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1. Úvod
Krátké hodnocení činnosti zastupitelstva obce Bolatice
Od listopadu 1998 do října 2002 pracovalo zastupitelstvo obce v tomto složení:
Mgr. H. Pavera, K. Kupka, Mgr. D. Tielová, Mgr. J. Neuwirth, G. Václavík, ing. J. Mlýnek,
ing. J. Ricka, R. Slivka, K. Ostárek, Bc. K. Adamcová, J. Scheffczik, J. Kupka, J. Kozelek,
K. Bolacká, P. Vehovský, P. Fus, T. Bezděk.
V průběhu volebního období odstoupili z funkce člena zastupitelstva obce z
rodinných důvodů P. Fus, kterého nahradil R. Sněhota a T. Bezděk, kterého nahradila H.
Prasková.
Zastupitelstvo obce jednalo o problémech i úkolech obce celkem na 28 oficiálních
zasedáních ZO a více jak 10 pracovních jednáních a na svých zasedáních projednalo více jak
450 žádostí, úkolů, problémů apod.
Rada obce pracovala po celé funkční období ve stejném složení :
- Mgr. H. Pavera, K. Kupka, Mgr. D. Tielová, Mgr. J. Neuwirth, G. Václavík a na 93
jednáních RO projednala více jak 1500 bodů.
Zastupitelstvu obce a radě obce pomáhali v jejich práci i komise a výbory, ve kterých
pracovali nejen členové ZO, ale i další občané obce:
Mezi největší úspěchy zastupitelstva za minulé volební období je možné považovat dokončení rekonstrukce zámku Bolatice, úplná rekonstrukce některých místních komunikací,
oprava a výstavba dalších hrází - suchých nádrží, výstava domu s
službou, výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
pečovatelskou
na Borové, výstavba tří bytů
na hasičárně Borová, dokončení výstavby nového hřbitova, půdní vestavba
nebytových
prostorů na koupališti, výstavba chodníku z ul. Ratibořské na
Borovou, výstavba
dětských hřišť a sportovišť, rekultivace skládky
na Borové na sportovní areál,
výstavba skanzenu lidových
tradic atd.
K úspěchům zastupitelstva lze zařadit i rozvíjení bohatého kulturního života v obci a
oživení řady lidových tradic (Kácení máje, Odpust, Dožínky), péče o životní prostředí
(výsadba stromků
na polních cestách, zeleně v obci) i podpora místních organizací a spolků.
Mezi hlavní neúspěchy zastupitelstva obce lze považovat pomalou rekonstrukci
místních komunikací, zadluženost obce a nezískání dotací na výstavbu nové tělocvičny.
Zastupitelstvu obce Bolatice se podařilo v uplynulých čtyřech letech získat na
dotacích
z Okresního úřadu v Opavě, z ministerstev, z programů EU, z nadací, atd. celkem více jak 36
milionů Kč. (např. 10,3 mil. Kč na kanalizaci a ČOV Borová, 8,4 mil. Kč na Dům s pečovatelskou
službou, 3,0 mil. Kč - vestavba v budově koupaliště, 3,2 mil. Kč komunikace, 3,0 mil. Kč
hráze, 0,8 mil. Kč zámek,
2,2 mil. Kč obnova bytového fondu, 0,8 mil. Kč byty na hasičárně Borová, 1,5 mil. Kč veřejné prospěšné práce, 1,5 mil. Kč cyklostezska, skanzen, ......).
Zadluženost obce se zvýšila za poslední čtyři roky z 13,5 mil. Kč na 43,3 mil. Kč.
K 31. 12. 2002 bude činit výše nesplaceného úvěru však již jen 27,9 mil. Kč. Největší část

dluhu bude splacena v letech 2003 - 2005 (asi 18 mil. Kč).
Na celé činnosti členů zastupitelstva obce a členů komisí a výborů bylo velmi
potěšující zjištění, že každý z nich se snažil podle svého nejlepšího svědomí, možností a
schopností pracovat
ve prospěch občanů a obce Bolatice a za to jim všem patří mé poděkování.
Mgr. Herbert Pavera
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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, nar. 4. 1. 1958, bytem Bolatice,
Hornická 29.
a) Starosta obce byl zvolen starostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
26. listopadu 1998 - č. usnesení 3/1.
b) Na ustavujícím 1. zasedání „nového“ zastupitelstva obce byl 14. listopadu 2002
- č. usnesení 2/1/ zvolen opět starostou obce Mgr. Herbert Pavera
2.2.2. Rada obce:
a) Rada obce je pětičlenná a byla zvolena na ustavujícím zasedání ZO dne 26. 11.
1998
č. usnesení 3/1:
- starosta obce (uvolněný)
- Mgr. Herbert Pavera
- zástupce starosty (neuvolněný) - Karel Kupka
- další členové rady
- Mgr. Dagmar Tielová
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík
b) Na ustavujícím 1. zasedání „nového“ zastupitelstva obce byli 14. listopadu 2002
č. usnesení 2/1 zvolení za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- Mgr. Herbert Pavera
- zástupce starosty (neuvolněný) - Karel Kupka
- další členové rady
- Mgr. Dagmar Tielová
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík
2.2.3. Zastupitelstvo obce:
a) Zastupitelstvo obce 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 ZO
slib,
dne 19. 1. 1999 na 2. zasedání OZ splnila slib člena OZ p. Karel Ostárek.

Adamcová Kristina
Prasková Helena
Bolacká Kristina

-3Kupka Karel
Mlýnek Jiří, Ing.
Neuwirth Josef, Mgr.

Scheffczik Josef
Slivka Radek
Tielová Dagmar, Mgr.

Sněhota Richard

Ostárek Karel

Václavík Gerhard

Kozelek Josef
Kupka Jan

Pavera Herbert, Mgr.
Ricka Josef, Ing.

Vehovský Richard

b) Rovněž nově zvolené zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve
volbách
do zastupitelstva obce Bolatice ve dnech 1. a 2. 11. 2002.:
Bc. Kristina Adamcová
(SNK)
Mgr. Josef Neuwirth
(SNK)
Ing. Pavel Bezděk (SNK)
Karel Ostárek
(SNK)
Josef Boček
(SNK)
Mgr. Herbert Pavera
(SNK)
Martin Bortlík
(SNK)
Ing. Josef Ricka
(SNK)
PaeDr. Josef Drozd
(KSČM)
Radek Slivka
(SNK)
Kristina Jochimová
(SNK)
Richard Sněhota
(SNK)
Karel Kupka
(SNK)
Mgr. Dagmar Tielová
(SNK)
Daniela Langrová
(SNK)
Gerhard Václavík
(SNK)
Jarmila Mlýnková
(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).
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 Heneberky), která byla založena 3. 6. 1786
a k Bolaticím byla připojena v roce 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, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v roce 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.
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.

-41.3.1.2. 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 4 164 lidí (k 31. 12. 2002), je zde postaveno 1 051 domů z toho
9 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod a plynovod a od roku
2002 všichni na veřejnou kanalizaci (včetně části Borové na ul. Okružní).
V Bolaticích se nachází nákupní středisko Jednoty, 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 800
zaměstnanců, zemědělské družstvo Opavice a. s., obhospodařující 627 ha polí, 16
soukromých zemědělců, pekárna, 9 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 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. 2002 měla obec Bolatice 4 164 obyvatel, což je o 1 méně než v roce 2001 a o 17
více než
v roce 2000 a o 18 více než v roce 1999.
Průměrný věk obyvatel obce je 37,01 let (v roce 2001 36,54 let), průměrný věk mužů 36,03
(v roce 2001 35,52), žen 37,95 (v roce 2001 37,53.)

rok 2002
2 126 žen

760 mladších 16 let (391 dívek)
654 starších 60 let (399 žen)
- z toho 54 starších 80 let (40 žen)
(36 žen)
- 4 starší 90 let (3 ženy)
Bolatice 3 516 obyvatel
mužů 1 723
žen 1 793
Borová 648 obyvatel
mužů 315
žen 333

rok 2001
2 123 žen
794 mladších 16 let (391 dívek)
654 starších 60 let (392 žen)
- z toho 49 starších 80 let
- 5 starších 90 let (4 ženy)
průměrný věk je 36,79
průměrný věk je 35,89
průměrný věk je 37,65

průměrný věk je 39,12
průměrný věk je 37,73
průměrný věk je 40,44

Z celkového počtu 4 164 obyvatel je asi 2 120 ekonomicko-aktivních obyvatel (cca 51 %).
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR. Obecní úřad neeviduje dvojí občanství
občanů.
V obci žije 11 cizinců (z toho 2 Němci, 4 Poláci a 5 Ukrajinců).
Tento údaj není ověřený, protože tito občané jsou evidováni jen u cizinecké policie.
-52.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2002
2.3.3.1. Celkový majetek obce je v hodnotě 199 436 025,30 Kč ( v roce 2001 - 168 672
790,38 Kč)
Budovy
81 717 857,18
Stavby (kanalizace, komunikace,...)
75 781 250,60
Stroje, zařízení
2 452 003,30
DHIM
4 536 773,20
Pozemky
16 985 491,Porosty
52 731,-17 558 370,10
Rozestavěné stavby
Nehmotné investice (POV, projekty, studie)
351 550,(Budovy obce jsou pojištěny u Generali Pojišťovny.
2.3.3.2. Budovy v majetku obce
- zámek Bolatice
ul. Hlučínská 3
parc. č. 1
- budova bývalého OÚ
ul. Hlučínská 6
536/2
- budova sběrny surovin
ul. Hlučínská
409/2
- budova čekárny AN
ul. Opavská 11/125
690/4
- budova zdravot. střediska
ul. Opavská 7/119
1109
- budova obytný dům
ul. Družstevní 23/649
2751/6
- budova kulturní dům
ul. Svobody 10/132
171
- budova turistic. základny
ul. Svobody 15/238
127
92/2
- budova MŠ (1. pavilón)
ul. Luční 13/655
(2. pavilón)
ul. Luční 15/694
92/3

