Usnesení
14. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. dubna 2012 v 18,00 hodin
v Obřadní síni OÚ v Bolaticích
30/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) kontrolu usnesení 13. Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 27. 2. 2012,
b) Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 16. 4. 2012,
c) Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Bolatice ze dne 28. 3. 2012,
d) Zápis z jednání Osadního výboru ze dne 5. 4. 2012,
e) Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2011 provedené ve dnech 27. – 28. 2. 2012,
f) Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2011
ze dne 27. 2. 2011,
g) Zprávu o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2011 kontrolní a revizní komisí SOH ze dne 21. 3. 2011,
h) informaci o zájmu Rychlé záchranné služby o pronájem nebytových prostor v bývalé kotelně
DOS pro zřízení stanice RZS Opava,
i) informaci o hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice za rok 2011,
j) informaci o daňových příjmech obce k datu 7. 4. 2012,
k) informace o výběrových řízeních obce Bolatice za období 03 – 04/2012,
l) informaci o havarijním stavu budovy autobusového nádraží,
m) informace o stavebních a jiných pracích v obci za období 03 – 04/2012,
n) informace o závadách a škodách po zimě na koupališti.
31/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
a) program 14. zasedání ZO v předloženém znění
b) za ověřovatele zápisu p. Ing. Radka Kotíka a MUDr. Tomáše Papugu,
c) za členy návrhové komise p. Josefa Bočka, p. Alenu Böhmovou a p. Ing. Daniela Halfara,
d) modernizaci a výstavbu nového centra obce na parc. č. 536/1; 536/5; 690/3; 690/4; 690/5;
690/6; 690/7; 690/8; 690/9; 690/10; 690/12; 690/13 v k.ú a obci Bolatice na základě Limitů
území nového centra obce Bolatice, zpracovaných komisí výstavby a rozvoje obce Bolatice,
e) pořídit územně zastavovací studii centra obce u Městského úřadu v Kravařích, odbor výstavby
a územního plánování,
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f) návrh p. Václava Mrovce, Hlavní 9, Bolatice – Borová na pořízení změny územního plánu,
požadující u pozemku parc. č. 1818/36 v k.ú. Bolatice změnu z orné půdy na zahradu
a schvaluje zařadit návrh změny do nového ÚP,
g) návrh p. Marie Černohorské, 1. máje 2, Bolatice na pořízení změny územního plánu
začleňující pozemek parc. č. 912 v k.ú. Bolatice do zastavitelné plochy – plochy
individuálního bydlení a schvaluje zařadit návrh změny do nového ÚP,
h) návrh p. Jana Mrkvy, Příkopní 868/1a, Bolatice na pořízení změny územního plánu začleňující
pozemek parc. č. 400/1 v k.ú. Bolatice do zastavitelné plochy – plochy individuálního bydlení
s tím, že část pozemku bude vyčleněna pro rozšíření komunikace, část jako ochranné pásmo
vodního toku a pro obecní kanalizaci v pozemku bude zřízeno věcné břemeno, a schvaluje
zařadit návrh změny do nového ÚP,
i) návrh p. Pavla a Marie Jaskulových, 1. máje 4, Bolatice na pořízení změny územního plánu,
spočívající v převedení pozemku parc. č. 911 v k.ú. Bolatice na pozemek určený k výstavbě
RD a schvaluje zařadit návrh změny do nového ÚP,
j) podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů Zadání nového územního plánu obce Bolatice, které tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení,
k) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích,
l) úhradu čipování psů v obci Bolatice z rozpočtu obce Bolatice ve výši max. 100 000,- Kč,
m) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém území obce,
n) vyhlásit výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení v obci Bolatice, který zároveň
provede rekonstrukci veřejného osvětlení,
o) Závěrečný účet obce Bolatice za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad,
p) Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,
q) odkup budovy čekárny ČD z majetku ČD (státu) do majetku obce Bolatice,
r) Smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši
100 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce Bolatice kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu
nejpozději do 5 minut a schvaluje pověřit starostu obce Bolatice Mgr. H. Paveru podpisem této
smlouvy,
s) Smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši
50 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce Bolatice kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu
nejpozději do 5 minut a schvaluje pověřit starostu obce Bolatice Mgr. H. Paveru podpisem této
smlouvy,
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t) přerozdělení konkrétní částky zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bolatice za rok
2011 takto: Fond odměn – 50 000,- Kč a Fond rezervní – 52 608,82,- Kč,
u) odklad zřízení zvláštního účtu pro Plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu s částí 6,
přílohy č. 18 vyhl. č. 428/2001 Sb. s tím, že finance na obnovu a výstavbu vodovodů
a kanalizací v roce 2012 budou čerpány ze zdrojů vytvořených v rozpočtu obce Bolatice,
v) zřízení sběrny Kol pro Afriku v obci Bolatice.
32/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) návrh Huberta a Simony Adamcových, Hlavní 28, Bolatice – Borová na pořízení změny
územního plánu, začleňující pozemek parc. č. 1872/90 v k.ú. Bolatice do zastavitelné plochy –
plochy individuálního bydlení,
b) návrh p. Petry Víchové Bělákové, Ratibořská 920/46, Bolatice na pořízení změny územního
plánu, začleňující část pozemku parc. č. 2414/28 a pozemek parc. č. 2414/10 v k.ú. Bolatice do
zastavitelné plochy – plochy individuálního bydlení,
c) návrh p. Anny Sněhotové, Souběžná 109/9, Bolatice na pořízení změny územního plánu,
začleňující pozemek parc. č. 1607/65 v k.ú. Bolatice do zastavitelné plochy – plochy
individuálního bydlení,
d) odkup správní budovy Opavice a.s. do majetku obce Bolatice.
33/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
a) starostovi obec projednat s Moravskoslezským krajem a Rychlou záchrannou službou
podmínky přesunu RZS z D. Benešova do Bolatic,
b) Radě obce a předsedovi finančního a kontrolního výboru připravit podmínky pro vyhlášení
výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení v obci Bolatice, který zároveň
provede rekonstrukci veřejného osvětlení.
c) členům Rady obce, Finančního výboru a Kontrolního výboru provést kontrolu koupaliště a
projednat s nájemcem koupaliště p. S. Mikulenkou způsob odstranění závad a škod na
koupališti.
Otisk razítka
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