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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
Výroční zpráva o činnosti obce Bolatice za rok 2014 je ojedinělým materiálem, který asi nenajdete
na žádných internetových stránkách obcí a měst Hlučínska, Moravskoslezského kraje a možná ani
v celé ČR.
A Vy máte již po 16. (první Výroční zpráva byla zpracována za rok 1999!) možnost v uceleném
materiálu získat zajímavé i důležité informace o dění v obci.
Tento informační materiál je vhodný nejen pro občany obce, ale slouží i jako základní materiál pro
napsání obecní kroniky a také pro případnou kontrolu i inspiraci jiným obcím a městům.
Na tvorbě Výroční zprávy se podílejí zaměstnanci obce (každý zde píše o činnosti, kterou řeší nebo
kterou má v náplni práce), představitelé spolků a organizací (informace o činnosti spolků) a vedení
obce. Největší kus práce odvede na zpracování Výroční zprávy Bc. Jana Štěpáníková, která dává
celou zprávu dohromady a doplňuje řadu všeobecných údajů ze zpravodaje a dalších dokumentů.
Rok 2014 byl významný především proto, že proběhly dvoje volby. Ty první (do Evropského
parlamentu) nebyly z hlediska obce tak důležité. Ty druhé, komunální volby, ovlivňují obec na další
čtyři roky.
V říjnu (10. - 11. 10.) konané volby přinesly částečnou obměnu členů zastupitelstva. Někteří si již
po mnohaleté práci v zastupitelstvu chtěli odpočinout, jiným se nepodařilo získat potřebný počet
hlasů pro vstup do zastupitelstva. A tak v novém zastupitelstvu je 11 minulých a šest nových
zastupitelů.
V roce 2014 nechala obec vybudovat nové náměstíčko na Borové, byla opravena komunikace na
ulici Polní, postavila se hrubá stavba přístavby knihovny atd., ale vůbec největší stavební i
významnou stavbou bylo zrušení starého hřbitova a jeho přeměna na pietní park.
K rušení hřbitova probíhala diskuse již od roku 2009 a většina občanů se vyjádřila pro jeho zrušení
i na posledním jednání vedení obce s asi 300 občany v lednu 2014 v kulturním domě.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku v centru obce (za obchodním střediskem), kde
by měl vyrůst první objekt budoucího nového náměstí v Bolaticích s dalšími službami pro občany.
Zastupitelstvo také koupilo od Českých drah budovu s čekárnou, ve které plánuje vybudovat sedm
sociálních bytů.
V obci se konala stejně jako v minulých letech snad stovka různých kulturních, společenských a
sportovních akcí organizovaných obcí nebo spolky a organizacemi. Mnohé z nich výrazně
překročily rámec obce (Dožínky, Kobzolfest, Štrasenfest na Borové, Vítání jara, Bolatická třicítka,
Bolatická dvacítka atd.).
Občané se nejen účastnili těchto akcí, ale především desítky i stovky občanů se zapojovaly do
rozvoje obce. Pracovali ve spolcích či organizacích, pracovali na brigádách v rámci Dne Země, při
úpravě okolí svého domu, účastnili se Veřejného fóra nebo dalších jednání týkajících se řešení
problémů obce a občanů.
Rok 2014 byl významný i tím, že z farnosti Bolatice odešel po 10 letech kvalitní služby pro farníky
farář Przemyslaw Antoni Traczyk. Loučení s ním bylo smutné i proto, že si lidé zvykli na jeho
srdečné a vřelé jednání. Od července byl jmenován Otcem biskupem novým farářem farnosti
Bolatice farář Radoslav Skupník. Bohužel, po pár měsících své služby požádal o přeložení do jiné
farnosti. Jeho myšlenka na odchod z farnosti přinesla do Bolatic po dlouhé době rozkol mezi
některé občany. Snad ale zvítězí zdravý rozum a vědomí, že vše se děje jen proto, že se to má tak
stát. Jak se říká „Člověk míní, Pán Bůh mění“.
V Bolaticích je však daleko více pozitivních věcí, které stojí za to zmínit.
Je to jednak každoroční štědrá pomoc při různých sbírkách, ať už na Charitu, či na naše postižené
děti a občany. Významným kladem minulého roku je i stále větší uvědomování si občanů, jak je
důležité čisté ovzduší pro zdravý rozvoj člověka. Občané si pořizují ekologické kotle na topení, více
a lépe třídí odpady apod. Samozřejmě jsou mezi námi i takoví, kteří na druhé nemyslí, a myslí
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hlavně na sebe. Ale i tady se projevuje to, že ti slušnější a poctivější si to nenechávají od těch
neslušných líbit a sami je na nešvary upozorňují.
Také v roce 2014 byly o obci Bolatice napsány desítky článků v denících i týdenících, k propagaci
obce přispěly nejen tyto články, ale také videozáznamy z akcí na TV Hlučínsko, akce v obci a také
úspěšní občané, kteří dosáhli velkých úspěchů především na poli sportovním a uměleckém.
Bolatice se stávají dynamickou prosperující obcí s dlouhodobě udržitelným rozvojem obce,
s hezkým prostředím, poskytující venkovské bydlení blízké přírodě a zabezpečující některé služby
typické pro město.
Bolatice jsou aktivní obcí, která vytváří dobře fungující celek, dobře se prezentuje navenek,
s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo, obcí s čistotou, pořádkem a estetickým vzhledem
všech svých částí.
A to vše se daří díky obrovské pracovitosti a zodpovědnosti občanů, smyslu pro pořádek a také
díky aktivnímu zapojování se občanů do rozvoje obce.
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce
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2. Základní charakteristika obce
2.1.

Název obce, sídlo, IČO
Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3/95, PSČ 747 23
IČO:
00299847
DIČ:
CZ00299847
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
43-7019400217/0100

2.2.

Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo

a) Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovaly
čtyři strany a sdružení:
1. TOP 09 (16 kandidátů)
2. Občanská demokratická strana (10 kandidátů)
3. SNK pro posílení a modernizaci (17 kandidátů)
4. Komunistická strana Čech a Moravy (6 kandidátů)
b) Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovalo
pět stran a sdružení:
1. Komunistická strana Čech a Moravy (13 kandidátů)
2. TOP 09 (17 kandidátů)
3. SNK Evropští demokraté (17 kandidátů)
4. SNK – Pro rozumný rozvoj (17 kandidátů)
5. SNK – Za obec vzkvétající (17 kandidátů)

2.2.1. Starosta obce
a) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (56 let), který byl starostou
zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010, č. usnesení 2/1/g.
Uvolněným místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice (42 let), který byl zvolen
místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010, č. usnesení
2/1/h.
b) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (56 let), který byl starostou
zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/h.
Uvolněným místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice (42 let), který byl zvolen
místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení
2/1/ch.

2.2.2. Rada obce
a) Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2010, č. usnesení 2/1/ch; i; j,
zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Martin Bortlík
- MUDr. Renáta Kupková
- Vlastislav Polášek
- Radek Slivka
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b) Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/i; j; k,
zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Martin Bortlík
- MUDr. Renáta Kupková
- Vlastislav Polášek
- Ing. Radek Kotík, Ph.D.

2.2.3. Zastupitelstvo obce
a) Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do Zastupitelstva obce Bolatice
ve dnech 15. – 16. 10. 2010:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Ing. Daniel Halfar
Daniela Holleschová
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík

(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(SNK)
(TOP 09)
(SNK)
(TOP 09)
(SNK)
(SNK)

Zdeněk Kročil
MUDr. Renáta Kupková
Daniela Langrová
MUDr. Tomáš Papuga
Mgr. Herbert Pavera
Vlastislav Polášek
Ing. Josef Ricka
Radek Slivka

(ODS)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)

Všichni členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
dne 10. 11. 2010.
b) Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do Zastupitelstva obce Bolatice
ve dnech 10. – 11. 10. 2014:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Mgr. Pavla Franková
Ing. Silvie Hříbková
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Ing. Daniel Kozel

(SNK – ZOV)
(TOP 09)
(SNK – PRR)
(TOP 09)
(SNK ED)
(TOP 09)
(SNK – PRR)
(SNK – PRR)
(KSČM)

MUDr. Renáta Kupková
Mgr. David Neuvald
MUDr. Tomáš Papuga
Mgr. Herbert Pavera
Vlastislav Polášek
Radek Slivka
Mgr. Dagmar Tielová
Ing. Robert Vitásek

(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(SNK – ZOV)
(TOP 09)
(SNK ED)

Všichni členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
dne 10. 11. 2014.
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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 dal území obce pod ochranu cisterciáckému klášteru na Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky), která byla založena 3. 6. 1786
svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena
15. 11. 1893.
V obci je řada významných staveb, z nichž některé jsou i kulturními památkami, a všechny
vybudovali cisterciáci, kteří se významně zasloužili o rozvoj obce po řadu století. Roku 1703 byl
postaven v obci kostel zasvěcený sv. Stanislavu, který byl rozšířen v roce 1912.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724 - 1729 raně barokní
zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli sv. Mikuláše na ulici
Hlučínská.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 patřila Německu. Teprve od roku 1945 se stala trvale
součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 % zničena,
a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce. Všechny domy byly nově vybudovány či přestavěny. Ze
staré zástavby je v současnosti zachováno pouze minimum typických domů. I těm však hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily 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.
2.3.1.2. Současnost obce
Starobylá slezská obec Bolatice leží na okraji Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
severovýchodně od města Kravaře 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 velký smíšený Chuchelenský les 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 pískovně u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.
V obci žije v současné době 4 433 občanů ČR a 34 cizinců (k 31. 12. 2014), je zde obydleno 1 061
domů, z toho 12 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci
a plynovod.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY, Česká pošta, zámek, kostel,
komplex budov základní a mateřské školy, sportovní hala, koupaliště, dvě hasičské zbrojnice, čtyři
kaple, dvě posilovny, sauna, solná jeskyně, solárium, kulturní dům, kino, penzion, turistická
ubytovna, podnik Lanex, a.s. - výrobce vaků a lan, zemědělská společnost Opavice, a.s., pekárna,
10 restaurací a hospod, na 20 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů autodoprava, opravna aut, kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, čalounictví, květinářství,
zahradnictví, kovářství, instalatérství, kavárna atd. V průmyslové zóně u hřiště (20 ha) působí
19 investorů.
V obci je na velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský lékař, interní
lékař, dva stomatologové, kožní lékař, gynekolog) a také lékárna. V roce 2014 byla nabídka služeb
rozšířena o oční optiku.
V Bolaticích se nachází bohatá síť cyklostezek a přírodovědná naučná stezka v Chuchelenském lese.
Od roku 2002 je v obci skanzen (lidová architektura zachycující život v obci před sedmdesáti a více
lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských akcí, ale také místem, které
navštěvují turisté z blízkého i dalekého okolí. Ve skanzenu je díky vstřícnosti sběratele p. Jiřího
Dudka z Hlučína zřízena expozice pazourků a kamenů.
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2.3.2. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2014 – matrika a evidence obyvatel
K 31. 12. 2014 měla obec Bolatice 4 433 obyvatel, což je o 16 více než v roce 2013. Všichni
evidovaní občané mají státní občanství ČR.
ROK 2014

Statistika dat
obyvatel

Celkem

ROK 2013

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

Obyvatelé

4 433

2 254

2179

4 417

2 248

2 169

- z toho Bolatice

3 747

1 905

1842

3 733

1 900

1 833

- z toho Borová

686

349

337

684

348

336

Děti do 15 let

727

380

347

713

374

339

Děti do 18 let

840

438

402

837

429

408

Starší 60 let

960

535

425

923

525

398

Starší 80 let

149

100

49

148

97

51

Starší 90 let

13

11

2

12

9

3

40,14

41,28

39,61

39,93

40,91

38,92

Průměrný věk

V roce 2014 bylo v obci Bolatice uzavřeno 16 manželství, narodilo se 47 dětí (24 dívek a 23
chlapců) a zemřelo 34 občanů (22 žen a 12 mužů). V obci žije 34 cizinců, z toho 16 žen a 18 mužů
(11 z nich má přechodný pobyt a 23 trvalý pobyt).
Zpracovala:

Marcela Bochňáková

2.3.3. Obecní budovy a majetek obce
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Budovy a stavby

472 829 723,02

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

18 222 999,52
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

11 649 924,86

Pozemky
Drobný majetek pod 3.000,- Kč – podrozvah.
evidence
Umělecká díla a předměty

19 966 203,95

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 364 334,85

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem k 31. 12. 2014
(bez podrozvahy)

338 734,65
46 850,00
870 536,00
525 950 572,20

(Pojištění majetku obce je u pojišťovny Generali, UNIQA pojišťovna, ČSOB pojišťovna, u České
pojišťovny, Alianz.)
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Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

Software

149 542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

361 379,80

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

913 367,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2014

0,00
1 424 289,55

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Název
Zámek Bolatice budova OÚ
KD Bolatice
Hala montovaná
(podium) v KD
Pohostinství Pod
Kostelem
Budovy ZŠ

Ulice

Pořizovací
cena

Technické
zhodnocení

Zůstatková
cena

Hlučínská

19 983 348,32

215 527,68

15 502 552,32

Svobody

7 026 410,61

18 788,87

5 093 015,74

59 428,20

44 245,20

Svobody

3 071 499,00

2 421 695,00

Školní

72 906 204,04

53 623 702,27

Budova školní jídelny

Luční

3 001 413,84

2 535 068,84

Budova MŠ

Luční

2 938 080,54

2 827 576,54

Budovy MŠ

Luční

9 474 160,00

Budovy MŠ

Hlavní

2 411 698,00

661 534,00

Slunečná

594 202,30

362 783,30

Souběžná

466 000,00

282 893,00

Bělská

3 156 937,00

1 782 607,00

Svobody

1 382 587,00

Dvojdomek, areál ZŠ
Hasičská zbrojnice
Bolatice
Hasičská zbrojnice
Borová
Turistická základna
Autobusové čekárny

Hlučínská, Opavská,
Ratibořská,
Nádražní,

547 534,68

79 465,99

5 584 289,68

814 445,00

292 404,00

224 318,00

Hlučínská

5 659 267,56

428 800,00

Hlučínská

434 390,00

428 800,00

11 154 604,81

6 298 638,81

2 036 834,00

1 139 870,00

Luční

15 518 556,00

8 762 832,00

Opavská

10 833 235,00

10 318 633,00

Budova MTZ

Ratibořská

3 305 185,45

Montovaná chata TS

Ratibořská

59 428,20

44 245,00

1 589 881,90

1 342 844,90

80 000,00

62 141,00

2 443 612,00

2 180 001,00

Dům obchodů a služeb
Dům obchodů a služeb
- TZ
Budovy koupaliště vč.
sauny
Bytový dům
Dům s pečovatelskou
službou
Zdravotní středisko

Hřbitov
Dřevěná chata Ruždina
Budovy na hřišti FK

Ke
Koupališti
Družstevní

Slunečná
Ratibořská
Opavská
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252 921,25

3 008 088,45

Přístavba sociálek FK
Sociální zařízení Borová
- hřiště
ČOV Bolatice

Opavská

1 179 809,41

Bělská

ČOV Borová

63 187,41

1 151 441,41

289 506,00

261 697,00

33 774 295,00

30 532 295,00

17 512 418,80

15 207 528,80

Skanzen

Svobody

383 192,00

373 480,00

Rodinný dům

Svobody

372 862,00

370 498,00

Buňka UnicoModular

Opavská

326 580,00

318 308,00

(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, včetně provedeného technického zabezpečení
budov a neodpovídají tržním cenám. Zůstatková hodnota je cena pořizovací minus oprávky
majetku.)
Zpracovala:

Renáta Řehořová

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci Bolatice je LANEX, a.s. podnikající v oboru technického textilu.
Sortiment zahrnuje vysokopevnostní polypropylenová vlákna, lana pro hobby a průmysl, lodní a
jachtingová lana, vlákna pro výrobu umělých trávníků a ohradníková lana a šňůry. Samostatnou
skupinu tvoří dynamická a statická lana, kterou společnost LANEX již několik let prodává úspěšně
pod značkou TENDON. Do této skupiny patří i prostředky osobního zabezpečení. V roce 2014 byly
akcie LANEX, a.s. prodány dvěma novým akcionářům – Ing. Rudolfu Bochenkovi a Ing. Rudolfu
Gregořicovi. V roce 2014 společnost zaměstnávala 364 zaměstnanců. Podíl exportu tvoří 85%
z celoročních tržeb, své výrobky LANEX vyváží do více než 80 zemí světa.
Stejně významnou firmou sídlící v obci Bolatice je společnost CONROP, s.r.o. Předmětem podnikání
je výroba, vývoj a prodej flexibilních obalů, které slouží pro balení, manipulaci a transport zejména
sypkých a tekutých hmot. Největší sortimentní skupinu tvoří čtyřbodové velkoobjemové vaky,
k doprovodným sortimentním skupinám pak patří kontejnerové vložky, vaky pro kapaliny, šicí nitě
a popruhy. Výrobní provozovny jsou dislokovány v Bolaticích a nedalekém Vítkově. Dceřiná
společnost CONROP SK, s.r.o. sídlí ve slovenském Brezně. Skupina CONROP zaměstnává celkem
413 pracovníků, z toho v Bolaticích 199 zaměstnanců. Z celoročních tržeb tvoří 91 % export a 9 %
prodej na tuzemském trhu.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- Armast, s.r.o.

- dodávky a servis armatur pro průmysl, servopohony
a hutní materiál značkových výrobců

- Audit-web, s.r.o.

- účetní kancelář, razítka, vizitky

- Cine - servis, s.r.o.

- prodej, montáž a servis kinotechnického zařízení

- Česká pošta

- bankovnictví, služby

- DAJPP, s.r.o.

- benzinová stanice, restaurace, ubytování

- Dalibor Boček – OK

- betonová výroba

- Drogerie TETA

- obchod s drogerií

- ELEKTRO – FA PAVELEK, s.r.o.

- elektromontáže, výroba el. zařízení

- EN´- sys - řídící systémy

- měření a regulace, prodej PC a zakázkový software

- HOTJET CZ, s.r.o.

- výroba a montáž tepelných čerpadel
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- Ing. Leo Stoklasa

- velkoobchod a export textilní galanterie

- JMS db, s.r.o.

- zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství

- Kořenkovi

- výroba a montáž dřevařských výrobků

- Kovářství Petr Hanslík

- kovářská výroba

- Krby a kachlová kamna S. Šimeček

- výroba krbů, kachlových kamen

- Lékárna „U Zlaté rybky“

- výdejna léků

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- Medis International, a.s.

- výroba potravinových doplňků

- MK Elektro Marek Kalužík

- elektromontážní práce

- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- Pekárna AZPEK

- pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami,
prodej, solárium, solná jeskyně

- Perfect ladies

- kosmetický salón

- Petrometal, s.r.o.

- obchodní činnost, technické poradenství v oblasti
kompletace dodávek armatur a potrubních systémů
pro odvětví petrochemického průmyslu

- Spid handicap, o.p.s.