- dům s pečovatelskou službou
- budovy ZŠ (horní pavilón)
(dolní pavilón)
- spojovací trakt ZŠ
- nová přístavba ŠJ
- budova ZŠ (tělocvična)
- rodinný dvojdomek v areálu ZŠ
- skleník ZŠ
- kotelna ZŠ
- nový hřbitov
pozemek
- budova koupaliště
- hasičárna SDH Bolatice
- budova MTZ
- vodojem Bolatice u Albertovce
- čerpací stanice Náplatky
- budova MŠ Borová
- hasičárna SDH Borová
- vodojem na Borové

ul. Luční 17/286
ul. Školní 9/539
ul. Školní 9/540
ul. Školní
ul. Luční
ul. Školní 9/475
ul. Slunečná 5
ul. Slunečná 270
ul. Slunečná
ul. Ke Koupališti 21/630
ul. Souběžná 5 /94
ul. Ratibořská

ul. Hlavní 45
ul. Bělská 41
ul. Bělská

102,103
93
94
98/4
92/2
96
95
98/2
98/3
2414/5-

pouze

984/4
1127/2
68/1
1172/2
2798/3
1986
2247/4
2248/3

-62.3.4. Podnikatelé v obci:
Největší podnik v obci je a.s. Lanex, 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.
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, Pošta
- Jednota SD Opava
Bolaticích

- bankovnictví, služby
- má dvě provozovny v obci, nákupní středisko v
a obchod na Borové
- Pekárna AZPEK
- pekárna, restaurace,

velkoobchod s potravinami, prodej
- Stavební společnost Milan Škrabala - stavební firma
- SaBon Bolatice
- prodejna s nábytkem
- Malhvo
- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- Autodoprava A. Duda
- autodoprava, dílny, garáže
- CINE SERVIS J. Loskot - prodej montáž, servis filmové
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

techniky,

- 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
- Lékárna "U zlaté rybky"
- výdejna léků
- Isotra
- výroba žaluzií, garážových vrat
- Bižuhara
- bižuterie, vánoční ozdoby
- dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, obuv, květena), kadeřnice,
cestovní kancelář,
cukrárna, devět restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, kovářství,
autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků
2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Okresním úřadem v Opavě, Krajským
úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
2.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
2.3.5.1.1. Sdružení obcí
- Obec Bolatice je členem "Sdružení obcí Hlučínska", které má 27 členů.
Členský příspěvek do sdružení je 1,50 Kč/občan.
Cílem sdružení je vzájemná spolupráce obcí, rozvíjení tradic Hlučínska, příprava
společných
projektů, atd.
- Obec byla členem "Svazku obcí Horního Slezska a Severní Moravy, které mělo více
jak
70 členů (25 z okresu Opava). Členský příspěvek byl 0,20 Kč/občan.
Sdružení usilovalo o hospodářský a kulturní rozvoj měst a obcí Moravy a Slezska.
Sdružení bylo zrušeno k 31. 12. 2002.
-7- V prosinci r. 1999 schválilo ZO pod č.usnesení 54/9/i vstup obce do Sdružení Silesia
(Euroregion). Členský příspěvek je stanoven ve výši 2,-Kč/občan,
sdružení má 30 členů
na české straně a 19 členů na straně polské.
Cílem sdružení je rozvíjení příhraniční spolupráce obcí z ČR a Polska a příprava
společných projektů.
- Dne 28. 11. 2001 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Bolatice do Svazku obcí
Mikroregionu Hlučínsko, který čítá 17 členů a žije v něm asi 45 000
obyvatel.
Členský příspěvek je ve výši 1,- Kč/občan.
Cílem sdružení je společný rozvoj regionu a získávání dotací z EU.
- V loňském roce získala obec Bolatice a další obce „Svazku obcí mikroregionu
Hlučínsko“
dotaci EU z programu Sapard na projekt „Rekonstrukce cyklostezky a
podpora turistického
ruchu v obcích mikroregionu Hlučínsko“ (1,6 mil. Kč).
2.3.5.1.2. Spolupráce, kontakty s obcemi
a) V prosinci roku 1999 schválilo ZO pod č. usnesení 54/9/ch spolupráci s obcí Rudy Wielky
z Polska
a 12. dubna 2000 podepsali představitelé obou obcí doklad o vzájemné

spolupráci.
V roce 2002 se zástupci obce, ZŠ a SNS zúčastnili 13. 6. 2002 Slavnostního odpoledne k
výročí
narození polského spisovatele a rodáka z Rud Josefa von Eichendorffa.
ZŠ Bolatice spolupracovala v průběhu celého roku se školou z Rud, mj. i na rozšiřování
mezinárodních kontaktů (Německo, Francie, Španělsko, Anglie).
SDH Bolatice rozvíjel kontakty s hasiči z Kuznie Raciborské (Rud), jak u dospělé členské
základny, tak i mládežnické (účast na schůzích, soutěžích, ...)
SNS se setkával s přáteli z Rud při vzájemných setkáních německých spolků v Ratiboři a
rovněž
se zástupci SNS zúčastnili slavnostního odpoledne (13. 6.) k výročí narození polského
spisovatele
a rodáka z Rud.
FK odehrál s fotbalovým klubem z Rud dvě přátelská utkání.
Zástupci z Rud se zúčastnili v roce 2002 mj Obecního plesu a Dožínek.
b) Dne 12. 3. 2001 schválilo ZO pod č. usnesení 82/16/p spolupráci s obcí Linum z Německa.
Ve dnech 26. - 28. dubna 2002 navštívili zástupci obce (Mgr. Herbert Pavera, Gerhard
Václavík)
Linum, kde proběhlo setkání se zastupiteli obce a rovněž se zástupcem maďarské obce
Nagykováczi, která má rovněž zájem o vzájemnou spolupráci.
Ve dnech 2. - 4. srpna 2002 se zúčastnil starosta obce největšího festivalu v Linum - „Čapí
slavnosti“, které se účastní tisíce návštěvníků, především z blízkého Berlína. Zástupci
německého
partnera z Linum navštívili Bolatice ve dnech 23. - 25. 8. 2002, kdy se představitelé Linum a
děti
z Linum účastnili Dožínek.
V rámci návštěvy se sešli představitelé obou vesnic, společně si prohlédli okolí Bolatic a
celou obec,
děti vystoupily v programu Dožínek se svými tancemi.
Ve dnech 6. - 8. 9. 2002 navštívili vesnici Linum fotbalisté (starší hoši) a zástupci SDH Bolatice.
Během návštěvy byl odehrán přátelský fotbalový zápas, který vyhrály Bolatice 6 : 1, hasiči se
zúčastnili
hasičské slavnosti v Neuroppinu a všichni si prohlédli jak vesnici Linum, tak i blízké okolí.
-82.3.5.2. Spolupráce s Okresním úřadem v Opavě
Spolupráce obce s OkÚ byla i v roce 2002 na velmi dobré úrovni, i když ke konci roku
vlivem zániku Okr. úřadů k 31. 12. 2002 spolupráce vázla.
Nejčastější spolupráce byly s referáty:
- Regionálního rozvoje
- Příprava průmyslové zóny
- Program obnovy venkova
- Změna č. 2 SÚP
- Životního prostředí

- Odpady

- Poradenství v oblasti OZV
- Kácení stromů
- Změna č. 2 SÚP
- Finanční

- Audit hospodaření

- Majetkoprávní

- Převody majetku státu na obec (Ruždina)

- Sociálních věcí

- Výkon občanů na civilní službě

- Pozemkový úřad

- Převod státní půdy na obec

- Kancelář přednosty

- Poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek

2.3.5.3. S krajským úřadem
Spolupráce s Krajským úřadem se výrazně zlepšila, Kr.Ú začal konečně fungovat jako úřad!
Nejčastější spolupráce byla s referáty:
- Regionálního rozvoje
- Program obnovy venkova
- Finanční a majetkoprávní

- účtová osnova

- Školství

- financování školství

- Životní prostředí

- vyjádření k průmyslové zóně
- povolení k ukládání sutě a hlíny v rámci
skládky
- dotace na projektovou dokumentaci ČOV

rekultivace
Bolatice
2.3.5.4 S ministerstvy a dalšími
- Pozemkový fond Opava
podařilo získat
výstavbu RD a PZ
- Agentura Sapard Opava
dotace z EU
- Agentura regionálního
rozvoje Ostrava
Sapard, Phare

- po dlouhých jednáních se v květnu 2002
od PF pozemky pro
- spolupráce při přípravě projektů - žádostí o
- zpracování studie proveditelnosti na PZ
- zpracování žádostí o dotace z programu

-9- Městský úřad Kravaře, odbor ŽP - změna č. 2 SÚP obce Bolatice, změna č. 3 SÚP
obce
- vynětí ze zemědělského půdního fondu u
staveb obce
- poradenství v oblasti stavebního zákona
- Ministerstvo financí ČR
na jednu

- žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny
- žádost o dotaci na opravu školních budov (ani
žádost nebylo odpovězeno!)

