Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 22. listopadu 2011
v 18,00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích
21/11 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) kontrolu usnesení 10. zasedání ZO ze dne 18. 10. 2011,
b) zápis z jednání Osadního výboru ze dne 15. 11. 2011,
c) informace o daňových příjmech obce Bolatice k datu 21. 11. 2011,
d) informace o plnění rozpočtu za období leden – říjen 2011,
e) informaci o hospodaření TS Bolatice, s.r.o. k 30. 9. 2011 a k 31. 10. 2011,
f) zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2011 ze dne
12. a 13. 10. 2011 předložený Krajským úřadem, odborem kontroly a interního auditu
Ostrava,
g) návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2012.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
22/11 Radě obce zajistit vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového Územního plánu obce
Bolatice.
23/11 Radě obce, aby projednala a schválila na nejbližším jednání Rady obce odměny pro členy
komisí a výborů, kteří nejsou členy ZO.
24/11 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
a) program 11. zasedání ZO v předloženém znění,
b) za ověřovatele zápisu p. Josefa Bočka a p. Danielu Langrovou,
c) za členy návrhové komise p. Ing. Pavla Bezděka, p. Zdeňka Kročila a p. Ing. Daniela
Halfara,
d) Směrnici č. 1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazku obce Bolatice včetně
přílohy č. 1 – Plán inventur na rok 2011,
e) smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bolatice a Základní školou a Mateřskou školou Bolatice,
kterou obec půjčuje Základní škole a Mateřské Bolatice do užívání drobný dlouhodobý
hmotný majetek v celkové hodnotě 1 975 595,80 Kč (cena vč. DPH) pro hlavní i vedlejší
školskou činnost, který byl pořízen z dotačního programu ROP, reg. č.
CZ.1.10/4.1.00/04.00990 s názvem projektu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice-poslední etapa“
v průběhu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa“ dodávkou od firmy Bytostav
Poruba a.s.,
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f) Mandátní smlouvu č. 15/2011- Ž mezi obcí Bolatice a firmou SELLA spol. s.r.o.
na inženýrskou činnost-příprava technicko-ekonomických podkladů pro žádost o dotaci
z MMR „Podpora výstavby technické infrastruktury Rok 2012“ s termínem vypracování
do 15. 12. 2011 za cenu 30 000,- Kč + 20 % DPH a pověřit starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem Mandátní smlouvy,
g) „Koncepci bezpečnosti obce Bolatice“ zpracovanou řešitelským kolektivem pod vedením
Doc. Ing. Viléma Adamce, Ph.D.,
h) úpravu rozpočtu obce Bolatice na rok 2011 dle rozpočtové úpravy č. 6,
ch) zakoupení schodolezu od Kulturního centra Hlučín za cenu 65 000,- Kč pro potřeby obce
Bolatice,
i) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Agenturou Evropa, s. r. o. Žilina na implementaci
projektu pro projekt z výzvy Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika
a Česká republika 2007-2013; kód výzvy: OPSRCR/2011/03 s názvem projektu
„Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany ovzduší a protipožární ochrany obyvatel obcí
Kysucký Lieskovec a Bolatice ve výši 9 900,- Eur a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy,
j) zveřejnit návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2012 na úřední desce,
k) OZV č. 3/2011, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování v obci Bolatice s platností od 1. 7. 2012,
l) pořízení nového Územního plánu obce Bolatice,
m) vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele nového Územního plánu obce Bolatice,
n) aby pořizovatelem nového ÚP obce Bolatice byl Městský úřad Kravaře,
o) podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích finanční dary ve výši dvojnásobku měsíční
odměny členům Zastupitelstva obce Bolatice s výplatním termínem prosinec 2011 jako
ocenění za mimořádnou práci ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností členů
Zastupitelstva obce Bolatice,
p) Sboru dobrovolných hasičů Bolatice finanční příspěvek na rozvoj mládeže, dorostu
a sportovního družstva ve výši 20 000,- Kč po obdržení finančních prostředků na účet obce
Bolatice, dle smlouvy o sdružených prostředcích mezi obcí Bolatice a PF Plasty CZ s. r.o.
Otisk razítka

Martin Bortlík, v.r.
zástupce starosty
Ověřovatelé zápisu:

Daniela Langrová, v. r.
Josef Boček, v.r.
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Sejmuto dne:
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Mgr. Herbert Pavera, v.r.
starosta obce