- chráněná dílna

- Stolařství Jan Postulka

- výroba nábytku na míru

- Truhlářství Petr Karhan

- truhlářská výroba, prodejna

- Truhlářství Osmančík

- truhlářská výroba

- TUTY, Bolatice,
TEMPO o. d. Opava

- má dvě provozovny v obci, nákupní středisko
(Tempo, o. d.) v Bolaticích a obchod na Borové

- ÚDRŽBA BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o.

- zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře,
projekty a zakládání zahrad, výsadba stromů

- Zámečnictví J. Moch

- kovoobráběčství, zámečnictví

- Zámečnictví J. Vehovský

- kovovýroba

Dále jsou v obci autoopravny, různé obchody (potraviny, textil, smíšené zboží, elektrotechnika,
květinářství atd.), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a manikúra, masáže, železářství, oční optika,
restaurace a pohostinská zařízení a řada dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a zemědělců.
Ve firmách v průmyslové zóně u hřiště pracuje okolo 250 zaměstnanců.
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2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, ministerstvy apod.
2.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
2.3.5.1.1. Sdružení obcí
a) Sdružení obcí Hlučínska - SOH (obec Bolatice je členem od roku 1998)
Předsedou SOH byl v roce 2014 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen již 18. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně a opětovně byl zvolen na
ustavujícím Sněmu SOH po volbách do zastupitelstev obcí a měst dne 18. 11. 2014.
Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst) a také jednání orgánů SOH –
Rady SOH a Sněmu SOH a další aktivity SOH.
Nejvyšším orgánem SOH je Sněm SOH. V roce 2014 se konalo 5 jednání Sněmu SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 80 bodů a témat.
Na Sněmech SOH byly např. schváleny rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2014, Závěrečný
účet SOH za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 a rozpočet SOH na rok 2015, přijetí úvěru od
České spořitelny, a.s. na předfinancování projektů, plán inventur majetku SOH za rok 2014,
rozpočtový výhled do roku 2019. Bylo projednáno podání žádostí o dotace z Moravskoslezského
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, informace o stavu realizace projektů, výsledky přezkoumání
hospodaření SOH, registrace ochranné známky názvu Sdružení obcí Hlučínska a loga SOH,
vzdělávací zájezd do Nizozemí, témata pro diplomové a bakalářské práce k zaslání na univerzity,
smlouvy na zpracování zpravodajských příspěvků a provoz hlučínské televize pro rok 2015, ocenění
osobností pamětními medailemi aj.
Velmi významným bodem řešeným na Sněmu SOH bylo i schválení dalších společných projektů
(Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska, Festival kultury a hlučínských řemesel 2015).
SOH rovněž schválilo podporu tradičních akcí (Bál Hlučínska, Setkání chrámových sborů, Den
učitelů, Otevírání turistické sezony 2014) i netradičních akcí (Mezioborová konference „Literatura
a umění na Hlučínsku“) atd.
Rada SOH rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které nejsou vyhrazeny
Sněmu. Jednání rady svolává a řídí předseda. Při hlasování rady má každý z členů jeden hlas.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 8 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno cca 70 bodů.
Na Radě SOH byly schvalovány příspěvky na různé kulturní akce, smlouvy, termíny akce Darování
krve se starosty Hlučínska, byl projednán budoucí provoz hlučínské televize a satelitního vysílání,
informace o realizovaných projektech, plán inventarizace majetku za rok 2014, ocenění pedagogů
Hlučínska v rámci Dne učitelů apod.
V roce 2014 oslavilo SOH již 22 let svého trvání. A dokázalo, že bylo správné založit takové
sdružení. V roce 2014 vykazovalo sdružení vysokou aktivitu jak v propagaci regionu a podpoře
cestovního ruchu, tak ve spoluprací s veřejnosti, řešení společných problémů obcí a měst
Hlučínska, spoluprací s polskými gminami při realizaci projektů, pořádáním a podporou mnoha
kulturních a společenských aktivit apod. SOH berou jako významného partnera nejenom politici,
ale i podnikatelé a především veřejnost.
Rok 2014 byl velmi bohatý a pestrý na realizování zajímavých projektů a aktivit:
1. Dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 7. rokem a už 13x byli představitelé obcí a
měst Hlučínska a občané Hlučínska darovat krev ve Slezské nemocnici v Opavě.
Za celou dobu navštívilo Transfúzní stanici v Opavě při akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“,
okolo 300 občanů našeho regionu. Jarní akce se uskutečnila 17. a 24. 4. Podzimní darování krve se
konalo 2. a 9. 10. Obou akcí se zúčastnilo asi 50 občanů z Hlučínska.
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2. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V roce 2014 podpořilo SOH záštitou Bál Hlučínska, finančně se podílelo na Dni učitelů v Kravařích
(31. 3.), na Festivalu kultury a hlučínských řemesel (13. 7.), na Setkání chrámových sborů
v Šilheřovicích (5. 10.) aj.
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení
přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně. SOH také propagovalo některé nadregionální akce,
jako je např. Štěrkovna OPEN Music v Hlučíně, Prajzská rallye historických vozidel, vojenská akce
Pennemünde 1944 ve Velkých Hošticích atd.
3. Podpora jiných aktivit, organizací
SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ (Charita Opava, stacionář
Mraveneček pro postižené děti v Opavě) částkou ve výši 5 000,-Kč, která se konala 21. 6.
SOH dále schválilo příspěvek 15 000,- Kč Ostravské univerzitě v Ostravě, filozofické fakultě, katedře
germanistiky na Mezioborovou konferenci - „Literatura a umění na Hlučínsku“ (27. 11.).
4. Spolupráce SOH s MAS Hlučínsko
SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2014 spolupracovaly
především na přípravě a realizaci Festivalu kultury a hlučínských řemesel a při tvorbě strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
5. Spolupráce SOH s Euroregionem Silesia
SOH i v roce 2014 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při realizaci a administraci
projektů.
6. Spolupráce SOH s turistickou oblastí Opavské Slezsko
Sdružení obcí Hlučínska spolupracovalo aktivně na realizacích projektů s turistickou oblastí
Opavské Slezsko, jejíž je součástí. Nejvýznamnější akcí bylo „Otevírání turistické sezony
v Opavském Slezsku 2014“ (1. - 11. 5.), v rámci které si Sdružení obcí Hlučínska připravilo pro
účastníky cyklovýlet po Hlučínsku, Den otevřených dveří na golfu v Kravařích, zvýhodněné vstupné
do aquaparku, ochutnávku regionálních produktů ve skanzenu v Bolaticích, otevření hrobky
knížecího rodu Lichnovských v Chuchelné aj. Program byl také doplněn vypravením historického
vlaku po trase Opava – Kravaře – Chuchelná – Kravaře – Hlučín – Kravaře – Opava.
7. Jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
I v roce 2014 proběhlo jednání se zástupci mikroregionů v okrese Opava, a to 3. 6. v Bolaticích. Na
programu jednání byla např. otázka zjednodušení administrativní náročnosti projektů, otázka
rozpočtového určení daní, nezaměstnanost a veřejně prospěšné práce, problematika nastavení
systému školství, otázka sociálních věcí - péče o seniory aj.
8. Jednání se zástupci polských gmin
Sdružení obcí Hlučínska aktivně spolupracuje s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie. V roce 2014 se uskutečnila celkem 3 setkání se zástupci polských gmin (10. 1.
a 24. 3. v Bolaticích a 5. 5. v Krzanowicích).
Na programu jednání byla organizační stránka prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu
v Brně a v Katowicích, projednání realizace společných projektů, vyúčtování projektů apod.
9. Výzkum „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko“
V roce 2014 pokračoval výzkumný tým sociologů z Univerzity Palackého v Olomouci v projektu
„Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“. Během realizace výzkumu
proběhnou v rámci tří let dva výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden
výzkum založený na dotazníkové technice. V letošním roce se uskutečnila regionální i celostátní
dotazníková šetření a také seminář s občany Hlučínska o jejich historické paměti.
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Na základě výsledků výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna anglicky) a několik
odborných studií v časopisech. První z nich vyjde v češtině pravděpodobně v květnu 2015 a bude
k dispozici i pro veřejnost za cenu cca 360,-Kč.
10. Internetové stránky SOH
Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info jsou
využívány jednotlivými obcemi a městy k prezentování svých akcí a aktivit. Dále zde naleznete
informace o realizovaných projektech SOH, informace o členských obcích, propagační materiály
apod. SOH připravuje změnu grafiky i obsahu těchto stránek.
11. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů i v roce 2014 stoupala a SOH rovněž zahájilo vysílání na satelitní televizi, a to
na Regionální televizi každý čtvrtek večer od 20:10 hodin. Program regionalnitelevize.cz lze naladit
na samostatném nekódovaném kanále na satelitu Astra 3B. Parametry příjmu: ASTRA 3B,
23,5°východně, NORMA DVB-S, FREKVENCE 12168 MHz, POLARIZACE VERTIKÁLNÍ, SYMBOL RATE
27500, FEC ¾, FTA free to air - není kódováno.
12. Aktivity obcí a měst v rámci NSZM, Vesnice roku
Od roku 2009 je SOH členem NSZM (Národní síť zdravých měst). Členství umožňuje představitelům
obcí a měst získávat zajímavé informace a zkušenosti z jiných municipalit. Obce a města SOH se
zapojují do kampaně NSZM - nejvíce do kampaně Den Země (téměř všichni), některé také do
kampaní Dne bez aut, Dnů zdraví, Dne bez úrazů, Dne bez kouření (Bolatice, Hlučín).
Rok 2014 přinesl obcím na Hlučínsku znovu úspěch v soutěži Vesnice roku!
Mimořádná ocenění získaly obce Oldřišov (Cena naděje pro živý venkov) a Rohov (Diplom za
vzornou péči o sakrální stavby v obci).
13. Realizace projektů
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo
národních programů. V roce 2014 obdrželo SOH dotace z Moravskoslezského kraje na realizaci
projektů „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji
regionu Hlučínska“ (příspěvek na mzdu pracovnice).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak
byla dotace na projekt „Festival přeshraniční kultury“ (Euroregion Silesia - CZ), v rámci kterého byl
vydán Zpěvník hlučínských a polských lidových písní.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 3 další projekty financované z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu
„Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i polské
gminy prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Regiontour v Brně a GLOB v Katowicích.
Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu
„Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého byl
vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro
chytré telefony.
V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlučínsko a polské gminy
očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce 2013, se letos sešli také
malíři a malířky z obou stran hranice na dvou malířských plenérech (v Krzanowicích a v Bolaticích),
aby zhotovili díla zachycující krásy a zajímavosti našeho regionu. Veřejnost mohla vzniklá díla
obdivovat na několika výstavách, a to především v Kravařích a v Hlučíně, na polské straně poté
v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích Wielkich a v Kietrzu.
Během roku také úspěšně probíhala realizace vzdělávacího projektu „Zahrada plná plodů a
radosti“ (SZIF), jehož cílem je prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
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vzájemná spolupráce starostů je na stále velmi dobré úrovni, všichni si jsou vědomi
nutnosti společně podporovat rozvoj regionu;
účast na jednáních Sněmů SOH je okolo 90 %, vzdělávacího zájezdu do Nizozemí se
zúčastnilo více jak 80 % zástupců samospráv
představitelé obcí a měst se účastní slavnostních akcí v jiných obcích a městech (otevření
nových či rekonstruovaných budov, oslavy obce, odpusty atd.);
stále trvá podpora společného financování projektů a aktivit SOH;
zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH (Festival kultury Hlučínska, Chrámové
sbory, účast na projektech SOH atd.);
zájem podnikatelské a zemědělské veřejnosti o spolupráci s SOH a podporu aktivit
v regionu (podpora aktivit SOH i v obcích a městech);
o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích, filmových
pořadech v ČT, v novinách (Deník, Region Opavsko, Mf Dnes, časopis PROGRAM atd.) vyšly
desítky článků o aktivitách SOH;
rostoucí zájem médií i dalších organizací o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným
znamením o vzrůstající autoritě regionu;
roste zájem partnerů o spolupráci s SOH;
internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, projevuje
se i zájem partnerů o prezentaci na těchto portálech;
zlepšila se prezentace některých obcí;
zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávání;
získání dotací na projekty SOH je velkou příležitostí pro rozvoj regionu;
spolupráce se zahraničními partnery (polskými gminami) při realizaci projektů;
větší příjmy z daní mohou pomoci obcím a městům v jejich rozvoji;
realizace nové expozice v Muzeu Hlučínska v Hlučíně týkající se historie i současnosti
regionu, podporující zájem veřejnosti o život na Hlučínsku.

Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- k rozvoji Hlučínska stále chybí nová I/56 a vůbec koncepce řešení dopravy na Hlučínsku;
- cestující do Ostravy - Přívozu stále nemají důstojné podmínky;
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností i s občany;
- stále nedostatečný zájem některých představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a
měst v soutěžích apod.;
- špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii (slabá propagace aktivit obcí a
měst);
- netaktnost některých představitelů samospráv vůči ostatním - špatné plánování času na
společné akce, neomlouvání se kolegům při pozvání na akce, brzké odchody z akcí atd.;
- malá zodpovědnost některých kolegů při poskytování informací (společná propagace),
pozdě nebo vůbec neposkytnou informace;
- rozpočtové určení daní pro obce a města by mohlo být ještě větší, samosprávy by měly
větší samostatnost;
- růst byrokracie zahlcuje činnost obcí a měst.
Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- nadále sdružovat prostředky pro budování prosperujícího a zajímavého regionu, pro
společnou propagaci regionu;
- využívat potenciálu nadšení mezi veřejností pro udržování a rozšiřování tradic, pro
prezentaci regionu Hlučínska a podporovat tuto veřejnost;
- využívat zájmu médií pro šíření dobrého jména regionu Hlučínska a lidí v něm žijících;
- využívat všechny formy propagace obcí a měst – účast na výstavách, vydávání
propagačních materiálů, účast v soutěžích atd.;
- využívat kontaktů se zástupci Moravskoslezského kraje, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro
rozvoj regionu;
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využít schůzky s poslanci a senátory a zasílat jim přesné návrhy našich požadavků na změnu
zákonů apod.;
zvážit vytvoření speciální agentury, která by zajišťovala propagaci a rozvoj Hlučínska
v budoucnosti (podobná organizace jako v Irsku!);
nadále pořádat společné vzdělávací a turistické akce pro upevnění vztahů mezi
představiteli obcí a měst SOH;
výsledky výzkumu „Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“ mohou
přinést další zvýšený zájem o náš region;
požádat státní orgány o změnu senátních obvodů, aby Hlučínsko jako celek bylo v jednom
obvodu, aby Hlučínsko mělo případně svého zástupce v Senátu, Parlamentu ČR.

Hlučínsko se díky tvořivým a pracovitým lidem, díky podpoře ze strany obcí a měst i podnikatelské
veřejnosti stalo regionem s kvalitním životem jeho občanů, o který mají zájem média i turisté.
Hlučínsko je regionem, ve kterém žijí tradice a vzkvétá kultura.
Rok 2014 byl vyvrcholením téměř čtyřletých aktivit SOH, kdy bylo realizováno 10 projektů
podporovaných dotačními penězi na propagaci a rozvoj regionu za celkovou částku více jak
5 000 000,-Kč! Poslední období činnosti SOH (2010 - 2014) a založení SOH v roce 1991 jsou dvě
nejvýznamnější etapy v rozvoji Hlučínska a také SOH.
Poděkování za rozvoj Hlučínska si zaslouží všichni, kteří podporují myšlenky rozvoje Hlučínska občané, podnikatelé a zemědělci, média za zájem o dění v regionu, osobnosti regionu, které píší
o Hlučínsku nebo jinak prezentují Hlučínsko, obce a města za finanční podporu aktivit SOH,
představitelé obcí a měst SOH za součinnost a vstřícnost při naplňování myšlenek rozvoje regionu.
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na webu www.hlucinsko.eu.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2014 se konaly tři Sněmy SOMH (31. 3., 23. 6., 1. 12.), na kterých byly mj. projednány body hospodaření svazku SOMH za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013, rozpočet svazku na rok 2015,
výstava fotografií z obcí a měst Kravařska na zámku v Kravařích, informace o kamerovém systému
v obcích, informace o válečných hrobech a dotacích na údržbu těchto hrobů, spolupráce obcí
v rámci MAS Hlučínsko, společný projekt šesti obcí na opravu chodníků, informace o nových
technologiích opravy komunikací, informace o spisové službě, inventarizace majetku atd.
Na všech sněmech se ale především projednával společný projekt „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož
realizace byla zahájena 2. 10. 2013. Byly prezentovány výsledky analytické části ze čtyř oblastí –
odpadové hospodářství, sociální služby, školství a krizové řízení a bezpečnost. Více informací
o projektu naleznete na www.hlucinsko.eu.
Na Sněmu SOMH dne 1. 12. 2014 byla zvolena novou předsedkyní SOMH Mgr. Monika Brzesková,
starostka města Kravaře.
c) Euroregion Silesia - ES (obec je členem od roku 1999)
ES je sdružením, jehož cílem je podpora a realizace česko – polské spolupráce v příhraničním
regionu Moravy a Slezska. Orgány ES jsou Valná hromada zástupců členských obcí a měst, Rada ES,
sekretariát, revizní komise a pracovní komise.
XXII. valná hromada ES se konala 24. 1. 2014 v Novém Jičíně. Valná hromada mj. schválila zprávu
o hospodaření za rok 2013, rozpočet ES na rok 2014, výši členských příspěvků na rok 2014, zprávu
o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání valné hromady, zprávu
revizní komise české části Euroregionu Silesia.
Valná hromada také projednala zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a o
významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu
Silesia, aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR - PR na období 2007
- 2013 a na období 2014 - 2020.
17