- Státní fond životního prostředí

- dotace a půjčka na kanalizaci a ČOV Borová

- Ministerstvo životního prostředí

- státní dotace na výstavbu hrází

- Ministerstvo pro místní rozvoj
proveditelnosti
průmyslové zóny

-

spolupráce

při

zpracování
studie
infrastruktury

- spolupráce při přípravě projektů Sapard
- Agentura ochrany přírody
a rozvoje krajiny

- státní dotace na hráze
- státní dotace na výsadbu stromků na polních

- Finanční úřad

- kontroly daní
- kontroly odváděných daní za obec, za

cestách

zaměstnance
2.3.5.5. Spolupráce se svazky a sdruženími obcí
a) Obec spolupracovala se Sdružením obcí Hlučínska (27 obcí) při řešení společenských
problémů
(financování, dotace, tradiční akce) a mj. v Hlučíně se uskutečnilo setkání
starostů Hlučínska
s poslanci našeho regionu, kterým byly sděleny problémy našeho regionu.
b) Obec spolupracovala se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínsko (17 obcí) při přípravě
projektu
„Rekonstrukce cyklostezky a podpora turistického ruchu na Hlučínsku“, na který obec
Bolatice
získala pro všechny obce Svazku dotaci z programu Sapard (1,6 mil. Kč).
V rámci projektu byl vybudován skanzen v Bolaticích, zpevněná cyklostezka z Bolatic
do Bělé, opraveny kapličky a kříže v několika obcích a do všech obcí mikroregionu byly
instalovány informační tabule a odpočívadla.
c) S Euroregionem Silesia - spolupracovala obec při přípravě projektu Infrastruktura
průmyslové
zóny v programu Phare CBC investiční projekty a při prezentaci regionu na výstavě Regiontour
v Brně.
2.3.6. Investiční a další výstavba v obci v roce 2002
Největší investičními akcemi obce Bolatice v roce 2002 byly výstavba Domu s pečovatelskou
službou (kolaudace září 2002) a výstavba Kanalizace a ČOV Borová (dokončení v roce
2003).
Dalšími většími akcemi byly:
- zateplení severní stěny obecního obytného domu na ul. Družstevní
- zateplení dvojdomku v areálu ZŠ
- zprovoznění budovy materiálně-technické základny na ul. Ratibořské
- kolaudace lednu
2003
- (výstavba zásobníků na sypký materiál v areálu MTZ, zpevnění komunikací v areálu MTZ).
- rekonstrukce vodovodu Borová na ul. Bělská (rekonstrukce bude pokračovat i v roce 2003)
- zpevněná plocha - hřiště na skládce Borová

- 10 - oprava vjezdů na ulici Ratibořské
- výstavba skanzenu lidových tradic
- zahájení výstavby chodníku na ul. Nádražní k nádraží ČD
- výstavba hráze č. VII na ul. Ke Koupališti
Další opravy a rekonstrukce
- oprava opěrných zídek u památníku pod kostelem
- osázení zeleně u památníků pod kostelem
- oprava hřbitovní zdi
- úprava terénu na novém hřbitově
- vybudování nového příjezdu k jídelně MŠ
- osazení odpadkových košů v obci
- nátěr střechy kulturního domu
- opravy křížů na hřbitově, u kostela, na Borové
- výsadba stromků na polních cestách
- oprava oplocení u zdravotního střediska
- odkanalizování prostoru před hasičárnou Bolatice
- opravy na vodojemu a čerpacích stanicích, atd.
2.3.7. Výběrová řízení v roce 2002

a) Rekonstrukce místních komunikací K Hrázi, Jasanova, Javorova, Na
Lánech
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

6 firem
6 nabídek do soutěže
4 988 tis. Kč
5 228 tis. Kč

Komisí byla dne 15. 1. 2002 vybrána:

Strabag a. s., Poslanecká 827, Ostrava -

Svinov

b) Infrastruktura průmyslové zóny – 1. část
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
4 688 341 Kč
5 412 750 Kč

Komisí byla dne 30. 10. 2002 vybrána:
COLAS CZ s. r.o., Polánecká 803/72,
Ostrava
( Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu nezískání dotací na výstavbu infrastruktury).

c) Rekonstrukce cyklostezky a podpora turistického ruchu v mikroregionu
Hlučínsko a v obcích Svazku mikroregionu Hlučínsko
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

3 firmy
3 nabídek do soutěže
1 954 755 Kč
2 101 503 Kč.

Komisí byla dne 3. 9. 2002 vybrána:

DK 1, Novodvorská 13, Kravaře
- 11 -

d) Zateplení severní stěny obytného domu na ul. Družstevní 23
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

3 firem
3 nabídek do soutěže
157 174,- Kč
190 090,- Kč.

Rada obce ( za účasti zástupců FV) dne 26. 3. 2002 schválila na 80. jednání firmu
DK 1, Novodvorská 13,
Kravaře

e) Kuchyňské linky v DPS
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

3 nabídky
258 720,- Kč
271 660,- Kč

Rada obce (za účasti zástupců FV) dne 18. 7. 2002 schválila na 87. jednání firmu
Sabon- Richard Sněhota,
Hlučínská

f) Zhotovení projektové dokumentace ČOV Bolatice
Bylo přijato:

3 nabídky do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

705 500,- Kč
793 028,- Kč

Rada obce (za účasti zástupce FV) dne 11. 12. 2002 schválila na 3. jednání firmu
Ing. Jaroslav Beneš, Pekařská,
Opava

g) Pronájem nebytových prostor v DOS - 1 NP. 16,90m2
Do soutěže se přihlásil jeden zájemce.
Rada obce dne 21. 5. 2002 schválila
Hněvošice
Uchazeč odstoupil.

Přemysla

Číže,

Průkopnická

27,

h) Pronájem nebytových prostor v DOS – 1 NP, 43m2
Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč (TIPSPORT, VIDEOPŮJČOVNA)
RO za účasti člena FV rozhodla dne 30. 10. 2002 na svém 93. jednání o zrušení
výběrového
řízení
(Tento prostor byl nabídnut paní B. Freitové - prodejna Textilu a galanterie a ta přijala
nabídku

a uvolnila prostory ve 2. NP DOSu pro knihovnu a lékaře)
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ch) Pronájem nebytových prostor v budově autobusového nádraží
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
Komise schválila dne 30. 12. 2002 (RO a člen FV)
Bolatice
- novinový stánek , čistírna oděvů, sběrna opravny bot.

Ivana Stočková, Květinová,

i) Samostatná referentka
Do výběrového řízení se přihlásilo 22 uchazeček
Komise dne 19. 6. 2002 schválila

Kateřina Pašková, K lesu 88, Bolatice-

Borová

j) Samostatná ekonomka – účetní pro nově zřízené TS s. r. o. Bolatice
Do výběrového řízení se přihlásilo 26 uchazečů.
Komise dne 30. 10. 2002 schválila
Bolatice.

Helena

Švagerová,

Květinová

22,

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 jednání
V roce 2002 se uskutečnilo od 01 - 10/2002 celkem 19 jednání RO a za období 11 - 12/2002
celkem 4 jednání RO (v roce 2001 se konalo celkem 23 jednání RO).
Účast na jednání:

Mgr. H. Pavera

19

K. Kupka

19

Mgr. D. Tielová

18

Mgr. J. Neuwirth

19

G. Václavík

17

+4
+4
+4
+3
+3
(Počet členů na jednáních byl min. 4).
Důvod nepřítomnosti - nemoc, pracovní zaneprázdnění

Hosty jednání RO byli:
- ing. Jiří Mlýnek
kontroly
- Členové FV
- ing. J. Ricka, O, Preusz,
ing. B. Slivková, Z. Balarinová
- ing. J. Ricka
výboru
- ing. Pasker (ředitel ČS a. s.)
ing. B. Slivková
s.

jednání RO č. 75 (15. 1. 2002) - projednání finanční
z Finančního úřadu Opava
jednání RO č. 78 (26. 2. 2002) - příprava rozpočtu obce
jednání RO č. 80 (26. 3. 2002) - výběrové řízení
jednání RO č. 82 (23. 4. 2002) - činnost finančního

jednání RO č. 85 ( 6. 6. 2002) - spolupráce obce s ČS a.

- 13 - ing. J. Mlýnek
jednání RO č. 93 (30. 10. 2002) - výběrové řízení
- ing. P. Bezděk, ing. J. Ricka,
jednání RO č. 2 (26. 11. 2002)- příprava založení TS s.
r. o.
ing. J. Mlýnek, P. Koch
- ing. P. Bezděk
jednání RO č. 3 (11. 12. 2002) - výběrové řízení
- ing. P. Bezděk
jednání RO č. 4 (30. 12. 2002) - Lanex a. s., finanční
příspěvky
Rada obce projednala na svých jednáních více jak 540 bodů (v roce 2001 - 380).
3.1.2. Vybráno z jednání rady obce - RO schválila
- 273/75
/c
- Dětské organizaci Kondor nájemné za pronájem restaurace Pod
kostelem
ve výši 10 000,- Kč/měsíc pro rok 2002 s tím, že Dětská organizace
Kondor
bude z vlastních prostředků investovat do výstavby
přístřešku před restaurací,
opravy podlahové krytiny apod.
- 287/77
/d
- Firmě Ritschny s. r. o. Opava pro rok 2002 smlouvu na pronájem
objektu
za účelem zřízení sběrny druhotných surovin za cenu 6 000,- Kč/rok
a schvaluje firmě Sdružení F & K Bolatice smlouvu na pronájem
objektu
bezplatně pro rok 2002 vzhledem k investicím
do objektu. Pro rok 2003 bude
stanoveno firmě Sdružení F &
K Bolatice nové nájemné.
- 300/80
/k
- Podání žádosti na Úřad práce v Opavě o úhradu nákladů na zřízení
společensky
účelových míst pro čtyři nové zaměstnance na dobu
min. dvou let s přijetím
obcí Bolatice vytypovaných občanů
v době od 1. 5. do 1. 7. 2002
/m
- Spolupráci obce s ing. Kocurkovou, Polní 7a, Opava ve věci hospodářského
poradenství
/n
- aby ing. Kocurková, Polní 7a, Opava pracovala pro obec jako
zástupce provozovatele pro provozování vodovodu a
odpovědný
kanalizace (dle zákona

