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Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 7. září 2015 v 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu Bolatice
29/10 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z 8. zasedání ZO ze dne 28. července 2015,
b) kontrolu usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 18. srpna 2015 a kontroly bodů z Diskuse z 9. ZO
ze dne 18. 8. 2015,
c) zápis z jednání Finančního výboru ze dne 1. 9. 2015,
d) informace o daňových příjmech obce k 31. 8. 2015, o přehledu úvěrů obce k 31. 8. 2015
a plnění rozpočtu k 31.8.2015,
e) výsledovku zisku a ztrát předložené Technickými službami, s.r.o. Bolatice k datu 30. 6. 2015
a k datu 31. 7. 2015,
f) Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2014,
g) upravenou situaci rozšíření nového hřbitova vypracovanou Ing. D. Halfarem,
h) informaci o prodeji pozemku parc. č. 1334 manželům Schneiderovým, Bolatice,
ch) informace o výběrových řízeních od 7. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
30/10 pověřit Radu obce zajistit kamerovou zkoušku kanalizace na pozemcích p. 392/1, 391, 388.

31/10 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
a) program 10. zasedání ZO v doplněném znění o bod č. 17. Projednání žádosti Římskokatolické
farnosti Bolatice o změnu financování dotace poskytnuté obcí Bolatice,
b) za ověřovatele zápisu p. Ing. Roberta Vitáska a p. Ing. Radka Kotíka, Ph.D.,
c) za členy návrhové komise p. Ing. Silvii Hříbkovou, p. MUDr. Tomáše Papugu a p. Vlastislava
Poláška,
d) prodej části pozemku parc. č. 2907 o výměře 400 m2 za cenu 125,- Kč/m2 p. Jiřímu
Ballarinovi, Bolatice a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem
smlouvy,
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e) revokaci usnesení č. 19/6/k) ZO Bolatice, konaného dne 1. 6. 2015 v textu: prodej pozemků
parc. č. 1419/68 orná půda o výměře 722 m2 v obci a k. ú. Bolatice za cenu 950 Kč/m2 na
výstavbu RD na ul. Severní Ing. Tomáši Bojdovi, Hlučín-Darkovičky dle podmínek
zveřejněných na úřední desce obce pod ev. č. 035/2015 ze dne 14. 4. 2015 a schvaluje
uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků s věcným právem výhrady zpětné koupě
za sjednanou kupní cenu, pokud zájemce poruší podmínku zveřejněného záměru
o prodeji pozemků, že nevybuduje RD a nepředloží Potvrzení o užívání stavby do 31. 5. 2019,
které vystaví příslušný stavební úřad, když obec jako prodávající musí toto právo uplatnit
písemnou výzvou nejpozději do 31. 5. 2019 a pověřuje starostu obce Bolatice podpisem
kupní smlouvy,
f) revokaci usnesení č. 9/3/ch) ZO Bolatice, konaného dne 24. 2. 2015 v textu: prodej pozemků
v majetku obce Bolatice parc. č. 1419/59 o výměře 730 m2 a parc. č. 1419/60 o výměře
728 m2 v k. ú. Bolatice pro výstavbu RD p. Marku Suchánkovi, Dolní Benešov dle podmínek
zveřejněných na úřední desce obce pod ev. č. 024/2014 s tím, že v nové RD vybuduje dvě
bytové jednotky s tím, že v nové RD vybuduje dvě bytové jednotky nebo schvaluje uzavřít
kupní smlouvu o prodeji pozemku s věcným břemenem mezi obcí Bolatice a p. Markem
Suchánkem, Dolní Benešov - viz. kupní smlouva bod č. 16 programu 3. ZO, příloha 14 – kupní
smlouva s manželi Rymářovými a pověřuje starostu obce Bolatice podpisem smlouvy a s tím,
že pan Suchánek souhlasí s úhradou nákladů vynaložených ke smlouvě,
g) přijetí nové zaměstnankyně sl. Ing. Anděly Pešové z Chuchelné od 1. 10. 2015 na dobu
neurčitou na pracovní pozici účetní,
h) přijetí nové zaměstnankyně Ing. Zuzany Mrovcové na dobu jednoho roku od 1. 10. 2015
na pracovní pozici pracovníka pro krizové řízení a bezpečnost s tím, že větší část mzdy
(min. 16 000 Kč) uhradí ÚP v Opavě,
ch)rozpočtovou úpravu č. 6 rozpočtu obce Bolatice, která upravuje rozpočet roku 2015
o 986.961 Kč jak v příjmech, tak ve výdajích na celkovou sumu 94.957.022,96 Kč,
i) zapojení obce Bolatice do tvorby Místního akčního plánu (MAP) a pověřuje starostu obce
Mgr. H. Paveru podpisem potvrzení o zapojení obce Bolatice do tvorby tohoto MAP,
j) Římskokatolické farnosti změnu financování zbylé dotace poskytnuté obcí Bolatice ve výši
202 780 Kč na opravy na budově fary (výměna oken, radiátorů, oprava schodů apod.).
32/10 Zastupitelstvo obce Bolatice
rozhodlo o námitce podané Michalem Dočkalem proti návrhu Územního plánu Bolatice:
„vyhovuje se“.
33/10 Zastupitelstvo obce Bolatice
vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy „Územní plán
Bolatice“.
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34/10 Zastupitelstvo obce Bolatice pro projednání
odkládá
a) vyhlášení záměru o prodeji pozemku parc. č. 1334 manželům Schneiderovým do dalšího
zasedání ZO.

otisk razítka
Mgr. Herbert Pavera, v.r.
starosta obce
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Ing. Robert Vitásek, v.r.

Ing. Radek Kotík, Ph.D., v.r.

Vyvěšeno dne:

16. 9. 2015

Sejmuto dne:

1. 10. 2015

Ev. č.:

079/2015

Martin Bortlík, v.r.
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