V roce 2014 nečerpala obec Bolatice žádné dotace z programů zajišťovaných ES. Dotace čerpalo
Sdružení obcí Hlučínska na několik projektů s polskými partnery. Tím v podstatě i obec Bolatice
získala řadu materiálů na podporu cestovního ruchu a propagaci obce i Hlučínska.
Informace o ES jsou dostupné na webových stránkách www.euroregion-silesia.cz.
d) Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Hlavním cílem SMO ČR je hájit společné zájmy a práva měst a obcí a
vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.
Nejvyšším orgánem SMO ČR je sněm, který se koná jednou za dva roky, může ale zasedat i
mimořádně. V roce 2014 tak sněm neproběhl.
Každoročně se koná Krajské setkání starostů. V Moravskoslezském kraji proběhlo toto Setkání
26. 3. v Ostravě. Téměř sto přítomných představitelů samospráv se věnovalo zejména dvěma
tématům - zlepšení životního prostředí a problematice sociálního bydlení.
Obec Bolatice využila mnoho „dobrých rad“, které získala ze zasílaných časopisů SMO ČR,
z odborných e-mailů i z materiálů SMO ČR k různým problémům zveřejněným na webových
stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
e) Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice byla do konce roku 2013 členem MAS
prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – Západ, od 1. 1. 2014 je obec Bolatice členem
MAS Hlučínsko na základě schválení členství v Zastupitelstvu obce Bolatice dne 19. 12. 2013,
č. usnesení 80/25/s.)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006 a sídlí ve Velkých Hošticích (v budově firmy Hoštická,
a.s.).
Cílem MAS je vytvářet a aktualizovat strategii pro region, napomáhat zlepšení životního prostředí,
sociálního a hospodářského rozvoje v regionu, administrovat projekty v dotačních programech,
hájit zájmy sdružení, poskytovat informační servis o podmínkách podnikatelského prostředí,
společné zemědělské politiky a přeshraniční spolupráce atd.
Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze, výkonným orgánem Sdružení MAS je sedmičlenný
programový výbor.
V roce 2014 se konaly dvě členské schůze MAS Hlučínsko.
12. 5. 2014 se uskutečnila členská schůze v Bolaticích. Na programu schůze byly projednány mj.
body – zpráva o činnosti MAS za rok 2013, zpráva o hospodaření MAS v roce 2013, zprávy
odborných komisí, plán práce a rozpočet na rok 2014, volby zástupců do rozhodovacích orgánů
MAS atd.
20. 11. 2014 se uskutečnila členská schůze v Rohově a na programu schůze byly projednány např.
tyto body – příspěvek MAS Hlučínsko pro Národní síť MAS ČR na podporu propagace MAS, výše
členských příspěvků atd.
V roce 2014 nerealizovala obec Bolatice prostřednictvím MAS Hlučínsko žádný projekt. Více
informací o MAS Hlučínsko je dostupných na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
f) Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
NSZM je zájmové sdružení právnických osob, které se programově hlásí k principům udržitelného
rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů, podporují zdravý životní styl svých obyvatel
atd.
V roce 2014, stejně jako v předchozích letech, využívala obec Bolatice možnost získávání
zkušeností jak z příkladů Dobré praxe jiných členů NSZM, tak i účastí zástupců obce na seminářích
pořádaných NSZM a směřovaných pro další rozvoj obcí a měst.
Zastupitelstvo obce Bolatice rozhodlo dne 23. 5. 2014 o zvolení nového koordinátora projektu
Zdravá obec a Místní agenda 21 Bolatice Ing. Radima Herudka, zaměstnance obce Bolatice.
V roce 2014 se konaly dvě Valné hromady (nejvyšší orgány NSZM), které projednaly následující
body:
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28. 4. 2014, Praha – Valná hromada vzala na vědomí informace o spokojenosti členské základny a
harmonogramu akcí NSZM na rok 2014, o vstupu nových členů do NSZM, schválila účetní závěrku
NSZM za rok 2013, výši členských příspěvků, Výroční zprávu NSZM za rok 2013, nové členy Rady
NSZM. Jednání Valné hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
5. 11. 2014, Ostrava – Valná hromada vzala na vědomí vstup nových členů a ukončení členství
některých měst, roční plán NSZM ČR na rok 2015, rozpočtové opatření pro rok 2014, rozpočet
NSZM na rok 2015 atd. Jednání Valné hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2014 se rovněž konala zasedání Rady NSZM ČR (členem Rady NSZM je starosta Mgr.
Herbert Pavera), na kterých se projednávaly především úlohy plynoucí z Valných hromad, přijímali
se noví členové NSZM, pro další období byl na funkci ředitele kanceláře NSZM potvrzen současný
ředitel Ing. Petr Švec atd.
K významným akcím NSZM patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy, na kterých mají účastníci
možnost vzdělávat se v aktivitách, jako jsou např. komunikace s veřejností, role koordinátora a
vyjednávání, vedení Veřejných fór, strategické plánování, finanční zdroje pro naplánování aktivit
MA21, tvorba a řízení projektů, příklady Dobré praxe atd.
Jarní školy v Prachaticích 19. – 21. 3. se zúčastnil Ing. Radim Herudek, Letní školy v Turnově 18. –
20. 6. se zúčastnil Ing. Radim Herudek a Podzimní školy v Moravskoslezském kraji 5. – 7. 11. se
zúčastnili starosta obce Mgr. Herbert Pavera a Ing. Radim Herudek.
V roce 2014 uspořádala obec v rámci aktivit NSZM a MA21 pět kampaní – Den Země (22. 4.), Den
bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (6. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.) a Dny zdraví
(2. 10.), které se opět setkaly s velkým zájmem občanů. Celkem se kampaní zúčastnilo více jak
1 200 osob.
Obec Bolatice i v roce 2014 plnila kritéria Místní agendy 21 (MA21), obhájila kategorii C a splnila i
řadu kritérií kategorie B.
Více informací o aktivitách NSZM i o MA21 naleznete na internetových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz (v sekci Rozvoj a strategie), popř. na www.nszm.cz, www.ma21.cz.
2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec Bolatice pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum
(Německo), Doľany (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko).
1. Spolupráce s polskou vesnicí Rudy
Oficiální spolupráce byla zahájena 13. 4. 2000. Velmi dobrá spolupráce je především díky ZŠ
Bolatice a SDH Bolatice, které udržují pevné družební vztahy se svými partnery a v průběhu roku
zorganizovaly několik společných akcí.
26. 8. 2014 – Pietní akt, Rudy
U příležitosti 22. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, byl uspořádán
vzpomínkový pietní akt, jehož se zúčastnila 7 členná delegace z Bolatic.
31. 8. 2014 – Slavnosti založení hasičského sboru, Kuznia Raciborska
Oslav 110. výročí založení hasičského sboru se zúčastnila delegace hasičů z Bolatic.
23. 8. 2014 – Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Rudy se zúčastnili dožínek v Bolaticích, kdy opět svojí krásnou slaměnou korunou
přispěli k jejich důstojným oslavám.
2. Spolupráce s německou vesnicí Linum
Začátky spolupráce se datují od roku 2000, kdy paní starostka Wilma Nickel navštívila starostu
Bolatic a pozvala zástupce obce do Linum (v roce 2001).
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25. 1. 2014 – Obecní ples, Bolatice
Obecního plesu v Bolaticích se zúčastnila starostka Wilma Nickel s manželem, kteří ples navštívili
vůbec poprvé.
20. – 22. 6. 2014 – Linum
Fotbalisté Bolatic se zúčastnili fotbalového turnaje v Linum, ve kterém už téměř tradičně zvítězili.
21. – 28. 7. 2014 – Jugendcamp, Bolatice
Setkání mladých lidí se zúčastnili zástupci Bolatic a německého Linum. Mladí lidé z Rud svou účast
na tomto Jugendcampu zrušili.
28. 7. – 4. 8. 2014 – Jugendcamp, Linum
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo deset mladých občanů z Bolatic.
23. 8. 2014 – Dožínky, Bolatice
Bolatických dožínek se zúčastnila starostka Linum Wilma Nickel spolu s manželem a dívčí taneční
skupina Sweet Girls.
3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
První kontakty s obcí Doľany se uskutečnily v roce 2001 a 2002. Větší spolupráce je datována od
roku 2008, kdy se začaly navštěvovat skupiny turistů v rámci akcí Bolatická dvacítka a Pochodu pre
všetkých.
12. – 13. 4. 2014 – Bolatická dvacítka, Bolatice
Několik turistů z Doľan navštívilo Bolatice za účelem účasti v pochodu Bolatická dvacítka.
9. – 11. 8. 2014 – Pochod pre všetkých, Doľany
Asi dvacítka bolatických turistů se zúčastnila návštěvy Doľan s hlavním cílem zúčastnit se pochodu.
23. 8. 2014 – Dožínky, Bolatice
Dožínek v Bolaticích se zúčastnil starosta Doľan Jozef Mruškovič s manželkou.
4. Spolupráce s maďarskou obcí Nagykovácsi
V roce 2014 se s obcí Nagykovácsi bližší spolupráce neuskutečnila. Studentka z Bolatic se snažila
navázat kontakt kvůli své diplomové práci, ale i přes veškerou snahu z oficiálních míst nepřišla
žádná odpověď. Proto využila známosti s mládeží, která se v minulosti zúčastnila Jugendcampu
v Linum a v Bolaticích.
5. Spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec
Spolupráce s touto obcí byla navázána roku 2011, kdy zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne
30. 8. 2011 schválilo spolupráci s touto obcí.
19. – 20. 7. 2014 – Hodové slavnosti, Kysucký Lieskovec
Slavnosti svým vystoupením zpestřily seniorky z Bolatic. Fotbalisté – starší páni sehráli s domácími
přátelský turnaj. Akce se zúčastnil i starosta obce.
23. 8. 2014 – Dožínky, Bolatice
Zúčastnil se starosta Ing. Štefan Mrenka a několik seniorů z Kysuckého Lieskovce, kteří vystoupili
s kulturním programem.
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6. Spolupráce s Královským městem Slaný
25. 1. 2014 – Obecní ples, Bolatice
Obecního plesu v Bolaticích se zúčastnili místostarostové města se svými manželkami. Do tomboly
věnovali krásný dort a různé další ceny.
8. 3. 2014 – Městský ples, Slaný
Městského plesu ve Slaném se zúčastnila mužská taneční skupina Bobři se svými manželkami.
14. – 16. 5. 2014 – Sportovní olympiáda dětí a mládeže, Slaný
Na 40 žáků z MŠ a ZŠ Bolatice se se svými učiteli zúčastnilo 3. Sportovní olympiády ve Slaném,
kterého se účastnily i některé ZŠ ze Slaného a ZŠ Pegnitz (Německo, družební partner města Slaný).
16. – 17. 5. 2014 – Městské slavnosti, Slaný
Městských slavností se zúčastnil starosta obce s manželkou.
7. 6. 2014 – Západoslovanský folklorní festival, Slaný
Pozvání na akci obdržely a také se jí zúčastnily se svým vystoupením seniorky z Bolatic.
2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře - pověřený úřad
Rok 2014 byl opět rokem výborné a kvalitní spolupráce se zaměstnanci Městského úřadu
v Kravařích. Úzká spolupráce byla se zástupci odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí, dopravy, sociálních věcí. Obec také spolupracovala s Městskou policií Kravaře (na
základě partnerské smlouvy mezi obcí Bolatice a městem Kravaře), jejíž policisté prováděli
namátkové kontroly v určených dnech na území obce.
S jednotlivými odbory jsme řešili např. tyto záležitosti:
- Výstavby, územního plánování
a životního prostředí

- poradenství v oblasti stavebního zákona a zákona
o územním plánování
- hlášení o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací

- Dopravy

- změny dopravního značení
- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- povolení a kolaudace staveb komunikací

- Sociální

- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách

- Vnitřních věcí

- poradenství v oblasti evidence obyvatel, matriky, obecně
závazných vyhlášek, občanských průkazů a cestovních
dokladů

2.3.5.3. S Městským úřadem v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně s odborem životního prostředí
(vodoprávní povolení).
2.3.5.4. S Krajským úřadem v Ostravě
Krajský úřad pořádal řadu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance obecních a městských úřadů
s tématy např. uplatňování stavebního zákona v praxi, řešení přestupků, účetnictví obce, státní
občanství, matrika, evidence obyvatel, dotace EU atd.
Celkově lze hodnotit spolupráci kraje s obcí jako velmi dobrou, termíny vydání různých rozhodnutí
kraje se zkracují, a to výrazně pomáhá obci při zajišťování stavebních povolení atd.
Moravskoslezský kraj přispěl obci na pohotovost hasičů a na částečné pokrytí nákladů spojených
s jejich výjezdy, opotřebením techniky, vzděláváním hasičů.
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Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s těmito odbory:
- Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury – řešení stížností v oblasti výstavby,
poradenství
- Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – strukturální fondy EU
- Odbor kontroly a vnitřního auditu – přezkoumání hospodaření obce
- Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – kontrola přestupkových řízení
- Odbor financí – účtování dotací, účtová osnova
2.3.5.5. S ministerstvy a dalšími

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo financí

Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad Regionální rady
Moravskoslezsko, Ostrava
Státní fond životního prostředí

Policie ČR, Kravaře, Opava

Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního
zabezpečení Opava
Povodí Odry, Ostrava

- informace o podávání daňového přiznání k daním
- informace pro obce k procesu oznamování působností registr práv a povinností
- žádost o poskytnutí některých číselných dat pro přípravu
rozpočtu obce na rok 2015
- informace o daních z nemovitosti
- dotace na rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ a MŠ
- informace o vyhlášených dotačních programech
- čerpání dotací v roce 2014, podklady pro finanční
vypořádání dotace ze státního rozpočtu
- administrace a finanční řízení projektů
- konzultace a projednávání změn při realizaci
- podávání zpráv a kontroly v době udržitelnosti projektů
- žádosti o poskytnutí dotace
- administrace a finanční řízení projektů
- konzultace a projednávání změn při realizaci
- kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní policie ČR
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci
- bezpečnostní dohlídky v obci
- kontrola bezpečnosti v obci, kontrola dodržování pravidel
silničního provozu
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
- hlášení o množství odebrané pitné vody

2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci
1)
2)
3)
4)

Rekonstrukce starého hřbitova
(územní souhlas OUBOL/1508/2014/Sel.)
Oprava náměstí Borová
(schváleno předběžné užívání)
Výstavba ekologického hřiště v areálu ZŠ
(souhlas s provedením stavby OUBOL/442/2013)
Dokončení rekonstrukce ul. Horní
(kolaudace MUKR8352/2014)
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1 076 550,- Kč
1 372 943,- Kč
2 817 359,- Kč
3 692 648,- Kč

5)

7)

Dokončení komunikace ul. Severní
(kolaudační souhlas ze dne 5. 5. 2014 MUKR8394/2014)
Oprava ul. Polní
(ohlášení MUKR 12296/2014)
Oprava chodníku v areálu FK

8)

Rekonstrukce koupelen MŠ Bolatice

6)

753 629,- Kč
1 282 753,- Kč
300 000,- Kč
547 534,- Kč

9)

Přístavba knihovny
(v roce 2014 nedokončeno)
10) Prodloužení chodníku na ul. Nádražní
(v roce 2014 nedokončeno)

667 639,- Kč
178 440,- Kč

Zpracoval:

Martin Bortlík

2.3.7. Výběrová řízení
2.3.7.1. Výběrová řízení
a) Výběrové řízení na autorský a technický dozor nad stavbou „Ekologické hřiště Bolatice“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
350 Kč – hodinová sazba na autorský a technický dozor stavby

Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 28. 1. 2014
firmu Ing. Daniel Halfar, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
b) Výběrové řízení na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na staveništi během realizace
projektu „Ekologické hřiště Bolatice“
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Vítězná cena:

1 firma
1 nabídka
11 060 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 28. 1. 2014
firmu RED-LANT, s.r.o., Ostrava.
c) Výběrové řízení na vedoucího Stavebního úřadu Bolatice
Do výběrového řízení podali žádost 2 uchazeči. Jeden uchazeč se z účasti ve 2. kole omluvil.
Rada obce Bolatice schválila na 77. jednání dne 25. 2. 2014
od 1. 3. 2014 novým vedoucím Stavebního úřadu Bolatice p. Ing. Jakuba Josefuse,
Kravaře.
d) Výběrové řízení na dodávku a montáž dávkovací stanice pro velký bazén – Koupaliště Bolatice
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
max. 200 000 Kč včetně DPH

Rada obce Bolatice schválila na 80. jednání dne 7. 4. 2014
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firmu Lubomír Vlk, K Lípě 1150, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, která nabídla
nejvýhodnější nabídku.
e) Výběrové řízení na akci „Oprava stávajícího aeračního systému ČOV Borová“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
154 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 80. jednání dne 7. 4. 2014
firmu EKOMVO, s.r.o., Petřvald, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
f) Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace MŠ Borová – přístavba pro 25 dětí
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
135 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 82. jednání dne 5. 5. 2014
firmu DK1 - Ing. D. Kozel, Kravaře, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
g) Výběrové řízení na ředitele/ku Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o.,
Do výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Bolatice p. o., podali žádost čtyři uchazeči, z nichž
jeden uchazeč v průběhu výběrového řízení odstoupil.
Rada obce Bolatice schválila a jmenovala na 83. jednání dne 27. 5. 2014
s účinností od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2020 do funkce ředitele Základní školy a Mateřské
školy Bolatice, p.o. p. Mgr. Davida Neuvalda, Bolatice.
h) Výběrové řízení na zhotovení stavby „Oprava hřbitovní zdi“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
305 963 Kč bez DPH
306 921 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání dne 23. 6. 2014
firmu Sanace zdiva, s.r.o., Opava, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
ch) Výběrové řízení na zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Polní, k. ú.
Bolatice“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
1 255 859 Kč bez DPH
990 324 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání dne 23. 6. 2014
firmu STRABAG, a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Ostrava - Svinov,
která nabídla nejvýhodnější nabídku.
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i) Výběrové řízení na dodavatele v rámci veřejné zakázky „Obec Bolatice – biologicky rozložitelný
odpad“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
2 148 566 Kč bez DPH
1 725 840 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání dne 23. 6. 2014
firmu MEVA – Ostrava, s.r.o, Ostrava- Přívoz, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
j) Výběrové řízení na místo knihovnice v Místní knihovně Bolatice
Do výběrového řízení bylo přijato 31 žádostí o pracovní místo. Do druhého kola bylo vybráno 10
uchazeček, z nichž jedna se omluvila z neúčasti v 2. kole.
Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání dne 23. 6. 2014
na pracovní místo knihovnice p. Bc. Helenu Rohlovou, Bolatice.
k) Výběrové řízení na dodávku a montáž elektronických poměrových měřičů tepla
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
68 255 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 87. jednání dne 22. 7. 2014
firmu ENBRA, a.s., Durďákova 5, Brno, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
l) Výběrové řízení na dodávky a služby Tiskových služeb 2014
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Vítězná cena:

6 firem
6 nabídek
8 906 Kč včetně DPH

Rada obce Bolatice schválila na 88. jednání dne 19. 7. 2014
firmu DEVELOP centrum, s.r.o., Hlučín, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
m) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně
v Bolaticích III.“
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

7 firem
7 nabídek
1 240 117 Kč bez DPH
581 489 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 89. jednání dne 9. 9. 2014
firmu Ing. Zdeněk Mazal, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
n) Výběrové řízení na obsazení pozice ekonomka – účetní z projektu „Odborná praxe pro mladé
do 30 let“ financovaného z prostředků Evropského soc. fondu a Úřadu práce Opava
Do výběrového řízení byly podány 4 žádosti, z nich se jedna uchazečka omluvila.
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Rada obce Bolatice schválila na 90. jednání dne 22. 9. 2015 přijetí Ing. Anděly
Pešové, Chuchelná na pozici ekonomka – účetní z projektu „Odborná praxe pro
mladé do 30 let“ financovaného z prostředků Evropského soc. fondu a Úřadu práce
Opava po dobu 12 měsíců od 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015.
o) Výběrové řízení na dodavatele užitkového vozidla pro hasiče z Borové
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
620 400 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 93. jednání dne 20. 10. 2014
firmu AUTOTIP HALFAR, s.r.o., Dolní Benešov, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
p) Výběrové řízení na dodavatele PD – „Rekonstrukce drážní budovy na bytový dům se
sociálními byty“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
235 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 94. jednání dne 10. 11. 2014
firmu BENPRO, s.r.o., Bolatice, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
q) Výběrové řízení na dodavatele na akci „Rozšíření Místní knihovny Bolatice – nástavba“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
572 391,44 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 94. jednání dne 10. 11. 2014
firmu DK1, Kravaře, která nabídla nejvýhodnější nabídku.
Výběrová řízení v novém volebním období
r) Výběrové řízení na „TISK Bolatického zpravodaje“
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Vítězná cena:

7 firem
7 nabídek
9,97 Kč bez DPH/1 ks zpravodaje s 24 stránkami
a 11,23 Kč bez DPH/1 ks zpravodaje s 28 stránkami

Rada obce Bolatice schválila na 1. jednání dne 18. 11. 2014
firmu MORAVAPRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, Ostrava, která nabídla nejvýhodnější
nabídku.
2.3.7.2. Záměry obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
a) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor po ČS, a.s. na ul. Hlučínská 6/684,
Bolatice
Do výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci.
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Rada obce Bolatice schválila na 82. jednání 5. 5. 2014
pronájem nebytových prostor po ČS, a.s., na ul. Hlučínská 6/684, Bolatice
pí. Marcele Jamnické - Optik Jamnický, Opava s nabídkou služeb oční optiky.
b) Záměr obce Bolatice na pronájem nebytových prostor – podschodišťový prostor v budově HZ
Borová
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání 23. 6. 2014
pronájem nebytových prostor – podschodišťový prostor v budově HZ Borová
manželům Zuzaně a Petrovi Vitáskovým, Bolatice - Borová od 1. 7. 2014 do doby
trvání pronájmu obecního bytu.
c) Záměr obce Bolatice o pronájem nebytových prostor v budově DOS (část garáže OÚ) na ul.
Hlučínská
Do výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci.
Rada obce Bolatice schválila na 87. jednání 22. 7. 2014
pronájem nebytových prostor v budově DOS (část garáže OÚ) na ul. Hlučínská
fy D+K Dveřní a trezorový servis, s.r.o., Bolatice s nabídkou zřízení provozovny
obchodu se železářským zbožím a výrobou klíčů.
d) Záměr obce Bolatice na pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska na ul.
Opavská č. 119/7 -– prostory gynekologie
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
Rada obce Bolatice schválila na 4. jednání dne 29. 12. 2014
pronájem nebytových prostor fy GynPorCentrum, s.r.o, Krnov ve 3. NP v budově
zdravotního střediska na ul. Opavská č. 119/7 pro zdravotní zařízení – gynekologie.
2.3.7.3. Záměry obce Bolatice o prodeji nebo pronájmu obecních pozemků
a) Záměr obce Bolatice o úplatném převodu plynárenského zařízení včetně všech součástí
a příslušenství
Obec Bolatice oznámila od 27. 1. 2014 do 11. 2. 2014 v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr o úplatném převodu plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství realizovaného v rámci stavby „Plynovod – nové RD
u nádraží“ na pozemcích parc. č. 1419/37 v k. ú. a obci Bolatice:
Kupující:

RWE GasNet, s.r.o. – kupní cena stanovená dohodou na 462 500 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 26. zasedání dne 17. 2. 2015
kupní smlouvu č. 9413002771/178241 mezi obcí Bolatice a firmy RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem, kterou obec Bolatice prodá plynárenské zařízení včetně
všech součástí s příslušenstvím pro 18 nových RD na ul. Severní za cenu 462 500 Kč
bez DPH.
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b) Záměr obce Bolatice o prodeji částí pozemku na ulici Severní
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejňuje obec
Bolatice od 25. 4. 2014 záměr o prodeji částí pozemku obce Bolatice k výstavbě rodinných domů
u nádraží:
Obec Bolatice je vlastníkem pozemku parc. č. 1419/37 orná půda o výměře 16 852 m2, v obci
a k. ú. Bolatice, který bude rozdělen na jednotlivé části dle geometrického plánu č. 1614-12/2014
pro obec a k .ú. Bolatice, jenž je nedílnou součástí Záměru obce Bolatice o prodeji částí pozemku,
vypracovaného Jiřím Hnátkem, Ratibořská 97, Opava ze dne 27. 3. 2014 a potvrzeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava dne 11. 4. 2014
na parcely pro výstavbu RD a inženýrských sítí, č. 1419/57 a 1419/76, 1419/58 a 1419/77, 1419/59
a 1419/78, 1419/60 a 1419/79, 1419/61 a 1419/80, 1419/62 a 1419/81, 1419/63 a 1419/82,
1419/64 a 1419/83, 1419/65 a 1419/84, 1419/67 a 1419/85, 1419/68 a 1419/86, 1419/70
a 1419/87, 1419/71 a 1419/88, 1419/72 a 1419/89, 1419/73 a 1419/90, 1419/74 a 1419/91
o celkové výměře 12210 m2.
Jedná se o druh pozemku orná půda, určený Územním plánem obce Bolatice k zástavbě rodinnými
domy.
Vyhlášení záměru o prodeji částí pozemku parc. č. 1419/37 v obci a k. ú. Bolatice schválilo
zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání dne 16. 4. 2013 pod č. usn. 59/20/e.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 27. zasedání dne 23. 4. 2015
cenu za prodej pozemků pro výstavbu RD a inženýrských sítí, č. 1419/57 a 1419/76,
1419/58 a 1419/77, 1419/59 a 1419/78, 1419/60 a 1419/79, 1419/61 a 1419/80,
1419/62 a 1419/81, 1419/63 a 1419/82, 1419/64 a 1419/83, 1419/65 a 1419/84,
1419/67 a 1419/85, 1419/68 a 1419/86, 1419/70 a 1419/87, 1419/71 a 1419/88,
1419/72 a 1419/89, 1419/73 a 1419/90, 1419/74 a 1419/91, vše v obci a k. ú. Bolatice
u nádraží ve výši 950 Kč/m2 s tím, že stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které
vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do dvou let od podpisu Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, získá podporu ve výši 150,- Kč/m2 na výstavbu RD, v případě, že
stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební úřad na
tuto stavbu do tří let od podpisu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, získá
stavebník podporu ve výši 100,- Kč/m2 na výstavbu RD a s tím, že jeden zájemce může
požádat a zakoupit pouze jednu konkrétní část pozemku k výstavbě RD a k tomu
přidruženou část pozemku, která obsahuje napojovací body přípojek na inženýrské sítě
(např. 1419/57 a 1419/76). Tato podpora platí pouze do 05/2019 a platí i pro již zadané
pozemky 1419/47, 1419/50.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo v roce 2014 prodej tří pozemků u nádraží.
c) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku a stavby vodojemu
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejnila obec
Bolatice od 3. 6. 2014 do 20. 6. 2014 záměr o prodeji pozemku a stavby vodojemu obce Bolatice.
Obec Bolatice je vlastníkem pozemku na Borové, parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a nádvoří, na
kterém je umístěna také stavba technického vybavení - vodojem v obci a k. ú. Bolatice.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
Rada obce Bolatice schválila na 85. jednání dne 23. 6. 2015 opětovně zveřejnit záměr
o prodeji pozemku a stavby vodojemu.
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d) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku a stavby vodojemu
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejnila obec
Bolatice od 15. 7. do 4. 8. 2014 záměr o prodeji pozemku a stavby vodojemu obce Bolatice. Obec
Bolatice je vlastníkem pozemku na Borové, parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém
je umístěna také stavba technického vybavení - vodojem v obci a k. ú. Bolatice.
Do tohoto záměru se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 29. zasedání dne 26. 8. 2015
prodej pozemku parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a nádvoří a stavby (technického
vybavení) vodojemu v obci a k. ú. Bolatice za cenu 182 Kč/m2 pozemku a 30 000 Kč
za stavbu vodojemu občanům obce Bolatice - Borová.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 2. zasedání ZO, konaného dne 22. 12. 2014
revokaci č. usn. 97/29 g) – prodej pozemku parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a
nádvoří a stavby technického vybavení vodojemu v obci a k. ú. Bolatice za cenu
182,- Kč/1 m2 pozemku a 30 000,- Kč za stavbu vodojemu občanům z BolaticBorové.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 2. zasedání ZO konaného dne 22. 12. 2014
vypsání nového záměru o prodeji pozemku parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a
nádvoří a stavby technického vybavení vodojemu v obci a k.ú. Bolatice za cenu min.
182,- Kč/1 m2 pozemku a 30 000,- Kč za stavbu vodojemu, kde bude uvedena
podmínka, že vodojem bude zbourán do 7 let. V případě nedodržení této podmínky
uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
e) Záměr obce Bolatice o prodeji částí pozemků v centru obce
Obec Bolatice zveřejnila od 30. 7. do 26. 8. 2015 záměr obce Bolatice o prodeji částí pozemků
v centru obce (za obchodním střediskem TEMPO - parc. č. 536/1; 536/5).
Zájemce, který vyvolal vyhlášení Záměru o prodeji, plánuje vybudovat na pozemku cukrárnu
s výrobnou cukrářských výrobků a zřídit i další služby, které v obci nejsou. Zájemce o pozemek
musí respektovat podmínky obce (mj. přeložka plynu, stavba v souladu se studií Ing. Arch.
K. Buschové atd.).
O pozemek projevil zájem jediný zájemce, fa REALXL, s.r.o., Závada.
Zastupitelstvo obce Bolatice vzalo na vědomí na 29. zasedání dne 26. 8. 2014
nabídku fy REALXL, s.r.o. o koupi části pozemku parc. č. 536/1, 536/5 v centru obce
a odložilo rozhodnutí o prodeji do dalšího jednání ZO a uložilo radě obce a Komisi
výstavby, aby projednaly možnost výstavby se zájemcem o koupi pozemku do konce
září 2014.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 30. zasedání dne 6. 10. 2014
prodej částí pozemků parc. č. 536/1 a 536/2 v k. ú. Bolatice v centru obce Bolatice
fy REALXL, s.r.o., Píšť a dle podmínek záměru obce Bolatice ze dne 30. 7. 2014 na
vybudování cukrárny s výrobnou cukrářských výrobků a zřídit i další služby, které
v obci nejsou, dle podmínek stanovených Komisí rozvoje a výstavby v obci Bolatice.
f) Záměr obce Bolatice o směně pozemků se zřízením věcného břemene pro obecní kanalizaci
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, obec Bolatice
zveřejnila od 30. 7. 2014 do 29. 8. 2014 záměr směnit obecní pozemek parc. č. 54/1 zahrada
s věcným břemenem, jehož obsahem je povinnost strpět na části pozemku uložení a provoz obecní
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kanalizace a práce vyplývající z potřeby kontroly, funkčnosti a oprav či rekonstrukcí tohoto
zařízení, za pozemek parc. č. 2812/2 ostatní plocha (část chodníku na ul. Ratibořská), vše v obci a k.
ú. Bolatice.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 2. zasedání dne 22. 12. 2014
směnit obecní pozemek parc. č. 54/1 zahrada (oplocený pozemek na ul. Ratibořská) a
zřídit na tomto pozemku právo věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, jehož
obsahem bude povinnost strpět na části pozemku uložení a provoz obecní kanalizace a
práce vyplývající z potřeby kontroly, funkčnosti a oprav či rekonstrukcí tohoto zařízení,
za pozemek parc. č. 2812/2 ostatní plocha (část chodníku na ul. Ratibořská
ve vlastnictví občana obce), vše v obci a k. ú. Bolatice.
g) Záměr obce Bolatice o darování nemovitého majetku
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, zveřejnila obec
Bolatice od 13. 11. do 1. 12. 2014 záměr o darování 1/2 a 34/1032 pozemků na základě žádosti
občana o vrácení darovaných pozemků.
Obec Bolatice je vlastníkem ideální 1/2 pozemků parc. číslo 3719/1 ostatní plocha, parc. č. 3720
orná půda, 3721 orná půda a vlastníkem ideálních 34/1032 pozemku parc. číslo 3833 ostatní
komunikace vše v k. ú. a obci Bolatice.
Ideální 1/2 a ideální 34/1032 výše uvedených pozemků budou darovány zpět občanovi.
Uvedené pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště v Opavě, na listu vlastnictví č. 2032 a 2232 pro obec a k. ú. Bolatice.
Jedná se o pozemky v Bolaticích, Borové, které občan v minulosti svou ideální 1/2 pozemku obci
daroval.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 2. zasedání dne 22. 12. 2014
revokovat usnesení z 18. zápisu zasedání ZO Bolatice ze dne 17. 12. 2012, č. usn.
51/18/k) o schválení vrácení a darování 1/2 pozemku parc. č. 2324 orná půda, v obci a
k. ú. Bolatice občanovi z důvodu rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě pro katastrální území Bolatice.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 2. zasedání dne 22. 12. 2014
vrácení a darování ideální 1/2 pozemků parc. č. 3719/1 ostatní plocha, parc. č. 3720
orná půda a 3721 orná půda a ideální 34/1032 díl pozemku parc. č. 3833 ostatní
komunikace, vše v obci a k. ú. Bolatice občanovi.
h) Záměr obce Bolatice o výpůjčce části pozemku na autobusové točně: část pozemku parc.
č. 690/4 v obci a k. ú. Bolatice o výměře 1m² (využití prostoru jako umístění zastávkového
označníku s informačním monitorem)
Do záměru zaslal svou žádost jeden zájemce - Koordinátor ODIS, s.r.o.
Rada schválila na 87. jednání dne 22. 7. 2014 smlouvu o výpůjčce pozemku a dodávce
elektřiny mezi obcí Bolatice a fy Koordinátor ODIS, s.r.o., Ostrava podle § 2193 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
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ch) Záměr obce Bolatice propachtovat pozemky
Obec Bolatice, IČ: 00299847, se sídlem Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3/95, 747 23 Bolatice
zveřejnila od 21. 10. 2014 do 6. 11. 2014 v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona číslo
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) záměr propachtovat zemědělské pozemky v majetku obce
Bolatice, uvedené v příloze, zapsané na listu vlastnictví č. 1396 pro katastrální území Bolatice, obec
Bolatice, vedené v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava na základě žádosti OPAVICE, a.s., Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov.
Podmínky pachtu se budou řídit ustanoveními § 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smlouva o pachtu bude uzavřena po projednání v Radě obce Bolatice na dobu neurčitou se
zákonnou výpovědní dobou.
Účel využití pozemků je zemědělská výroba. Minimální nájemné činí 2 750,- Kč/ha a rok.
Rada obce Bolatice schválila na 1. jednání dne 18. 11. 2014
smlouvu mezi obcí Bolatice a Opavicí, a.s., Dolní Benešov, na pronájem pozemků
(polních cest, polí a zatravněných pozemků) obce Bolatice dle přílohy na dobu
neurčitou v termínu od 1. 12. 2014.

2.3.8. Významné události roku 2014 v obci Bolatice
6. – 7. 1. 2014

Tříkrálová sbírka

25. 1. 2014

Obecní ples
Bál Hlučínska

1. 2. 2014

Vítání nových občánků v sále KD

2. 3. 2014

Rozloučení s masopustem a pochování basy

4. 3. 2014

Vítání jara (kulturní akce s módní přehlídkou)

23. 3. 2014

Bolatická „30“ – cyklotrialový závod

11. 4. 2014

Bolatická „20“ – pochod a běh

12. 4. 2014

Den Země v Bolaticích

22. 4. 2014

Stavění májky ve skanzenu

30. 4. 2014

Otevírání turistické sezony ve skanzenu

10. 5. 2014

Kácení máje v Bolaticích

30. 5. 2014

Kácení máje na Borové

31. 5. 2014

Dožínky

23. 8. 2014

Bolatický ART JAM

29. 8. 2018

Štrasenfest na Borové

30. 8. 2014

Rozloučení s létem na koupališti

7. 9. 2014

Otevření ekologického hřiště v ZŠ

12. 9. 2014

Sportovní den v ZŠ

13. 9. 2014
15. – 21. 9. 2014

Evropský týden mobility
IV. ročník KOBZOLFESTU na skanzenu

20. 9. 2014

Barevný večer

4. 10. 2014

Pochod za zdravím

5. 10. 2014
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6. – 19. 10. 2014

Dny zdraví v Bolaticích

30. 11. 2014

Vánoční trhy
Filmové představení pro seniory – film Babovřesky

8. 12. 2014

Koledy na skanzenu

20. 12. 2014

Koledy na náměstí v Borové

24. 12. 2014
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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 jednáních
Ve starém volebním období roku 2014 se uskutečnilo celkem 20 jednání, na kterých se projednalo
přes 350 bodů.
Účast na jednáních:

Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Radek Slivka

20
20
15
19
19

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti.
Hosty jednání RO byli: Ing. Josef Ricka, Ing. Pavel Bezděk, Ing. Jiří Knopp, Zdeněk Kročil.
- Ing. Josef Ricka
- Zdeněk Kročil

- na 82. jednání RO dne 5. 5. 2014 – projednání nabídek na
pronájem nebytových prostor po České spořitelně, a.s. a projednání
nabídek na zpracování projektové dokumentace MŠ Borová.

- Ing. Pavel Bezděk
- Zdeněk Kročil

- na 85. jednání RO dne 23. 6. 2014 – posouzení cenových nabídek
na zhotovení stavby „Oprava hřbitovní zdi“, projednání cenových
nabídek na zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Polní“, projednání nabídek na pronájem nebytových prostor –
podschodišťový prostor.

- Ing. Pavel Bezděk
- Ing. Jiří Knopp

- na 89. jednání RO dne 9. 9. 2014 – projednání cenových nabídek
z výběrového řízení „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba
nové zeleně v Bolaticích III.“.

V novém volebním období roku 2014 se uskutečnila celkem 4 jednání, na kterých se projednalo
přes 80 bodů.
Účast na jednáních:

Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Ing. Radek Kotík, Ph.D.

4
4
2
4
4

Důvod nepřítomnosti – ledovka, pracovní povinnosti.
Hostem jednání RO byl: Ing. Pavel Bezděk.
- Ing. Pavel Bezděk

- na 4. jednání RO dne 29. 12. 2014 – projednání výběrového řízení
na dodavatele projektové dokumentace na rozšíření Sběrného
dvora.
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3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
219/74

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o výkupu elektřiny na rok 2014 č. 02106/2013/PR/DOD1/2014
(DOS) mezi obcí Bolatice a fy ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, Praha 4, zastoupená fy ČEZ
Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, Plzeň od 1. 1. 2014 do 24. 12. 2014 a
pověřuje místostarostu obce p. Martina Bortlíka podpisem tohoto Dodatku č. 1,

f)

SDH Borová, ZŠ a MŠ Bolatice, pořadatelům Bálu na Borové (28. 2. 2014), spolkům a
organizacím z obce Bolatice a dalším organizátorům plesů v obci příspěvek do tomboly
v ceně cca do 500 Kč/každý pořadatel plesu,

i)

vyhlásit grantový program „Program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného
času a kultury pro rok 2014“ v obci Bolatice s max. dotací z grantového programu ve výši
90 % celkových uznatelných nákladů.