- 305/81

/k

Kč
v květnu 2002
/š
setkává
autobus. Nádraží,

č. 274/2001 Sb.)
- Podepsání smlouvy o dílo mezi obcí Bolatice a firmou K. Schneider
na provedení nátěrů střechy KD (včetně okapů) za cenu cca 125 000,včetně DPH, s platbou 70 000,- Kč po provedení práce
a s doplacením ceny za práci v termínu do 31. 3. 2003
- Zaslat Policii ČR žádost o větší pomoc při prevenci v obci – stání aut
na místních komunikacích a zvýšenou kontrolu míst v obci, kde se
mládež (areál MŠ a ZŠ, plocha za Jednotou, u KD, na
na náměstí a u hasičárny v Borové, na hřišti FK, na Ruždině, na
v Důlku)
- dohodnout s Policií ČR v Kravařích konkrétní termín kontroly

Vyhlídce,
- 330/86
pohostinství

a restaurací
- 331/86
/d
- přijmout slečnu Kateřinu Paškovou, K Lesu 88, Bolatice Borová jako
novou
zaměstnankyni, která nahradí po dobu mateřské dovolené paní
Janettu
Gratzovou se smlouvou na dobu určitou v délce
1 roku s možností prodloužení
a stanovení platu v 6. plat. Třídě,
1. stupni.
- 335/87
/e
- vzor smlouvy o nájmu hrobového místa v předloženém znění
/g
- návrh Kontrolního řádu obce, který zpracoval ing. Turoň (daňový
poradce)
s platností od 1. 7. 2002

- 14 /m
se schází
(dle dohody), cena

- využití služeb firmy BOIS pro kontrolu pozemků a míst v obci, kde
mládež. Služba – kontrola se uskuteční nepravidelně

za služby (kontroly cca 3 hod.) bude činit cca 1.500,- Kč
- 347/90
/f
- smlouvu mezi obcí Bolatice a ARR Ostrava za zhotovení studie
proveditelnosti
průmyslové zóny za cenu 84.000,- Kč
- 353/91
/f
- vyhlášení výběrového řízení na prodej nebytových prostor v budově
DOS –
přízemí za odborných podmínek jako u cukrárny a za
účelem poskytnutí služeb,
obchodů, které nabídnou občanům další
služby v obci
/h
- domovní řád pro Dům s pečovatelskou službou
- 360/93
- starostovi obce projednat s MUDR. J. Lebedou, MUDr. R. Čichoněm
a paní I. Čichoňovou navýšení nájmu
- 3/1
/e
- Domovní řád bytového družstva na ul. Družstevní č. 23
/f
- pronájem místnosti v přízemí DOS o ploše 17 m2 paní J. Baránkové z
Dolního
Benešova za cenu obvyklou na dobu neurčitou za
účelem provozování
podnikání v oblasti pedikúra, manikúra
a modeláž nehtů od 1. 1. 2003
- 7/2
/f
- vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor na
autobusovém
nádraží - novinový stánek - za podmínek : pronájem na
zachování prodeje novin a časopisů
dobu neurčitou,

/g
/ch

- instrukce k provedení inventarizace obecního majektu k 31. 12. 2002
- cenu za pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku o 50%
vyšší než
v současné smlouvě a schvaluje uzavření nových smluv
na dobu od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2004
- 10/3
/d
- listinu Rady školy s počtem členů 6 ke dni 1. 1. 2003 a schválit za
členy Rady
školy - volené z řad zaměstnanců školy - Mgr. L.
Böhm, Mgr. J. Halfarová,
volené z řad rodičů - MUDr. R.
Kupková, ing. J. Kupka jmenování RO ing. P. Bezděk, p Otto Preusz
/f
-firmu VHS Projekce a inženýring vodohosp. staveb ing. J. Beneš,
Pekařská 14,
Opava jako zhotovitele úplné projektové dokumentace
ČOV Bolatice za cenu
702.500,- Kč.
/o
- Knihovní řád a Výpůjční řád místní knihovny Bolatice v předloženém
znění
3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
V roce 2002 se uskutečnilo 6 jednání ZO v období 01-10/2002 a 2x jednání nového ZO v
období 11-12/2002.
Účast členů na jednáních ZO:
J. Scheffczik
5
J. Kupka
5
K. Bolacká
5
J. Kozelek
5
R. Slivka
5

G. Václavík
K. Ostárek
Mgr. J. Neuwirth
R. Sněhota
Mgr. D. Tielová

6
6
6
4
6

ing. J. Ricka
K. Adamcová
R. Vehovský

5
5
5

- 15 H. Prasková
Mgr. H. Pavera
Ing. J. Mlýnek
K. Kupka
Nově zvolení členové ZO
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Dagmar Tielová
Gerhard václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

5
6
5
6

2
2
2
2
1
2
2
2
2

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

Důvodem nepřítomnosti - pracovní zaneprázdnění, nemoc, účast na školeních.
Zastupitelstvo obce projednalo na svých jednáních více jak 230 bodů (v roce 2001 - 120).

2
2
2
1
2
2
2
2

3.2.2. Vybráno z jednání ZO - ZO po projednání schválilo:
- 130/23
/c
- hospodaření obce Bolatice za rok 2001 se zůstatkem ve výši 1 291
382,17 Kč
a s příjmy obce ve výši 53 211 559,96 Kč a výdaji ve výši 51 920
177,79 Kč
/d
- rozpočet na rok 2002 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji obce
ve výši 45 624 382,17 Kč
/f
- přijetí OZV č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a
držení
zvířat na území obce a schvaluje doplnit článek č. 1 o větu:
volný pohyb psů
je povolen na pozemku 1636/2 k. ú. Bolatice (velká hráz č. IV
za ul. Ratibořskou)
/g
- přijetí OZV č. 2/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bolatice
v předloženém
a upraveném znění
/h
- přijetí OZV č. 3/2002, kterou se vydává Požární řád obce Bolatice
/ch
- přijetí OZV č. 4/2002 k zabezpečení PO při akcích, kterých se
zúčastňuje větší
počet osob
/j
- podání žádosti k Okresnímu úřadu v Opavě o navrácení historického
majetku
obce pozemku parc. č. 2751/2 k. ú. Bolatice o výměře 7
104 m2
/l
- podání žádosti k Pozemkovému fondu v Opavě o úplatný převod
pozemku
o výměře 24 306 m2, parc. č. 2741/8 k. ú. Bolatice pro výstavbu
průmyslové
zóny Bolatice a bezúplatný převod pozemku o výměře
7 281 m2 parc. č. 2741
k. ú. Bolatice
- zmocnění starosty obce Mgr. H. Pavery pro jednání s Pozemkových
fondem
Opava ve věci úplatného převodu pozemku parc. č.
2741 k. ú. Bolatice
a bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2741 k. ú. Bolatice

- 16 /o
- spolupráci s ing. Turoněm, Palackého 689/2, Havířov – Město
daňovým
poradcem a schvaluje smlouvu o spolupráci
mezi obcí Bolatice a ing. Turoněm
- plnou moc v souladu s ustanovením odst. 3), § 10 a odst. 3) § 40
zákona
337/92 Sb. O správě daní a poplatků ve znění
pozdějších změn a doplňků
daňového poradce ing. Jiřího Turoně,
event. Č. 00001480, Palackého 689/2,
Havířov – Město, DIČ:
370-6402090277 ke zpracování a podání daňového
přiznání
k dani
z příjmu právnických osob za rok 2001
- 136/24
/c
- smlouvu o spolupráci a podpoře konkrétního projektu z programu
Sapard mezi
obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko, kterou se

pověřují konkrétní
obce k realizaci konkrétních podprojektů
rozvojové strategie Svazku obcí
mikroregionu Hlučínsko
/h
- schvaluje OZV č. 5/2002, která doplňuje OZV č. 1/1999 o vytvoření
a použití
účelového fondu Obce Bolatice v rámci Programu
poskytování státních půjček
na opravy a modernizaci bytového
fondu – doplňuje článek IV – za odstavec
č. 6 se vkládá nový odstavec č. 7, který zní 7. Poskytnutí bezúročné
půjčky
ve výjimečnou situaci – finanční pomoc občanům při odstraňování
následků
živelných pohrom (požáru RD, záplavy, apod.)
dosavadní odstavec č. 7
se označuje jako odstavec 8.
/j
- uzavření smlouvy o spolupráci obce Bolatice a JUDr. Pavla Juchelky,
akdvokáta, Sady Svobody 4, 746 01 Opava
- 144/25
/j
- vykoupení pozemků chodníku na Borovou od manželů J. a A.
Mazalových,
Padoly 6, Bolatice o výměře 70 m2 za odhadní cenu
35,- Kč/m2, od manželů
P. a M. Bělákových, Ratibořská 43, Bolatice o výměře 498 m2 za
odhadní cenu
35,- Kč/m2
/m
- prodej pozemků pro výstavbu RD u hřiště ul. Hornická, 1. máje parc.
č. 2756/3
za cenu 150,- Kč/m2
/n
- prodej pozemků parc. č. 1419/2 pro výstavbu RD na ul. Horní za
cenu 100,- Kč
/o
- prodej pozemků parc č. 2741/7, 2756/5 a 2756/4 pro výstavbu
v průmyslové
zóně za cenu min. 70,- Kč/m2
- 150/26
/c
- smlouvu mezi obcí Bolatice a SME a. s. Ostrava o odprodeji
trafostanice
na ul. Nádražní za cenu 105 284,- Kč
/h
- pořízení změny č. 3 SÚP obec Bolatice
/l
- přispět dětskému oddělení Slezské nemocnice v Opavě částkou
20.000,- Kč
na zakoupení dětských postýlek
- 156/27
/h
- založení obchodní společnosti s ručením omezeným od 1. 1. 2003 ve
100%
vlastnictví obce Bolatice s názvem obchodní společnost
Technické služby
Bolatice s. r. o.., sídlo firmy Ratibořská, 747 23
Bolatice
/ch
- peněžitý vklad do obchodní společnosti ve výši 200 000,- Kč dle
obchodního
zákoníku
/r
- zaslání finanční pomoci při záplavách konkrétní obci tj. Švihov na
Klatovsku
ve výši 50 000,- Kč
- 161/28
/o
- OZV č. 7/2002, kterou se ruší OZV č. 2/1997

