonstrukce škol. budov (nadstřešení,...)
- 26 -

7.7. Ochrana před povodněmi
- opravy hrází, uzávěry hrází
- obnovení polních cest
- zatravnění části pozemků u hrází
7. 8. Životní prostředí
- výsadba nové zeleně
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách
- separace odpadů

http://www.bolatice.cz/bolatice/czech/print.asp?sysID=148

22.9.2010

Print-Výroční zpráva starosty obce za rok 1999 - 3.díl

Page 15 of 15

- budování mokřadů, rybníků
- budování ČOV
- opravy místních komunikací
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