221/75

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

n) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Sdružením obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01
Hlučín o bezúplatném převodu movitých věcí ve výši 30 302 Kč, které byly pořízeny v rámci
projektu „Vybavení cyklostezek Hlučínska - rozvoj cestovního ruchu mikroregionu“ a které
byly nabyvateli zapůjčeny dle zápůjční smlouvy ze dne 3. 11. 2008,
p) odpisový plán na rok 2014 a schvaluje plán investic ZŠ a MŠ Bolatice pro rok 2014 s tím, že
nový traktor se zakoupí pouze v případě, že starý traktor bude nefunkční a jeho oprava
nerentabilní.
223/76

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

žádost ZŠ a MŠ Bolatice o bezplatný pronájem sálu KD na akci pro děti – Maškarní ples,
který se uskuteční 23. 2. 2014 od 15:00 do 17:00 hodin, a upozorní organizátora akce na
nutnost zajištění požární hlídky na akci,

f)

uzavřít příkazní smlouvy mezi obcí Bolatice a fy Interiéry – Pagáč, s.r.o. s místem podnikání
provozovna: TRAFIKA NA AUTOBUSÁKU, Opavská 631, 747 23 Bolatice o provozování
Informačního centra obce Bolatice v novinovém stánku TRAFIKA NA AUTOBUSÁKU.

225/77

c)
227/78

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
novým vedoucím Stavebního úřadu Bolatice p. Ing. Jakuba Josefuse.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) informace o oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o., Školní 9,
747 23 Bolatice p. Mgr. Dagmar Tielové o uvolnění z funkce ředitelky školy k datu 31. 7.
2014,
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ch) sdělení České spořitelny, a.s., z jakých důvodu se rozhodli pro uzavření pobočky
v Bolaticích.
228/78

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bolatice za
rok 2013 a schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2013, kde vykazuje
zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 177 061,04 Kč a navrhuje následné
přerozdělení: Fond odměn – 120 000,- Kč, a Fond rezervní – 57 061,04 Kč,
h) účast obce Bolatice na akci Hodina Země 2014, v rámci které budou symbolicky zhasnutá
světla dne 29. 3. 2014 v době od 20:30 do 21:30 hod.
231/79

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
rozhodnutí o vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Bolatice, p. o., Školní 9, 747 23 Bolatice,

m) za vedoucí místní knihovny Bolatice od 1. 4. 2014 paní Bc. Janu Štěpáníkovou, Bolatice.
234/80

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy EKOMVO, s.r.o., Sokolská 905, 735 41 Petřvald,
která podala výhodnější cenovou nabídku na akci „Oprava stávajícího aeračního systému
ČOV Borová“,
f) nabídku fy Lubomír Vlk, K Lípě 1150, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou na dodávku a
montáž dávkovací stanice pro velký bazén,
ch) žádost pí. Evy Hanzlíkové o rozvázání pracovního poměru dohodou k datu 30. 4. 2014 a
poděkuje paní E. Hanzlíkové za její 17-letou práci pro obec i občany obce.
238/81

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
řádnou účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice, s.r.o. za rok 2013 s tím, že
nerozdělený zisk činí 449 803,41 Kč a bude využit na úhradu ztrát z předchozích let a bude
informovat o účetní závěrce TS členy ZO na 27. zasedání ZO,

ch) Základní škole a Mateřské škole Bolatice, p. o., Školní 9, 747 23 Bolatice vyjádřit souhlas
s přijetím účelového finančního daru od fy ArcelorMittal, a.s. Ostrava v hodnotě 25 000 Kč
na projekt s názvem „Bezpečně do školy na kole nebo pěšky“ na obnovení dopravního
hřiště v areálu školy (obnova značení na asfaltu, nákup dopravních značek a dvou nových
kol),
i)

novou smlouvu včetně Dodatku č. 1 mezi obcí Bolatice a fy EKO-KOM, a.s. Praha na
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s účinností od 1. 4. 2014.
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241/82

Rada obce Bolatice po projednání
ukládá

a) řediteli TS Bolatice, aby nejpozději do 30. 6. 2014 zpracoval rozbor nákladů, výkaz
motohodin a využití techniky, i s ohledem na přidanou hodnotu.
242/82

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
Marcele Jamnické - Optik Jamnický, Karafiátová 604/13, 747 07 Opava pronájem
nebytových prostor na ul. Hlučínská 6/684, Bolatice (bývalá pobočka ČS, a.s.),

d) firmu DK1 - Ing. D. Kozel, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře jako zhotovitele projektové
dokumentace MŠ Borová – přístavba pro 25 dětí.
246/83

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) jmenovat v souladu s ustanovením § 166 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění p. Mgr. Davida Neuvalda do funkce ředitele Základní školy a Mateřské
školy Bolatice, p. o., Školní 9, 747 23 Bolatice na funkční období 6-ti let s účinností od 1. 8.
2014 do 31. 7. 2020,
š)

uzavřít mezi obcí Bolatice a SDH Bolatice smlouvu o zápůjčce na dobu neurčitou na
přenechání věcí: budova na ul. Souběžná 94/5 se zůstatkovou hodnotou k 30. 4. 2014,

t)

uzavřít mezi obcí Bolatice a SDH Borová smlouvu o zápůjčce na dobu neurčitou na
přenechání věcí: budovu na ul. Bělská 41 na pozemku parc. č. 2247/2 a pozemek s parc. č.
2247/2 – areál Hasičské zbrojnice na Borové,

u) úhradu nákladů s dopravou autobusu pro bolatické seniorky na vystoupení v programu
Folklorního festivalu ve Slaném 7. 6. 2014.
248/84

c)

249/84

c)

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
sdělení České pošty, s. p. Ostrava o úpravě hodin pro veřejnost na poště Bolatice od 1. 7.
2014 a bude informovat občany o změně hodin pro veřejnost České pošty v Bolaticích ve
zpravodaji, místním rozhlase a na vývěskách.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Bolatice a Římskokatolickou farností Bolatice
s názvem „Stavební úpravy starého hřbitova v Bolaticích“.
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251/85

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) informace fy LANEX, a.s. o výsledcích měření hlučnosti v měsíci dubnu a květnu a
realizovaných opatřeních v té věci a předloží informace o výsledcích měření hlučnosti
v měsíci dubnu a květnu a realizovaných opatřeních v této věci na 28. zasedání ZO.
252/85

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
nabídku fy Ing. Karel Kadula - VODEKO, Háj ve Slezsku – Smolkov na odbornou technickou
pomoc zpracování podkladů pro úpravu dokumentace „Zemní vodojem Bolatice –
rekonstrukce“ pro akci Vodovod Bolatice,

g) zveřejnění záměru o pronájmu části garáže obce Bolatice v suterénu Domu obchodů a
služeb s tím, že nový nájemník si stavební úpravy provede na své náklady.
255/86

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
fy MEVA – Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava - Přívoz jako dodavatele
v rámci veřejné zakázky „Obec Bolatice – biologicky rozložitelný odpad“, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku,

e) na pracovní místo knihovnice pí. Bc. Helenu Rohlovou, Bolatice s nástupem od 1. 8. 2014
s pracovní smlouvou na dobu neurčitou a 3-měsíční zkušební lhůtou.
257/87

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
doporučit Technickým službám Bolatice, s.r.o. zakoupit kolový nakladač zn. WACKER
NEUSON – WL 34 s menším motorem s cenou včetně příslušenství (vidlice apod.),

g) udělit souhlas Základní škole a Mateřské škole Bolatice, p. o. s realizací projektu, který bude
probíhat s přispěním firmy AkzoNobel a jejího programu s názvem Community program na
vybudování hudební třídy a vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj hudebních a
pěveckých schopností dětí a rovněž pro přípravu kulturních programů,
j)

povolení výjezdu hasičského vozidla (Renault CAS 24) k ukázce hasičské techniky na
ozdravný pobyt dětí s hematoonkologickým onemocněním ve čtvrtek 24. 7. 2014 od 9:00
do 16:00 hod. v obci Horní Bečva u Frýdku-Místku s tím, že po tuto dobu výjezdu vozidla
bude v obci k dispozici vozidlo CAS 24 LIAZ, které poskytnou PF Plasty CZ, s.r.o. a nahradí
vozidlo Renault CAS 24 a hotovost jednotky bude zachována,

n) firmu ENBRA, a.s., Durďákova 5, Brno na dodávku a montáž 187 ks elektronických
poměrových měřičů,
ř)

firmu D+K Dveřní a trezorový servis, s.r.o., Náplatková 216/12, 747 23 Bolatice jako
nájemce nebytových prostor v budově DOS (část garáže OÚ) na ul. Hlučínská.
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258/88

g)

259/88

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
informace o rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, pobočka Opava o schváleném návrhu komplexních pozemkových
úprav (výměna nebo přechod vlastnických práv pro jednotlivé listy vlastnictví, určení výše
úhrady lhůty) a zařadí tento bod do programu 29. ZO.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

h) nominaci paní Zuzany Blahetkové do soutěže Senior roku v kategorii nejlepší senior,
g) finanční příspěvek JK Voltiž Albertovec na organizaci Mistrovství ČR ve voltiži, které se
uskuteční dne 26. – 28. září 2014 v areálu Hřebčína Albertovec.
261/89

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) jako dodavatele výsadby zeleně v katastru obce Bolatice v rámci veřejné zakázky
„Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích III.“ fy Ing. Zdeněk
Mazal, Na Lánech 888/20, Bolatice, která podala nejnižší nabídkovou cenu.
264/90

i)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
pořízení 1 ks kamery od firmy Petr Glössl, která bude umístěna na příjezdu do obce na ulici
Ratibořská před odbočkou k řadovým domům,

m) přijetí Ing. Anděly Pešové z Chuchelné na pozici ekonomka – účetní z projektu „Odborná
praxe pro mladé do 30 let“ financovaného z prostředků Evropského soc. fondu a Úřadu
práce Opava po dobu 12 měsíců od 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015.
265/91

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

h) žádost ZŠ a MŠ Bolatice o vydání nové Zřizovací listiny k datu 1. 1. 2015 z důvodu nejednoty
obsahových náležitostí (sídla organizace a úprav v hlavní i doplňkové činnosti
organizace) a doporučí ZO schválit novou Zřizovací listinu k datu 1. 1. 2015 upravenou dle
návrhu ZŠ a MŠ Bolatice.
267/91

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bolatice a RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a RWE Distribuční služby, s.r.o.
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na stavbu „Rekonstrukce VTL TU 1802 Bolatice –
výměna tlakového uzávěru“.
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271/92

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) znění výzvy k podání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce
drážní budovy na bytový dům se sociálními byty“.
273/93

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
jako nejvhodnějšího dodavatele užitkového vozidla pro hasiče z Borové fy AUTOTIP
HALFAR, s.r.o., Opavská 236, 747 22 Dolní Benešov,

e) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Přístavba knihovny – hrubá stavba“
s podáním nabídek do 3. 11. 2014.
275/94

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

h) jako nejvhodnějšího dodavatele PD – „Rekonstrukce drážní budovy na bytový dům se
sociálními byty“ fy BENPRO, s.r.o., Nádražní 743/40, Bolatice, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku,
i)

2/1

jako nejvhodnějšího dodavatele na akci „Rozšíření místní knihovny Bolatice – nástavba“ fy
DK1, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

4/2

jako nejvhodnějšího dodavatele „TISKU Bolatického zpravodaje“ fy MORAVAPRESS, s.r.o.,
Cihelní 3356/72, Ostrava, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

příkazní smlouvu č. 135/2014 mezi obcí Bolatice a fy Unitender, s.r.o., Jurečkova 16/1812,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, koresp. adresa: OFFICE CENTER ZÁRUBEK, Podzámčí
482/62, 710 00 Ostrava 10 na výkon práv a povinností zadavatele souvisejících se
zadáváním podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Hasičská zbrojnice Bolatice zateplení“,

h) žádost CVČ Kravaře o bezplatný pronájem sálu KD v Bolaticích na akci „Dívka roku 2015“
dne 21. února 2015 a upozorní organizátora CVČ Kravaře na nutnost zajištění požární hlídky
na akci,
j)

3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů předloženou Městským úřadem
Kravaře, odborem výstavby, územního plánování a ŽP,

o) určení členů Školské rady: z řad zákonných zástupců pí. Janu Šimečkovou a p. Tomáše
Kramáře, z řad pedagogických pracovníků Mgr. Pavlu Frankovou a Mgr. Janu Halfarovou,
p) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice jmenovat nové členy Školské rady při ZŠ a MŠ
Bolatice za obec Bolatice p. Radima Plaskuru a p. Kristiana Uvaru.
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9/3

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) Darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a fy DEVA F-M, s.r.o., Collo-louky 2140, Frýdek Místek na poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč na financování výdajů školství.

13/4

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) vyhlásit výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rozšíření Sběrného
dvora a schvaluje firmy na dodání projektové dokumentace na rozšíření Sběrného dvora
v rámci výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na rozšíření Sběrného
dvora,
f)

3.2.

pronájem nebytových prostor fy GynPorCentrum, s.r.o., Petrův důl 1142/14, 794 01 Krnov
ve 3. NP v budově zdravotního střediska na ul. Opavská č. 119/7 (ordinace, čekárna,
společenské prostory – část chodby, výtah, ostatní plocha – WC, část chodby schodiště) na
provozování gynekologické ambulance.

Z jednání zastupitelstva obce

3.2.1 Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Ve starém volebním období roku 2014 proběhlo 5 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno více
než 110 bodů.
Účast na zasedáních
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Ing. Daniel Halfar
Daniela Holleschová
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík

5
5
5
4
5
5
4
4
3

Zdeněk Kročil
MUDr. Renáta Kupková
Daniela Langrová
MUDr. Tomáš Papuga
Mgr. Herbert Pavera
Vlastislav Polášek
Ing. Josef Ricka
Radek Slivka

3
5
3
4
5
4
5
5

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
Kromě řádných zasedání ZO byla ve starém volebním období roku 2014 svolána jedna pracovní
schůzka členů ZO.
Pracovní schůzka 29. 3. 2014:
- Projednání hospodaření obce + audit
- Projednání změn rozpočtu obce
- Stávající a nové projekty obce
- Různé
Hostem na zasedání ZO byla:
- Eva Maňásková - na 28. zasedání ZO dne 23. 6. 2014, kdy jí byl předán věcný dar za
bezpříspěvkové darování krve
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnila 2 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno 35
bodů.
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Účast na zasedáních
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Mgr. Pavla Franková
Ing. Silvie Hříbková
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Ing. Daniel Kozel

2
2
2
2
2
2
2
2
2

MUDr. Renáta Kupková
Mgr. David Neuvald
MUDr. Tomáš Papuga
Mgr. Herbert Pavera
Vlastislav Polášek
Radek Slivka
Mgr. Dagmar Tielová
Ing. Robert Vitásek

2
2
2
2
2
2
2
2

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání
Kromě řádných zasedání ZO byla v novém volebním období roku 2014 svolána jedna pracovní
schůzka členů ZO.
Pracovní schůzka 24. 11. 2014:
- Příprava rozpočtu obce Bolatice na rok 2015
Hosté na zasedáních ZO byli:
- na 2. zasedání ZO dne 22. 12. 2014 - předání věcného daru za bezpříspěvkové darování krve
- Ing. Jan Pavlík
- Jiří Bímon
- na 2. zasedání ZO dne 22. 12. 2014 - předání finančních a věcných darů za skvělé sportovní
výsledky a propagaci obce Bolatice
- Kateřina Kocurová, Veronika Nováková, Nella Stříbná (voltiž)
- Vojta Kolarčík (sprint)
- Denisa a Ivona Krejčiříkovy (běh)
- Vojta Schneider (běh)
- Tomáš Freit (kopaná)
- družstvo malých borovských hasičů
- družstvo A stolních tenistů

3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
82/26

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) přijmout nový úvěr u Komerční banky, a.s. Opava ve výši 7.386.270,35 Kč, kterým se splatí
starý úvěr u KB, a.s. na „Financování nákupu pozemků pro výstavbu 15 (18) RD a výstavbu
inženýrských sítí pro tyto RD“ s tím, že se splátky úvěru rozloží na roky 2014 – 2018
s každoroční splátkou ve výši 1,5 mil. Kč + možnost mimořádných splátek za prodej
pozemků a úroková sazba u nového úvěru bude stejná jako u původního úvěru, tj. 1,37% +
1 M Pribor (nyní 0,28),
i)

kupní smlouvu č. 9413002771/178241 mezi obcí Bolatice a firmou RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou obec Bolatice prodá plynárenské zařízení včetně
všech součástí s příslušenstvím pro 18 nových RD na ul. Severní za cenu 462 500 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

k)

uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem na bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 2813/1 v obci a k. ú. Bolatice dle geometrického plánu č.
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1559-40/2013 v účetní hodnotě 303 713 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr.
Herberta Paveru podpisem této darovací smlouvy,
n) zrušení starého hřbitova u kostela sv. Stanislava k 30. 6. 2014,
o) aby na místě starého hřbitova byl vybudován pietní park,
q) uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem na bezúplatný
převod částí pozemků parc. č. 2811/1, 2813/13 v obci a k. ú. Bolatice dle geometrického
plánu č. 1585-140/2013 v účetní hodnotě 122 775 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem této darovací smlouvy,
r)

83/27

vyjádřit vedení ČS, a.s. v Opavě, v Praze i vedení Erste ve Vídni nesouhlas obce Bolatice
s uzavřením pobočky v Bolaticích.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2013 provedeného ve dnech 19. – 20. 3.
2014,
ch)

86/27

žádost TTC Bolatice o projednání možnosti prodloužení herny a vzít na vědomí sdělení
Komise výstavby a rozvoje obce o možnosti rozšíření herny stolního tenisu.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

přijetí dotace ve výši 113 700 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostrava na realizaci
projektu s názvem „Zámek Bolatice – sanace a oprava atiky“,

f)

Závěrečný účet obce Bolatice za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,

g) Obecně závaznou vyhlášku obce Bolatice č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Bolatice,
h) koupi pozemků a nemovitostí parc. č. 168, 167/1 a 167/2 v k. ú. Bolatice od občanky, které
jsou v jejím vlastnictví do majetku obce Bolatice za cenu 1 100 000 Kč se splátkovým
kalendářem v rozmezí roku 2014 a 2015 a to ve 3 splátkách (350 000 v roce 2014; 350 000;
400 000 Kč v roce 2015) a s tím, že se prodávající a kupující podělí rovným dílem o daň
z prodeje ve výši 4 % z ceny prodeje,
ch) cenu za prodej pozemků pro výstavbu RD a inženýrských sítí, č. 1419/57 a 1419/76,
1419/58 a 1419/77, 1419/59 a 1419/78, 1419/60 a 1419/79, 1419/61 a 1419/80, 1419/62 a
1419/81, 1419/63 a 1419/82, 1419/64 a 1419/83, 1419/65 a 1419/84, 1419/67 a 1419/85,
1419/68 a 1419/86, 1419/70 a 1419/87, 1419/71 a 1419/88, 1419/72 a 1419/89, 1419/73 a
1419/90, 1419/74 a 1419/91, vše v obci a k. ú. Bolatice u nádraží ve výši 950 Kč/m2 s tím, že
stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto
stavbu do dvou let od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, získá podporu ve výši
150,- Kč/1 m2 na výstavbu RD, v případě, že stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby,
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které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do tří let od podpisu Smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy, získá stavebník podporu ve výši 100,- Kč/1 m2 na
výstavbu RD a s tím, že jeden zájemce může požádat a zakoupit pouze jednu konkrétní část
pozemku k výstavbě RD a k tomu přidruženou část pozemku, která obsahuje napojovací
body přípojek na inženýrské sítě (např. 1419/57 a 1419/76). Tato podpora platí pouze do
5/2019 a platí i pro již zadané pozemky 1419/47, 1419/50.
89/28

f)