- 17 - 4/2
2003

/d

- rozpočtové provizórium do doby schválení rozpočtu obce na rok

na úhradu
nezbytných oprav

v podobě 1/12 provozních nákladů na provoz obce, nezbytné výdaje
služeb provedených TS s. r. o. Bolatice a na provedení
v budovách obce (sklepy, obytný dům, Kulturní dům, apod) a při

údržbě obce
/e
- smlouvu mezi obcí Bolatice a Technickými službami s. r. o. Bolatice
o prodeji
movitých věcí za celkovou cenu 294.000,-Kč a se
splatností po dobu 3 let
(do 31. 12. 2003)
/f
- smlouvu o pronájmu nemovitostí na ul. Ratibořské (MTZ), suterén
KD, garáž
DOS Technickým službám s. r. o. Bolatice za cenu
70.000,-Kč ročně a na dobu
neurčitou s účinností od 1. 1. 2003
3.3. Z jednání výborů a komisí:
U OÚ Bolatice pracovalo pět výborů a komisí:

a) Finanční výbor

- předseda

Ing. Jiří Mlýnek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Zdenka Ballarinová
Otto Preusz

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE FINANČNÍ:
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 1x čtvrtletně),
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 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,
ch) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo
dlouhodobě
úrokové výhodnější vklady.

- 18 V roce 2002 se uskutečnilo celkem pět jednání výboru, z nichž dvě jednání byly za účasti členů Rady
obce. Tři jednání se týkaly přípravy rozpočtu obce a výběrových řízení, další dvě se týkaly úprav
rozpočtu a financování akcí

b) Kontrolní výbor

- předseda

Kristina Bolacká
Josef Scheffczik
Richard Sněhota
Richard Vehovský
Helena Prasková

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE KONTROLNÍ:
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,
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
V roce 2002 se kontrolní výbor sešel celkem 3x. Ve své činnosti se mj. zabýval majetkem
obce Bolatice (evidence, inventarizace, ochrana) a průběhem některých staveb v obci.

c) Komise přestupková

- předseda

JUDr. Mario Hartmann
MUDr. Jiří Andreas
Josef Tiemel
Gabriela Bočková

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
- 19 Komise zasedala v roce 2002 celkem 12x a projednala 24 přestupků. Příkazem
o uložení sankce rozhodla v 18 případech a u 4 případů rozhodla v blokovm řízení.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 9 případech, nevymožených
zůstalo
9 pokut.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

d) Komise sociální

- předseda

Kristina Jochimová
Marcela
Bochňáková
Jan Kupka
Josef Majda

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ:
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
Komise se sešla v roce 2002 celkem 5x.
Na svých zasedáních projednávali především bytovou situaci v obci, nevhodné chování
některých občanů a vyjádřili se k žádostem o byty na Borové a v Domě s pečovatelskou
službou..
Komise rovněž mapovala osamělé občanky a občany v obci, kteří by mohli potřebovat pomoc
materiální nebo i morální, popř. radu psychologa.
Spolupráci se zaměstnanci OÚ hodnotí velmi kladně.

e) Komise pro občanské záležitosti

- předseda

Kristina Adamcová
Jiří Langer
Josef Kozelek
Karel Ostárek
Marcela Bochňáková

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.
- 20 Komise se sešla v roce 2002 3x. Na svých jednáních projednávali průběžně stanovené úkoly.
Kromě návštěv jubilantů pomáhali členové komise OÚ při pořádání akcí – svatební obřady,
Vítání občánků, Vítání jara, Odpust, Dožínky, Koncerty dechové hudby, setkání seniorů,
filmové představení pro seniory.
Největším úspěchem komise (a hlavně její předsedkyně Bc. Kristiny Adamcové) byl podíl na
vzniku Klubu seniorů při OÚ Bolatice. Komisi se rovněž podařilo zajistit novou akci pro
veřejnost „Taneční kurzy.“
Informace o činnosti komisí byly převzaty ze zpráv předsedů výborů a komisí. V budoucnu
však někteří předsedové budou muset zlepšit zápisy a to proto, aby lépe vystihovaly činnost
komise.
Komise byly velkým přínosem pro zlepšení chodu samosprávy, jen je nutné, aby členové
komisí zlepšili docházku na jednání a aby se komise věnovaly při svých jednáních i dalším
bodům své náplně práce.

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 9 (1-sekretariát, 1- zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura,
1 - matrika, 1 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka, mzdová účetní,
1 - stavební technik, 2 - stavební úřad) a dvanáct správních zaměstnanců (z toho
jedenáct
dělníků a dělnic a jedna uklízečka).
Dále u OÚ v roce 2002 pracovalo osm občanů na civilní službě (v průběhu roku se
jich vystřídalo 14), čtyři nezaměstnaní občané na veřejně prospěšných pracích a několik
brigádníků pracujících střídavě u OÚ od června do listopadu (4), 4 osoby pracovaly na
dohodu o prac. činnosti (právník, uklízečka sociálek na hřbitově, uklízečka na autobusovém
nádraží, dělník).
4.1.2. 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, popř. Rudolf
Balarin.
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
- 21 Milada Bortlíková

- ekonom, účetní
Zástup za paní M. Bortlíkovou zajišťovala paní J. Gratzová.

Janetta Gratzová
Kateřina Pašková
od 5. 8. 2002

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy OZ a OR, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a zástupce starosty
Zástup za paní K. Paškovou 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.
(v oblasti kultury).

Bochňáková

ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
Zástup za pana ing. Selingra zajišťuje pan Petr Ricka.
Petr Ricka

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především občanů)
Zástup za pana P. Ricku zajišťuje pan ing. M. Selingr.-

Pavel Koch

- stavební technik
- organizuje práci správních zaměstnanců, zajišťuje stavby v obci,
stavební dozor na stavbách obce
Zástup za pana Pavla Kocha zajišťuje pan R. Balarin, popř. starosta

provádí
obce.
Rudolf Balarin

- správce vodovodů a kanalizačních sítí
Zástup za pana R. Balarina zajišťuje p. K. Gvoždík, A. Solich, J.

Hellebrand
Karel Gvoždík

- správce skládky na Borové
- správce budovy MŠ

Alfréd Solich

- správce kulturního domu
- zajišťuje nákupy pro OÚ, MŠ, stavby, topič
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- topič
- údržba travnatých ploch

Miroslav Sněhota

- zahradník
- údržba zeleně a travnatých ploch

Jiří Hellebrand

- správce budovy OÚ, topič
- zámečnické práce

Karel Číž

- zedník
- zajišťuje a vede stavební opravy

Roman Pytlík

- zedník

Lenka Jiříková

- uklízečka

Noví zaměstnanci – dělníci přijati z úřadu práce:
Alena Nevřelová
od 2. 5. 2002
Helena Řehánková

od 2. 5. 2002

Josef Duda

od 2. 5. 2002

Roman Pytlík

od 3. 6. 2002

K 31. 12. 2002 ukončili pracovní poměr u OÚ Bolatice správní zaměstnanci a stavební
technik, kteří jsou od 1. 1. 2003 zaměstnanci Technických služeb Bolatice s. r. o.
4.2. Údaje o zaměstnancích
4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno
Kvalifikace
Platové zařazení
Třída/Stupeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Gabriela Bočková
ÚSO
7/6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcela Bochňáková
ÚSO
7/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milada Bortlíková
ÚSO
8/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kvalifikace
Platové zařazení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Janetta Gratzová
ÚSO
7/7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pavel Koch
ÚSO
8/7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petr Ricka
ÚSO
8/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Miroslav Selingr
VŠ
9/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eliška Vitásková
ÚSO
7/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eva Hanzlíková
ÚSO
6/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kateřina Pašková
ÚSO
6/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rudolf Balarin
vyučen - instalatér
6/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karel Číž
vyučen - zedník
6/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karel Gvoždík
vyučen - zámečník
5/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jiří Hellebrand
vyučen - strojní zámečník
4/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenka Jiříková
vyučena - prodavačka
2/7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miroslav Sněhota
vyučen - zahradník
4/11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/11
Alfréd Solich
vyučen - nástrojář
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vojtěch Zoul
vyučen - rubač, razič
4/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roman Pytlík
vyučen - zedník
4/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alena Nevřelová
základní vzdělání
1/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helena Řehánková
vyučena - švadlena
1/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Josef Duda
vyučen - klempíř
1/12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reinhold Pytlík
vyučen - tesař
1/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Milada Bortlíková
-

Daňové přiznání
Gordic – program účetnictví

Eva Hanzlíková

- 7. 6. 2002
- 11. 9. 2002
- 4. 12. 2002

Porada knihovnic
Školení zaměřené na Lanius – program

Gabriela Bočková

- 4. 2. 2002
- 15. 2. 2002
- 18. 6. 2002
- 14. 11. 2002

Zákony na počítači
Obsluha počítače
Zákon o ochraně ovzduší
Skartační řízení a vedení spisové služby

Eliška Vitásková

- 31. 1. 2002
- 21. 3. 2002

Vyúčtování daně v roce 2002 zák. 586/92
Zdravotní pojištění

Marcela Bochňáková - - 22. 3. 2002
- 1. 3. 2002

Porada sociálních pracovníků
Porada matrikářek

Mgr. Herbert Pavera - 14. 2. 2002
- 21. 2. 2002
- 7. 5. 2002
Opava)
- 17. 9. 2002