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
informace o nezájmu obyvatel bytových domů na ul. Družstevní o odkoupení části pozemků
kolem bytových domů,

g) informace o jednáních s vlastníky pozemků podél hlavních cest do D. Benešova a do Kravař,
h) 10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2014 dle Tiskové zprávy
z Veřejného fóra Zdravé obce Bolatice ze dne 19. května 2014 a dalších příloh,
i)

91/28

c)

informace o výsledcích přijatých opatření fy LANEX a.s. ke snížení hladiny hluku z výroby a
provozu ve fy LANEX, a.s.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
žádosti občanům o půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu z FRB obce
Bolatice v roce 2014 v celkové výši 350 000 Kč dle seznamu vyhotoveného ekonomkou
obce pí R. Řehořovou pod č. 1 – 6a,

g) přijetí účelové neinvestiční dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 120 000,- Kč určené
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH
Bolatice a účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč určené k dofinancování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Bolatice na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
ch) přijetí účelové dotace ve výši 73 680 Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu, konané dne 23. a 24. 5. 2014 z Moravskoslezského kraje Ostrava,
i)

že příjemce dotace obec Bolatice tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 7. 5. 2014 (Identifikační číslo EIS IS SFZP
13155877) na realizaci akce Ekologické hřiště Bolatice, včetně dvou příloh (t.j. Podmínky
poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí,
seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm
stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly
být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce
dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního
prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o
poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné,

š)

přijetí poskytnutí dotace na základě rozhodnutí č. 00521432 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu ŽP ČR na akci „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba
nové zeleně v Bolaticích III.“ Dotace byla schválena ve výši 1 350 488 Kč, tj. 90 %.
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92/28

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) investici do přístavby herny stolního tenisu v areálu ZŠ a MŠ Bolatice a sdělí TTC Bolatice, že
obec Bolatice nemá v současné době dostatek finančních prostředků a odkládá rozhodnutí
o přístavbě herny stolního tenisu do dalších let,
b) úplatný převod pozemku parc. č. 1332/1 ostatní plocha, jiná plocha v obci a k. ú. Bolatice
z majetku ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Bolatice a sdělí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že obec trvá na
bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1332/1 do majetku obce Bolatice vzhledem k tomu,
že se jedná o zatrubněný potok – kanalizaci, o který se obec stará od roku 1969.
97/29

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) přijetí střednědobého úvěru u Komerční banky, a.s. na předfinancování čtyř projektů obce
ve výši 6 mil. Kč,
i)

přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci „Hasičská zbrojnice Bolatice“ a
Registrační list akce ID EDS 115D222005018 na akci „Hasičská zbrojnice Bolatice“. Dotace
byla schválena ve výši 1 191 795,- Kč, tj. 85 % celkových předpokládaných uznatelných
výdajů projektu ve výši 1 402 112,- Kč,

l)

uzavřít smlouvu o zápůjčce mezi obcí Bolatice a občanem obce Bolatice na přenechání
kompostéru do bezplatného užívání, pořízeného z „Operačního programu Životní
prostředí“ projektu „Obec Bolatice – biologicky rozložitelný odpad“ na dobu určitou, a to na
dobu pěti let a pověřuje starostu obce Bolatice podpisem této smlouvy.

102/30

f)

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
prodej částí pozemků parc. č. 536/1 a 536/2 v k. ú. Bolatice v centru obce Bolatice za cenu
1 007 Kč/m2 fy REALXL, s.r.o., Ratibořská 351/90, 747 18 Píšť a dle podmínek záměru obce
Bolatice ze dne 30. 7. 2014 na vybudování cukrárny s výrobnou cukrářských výrobků a zřídit
i další služby, které v obci nejsou a dle podmínek stanovených Komisí rozvoje a výstavby
v obci Bolatice,

h) uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí uzavřené podle ust. § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a smlouvy o zřízení
služebnosti uzavřené podle ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů na pozemek parcelní číslo 2822, jehož součástí a hlavní stavbou
je budova č.p. 367 (způsob využití stavby – doprava), včetně jeho součástí a příslušenství
tvořených žumpou a vodovodní přípojkou situovanou v pozemku kupujícího p.č. 2814/1 a
pozemek parcelní číslo 2819/6 a pozemek parcelní číslo 2819/7, oba vzniklé oddělením
z původního pozemku parcelní číslo 2819 na základě geometrického plánu č. 1540-57/2012
– SŽG mezi obcí Bolatice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem:
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 za cenu 306 440 Kč a pověřuje
starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem těchto smluv,
o) souhlas s realizací záměru výstavby a provozování 6 podporovaných bytových jednotek
(vstupních bytů) formou stavebních úprav a přístavby objektu občanské vybavenosti bývalé
budovy ČD, č. p. 367/83, k. ú. Bolatice.
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1/1

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) informaci, že Rada obce Bolatice bude mít 5 členů,
b) jednací a organizační řád Zastupitelstva obce Bolatice v předloženém znění s tím, že jednací
a organizační řád bude zařazen ke schválení do programu 2. zasedání ZO v předloženém či
pozměněném znění dle připomínek členů ZO,
c)

2/1

informaci o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Obec Bolatice
– biologicky rozložitelný odpad“ ve výši 1 933 709,40 Kč.

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

aby starosta obce Bolatice a místostarosta obce Bolatice byli uvolněnými členy
zastupitelstva obce pro výkony těchto funkcí,

g) aby volba starosty, místostarosty obce a členů rady obce proběhla veřejným hlasováním,
h) uvolněným starostou obce pana Mgr. Herberta Paveru,
ch) uvolněným místostarostou obce pana Martina Bortlíka,
i)

neuvolněným členem rady obce p. Vlastislava Poláška,

j)

neuvolněným členem rady obce MUDr. Renátu Kupkovou,

k)

neuvolněným členem rady obce Ing. Radka Kotíka, Ph.D.,

l)

počet členů Finančního, Kontrolního a Osadního výboru v počtu - min. 9 členů Finančního
výboru, min. 9 členů Kontrolního výboru, min. 7 členů Osadního výboru,

m) za předsedu Finančního výboru pana Ing. Pavla Bezděka,
n) za předsedu Kontrolního výboru pana Ing. Davida Jakše,
o) za předsedkyni Osadního výboru paní Ing. Silvii Hříbkovou,
p) za členy Finančního výboru Ing. Josefa Kurku, Ing. Josefa Ricku, Ing. Blanku Slivkovou, Ing.
Stanislava Paška, Ing. Víta Blachuta, pí. Editu Moravcovou, Ing. Kamila Mašíka, Mgr. Dagmar
Tielovou, Ing. Jiřího Mlýnka,
q) za členy Kontrolního výboru Ing. Jiřího Kupku, MUDr. Tomáše Papugu, p. Richarda Sněhotu,
Mgr. Davida Neuvalda, p. Josefa Bočka, Ing. Michala Ballarina, pí. Hanu Seidlovou, Mgr.
Davida Adamce, p. Miroslava Košůtka, Ing. Roberta Vitáska,
r)

za členy Osadního výboru Mgr. Janu Fischerovou, Bc. Zuzanu Mrovcovou, p. Rostislava
Teuera, p. Gerharda Václavíka, p. Jiřího Lehnerta, pí. Janu Dudovou Hlubkovou, Bc. Dis.
Lenku Čičákovou,
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š)

uzavřít smlouvu č. 14178774 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Obec Bolatice – biologicky rozložitelný odpad“ ve výši 1 933 709,40 Kč a pověřuje
Mgr. Herberta Paveru, starostu obce Bolatice, podpisem této smlouvy,

t)

bezúplatný převod mezi obcí Bolatice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Opava, Březinova 6,
746 01 Opava pozemku parcela 1332/1 ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na listu
vlastnictví 60000 pro katastrální území Bolatice, obec Bolatice v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Bolatice s těmito závazky, které budou uvedeny v Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva.

3/1

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) aby volba starosty proběhla tajným hlasováním, volba místostarosty a členů rady obce
veřejným hlasováním.

5/2

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d)

rozdělení finanční částky ve výši 100 000 Kč občanům obce dle návrhu Komise sociální,
zdravotní a pro rodinu jako příspěvek na dopravu, zakoupení potřebných pomůcek, oděvů
atd.,

n)

rozpočet obce Bolatice na rok 2015 dle předloženého upraveného návrhu jako přebytkový,
kdy celkové příjmy činí 79.228 tis. Kč (z toho pol. financování 81xx činí 7.950 tis. Kč) a
výdaje činí 68.824 tis. Kč a pol. financování činí 10.404 tis. Kč.

3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo osm výborů a komisí.

3.3.1 Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
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 za čtvrt roku).
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 se ke zprávě z tohoto auditu.
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce.
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f) Zabezpečuje informovanost občanů (min. 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 na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy na poplatcích, o nichž
rozhoduje obec.
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo dlouhodobě
úrokové výhodnější vklady.
Účast na jednáních:
Ve starém volebním období roku 2014 se uskutečnila čtyři jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Josef Kurka
Ing. Jiří Mlýnek
Edita Moravcová
Ing. Stanislav Pašek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Ing. Rudolf Stavař

4
3
3
4
3
2
3
4

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík, Renáta Řehořová, Vlastislav Polášek, Pavel Koch, Helena
Švagerová.
Na všech jednáních FV bylo jednáno:
- Informace o hospodaření TS za příslušné období
- Informace o hospodaření obce, o daňových příjmech a výši úvěrů obce
- Projednání rozpočtových opatření
- Informace starosty obce
Jednání výboru dne 14. 4. 2014
- Projednání žádostí o koupi a prodeji pozemků
- Informace o možných podáních žádostí o dotace
Jednání výboru dne 17. 6. 2013
- Informace o pronájmech nebytových prostor
- Informace k prodeji pozemků
- Informace o stavbách v obci
Jednání výboru dne 25. 8. 2014
- Projednání úvěrové smlouvy
Jednání výboru dne 9. 12. 2013
- Aktualizace Rozpočtového výhledu
- Návrh na řešení pronájmu hospody
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnilo jedno jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Vít Blachut
Ing. Josef Kurka

1
1
0
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Ing. Kamil Mašík
Ing. Jiří Mlýnek
Edita Moravcová
Ing. Stanislav Pašek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Mgr. Dagmar Tielová

1
1
1
0
1
1
1

Hosté na jednání Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Renáta Řehořová.
Jednání výboru dne 15. 12. 2014
- Hospodaření TS za 1-11/2014
- Daňové příjmy, hospodaření obce za 1-11/2014
- Přehled úvěrů obce
- Rozpočtová úprava rozpočtu obce
- Přezkoumání hospodaření obce
- Projednání rozpočtu obce na rok 2015

3.3.2. Kontrolní výbor
NÁPLŇ PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU:
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.
Účast na jednáních:
Ve starém volebním období roku 2014 se uskutečnilo jedno jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

Zdeněk Kročil
Josef Boček
Kristina Bolacká
PaedDr. Josef Drozd
Ing. Radek Kotík
Eva Michalíková
Kateřina Mrovcová
Richard Sněhota
Richard Vehovský

1
1
0
0
0
1
1
1
1
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Jednání výboru dne 14. 8. 2014
- Kontrola usnesení z 28. zasedání ZO
- Informace o výběrových řízeních
V novém volebním období roku 2014 se jednání Kontrolního výboru neuskutečnilo.
Předseda:
Členové:

Ing. David Jakš
Mgr. David Adamec
Ing. Michal Ballarin
Josef Boček
Miroslav Košůtek
Ing. Jiří Kupka
Mgr. David Neuvald
MUDr. Tomáš Papuga
Hana Seidlová
Richard Sněhota
Ing. Robert Vitásek

3.3.3. Osadní výbor
NÁPLŇ PRÁCE OSADNÍHO VÝBORU
Rozsah působnosti:
- předkládá zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice Borová, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týká
části Bolatice – Borová,
- vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v části Bolatice – Borová.
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce Bolatice týkajícího se osady Borová.
b) Provádí kontrolu plnění rozpočtu týkajícího se osady Borová.
c) Navrhuje ZO, RO přijímaná opatření v souvislosti s rozvojem osady a s řízením problémů
v osadě Borová.
d) Podporuje kulturně-společenský život v osadě Borová.
e) Řeší další záležitosti týkající se osady Borová.
Účast na jednáních:
Ve starém volebním období roku 2014 se uskutečnila dvě jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Simona Adamcová
Marta Kolarčíková
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková
Ladislav Stuchlík

2
2
2
2
1
2
1

Jednání výboru dne 5. 2. 2014
- Příprava Maškarního plesu
- Stavění máje a Kácení máje na Borové
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Jednání výboru dne 6. 8. 2014
- Kácení máje
- Borovské hry
- Setkání důchodců
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnila dvě jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Ing. Silvie Hříbková
Členové:
Bc. Dis. Lenka Čičáková
Mgr. Jana Fischerová
Jana Dudová Hlubková
Jiří Lehnert
Bc. Zuzana Mrovcová
Rostislav Teuer
Gerhard Václavík

2
2
2
2
2
2
2
2

Jednání výboru dne 18. 11. 2014
- Seznámení se s náplní práce Osadního výboru
- Akce probíhající pod Osadním výborem
Jednání výboru dne 15. 12. 2014
- Zpívání koled na náměstí
- Kulturní kalendář Borové pro rok 2015
- Kulturní akce „Prázdninové promítání“
- Cedulky – zatraktivnění cyklostezek

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti:
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
Náplň činnosti:
a) Přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny.
b) Přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
c) Přestupky proti veřejnému pořádku.
d) Přestupky proti majetku.
e) Přestupky proti občanskému soužití.
Účast na jednáních:
Předsedkyně: Lenka Benková
Členové:
Šárka Košůtková
Ing. David Kotík
Josef Majda
Ing. Aleš Theuer

23
6
0
8
2

Komise k projednávání přestupků obdržela v roce 2014 celkem 20 přestupků, 3 přestupky přešly
k vyřízení z roku 2013. V jednom případě komise přestupek postoupila, ve 12 případech došlo
k odložení věci, k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 10. U 3 případů rozhodla
v blokovém řízení, v jednom případě rozhodla komise napomenutím, v jednom případě byla
uložena pokuta, ve dvou případech rozhodla zastavením řízení a 3 přestupky přešly k vyřízení do
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roku 2015. Z projednávaných přestupků v roce 2014 byla uložena jedna bloková pokuta na místě
neuhrazená.
ROK
2014

2013

2012

vyřízeno

23

22

25

uložení pokuty včetně blokové

4

1

3

projednání bez uložení opatření

0

0

1

uložení napomenutí v příkazním řízení

1

1

3

zastavení řízení
návrhový přestupek, přestupek přecházející do
dalšího roku
odložení věci

2

1

4

3

3

4

12

11

9

postoupení věci

1

5

4

Přestupky byly vyřízeny:
- v běžném roce bylo uloženo na 4 pokutách 1100,- Kč
- odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2014 přijato
Stížnosti
V roce 2014 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost.
V novém volebním období roku 2014 pracovala komise ve složení:
Předsedkyně: Lenka Benková
Členové:
Jan Dorušák
Šárka Košůtková
Josef Majda
Ing. Aleš Theuer

3.3.5. Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PRO RODINU
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany,
- preventivní působení na občany.
Náplň činnosti:
a) Sociální a zdravotní komise má funkci: iniciativní na úseku zajišťování sociální péče v obci
– návrhy řešení jednotlivých sociálních či zdravotních situací a kontrolní – plní úkoly
stanovené radou obce.
b) Monitoruje projekty obce v sociální oblasti.
c) Seznamuje se se zařízeními poskytujícími sociální služby zřizovanými jinými zřizovateli
(např. Charita Hlučín, DD Kravaře, DD Hlučín).
d) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče.
e) Zapojuje se do procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci.
f) Hodnotí žádosti žadatelů o sociální služby a doporučuje radě obce jejich přijetí.
g) Předkládá náměty v sociální oblasti k projednání radě obce.
h) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti.
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Účast na jednáních:
Ve starém volebním období roku 2014 proběhla dvě setkání komise.
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Simona Adamcová
Marcela Bochňáková
Kristina Jochimová
Helena Kocurová
Karel Kupka
Edith Kurková
Anna Lasáková
Blanka Moravcová
Bc. Kateřina Adamec Moravcová
Luděk Nevoral

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

Jednání komise dne 19. 3. 2014
- Informace o nadačním fondu JaT
- Informace o mobilním hospici „Přístav“
- Informace o organizaci Women for women, se kterými budou seznamováni potřební
v rámci sociálního poradenství, včetně kontaktů
- Komunitní plánování v obci, akční plán a katalog sociálních služeb
Jednání komise dne 16. 6. 2014
- Informace o sociální službě v obci, včetně bezbariérového auta k převážení osob
- Sběr šatstva pro Hospic sv. Lukáše v Ostravě
- Zhodnocení činnosti komise za volební období, uveřejnění ve zpravodaji
- Návrh na přidělení obecního bytu
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnilo jedno jednání komise.
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Simona Adamcová
Bc. Dis. Lenka Čičáková
Mgr. Pavla Franková
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Edith Kurková
Blanka Moravcová
Luděk Nevoral
Šárka Straková

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

Jednání komise dne 10. 12. 2014
- Zahájení, představení nových členů komise
- Informace o schůzce se starostou obce
- Návrh činnosti komise v roce 2015
- Dopisy – žádosti o součinnost
- Půjčovna rehabilitačních pomůcek
- Charitní obchod
- Spolupráce s nadačními fondy
- Nízkoprahový klub
- Dobrovolnictví v obci
- Vypracování manuálů
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3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
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 obce a navštěvuje občany slavící v daném roce 80. a
85. narozeniny.
c)
Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních:
Členové se scházejí po vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí.
Předsedkyně: Alena Böhmová
Členové:
Gabriela Bočková
Daniela Holleschová
Elen Mašíková
Ingrid Nováková
Karel Ostárek
Barbara Plaskurová
Petr Skiba
Jana Šimečková
V novém volebním období roku 2014 se setkání uskutečňovala dle aktuální potřeby.
Předseda:
Členové:

Alena Böhmová
Gabriela Bočková
Daniela Holleschová
Elen Mašíková
Ingrid Nováková
Karel Ostárek
Barbara Plaskurová
Petr Skiba
Jana Šimečková

3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Náplň činnosti:
a) Navrhuje ZO, RO opatření vedoucí ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
b) Navrhuje ZO, RO opatření k řešení negativních jevů u mladých spoluobčanů.
c) Vyjadřuje se k návrhu výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům a organizacím pracujících
s mládeží.
d) Spolupracuje, popř. doporučuje k organizování akce pro mladé občany.
e) Kontroluje stav dětských hřišť a sportovišť a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení stavu
těchto hřišť.
f) Navrhuje ZO, RO ocenění mladých úspěšných spoluobčanů.
g) Řeší další záležitosti týkající se volného času mládeže.
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Účast na jednáních:
Ve starém volebním období roku 2014 proběhla dvě setkání komise.
Předseda:
Členové:

Ing. David Jakš
Jan Duxa
Petr Faltýnek
Ing. Tomáš Loskot
Robin Obrusník
Hana Seidlová
Bc. Jana Štěpáníková

0
2
2
1
2
2
2

Jednání komise dne 11. 2. 2014
- Možnost koncertu pro mladé i starší
- Příprava kampaně Den Země
- Příprava kampaně Den bez tabáku
Jednání komise dne 29. 5. 2014
- Den bez tabáku
V novém volebním období roku 2014 se setkání komise neuskutečnilo.
Předseda:
Členové:

Jan Duxa
Ing. Martin Fus
Ing. Tomáš Loskot
Mgr. Ivana Stavařová
Bc. Jana Štěpáníková
Veronika Šulová

3.3.8. Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE OBCE BOLATICE
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku staveb v obci, tvorby zeleně, ÚP.
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k podnětům a žádostem občanů, obce, stavebního úřadu a členů komise.
b) Vyjadřuje se k veškerým stavebním činnostem, stavbám a pozemkům vztahujícím se
k podnikání, stavbám a pozemkům občanů, pokud mají vliv na činnost obce.
c) Vyjadřuje se k rozpracovaným i konečným projektovým dokumentacím na obecní
stavby.
d) Účastní se vyhlašování a vyhodnocování výběrových řízení na zakázky, které se týkají
předmětu činnosti komise.
e) Vyhledává problémové činnosti, jako jsou černé stavby, havarijní stavy budov, činnosti
ovlivňující stav životního prostředí, jednání občanů a firem v rozporu se stavebními
zákony a jinými předpisy a vyhláškami apod.
f) Každoročně provádí fyzickou obhlídku obce a vyhotoví zápis o zjištěných závadách,
nedostatcích a potřebách týkajících se všech staveb v obci.
g) Spolupracuje se stavebním úřadem, vzájemně si předávají informace v souladu s náplní
práce komise na výše uvedenou činnost.
Účast na jednáních komise:
Ve starém volebním období roku 2014 proběhla dvě setkání komise.
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Předseda:
Členové:

Ing. Daniel Halfar
Ing. Arch. Pavlína Janošová
Ing. Daniel Kozel
Ing. Zdeněk Mazal
Mgr. Herbert Pavera

2
2
2
2
2

Hosté na jednáních Komise pro rozvoj a výstavbu v obci:
Josef Boček, Aleš Harazim.
Jednání komise dne 20. 1. 2014
- Stanovení prodejní ceny pozemků na novém náměstí v Kč/m2
- Změna ve využití přístavby „C“ Bar pro kosmetické služby
- Prodej pozemků pro výstavbu RD na ul. Severní
- Zrušení starého hřbitova
- Protipovodňové opatření – nový kanalizační sběrač na ul. Svobody
Jednání komise dne 9. 9. 2014
- Záměr společnosti REALXL vybudovat objekt v novém centru obce
- Vyjádření ke stavbě RD
- Dopravní situace při zásobování prodejny MALHVO na ul. Svobody
- Reklama firmy AZPEK na učitelském domě
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnilo jedno jednání komise.
Předseda:
Členové:

Ing. Daniel Kozel
Ing. Jan Adamec
Ing. Daniel Halfar
Pavel Koch
Ing. Zdeněk Mazal
Ing. Josef Šimeček

1
1
1
1
1
1

Jednání komise dne 10. 12. 2014
- Informace o komisi, náplň práce
- Organizační informace
- PD úpravy ul. Slunečná
- Jak se postavit k černým stavbám a k stavbám v havarijním stavu
- Prohlídka obce, tipy, návrhy
- Zviditelnění infocentra
- Vzájemná informovanost ve vztahu k obci a obráceně

3.3.9 Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBCI
Rozsah působnosti:
- koncepční záležitosti bezpečnosti obce,
- příprava obce na mimořádné události a jejich zdolávání,
- ochrana obyvatelstva,
- ochrana před požáry,
- ochrana před povodněmi,
- místní záležitosti veřejného pořádku,
- bezpečnost na komunikacích,
- vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti.
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Náplň činnosti:
h) Sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika v obci a předkládá návrhy na jejich zmírnění.
i) Předkládá návrhy k přípravě obce na mimořádné události a jejich zdolávání.
j) Předkládá návrhy k řízení obce za krizových situací.
k) Projednává a posuzuje úroveň ochrany obyvatelstva v obci před mimořádnými
událostmi a předkládá návrhy na její zvýšení.
l) Sleduje a vyhodnocuje činnost jednotek požární ochrany obce a předkládá návrhy ke
zlepšení.
m) Sleduje a vyhodnocuje zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a spolupráci
s policií a bezpečnostními agenturami.
n) Sleduje a vyhodnocuje úroveň dopravní bezpečnosti v obci a navrhuje opatření k jejímu
zvýšení (např. bezpečná cesta do školy).
o) Předkládá návrhy na vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti
a podílí se na jejich realizaci.
p) Projednává a vyhodnocuje úroveň bezpečnosti v objektech a zařízeních obce.
q) Předkládá zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost obce a krizové řízení v obci.
r) Plní další úkoly při zajišťování bezpečnosti v obci uložené radou obce.
Účast na jednáních komise:
Ve starém volebním období roku 2014 setkání komise neproběhlo, neboť komise byla založena až
po volbách. V novém volebním období roku 2014 proběhlo jedno setkání komise.
Předseda:
Členové:

Radek Slivka
Ing. Martin Adamec
Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
JUDr. Petr Franěc
Ondřej Langer
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Pavel Pavera
Ing. Robert Vitásek

1
1
1
1
1
0
0
1

Jednání komise dne 6. 11. 2014
- Seznámení se s rozsahem působnosti členů komise
- Seznámení se s rozsahem náplně činnosti komise
- Koncept bezpečnosti obce
- Dopravní situace v obci
- Požární ochrana v obci
- Bezpečnost obce a prevence
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4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Organizace OÚ

4.1.1. Zaměstnanci obce Bolatice pracující na OÚ
-

starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
zástupce starosty - uvolněný pro výkon funkce
zaměstnanci obecního úřadu v počtu 15 (1 – sekretariát, podatelna; 1 – zemědělská a
majetkoprávní agenda, kultura; 1 – matrika; 2 – knihovna (v průběhu roku odešla paní
Hanzlíková a nastoupila paní Rohlová); 1 – ekonomika, účetnictví; 1 – hospodářka,
mzdová účetní; 1 – správce počítačové sítě; 2 – stavební úřad; 1 – sociální pracovnice;
1 – uklízečka; 1 – správce kulturního domu, správce obecního úřadu; 1 – správce hřišť a
sportovišť; 1 – uchazečka o zaměstnání z úřadu práce od 1. 10. 2014).

Dále u OÚ v roce 2014 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 20 osob, z toho 19 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu a
předsedkyně přestupkové komise. Na dohodu o provedení práce pracovalo 95 osob, z toho 10
osob, které zajišťovaly bezpečnost na přechodech, 2 osoby, které roznášely zpravodaje, obálky atd.

4.1.2. Řízení práce
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.

4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková

-

referentka pro matriku a sociální věci
vede evidenci obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny
pobytu, občanské průkazy)
záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ...)
oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku a
živnostenského rejstříku)
zajišťuje relace místního rozhlasu

Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, paní J. Gratzová a paní K. Mrovcová.
Renáta Řehořová

-

-

ekonom, účetní
styk s bankami, realizace bankovních transakcí – homebanking
styk s ekonomickými útvary krajského úřadu, Ministerstvem financí
vedení účetních knih - hlavní kniha, KDF, KOF, účtování o majetku,
DDP
účtování v PAP – pomocný analytický přehled pro monitorování pro
účtování o DPH, přenesené dani, vyhotovení podkladů a evidence pro
podávaná daňová přiznání k DPH a za právnické osoby - obec
převzetí a kontrola dokladů k fakturování a samotná fakturace
vedení účetnictví všech dotací a jejich vyúčtování pro poskytovatele
reklamace zajištěných diferencí mezi obcí a dodavateli, popř. příjemci
likvidace cenových reklamací a penalizačních závazků
věcné a formální správnosti účetních dokladů
sledování termínů a zpracování potřebné evidence a statistiky
vyhotovování účetních, případně statistických výkazů a hlášení,
provádění jejich správnosti a úplnosti
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-

shromažďování a zpracování archivních materiálů, skartace
písemností v předepsaných lhůtách
schvaluje účetní pokladní operace vycházející z přijatého plánu a
rozpočtu
návrh rozpisu rozpočtu obce v návaznosti na stanovené zásady a
ukazatele
návrh změn rozpisu plánu a rozpočtu v souladu se závaznými pokyny
MF a koncepcí zastupitelstva obce
kompletní rozbory hospodaření obce pololetní, operativní hodnocení
měsíčně
návrhy na opatření vyplývající z průběžné kontroly hospodaření
útvarů obce
mentorování – zaškolování a předávání účetních dovedností

Zástup za paní R. Řehořovou zajišťuje Ing. A. Pešová (uchazečka o zaměstnání z ÚP na dobu roku) a
paní J. Gratzová.
Janetta Gratzová

-

-

referentka na sekretariátu starosty, podatelna
vede v elektronické spisové službě došlou poštu obecního úřadu a
stavebního úřadu
vyzvedává poštu na pobočce České pošty v Bolaticích
vede agendu starosty a místostarosty
připravuje podkladové materiály pro jednání rady obce a
zastupitelstva obce včetně zpracování zápisů rady obce (RO) a
zastupitelstva obce (ZO)
vede agendu komisí a výborů při RO, ZO, hrázních hlídek a povodňové
komise
vede agendu výběrových řízení
vede agendu obecně závazných vyhlášek, směrnic a nařízení obce
vede agendu pro vydávání Bolatického zpravodaje

Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní R. Řehořová a paní M. Bochňáková.
Kateřina Mrovcová

-

referentka OÚ – hospodářka, mzdová účetní
zajišťuje personální agendu, mzdy
vede pokladnu, knihu odeslané pošty
eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci
prodej knih, CD, DVD o obci a Hlučínsku atd.

Zástup za paní K. Mrovcovou zajišťuje paní G. Bočková.
Gabriela Bočková

-

referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky
vede obecní archiv
zajišťuje kulturní akce
CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí)

Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní K. Mrovcová, paní M. Bochňáková (v oblasti kultury).
Ing. Jakub Josefus

-

vedoucí stavebního úřadu
vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především občanů)
podává informace o Územním plánu obce Bolatice

Zástup za pana Ing. J. Josefuse zajišťuje pan Ing. M. Selingr.
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Ing. Miroslav Selingr

-

referent stavebního úřadu
vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
podává informace o Územním plánu obce Bolatice

Zástup za pana Ing. M. Selingra zajišťuje pan Ing. J. Josefus.
Ing. Radim Herudek

-

Eva Hanzlíková
Bc. Helena Rohlová

-

samostatný referent
zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
vyhledává a předkládá návrhy na realizaci projektů v obci
z mimorozpočtových zdrojů
vede agendu grantů, podpor, dotací a vypracovává dokumenty pro
jejich získávání
koordinuje činnosti při podávání žádostí obce o granty a dotace
koordinuje a průběžně vyhodnocuje plnění podmínek, které vyplývají
z poskytnuté dotace, grantu apod.
zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu
ekonomického rozvoje
zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
zajišťuje zveřejňování listin na Úřední desce obce včetně elektronické
Úřední desky
přijímá inzeráty ke zveřejnění na internetu
koordinátor Zdravé obce Bolatice
knihovnice
zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
organizování a rozvíjení klasické a nové formy práce se čtenářem
vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
podávání informací z příruční knihovny
podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví
podávání informací z oblasti regionální turistiky, spojů (bus, vlak) atd.
reprografické služby, pomoc při obsluze PC

Zástup za paní E. Hanzlíkovou, paní Bc. H. Rohlovou zajišťuje paní Bc. J. Štěpáníková.
Bc. Jana Štěpáníková

-

knihovnice
vede agendu knihovny
zajišťuje nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich
evidenci v PC
zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
organizování a rozvíjení klasické a nové formy práce se čtenářem
vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
podávání informací z příruční knihovny
podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví
podávání informací z oblasti regionální turistiky, spojů (bus, vlak) atd.
zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
reprografické služby, pomoc při obsluze PC

Zástup za paní Bc. J. Štěpáníkovou zajišťuje paní E. Hanzlíková, paní Bc. H. Rohlová.
Anna Lasáková

-

sociální pracovnice (na poloviční úvazek)
návštěva a péče o osamělé starší občany v obci Bolatice
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-

návštěva rodin s dětmi, docházka do problémových rodin a práce
s nimi
monitorování dalších osob v obci, které byly zbaveny svéprávnosti

Lenka Jiříková

-

uklízečka
zajišťuje úklid v budově OÚ a DOS
zajišťuje úklid před budovou OÚ a DOS
plní úkoly související se zabezpečením ostrahy objektu OÚ a DOS

Alfréd Solich

-

provozář obecních budov
příruční sklad kulturního domu, popř. dalších určených budov
zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov – KD, OÚ, DOS,
HZ, DPS atd.
vytápění v obecních budovách (KD, DOS, OÚ, DPS, popř. i další)
běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby v obecních
budovách
kontroluje funkčnost dopravního značení v obci a zajišťuje opravu
tohoto dopravního značení a jeho doplnění
práce při zajišťování kulturních akcí obce, popř. i spolků a organizací
oprava osobních a spotřebních rekvizit pro kulturní představení i
jejich aranžování a instalace na pódiích
kontrolu dětských hřišť a sportovišť a opravu drobných závad provádí
samostatně, větší závady řeší ve spolupráci s TS Bolatice, popř. jinými
odbornými organizacemi
nákupy zboží pro potřeby obce a OÚ

-

-

Tomáš Sebrala

-

-

4.2.

správce hřišť
zajišťuje běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby
v obecních budovách
zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov, především
v areálu FK
zajišťuje různé řemeslné práce menšího rozsahu při údržbě sportovišť
a jejich objektů, včetně používání malé mechanizace
zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání,
úklidu jednotlivých objektů, ploch, vybavení
zajišťuje kontrolu dětských hřišť a sportovišť, opravu drobných
závad provádí samostatně, větší závady řeší ve spolupráci s TS
Bolatice, popř. jinými odbornými organizacemi
v době mimo sezonu (leden, únor, listopad, prosinec) zajišťuje
práce v KD a na jiných objektech obce

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení
Jméno a příjmení

Kvalifikace

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařazení
(třída/stupeň)
8/9

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/11

Janetta Gratzová

ÚSO

8/10
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Eva Hanzlíková
(do 30. 4. 2014)

ÚSO

8/12

VŠ

10/6

vyučena – prodavačka

2/10

Ing. Jakub Josefus

VŠ

10/5

Anna Lasáková

SO

6/6 (poloviční úvazek)

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/7

Ing. Anděla Pešová
Bc. Helena Rohlová
(od 1. 8. 2014)
Renáta Řehořová

VŠ

7/8

VŠ

8/7

ÚSO

10/10

vyučen

5/9

VŠ

10/12

vyučen

5/12

VŠ

8/4

Ing. Radim Herudek
Lenka Jiříková

Tomáš Sebrala
Ing. Miroslav Selingr
Alfréd Solich
Bc. Jana Štěpáníková

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno
zaměstnance
Gabriela Bočková

Marcela
Bochňáková

Martin Bortlík

Datum
3. 1. 2014
11. 4. 2014
11. 4. 2014
12. 4. 2014
17. 6. 2014
27. 11. 2014
3. 1. 2014
7. 1. 2014
5. 2. – 20. 5. 2014
25. 2. 2014
25. 3. 2014
12. 4. 2014
14. 5. 2014
29. 9. 2014
16. 12. 2014
3. 1. 2014
12. 4. 2014

Místo

Školení BOZP
Školení řidičů
Komunikace s občanem
Školení řidičů
Konzultační den - přestupky
Konzultační den - přestupky
Školení BOZP
Školení k Občanskému zákoníku
Komunitní plánování sociálních služeb
Porada matrikářek
Seminář evidence obyvatel
Školení řidičů
Školení k volbám do EP
Školení ke komunálním volbám
Porada matrikářek
Školení BOZP
Školení řidičů
Nové vodohospodářské předpisy pro rok
2014
Školení BOZP
GORDIC – spisová a archivní služba
Školení řidičů
Školení k volbám do EP
Školení ke komunálním volbám
Postup při ukončení a zahájení volebního
období ZO

Bolatice
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Kravaře
Ostrava
Bolatice
Kravaře
Kravaře
Ostrava
Bolatice
Bolatice

19. 9. 2014 Ostrava

Janetta Gratzová

3. 1. 2014
27. 2. 2014
12. 4. 2014
14. 5. 2014
29. 9. 2014

Název školení

Bolatice
Ostrava
Bolatice
Kravaře
Kravaře

30. 9. 2014 Ostrava
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3. 1. 2014
30. – 31. 1. 2014
20. – 21. 3. 2014
12. 4. 2014
Ing. Radim
29. – 30. 5. 2014
Herudek
18. – 20. 6. 2014
15. – 16. 10. 2014
5. – 7. 11. 2014
13. 11. 2014
3. 1. 2014
12. 4. 2014
3. 6. 2014
Ing. Jakub Josefus
12. 6. 2014
16. 10. 2014
13. 11. 2014
3. 1. 2014
7. 1. 2014
27. 2. 2014
Kateřina
Mrovcová
12. 4. 2014
11. 4. 2014
25. 9. 2014
3. 1. 2014
29. 1. 2014
Mgr. Herbert
12. 4. 2014
Pavera
5. 11. 2014
25. 11. 2014
Bc. Helena
3. 9. 2014
Rohlová
17., 24. 9. 2014
3. 1. 2014
14. 1. 2014
25. 2. 2014
Renáta Řehořová
11. 3. 2014
12. 4. 2014
25. 9. 2014
3. 11. 2014
3. 1. 2014
Ing. Miroslav
Selingr
12. 4. 2014
3. 1. 2014
7. 3. 2014
14. 5. 2014
21. 5. 2014
Bc. Jana
3. 9. 2014
Štěpáníková
29. 9. 2014
4., 11., 18. 11. 2014
19. 11. 2014
28. 11. 2014

Bolatice
St. Těchanovice
St. Těchanovice
Bolatice
St. Těchanovice
Turnov
St. Těchanovice
Ostrava
St. Těchanovice
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Kravaře
Bolatice
Ostrava
Praha
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Opava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Kravaře
Kravaře
Bolatice
Kravaře
Ostrava
Přerov
Ostrava
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Školení BOZP
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí I.
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí II.
Školení řidičů
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí III.
Letní škola NSZM
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí IV.
Podzimní škola NSZM
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí V.
Školení BOZP
Školení řidičů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení BOZP
Občanský zákoník
GORDIC – spisová a archivní služba
Školení řidičů
Sebepoznání a posílení komunikace v týmu
GORDIC - PAM
Školení BOZP
Manažerské dovednosti
Školení řidičů
Podzimní škola NSZM
Celostátní konference NSZM
Školení katalogizace
Excel pro začátečníky
Školení BOZP
Změny v účetnictví od roku 2014
WESS spisová služba od Gordicu
Školení řidičů referentských vozidel
Školení řidičů
PAM školení na mzdy od Gordicu
Metodické dny pro obce na MSK
Školení BOZP
Školení řidičů
Školení BOZP
Knižní veletrh
Školení k volbám do EP
Pracovní setkání knihoven
Školení katalogizace
Školení ke komunálním volbám
Jiné formy prezentace
Současná literatura pro děti
Moderní manažerské techniky