Příprava průmyslové zóny (ARR Ostrava)
Školení k programu Sapard (Otice)
Seminář k dotačním titulům (Okresní
úřad

- 15. 11. 2002

Školení posuzovatelů projektu Phare CBC
(Magistrát Ost.)
Školení k programu Phare a studiím
proveditelnosti (ARR)

Ing. Miroslav Selingr -

Školení – výklad stavebního zákona v Ostravě

Petr Ricka

Školení – výklad stavebního zákona v Ostravě

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2002 (2001):
Průměrná hrubá mzda "stálého" zaměstnance OÚ činí 15 980,- Kč (15 199,- Kč).
4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
r. 2002
27

r. 2001
46

r. 2000
35

11
5
6
19

17
6
11
20

17
6
11
14

Úmrtí občanů:

42

36

39

Vydané druhopisy matričních dokladů:
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)

66

64

35

Ověřeno podpisů na listinách:
Ověřeno opisů listin:
Žádosti o výpis z rejstříku trestů:
Žádosti o vydání občanského průkazu:
Žádosti o vydání cestovního pasu:
Žádost o zapsání dítěte do cestovního pasu:
Žádosti o vydání cestovní přílohy:
Potvrzení o občanském průkazu:

701
1181
121
324
141
18
11
44

838
832
114
344
165
13
2
-

830
603
127
194
30
1
0
-

Narození dětí:
Uzavřená manželství:
- v Bolaticích - civilních
- církevních
- mimo obec
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Poskytnuté údaje z informačního systému
Posudky, zprávy o pověsti a pobytu:
Přihlášeno osob:
Odhlášeno osob:

Počet obyvatel k 31. 12. 1998
Počet obyvatel k 31. 12. 1999
Počet obyvatel k 31. 12. 2000
Počet obyvatel k 31. 12. 2001
Počet obyvatel k 31. 12. 2002

25
68
56
43

4 158
4 146
4 147
4 165
4 165

57
53
45

64
63
58

Bolatice

Borová

3 517

648

Marcela Bochňáková

4.3.2. Knihovna
Počet knih celkem:
Naučná literatura po dospělé:
Krásná literatura po dospělé:

r. 2002
17 277
4 528
6 571

r. 2001
r. 2000
16 647
16 276
4 324 4 241
6 337 6 138

Naučná literatura pro děti:
Krásná literatura pro děti:

1.346
4.832

1 313 1 275
4 673 4 662

Počet čtenářů:
z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků:

582
270
4 262

590
564
280
269
4 982

4 773

Počet výpůjček celkem:

33 109

32 213

31 213
Eva Hanzlíková

- 264. 3. 3. Stavební úřad
2002

2001

2000

1) Ohlášení drobných staveb celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

113
82
31

101
68
33

84
65
19

2) Územní rozhodnutí územní celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

52
33
19

34
20
14

14
8
6

3) Stavební povolení celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

75
50
25

93
56
37

102
63
39

4) Kolaudační rozhodnutí celkem
- z toho k.ú. Bolatice
- ostatní

73
43
30

83
40
43

104
45
59

5) Rozhodnutí o změně rozes. stav. celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

16
5
11

26
11
15

18
7
11

6) Rozhodnutí o změně úč. užívání celkem
- z toho k.ú. Bolatice
- ostatní

5
3
2

6
4
2

6
6
2

7) Rozhodnutí o odstranění stavby celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

6
3
3

11
6
5

9
6
3

8) Pasport stavby celkem
- toho k. ú. Bolatice
- ostatní

4
4
0

6
3
3

4
1
3

9) Ostatní rozhodnutí celkem
- z toho k ú. Bolatice
- ostatní

9
7
2

12
12
0

-

10) Ostatní sdělení
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

16
9
7

-

-

11) Stížnosti
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

13
4
9

9
3
6

5
1
4

12) Žádost o informaci
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

1
0
1

-

-

13) Silniční rozhodnutí
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

14
14
0

-

-

14) Rozhodnutí o přestupku celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

3
1
2

6
1
5

1
1
0
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15) Ostatní došlá pošta celkem

135

148

180

Celková rekapitulace:
a) Rozhodnutí celkem
400
392
351
- z toho k. ú. Bolatice
258
224
202
- ostatní obce
142
168
149
b) Ostatní podání celkem
135
148
180
---------------------------------------------------------------------------------------------PODÁNÍ CELKEM
535
540
531
Ing. Miroslav Selingr
4.3.4. Podatelna
Došlá pošta
(žádostí, sdělení)
Vydaná pošta
(žádostí, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem

r. 2002

r. 2001

r.2000

1106

876

859

402

365

344

1508

1241

1203
Kateřina Pašková

- 28 4.3.5. Přestupky
Komise zasedala v roce 2002 celkem 12x a projednala 24 přestupků. Příkazem
o uložení sankce rozhodla v 18 případech a u 4 případů rozhodla v blokovem řízení.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 9 případech, nevymožených
zůstalo 9 pokut.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

Přestupky
- vyřízeno
- uložení pokuty včetně blokové
- projednání bez uložení opatření
- uložení napomenutí
- zastavení řízení
- návrhový přestupek

r. 2002
24
18
1
1
2
1

r. 2001
18
16
0
0
0
0

- odložení věci
1
2
(v osmi případech se jedná o přestupky proti majetku - krádeže v supermarketech)
Přestupky byly vyřízeny
- 18 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 8.700,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise bylo projednáno odvolání celkem 4x, z toho ve dvou
případech bylo vyhověno.
Stížnosti
V roce 2002 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2001 - 1

4.3.6. Kulturní pořady
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, atd.

- zájezdy do divadel
- koncerty dechové hudby
- akce pro seniory
- akce pro veřejnost

r. 2002
4
4
2
23

r. 2001
5
4
2
20

4.3.7. Zpráva Policie ČR OO Kravaře o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok 2002
V uplynulém roce nedošlo v oblasti bezpečnostní situace na území naší obce k žádným
podstatným změnám.
Počátkem roku 2002 vešla v platnost změna trestního zákona, mj. došlo ke zvýšení hranice
u majetkových trestných činů ze stávajících 2 000,- Kč na 5 000,- Kč. Ve skladbě trestní
činnosti se tato skutečnost projevila u pěti případů. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že
počet trestných činů
- 29 a počet spáchaných přestupků je přibližně shodný s rokem 2001. Přesto jsou Bolatice na 2.
místě
v počtu trestných činů z 18 obcí okrsku Policie Kravaře (1. Kravaře - 65 tr. činů, 3. Kobeřice - 18
tr. činů).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok trestné činy
Přestupky
Dopravní
Podnapilí
Celkem
nehody
řidiči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997
36
25
5
2
68
1998
49
28
14
4
95
1999
31
17
10
7
65
2000
31
24
8
2
65
2001
25
10
18
4
57
2002
26
13
neuvedeno
3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za rok 2002 bylo v naší obci spácháno 26 trestných činů a způsobená škoda touto
trestnou činností činí 1 918 900,- Kč! Z těchto trestných činů se podařilo objasnit 19 případů,
což je 73,1% úspěšnosti.
V šestnácti případech byl pachatelem občan naší obce. Mezi nejzávažnější případy a zároveň
s nejvyšší způsobenou škodou patří dva případy zpronevěry podvodem. Závažným případem
byl rovněž případ trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotronních
látek a jedů.
Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2002 spácháno celkem 13 skutků a způsobená
škoda těmito přestupky činí 23 000,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem 8
skutků, tj. 61,5 % úspěšnost.
Pachatelé těchto přestupků byli ve většině případů občané Bolatic. V jednom případě byl
pachatel přestupku převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě. V obci je 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 na místních
komunikacích. V průběhu roku 2002 bylo ve večerních hodinách provedeno několik kontrol
zaměřených na nesprávné parkování vozidel a řidičům bylo uloženo 15 blokových pokut.
Při dohledu nad veřejným pořádkem a ochranou majetku je v obci věnována zvýšená
pozornost místům, kde se schází mládež a kde probíhají společenské akce.
V loňském roce na návrh zastupitelů obce, byly prováděny kontroly provozoven
veřejného pohostinství se zaměřením na dodržování ustanovení zákona „O prodeji alkoholu.“
Skladba spáchaných trestných činů za rok 2002
Majetkové trestné činy
= 2 případy vloupání do vozidel, neobjasněny
= 2 případy krádeží vloupáním do různých objektů, objasněn jeden
= 2 případ podvodu, objasněny
= 2 případy poškozování cizí věci, jeden objasněn
= 2 případ zpronevěry, objasněny
= 2 případy krádeže prosté, objasněn jeden
- 30 Trestné činy proti životu a zdraví
= 2 případy ublížení na zdraví, objasněny
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
= 2 případy maření výkonu úředního rozhodnutí, objasněny
Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
= 1 případ opilství, objasněn
Trestné činy proti rodině a mládeži
= 6 případů zanedbání povinné výživy, objasněny
Trestné činy obecně nebezpečné

= 1 případ nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů - objasněn

Skladba spáchaných přestupků v roce 2002
= 6 přestupků proti občanskému soužití, objasněny všechny
= 6 přestupků proti majetku, objasněn jeden
= 1 přestupek proti veřejnému pořádku, objasněn

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrolně metodická dohlídka na úseku ohlašovny
Dne 14. 2. 2002 provedly pracovnice Okresního úřadu v Opavě, ref vnitřních věcí kontrolně
metodickou dohlídku na úseku ohlašovny.
Závěr kontroly:
Dohlídka byla zaměřena především na správný postup při řešení
trvalých pobytů,
ukončení pobytu na území ČR, přihlašování
trvalého pobytu a výdeje potvrzení
o změně trvalého pobytu. Výpisy z Informačního systému jsou
vydávány
v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb. Byl vysvětlen výdej informací
pro zatupitelské úřady cizích zemí a pro občany, kteří se zdržují v
cizině.
Provedenou dohlídkou nebyly zjištěny závady.
5.2. Kontrolně metodická dohlídka na úseku matriky - občanské průkazy
Dne 14. 2. 2002 provedla pracovnice Okresního úřadu v Opavě, ref. vnitřních věcí kontrolně
metodickou dohlídku na úseku ohlašovny.
Závěr kontroly:
Dohlídkou bylo zjištěno, že příjem žádostí o občanské průkazy a výdej
občanských průkazů je prováděn v souladu se zákonem
č. 328/1999 Sb. Byla
konzultována novelizace zákona č. 200/1990 Sb.
(přestupky na úseku
občanských průkazů, kvalita fotografií a
možnost vydávání stalého typu
občanského
průkazu).
Sepisování ztrát, odcizení a poškození je prováděno
v souladu se zákonem. Správní poplatky za dopisování nepovinných
údajů jsou
vybírány správně. Provedenou dohlídkou nebyly
zjištěny žádné závady.
- 31 5.3. Kontrolně metodická dohlídka na postup přebírání žádostí o cestovní pasy
Dne 14. 2. 2002 provedla pracovnice Okresního úřadu v Opavě, ref. vnitřních věcí kontrolně
metodickou dohlídku , oddělení cestovních dokladů.
Závěr kontroly:
Dohlídkou bylo zjištěno, že žádosti o cestovní doklady jsou přebírány
v souladu
se zákonem č. 329/1999 Sb. Hotové cestovní doklady k
vydání občanovi jsou
řádně zabezpečeny. Správní poplatky jsou
vybírány v souladu se zákonem
č. 368/1992 Sb a protokoly o předávání žádostí o CD mezi OÚ a OkÚ
Opava
jsou řádně vedeny. Závady nebyly zjištěny, nápravná opatření

se neukládají.

5.4. Záznam o provedené kontrole kulturních akcí vlastní (OÚ) + cizí pořadatelé s užitím
hudby
v KD + prostory obce
Dne 2. 2. 2002 provedli pracovníci OSA Hranice na Moravě kontrolu kulturních akcí vlastní
(OÚ) + cizí pořadatelé s užitím hudby v KD + prostory obce
Závěr kontroly:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
5.5. Správa daní a poplatku
Dne 11. 9. 2002 provedly pracovnice Finančního úřadu v Opavě kontrolu podle § 12 zákona
č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontroly:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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 23
kulturně společenských akcí
2. února
Obecní ples
9. února
Ples Hlučínska
17. února
Vítání občánků
24. března
Vítání jara
7. dubna
Divaldo - S tvojí dcerou ne
12. dubna
Setkání s podnikateli
19. dubna
Den Země
31. května
Kácení máje
1. června
Běh T. Foxe
1. června
Odpust
23. června
Koncert dechové hudby
11. srpna
Koncert dechové hudby
24. sprna
Dožínky, koncert dech. hud.
31. srpna
Koncert dech. hudby v
Borové
21. - 23. září Výstava zahrád., kutilů, řemeslníků 13. - 15. září Obecní
zájezd
do
Východních Čech
1. října
Filmové představení pro seniory
10. října
Posezení s jubilanty 70 a
75 let
Divadlo Láska brány otevírá
31. října
Den strašidel
13. října
6. prosince Koncert Fleret a J. Šuláková
15. prosince Vánoční trhy
21. prosince Slavnostní otevření skanzenu

- 32 6.2. Účast obce v soutěžích
Obec Bolatice se přihlásila v roce 2002 opět do soutěže Zlatý erb (o nejlepší internetové

stránky), ale nebyla úspěšná.
Úspěch zaznamenala obec při ocenění internetových stránek s názvem Golden-web-awards!
6.3. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.3.1. Spolupráce s podnikateli
V roce 2002 se uskutečnilo oficiální setkání představitelů obce s místními podnikateli i
s místními zemědělci (12. 4. 2002). Bohužel, setkání, které bylo spojeno i s malým
občerstvením a kulturním vystoupením, se zúčastnila necelá třetina místních podnikatelů a
zemědělců.
Podnikatelé a zemědělci byli informování o rozpočtu obce Bolatice, o možnostech
spolupráce obce s místními podnikateli, o přípravě výstavby průmyslové zóny a všichni
obdrželi materiály
o dotačních titulech (získání finanční podpory pro podnikání). Zemědělci byli rovněž
informování
o možnostech získání dotací od státu, i z EU, byli požádání o zatravnění záplavových ploch,
o neznečišťování obecních komunikací a o větší spolupráci při oslavě Bolatických dožínek
(materiály
o dotacích i zápis z jednání byl zaslán všem podnikatelům).
Místní podnikatelé finančně i materiálně podpořili akce OÚ, využívali max. možnosti prodeje
ve stáncích při akcích OÚ a deset podnikatelů projevilo zájem o výstavbu v průmyslové zóně.
Zemědělci se zúčastnili Bolatických dožínek, ale opět bez podpory alegorickými vozy
v průvodu (mimo Opavice a. s.). Problémy se vyskytly opět při znečišťování místních
komunikací.
Velmi pozitivně hodnotí obec přístup podnikatelů k průmyslové zóně a jejich sponzorství
akcí OÚ
(i spolků a organizací).
K největším sponzorům akcí OÚ v roce 2002 patřila Stavební firma Šafrán Opava, stavební
firma p. M. Škrabaly, DK 1 – ing. D. Kozla, fa Isotra, zahradnictví Mazal, DAJPP s.r.o.,
Opavice a. s., CK Večerek, Kovářství P. Hanslík, atd.
6.3.2. Spolupráce se spolky
V roce 2002 pracovalo v obci 18 spolků s členskou základnou od několika desítek do
několika stovek členů. Největší členskou základnu má FK Bolatice, SDH Bolatice, SNS,
Dětská organizace Kondor. Mezi organizace s nejmenší základnou patří Šachový klub, Svaz
chovatelů holubů, Šipkový klub, Volejbalový klub.
V Bolaticích pracují tyto spolky a organizace:
- Fotbalový klub Bolatice, Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice, Sdružení
dobrovolných hasičů Borová, Slezskoněmecký svaz, Šachový klub Bolatice, Šipkový
klub Bolatice, Český svaz chovatelů holubů, Myslivecká společnost Křeménky,
Schola, Fitcentrum JUMI, Tenisový klub Bolatice, Klub českých turistů, Český svaz
chovatelů včel, Klub leteckých modelářů, Klub seniorů, Volejbalový klub, Český svaz
zahrádkářů, Dětská organizace Kondor.
Několik našich občanů pracuje v kynologickém klubu na Albertovci. Dále v obci působí při
OÚ lidový soubor Burianky, dechová kapela Jiřího Langra, hudební skupiny UNICO, Klasic,
Pohoda, folková skupina Sedm statečných, country Skupina Bodláci, mažoretky při SNS,

pěvecký soubor při SNS, chrámový sbor Farního úřadu a další hudebníci a zpěváci.
- 33 Velmi pozitivním jevem je založení Klubu leteckých modelářů, který zatím začíná rozvíjet
svoji činnost bez oficiálního statutu a vznik Klubu seniorů při OÚ, který je velmi aktivní a do
jehož práce se zapojilo několik desítek dříve narozených občanů.
Negativní je omezená činnost Volejbalového klubu. Mezi negativní jevy patří rovněž
problémy některých spolků s vedením organizace a mládeže (chybí nadšenci).
Starosta obce v průběhu roku navštívil výroční jednání spolků SDH Bolatice, SDH Borová,
FK Bolatice, Dětské organizace Kondor, SNS.
Zástupce starosty se zúčastnil valné hromady Českého svazu zahrádkářů.
Dne 7. května se uskutečnilo tradiční setkání starosty obce se zástupci spolků, na kterém
starosta obce poděkoval spolkům za jejich činnost i pomoc při organizování akcí OÚ.
Zástupci spolků byli seznámeni s výší dotací pro jednotlivé spolky, s akcemi OÚ v roce 2002,
se spoluprací s německou vesnicí Linum, atd.
V roce 2002 se starosta zúčastnil setkání s žáky 6. a 9. tříd v rámci výuky občanské výchovy.
V roce 2002 pokračovali členové FK Bolatice, SNS Bolatice, SDH Bolatice ve spolupráci
s organizacemi v družební vesnici Rudy v Polsku, FK a SDH Bolatice navázaly kontakt i
s družební vesnici Linum v Německu. FK rozvinul kontakty se slovenským partnerem
z Dolan.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly spolky:
- pomoc obci při preventivních protipovodňových prohlídkách, čištění
komunikací, čištění vodovodů a kanalizací, při realizaci
skanzenu, školení
požárních hlídek, účast na projektu mezinárodní
spolupráce, pomoc členů SDH
při organizování akcí OÚ (Den
země, Běh Terryho Foxe, Dožínky, Den
strašidel,
Slavnostní otevření skanzenu).
SDH Bolatice

Dětská org. KONDOR – spolupráce při organizování akcí pro veřejnost (Obecní ples, Den
Země, Běh
Terryho Foxe, Den strašidel), péče o majetek obce –
objekt turistické základny.
SDH Borová
hřiště
majetek

– bezplatné zapůjčení stolů a lavic na akce OÚ, pomoc při údržbě
na skládce a při jeho budování, pomoc při čištění komunikací, péče o
obce – hasičská zbrojnice, technika

FK Bolatice
Dožínky,
spolupráce.

– bezplatné zapůjčení stolů a lavic, hřiště při akcích OÚ (Den Země,
Den strašidel), účast na projektu mezinárodní

SNS Bolatice
účast

– pomoc obci při překladu písemných materiálů do německého jazyka,
na projektu mezinárodní spolupráce, účast mažoretek na akcích OÚ.

Schola

– kulturní vystoupení při akcích OÚ.

ČZS

– účast členů při Dni Země.

MS Křeménky
stromků.

– bezplatné zapůjčení stolů a lavic při akcích OÚ, účast členů při výsadbě
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6.3.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek pro obnovu venkova v Bolaticích byl založen 12. 11. 1997 a za šest let činnosti spolku
se do jeho práce zapojilo na 25 občanů. V roce 2002 se neuskutečnilo žádné společné jednání
spolku, ale v průběhu roku se pokračovalo v naplánování a realizaci několika dalších bodů
programu obnovy venkova.
V oblasti 2. 1. Osvětové, kulturní a společenské akce se podařilo díky dotaci z EU
(programu
Sapard) vybudovat skanzen lidových tradic a lidového tvořitelství
v objektech p. J. Buriana
na ul. Svobody.
íV oblasti 2. 2. Akce k rozvoji hospodářství obce obec vykoupila od Pozemkového
fondu
pozemky pro výstavbu průmyslové zóny a nechala zhotovit
projektovou dokumentace
infrastruktury průmyslové zóny.
V oblasti 2. 4. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské
vybavenosti
a technické infrastruktury obcí byla dokončena úprava hřbitova, pokračovala
výstavba
kanalizace a ČOV Borová, rekultivace skládky na Borové, vystavěl se Dům
s pečovatelskou
službou, budovalo se dětské hřiště na řadovkách, zahájila se výstavba chodníku
k nádraží,
vybudovala se Materiálně technická základna, nová suchá nádrž č. VII:
V oblasti 2. 5. Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny – se pokračovalo
v ozeleňování
polních cest a v budování odpočívadel na obecních cestách.
6.4. Prezentace obce na veřejnosti
I v roce 2002 vyšlo v regionálním tisku, obecním zpravodaji mnoho článků, ve
kterých byla pozitivně hodnocena práce spolků, organizací, obce Bolatice i OÚ.
Podrobné informace o obci jsou zveřejněny na internetových stránkách
http://www.bolatice@bolatice.cz. Obec propagovala svoji činnost na obecních vývěskách a
skříňkách (fotografie z akcí). Ve spolupráci s obcemi Hlučínska se obec prezentovala v lednu
2002
na mezinárodní výstavě Regiontour v Brně. Obec pořádala řadu kulturně – společenských
akcí, které výborně zviditelňují obec, a které přilákaly mnoho občanů i z okolí.
6. 5. Projekty OÚ zaměřené na spolupráci občanů, spolků
Obec nepřipravila žádný nový projekt zaměřený na spolupráci občanů, spolků. Obec

pouze pokračovala ve svých aktivitách započatých dřívějšími projekty (spolupráce
družebních vesnic, ochrana přírody,…) A tak spolky a organizace pokračovaly ve spolupráci
s družebními vesnicemi
(i prostřednictvím spolků), pomáhali při výsadbě zeleně, odklízení černých skládek a
rozšíření naučné stezky.
6.6. Spolupráce se Základní školou Bolatice
Obci se nadále osvědčuje udělená právní subjektivita školským zařízením a jejich
spojením v jeden právní subjekt.
- 35 Díky kvalitnímu vedení ZŠ, si škola více hlídá své finance. Díky kontaktům se
zahraničními školami škola výrazně obohacuje život žáků i zaměstnanců. Nejlepší spolupráci
na mezinárodním poli má škola s polskou školou, další kontakty udržuje se školami
v Německu, Francii, Španělsku, Anglii. Obec by ráda vystavěla v areálu školy novou
tělocvičnu, popř. opravila i ostatní školní budovy. Bohužel se jí zatím nepodařilo získat
patřičné dotace.
Žáci i učitelé pomáhali obci při jarním úklidu v rámci Dne Země a při různých
kulturních vystoupeních. Klub Tereza pod vedením Mgr. J. Neuwirtha pomáhá obci při
údržbě naučné stezky a při výzkumu znečištěného ovzduší. Žáci ZŠ úspěšně reprezentovali
školu i obec v různých soutěžích. Díky projektu ministerstva školství „Internet do škol“
získala škola v loňském roce kvalitní počítačovou účebnu.
ZŠ má bohatou mimoškolní činnost (akce pro veřejnost, kroužky, ... ).
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1. Hospodaření obce za rok 2002
7.1.1. Vydání

- 37 7.1.2. Příjmy

- 38 7.1. 3. Rozbor hospodaření sociálního fondu Obecního úřadu Bolatice za rok 2002
Příjmy:
rozpočet skutečnost
l. Příděl do fondu 130 000,- 118 681,2. Splátky půjček 40 000,- 48 700,3. Zůstatek r. 2000 82 649,35 82 649,35
=================================================================
=======
C e l k e m 252 649,35 250 030,35
=================================================================
=======
Vydání:
rozpočet skutečnost
l. Příspěvek na stravování
2. Tělovýchova a sport
3. Kult.akce, zájezdy, rekreace
4. Ošatné
5. Půjčky
6. Odměny a dary
7. Soc.výpomoc návratná
8. Soc.výpomoc nenávratná
9. Ostatní

28 000,10 000,48 000,30 000,100 000,20 000,10 000,5 000,1 649,35

17 670,3 000,38 133,80
26 250,50 000,12 893,--2 208,- (nákup vitámínů
pro

zaměstnance)
=================================================================
=======
Celkem
252 649,35
150 154,80
=================================================================
=======

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2002
7.1.4. Fond rozvoje bydlení r. 2002

99 875,55

Počáteční stav k 1.1.2002
1 037 707,81
Půjčky občanům
850 000,Půjčka -OÚ -zateplení bytů
477 885,90
Poplatek za vedení účtů občané
5 252.Poplatek za vedení účtu OÚ
3 446,60
Splátky půjček od občanů
4 66 163,60
Splátka půjčky OÚ
167 128,Úroky
26 973,66
Převod do fondu dle vyhl.
90 000,Vrácení popl. od občanů
2 365,50
----------------------------------------------------------------------------------------Zůstatek na účtě FRB k 31.12.2002

453 753,97
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7.2. Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------přeplatky
nedoplatky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Vodné a stočné
248 527,b) Prodej bytů ul. Nádražní
69 909,c) Místní poplatek automaty
9 000,d) Komun.odpad
150,e) Pokuty-stav. úřad
23 000,f) Správní poplatky
2 500,g) Nájemné
5 145,119 558,50
h) Poplatek ze psů
1 400,ch) Pokuty Komise přestupková
8 500,i) Služby u nájemného
2 650,j) Neuhrazené faktury
95 472,50
k) Náklady řízení
1 000,l) Nájemné - pozemky - Opavice
10 493,m) Komunální odpad 2002
13 340,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
5 145,605 500,=================================================================
========
ad. a) - ve většině případů dluh za poslední vyměřovací období roku 2002 bude vyřízeno
upomínkovým
řízením.
ad. b) - prodej bytů na ul. Nádražní (průběžně platí)
ad. c) - místní poplatek za automaty

firma RB Robot dluží částku

9 000,- Kč

ad. d) - dluh z roku 2001
ad. e) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. f) - správní poplatek vyměřený na konci roku 2002
ad. g) - Skála-Capitol Records 52 752,- Kč + nájemné DOS
ad. h) - nedoplatky převedeny do letošního roku
ad. ch) -za porušení veřejného pořádku dluží
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. i) - bude zaplaceno v roce 2003
- 40 ad. j) - faktury vystavené na konci roku 2002
ad. k) - jedná se o dva občany
ad.l) - nájemné za pozemky dle nájemní smlouvy
ad.m) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku

8. Možná strategie vývoje v obci
8.1. Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna se připravuje na pozemcích u hřiště FK Bolatice
(realizace v roce 2003, 2004, 2005)
- možný rozvoj služeb v obci (optik, ubytování, opravny 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 chybějících službách v
obci
- informace podnikatelů o možnostech získávání dotací z programů státu, EU
- možnost půjček
- budování parkovišť
8.3.

Rozvoj bydlení
- výstavba obecních bytů (budova MŠ Borová, Střešní nadstavby, řadovky - realizace
v letech
2003, 2006 -8)
- příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků v obci (realizace v roce 2003 2004)
- podpora modernizace bytového fondu - půjčky (realizace v letech 2002 - 2010)

- rozvoj infrastruktury (realizace průběžně)
8.4.

- Sociální oblast, zdravotnictví
- nadstřešení a rozšíření budovy zdr. střediska pro rozšíření a zlepšení lékařské péče
(realizace v roce 2005 - 2010)
- podpora aktivit dříve narozených občanů
- další ordinace praktického a interního lékaře
- ordinace ženského lékaře

8.5.

Turistický ruch a sport
- oprava koupaliště - vybudování sportovního centra v areálu koupaliště (realizace v
roce 2003
a v dalších letech
- vybudování turistických stezek a cyklostezek (realizace průběžně)
- budování sportovišť pro děti i sportovce (realizace v letech 2003 - 2006)
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8.6.

Školství
- vybudování nové tělocvičny (realizace v letech 2003 - 2004)
- rekonstrukce škol. budov - nadstřešení,... (realizace v letech 2004 - 2010), popř. i

dříve
8.7.

Ochrana před povodněmi
- opravy hrází, uzávěry hrází (realizace v letech 2003 - 2005)
- obnovení polních cest (realizace v letech 2003 - 2005)
- zatravnění části pozemků u hrází (realizace v letech 2003 - 2004)

8. 8.

Životní prostředí
- výsadba nové zeleně (realizace průběžně)
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách (realizace průběžně)
- separace odpadů
- budování mokřadů, rybníků (realizace v letech 2004 - 2006)
- budování ČOV
(Borová, realizace v letech 2001 - 2003, Bolatice, realizace v letech 2005 - 2007)
- opravy místních komunikací (realizace průběžně v letech 2003 - 2008)