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2014 21 813,- Kč. (V roce
2013 – 23 091,- Kč)

4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2014

2013

2012

Narození dětí

47

46

45

Uzavřená manželství v Bolaticích (místní občané)

16

17

20

- civilní

7

6

11

- církevní

9

11

9

Uzavřená manželství mimo obec

-

11

10

Uzavřená manželství (ostatní občané)

-

4

4

Úmrtí občanů

34

32

39

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

8

13

13

Ověřeno podpisů na listinách

470

565

642

Ověřeno opisů listin

248

434

392

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

78

50

59

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

28

27

36

Žádosti o výpis údajů z registru osob

-

29

28

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

2

3

3

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

5

14

17

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

56

65

87

Přihlášeno osob

54

50

56

Odhlášeno osob

51

58

64

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

605

k 31. 12. 2007

4 269

3 605

664

k 31. 12. 2008

4 341

3 677

664

k 31. 12. 2009

4 351

3 682

669

k 31. 12. 2010

4 360

3 685

675

k 31. 12. 2011

4 413

3 723

690

k 31. 12. 2012

4 411

3 729

682

k 31. 12. 2013

4 417

3 733

684

k 31. 12. 2014

4 433

3 747

686

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Zpracovala: Marcela Bochňáková
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4.3.2. Stavební úřad
Rok 2014
1

Rok 2013
2

Rok 2012
3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

1

3

1

1

0

Územní souhlas – celkem

30

20
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z toho k. ú. Bolatice
ostatní

17

16

47

13

4

12

Ostatní územní opatření – celkem

15

26

25

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

8
7
16

20
6
8

17
8
18

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

9

1

9

7

7

9

Ohlášení – celkem

17

46

41

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

10

37

30

7

9

11

Stavební povolení – celkem

4

21

12

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

12

8

2

9

4

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

2

8

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

7

3

1

1

1

Veřejnoprávní smlouva – celkem

3

2

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

2

2

0

0

1

Rozhodnutí o výjimce – celkem

6

3

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

2

4

3

1

0

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

4

4

11

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

2

6

0

2

5

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

3

9

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

6

3

2

3

2

Kolaudační souhlas – celkem

10

16

10

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6

12

8

4

4

2

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

0

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

0

0

0

0

Územní informace – celkem

Územní rozhodnutí – celkem
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Ohlášení užívání – celkem

15

20

23

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

10

15

14

5

5

9

Pasport stavby – celkem

3

2

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

1

2

1

1

1

Ostatní opatření – celkem

20

12

34

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

9

6

19

11

6

15

Změna užívání stavby – celkem

6

6

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní
Sdělení informace – celkem

6
0
26

6
0
57

5
0
5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

18

42

3

8

15

2

Stížnosti – celkem
z toho k. ú. Bolatice
ostatní
Silniční rozhodnutí – celkem

7

2

9

3
4
15

2
0
7

5
4
26

Přestupky a správní delikty – celkem

0

0

0

ROK

REKAPITULACE

2014

2013

2012

Zpracovaná podání

203

269

300

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

127

197

214

76

74

86

38

25

0

241

296

0

Ostatní korespondence
Podání celkem

Zpracoval:

Ing. Jakub Josefus

4.3.3. Knihovna

2014
14 378
3 629
6 398
738
3 613
767
310
10 024
23 131

Počet knih celkem
Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Počet čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem
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ROK
2013
14 331
3 649
6 348
720
3 616
711
282
8 225
22 665

2012
14 110
3 636
6 266
693
3 515
729
293
7 719
23 309

Vzdělávací akce v knihovně v roce 2014
Datum
21. 1. 2014
23. 1. 2014
30. 1. 2014
30. 1. 2014
5. 3. 2014
6. 3. 2014
6. 3. 2014
10. 3. 2014
13. 3. 2014
18. 3. 2014
16. 4. 2014
16. 4. 2014
17. 6. 2014
30. 9. 2014
9. 10. 2014

Název

Počet
dospělých
2
30
2
2
1
2
1
2
3
1
1
2
50
2

Počet dětí

Lekce - dobrodružné knihy
FasterEFT - zbavte se závislosti na jídle
Lekce - dobrodružné knihy
Lekce - dobrodružné knihy
Lekce - rozectise.cz, on-line katalog
Lekce - jak to chodí v knihovně
FasterEFT - klíč k ideální váze je ve vaší mysli
Lekce - rozectise.cz, on-line katalog
Lekce - jak to chodí v knihovně
Lekce - on-line katalog
Lekce - jaro a Velikonoce
Lekce - jaro a Velikonoce
Lekce - pověsti Hlučínska
Odpoledne pro seniory na hasičárně
Honba za pokladem + canisterapie

24
30
17
17
23
20
18
23
20
55
20
21
46
10

Kulturní akce v knihovně v roce 2014
Datum
březen
březen
24. 3. 2014
3. 4. 2014
4. 4. 2014
5. 6. 2014
17. 6. 2014
1. 10. 2014
8. 10. 2014
10. 10. 2014
19. 12. 2014

Název

Počet dětí

Ondřej Sekora – literární soutěž k výročí
Ondřej Sekora – výtvarná soutěž k výročí
Ocenění nejlepších čtenářů
Beseda, autorské čtení - Kapřík Metlík
Noc s Andersenem
Pasování prvňáčků
V. ročník pexesového turnaje
Beseda o Peru
Beseda - Jana Schlossarková
Turnaj v piškvorkách
Předvánoční posezení

8
30
5
163
16
51
27
3
17
8
Zpracovala:

Počet
dospělých
13
8
3
5
8
22
35
2

Bc. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

Došlá pošta
(žádosti, sdělení)
z toho Datové zprávy
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem

2014

ROK
2013

2012

1 333

1 913

2 111

512

527

997

1 914

1 847

1397

3 247

3 760

3508

Zpracoval:
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Ing. Radim Herudek

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2014
Statistika za rok 2014
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

40 182
142 553
768 842
5 932 135
135,25 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Statistika za rok 2013
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

35 079
97 767
712 181
5 899 623
130,91 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Statistika za rok 2012
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

30 748
105 174
699 547
5 950 862
107,61 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

4.3.6. Zveřejňování listin na Úřední desce OÚ Bolatice
Rok
Počet
zveřejněných
listin

2014

2013

2012

2011

79

106

133

101

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

4.3.7. Zveřejňování výzev České pošty o uložení zásilky na ohlašovně OÚ Bolatice
Rok
Počet
zveřejněných
listin

2014

2013

2012

2011

224

171

120

123

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

4.3.8. Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním
i ostatním podnikatelům, fungující Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru v Borové.
V naší obci se uskutečnily všechny již tradiční akce, např. Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, Den
strašidel atd.
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Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

ROK
2014

2013

2012

Divadelní představení

1

2

2

Koncerty dechové hudby

2

2

2

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

48

35

33

Zpracovala:

Gabriela Bočková

4.3.9. Přehled kulturně-společenských akcí v Bolaticích
(pozn.: U mnoha akcí pro veřejnost byla obec Bolatice spoluorganizátorem akce.)
V seznamu jsou uvedeny pouze významnější akce, např. řada menších akcí pořádaných spolky pro
své členy, školou pro rodiče apod. zde není evidována!
4. ledna
11. ledna
17. ledna
25. ledna
1. února
7. února
8. února
15. února
20. února
21. února
22. února
23. února
28. února
1. března
2. března
4. března
6. března
23. března
27. března
28. března
5. dubna
12. - 13. dubna
11. dubna
12. dubna
20. dubna
22. dubna
24. dubna
30. dubna
30. dubna
4. května
10. května
10. května
30. května
30. května
31. května
8. června

- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Myslivecký ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Bál Hlučínska
- Ples seniorů
- Společenský ples ZŠ Bolatice
- Společenský ples s pochováním basy
- Přednáška o Vietnamu
- Ples TOP 09
- Ples společnosti Lanex
- Maškarní ples
- Borovský ples
- Dívka roku
- Vítání občánků
- Rozloučení s masopustem a pochování basy
- Přednáška o zdraví
- Vítání jara
- Autorské čtení s pí Janou Richterovou
- Veřejné plavání
- Burza dětského oblečení
- Výstava narcisů
- Bolatická „30“
- Bolatická „20“
- Velikonoční koncert
- Den Země
- Seminář o sebeobraně
- Stavění májky na skanzenu
- Stavění májky na Borové
- Oslava ke Dni matek
- Otevírání turistické sezony ve skanzenu
- Sbírka použitého ošacení
- Společný Den dětí a seniorů v KD
- Kácení máje
- Kácení máje na Borové
- Farní den; Koncert žáků ZUŠ
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20. června
23. června
29. června
5. července
19. července
26. července
1. srpna
2. srpna
3. srpna
9. srpna
23. srpna
29. srpna
30. srpna
6. září
7. září
7. září
12. září
13. září
14. září
15. - 21. září
16. září
17. září
20. září
1. října
2. října
4. října
5. října
6. - 19. října
8. října
14. října
20. října
21. října
27. října
30. října
11. listopadu
15. listopadu
18. listopadu
22. listopadu
26. listopadu
28. listopadu
28. listopadu
30. listopadu
4. prosince
7. prosince
8. prosince
20. prosince
24. prosince

- BENCH PRESS
- Slavnostní ukončení devátých tříd základní školy
- Myslivecká slavnost
- Projížďka na dračích lodích pro veřejnost
- Noční karneval na Borové
- Letní kino
- Letní kino
- Country festival Křeménky
- Hasičská slavnost, koncert dechové hudby
- Letní kino
- Dožínky
- Bolatický ART JAM
- Štrasenfest na Borové
- Cesta plná pohádek
- Dětská hasičská soutěž na Borové
- Rozloučení s létem na koupališti
- Otevření ekologického hřiště v ZŠ
- Sportovní den v ZŠ
- Veřejná zdravotní procházka s holemi
- Evropský týden mobility
- Malování na asfalt, koloběžkové závody, šipkovaná po ulicích obce
- Cyklovyjížďka
- KOBZOLFEST
- Cestovatelská beseda s promítáním
- Den zdraví
- Barevný večer
- Pochod za zdravím, chůze s holemi
- Dny zdraví
- Beseda se spisovatelkou pí Janou Schlossarkovou
- Přednáška o zdraví
- Přednáška o poutních místech ve Slezsku
- Divadelní představení pro děti základní školy
- Veřejné bruslení
- Den strašidel
- Setkání s jubilanty
- Závěrečná taneční
- Beseda o kompostování
- Setkání s podnikateli a se zástupci spolků, organizací
- Beseda o zdraví
- Veřejné plavání
- Krmášová zábava
- Vánoční jarmark
- Adventní koncert
- Vánoční besídka SNS
- Kino pro seniory
- Koledy na skanzenu
- Zpívání koled na náměstí v Borové
Zpracovala:
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Gabriela Bočková

4.4.

Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci
Bolatice

OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRAVAŘE
Kontaktní informace pro občany:
Název:
Policie ČR
obvodní oddělení
Adresa:
Bezručova 475/102
747 21 Kravaře

tel.:
fax:
e-mail:

553 671 233, 974 737 721
553 671 285
opoopkrava@mvcr.cz

Ve svěřeném okrsku, území obce Bolatice, odpovídají policisté prap. Petr Kerlin a pprap. Tomáš
Lojška za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2014 ke spáchání 33 trestných činů a 138 přestupků, viz

tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok

trestné činy

přestupky

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

26
13
27
12
18
30
20
15
34
46
31
42
33

13
29
21
18
21
19
29
112
133
80
201
165
138

řidiči pod vlivem alkoholu nebo
drog
3
6
2
3
4
1
6
2
7
3
12
5
12

V tabulce jsou u přestupků v r. 2012, 2013 a 2014 navíc zahrnuty i přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Analýza trestných činů v rámci obce Bolatice:
V obci Bolatice bylo v roce 2014 spácháno celkem 33 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 611 240,- Kč, což je o 9 trestných činů méně než v roce 2013. Z těchto trestných
činů je 20 skutků, u kterých je pachatel známý.
a) majetkové trestné činy
1 případ trestného činu podvod se škodou 168 000,- Kč, kdy tento trestný čin byl objasněn.
6 případů trestného činu krádeže prosté (bez vloupání), u všech těchto případů byla
celková škoda ve výši 28 594,- Kč, kdy čtyři z těchto případů byly objasněny.
6 případů trestného činu krádež vloupáním, kdy u všech těchto případů byla celková škoda
ve výši 191 689,- Kč. Dva z těchto případů byly objasněny. Čtyři z těchto případů byly
šetřeny policisty Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Opava a šetření
je již skončeno.
2 případy trestného činu poškození cizí věci, kdy u těchto případů došlo ke škodě 30.885,Kč, kdy žádný z těchto případů nebyl objasněn.
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b) ostatní
1 případ trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, kdy tento případ byl
objasněn.
6 případů trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy ve dvou případech byla
při silniční kontrole zjištěna u řidiče motorového vozidla přítomnost alkoholu v dechu, a to
ve výši přesahující 1 ‰ alkoholu v dechu řidiče a ve zbývajících čtyřech případech měli řidiči
při silniční kontrole pozitivní test na drogy. Všechny případy byly objasněny.
1 případ neoprávněného odběru elektrické energie se způsobenou škodou 168 172,- Kč,
tento případ nebyl objasněn.
2 případy trestného činu zanedbání povinné výživy s celkovou škodou 23 900,- Kč, kdy oba
případy byly objasněny.
2 případy trestného činu nebezpečného vyhrožování, kdy oba případy byly objasněny.
1 případ trestného činu padělání a pozměnění peněz, kdy tento případ byl objasněn.
1 případ trestného činu výtržnictví mravnostního charakteru, kterého se dopustil občan
Polské republiky, a to celkem ve čtyřech případech, které spáchal postupně v obcích
Sudice, Kobeřice a Bolatice v delším časovém odstupu. Tento trestný čin byl v šetření
Služby kriminální policie a vyšetřování a byl objasněn.
Na Obvodní oddělení Policie České republiky Kravaře byly v roce 2014 nahlášeny celkem čtyři
případy trestné činnosti, u kterých bylo prověřováním zjištěno, že se nejedná o trestný čin.
Analýza přestupků v rámci obce Bolatice:
Bylo evidováno 138 přestupků s celkovou způsobenou škodou 29 802,-Kč, což je o 27 přestupků
méně než v roce 2013. Do celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Skladba přestupků je následující:
17 přestupků proti majetku s celkovou škodou 29 802,- Kč, kdy u deseti přestupků nebyl zjištěn
pachatel, čtyři přestupky, kdy pachatel byl zjištěn, byly oznámeny ke správnímu řízení na OÚ
Bolatice a tři přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení.
93 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za něž byly
uloženy blokové pokuty v celkové výši 28 802,- Kč, 77 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení
a 16 přestupků bylo oznámeno na Odbor dopravy při MěÚ v Kravařích.
3 přestupky, u nichž byl zjištěn řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
3 přestupky, u nichž byl zjištěn řidič motorového vozidla pod vlivem drog, kdy u jednoho z těchto
řidičů po analýze moči a krve nebylo zjištěno ovlivnění psychotropními látkami.
1 přestupek na úseku ochrany osobních údajů.
Z celkového počtu přestupků, jak na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak i na
úseku veřejného pořádku a občanského soužití, bylo 23 postoupeno k projednání správnímu
orgánu při Obecním úřadu Bolatice, 21 přestupků na úseku BESIP bylo oznámeno na Odbor
dopravy MěÚ v Kravařích, ostatní byly vyřešeny zdejším oddělením PČR Kravaře.
V obci Bolatice bylo v roce 2014 prováděno zdejším OO PČR Kravaře několik dopravněbezpečnostních akcí. Ve spolupráci se službou Dopravního inspektorátu Opava bylo taktéž
opakovaně prováděno měření nejvyšší povolené rychlosti v obci.
Dále byl na katastrálním území obce Bolatice nahlášen 1 případ nálezu munice z druhé světové
války, kdy nalezená munice byla předána policejnímu pyrotechnikovi. Došlo k 1 zajištění podnapilé
osoby, která byla převezena k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě. Dále bylo
v roce 2014 provedeno 1 vykázání osoby ze společného obydlí.
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Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu
územního odboru Opava. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok
2014 došlo na katastrálním území obce Bolatice k 9 dopravním nehodám.
Akce na podávání alkoholu mladistvým
Na obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2014 prováděny akce, které byly zaměřeny na podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tyto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem
SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a také s Odborem sociální ochrany dětí. V rámci této akce byla
zkontrolována i restaurační zařízení v obci Bolatice. V těchto restauračních zařízeních nebylo
zjištěno porušení a personál byl upozorněn na sankce spojené s podáváním alkoholických nápojů
mladistvým osobám.
Bezpečnost
Stejně jako v roce 2013 byly i letos v rámci zvýšení bezpečnosti na koupališti v obci Bolatice
rozdávány policisty OO PČR Kravaře bezpečnostní letáky s informacemi v českém a polském jazyce,
které varovaly občany, aby si nenechávali v osobních automobilech žádné cenné předměty. Tyto
letáky byly umisťovány za stěrače čelního skla vozidel parkujících v blízkosti koupaliště.
Dále byla v průběhu konání všech kulturních a společenských akcí v obci Bolatice vyhlášena
bezpečnostní opatření, která měla za účel minimalizovat páchání trestných činů a přestupků na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také na úseku veřejného pořádku.
Kamerový systém obce Bolatice
V roce 2014 byl obcí Bolatice pořízen kamerový systém, který monitoruje klíčová místa v obci.
Kamerové záznamy poskytly zcela zásadní informace při objasnění několika případů. Za zmínku
stojí tři nejzávažnější.
Prvním z nich bylo padělání 66 kusů stokorunových bankovek, které pachatel – občan obce
Bolatice, udával do oběhu na území Moravskoslezského kraje, přičemž byl ztotožněn až na základě
záznamu při průjezdu obcí k místu, kde se úspěšně pokusil udat jedny z posledních padělaných
bankovek.
Druhým případem byl přečin výtržnictví mravnostního charakteru, kterého se dopustil občan
Polské republiky, a to celkem ve čtyřech případech, které spáchal postupně v obcích Sudice,
Kobeřice a Bolatice v delším časovém odstupu. Zde lze konstatovat, že s ohledem na skutečnost, že
se jednalo o občana Polské republiky, bez vztahu k našemu regionu, který tuto trestnou činnost
páchal při náhodném průjezdu do Polské republiky nebo zpět, byly informace z kamerového
systému naprosto zásadní a díky nim se tuto osobu podařilo ustanovit. Bez záznamu o průjezdu
podezřelého vozidla by byla možnost zjištění jeho totožnosti prakticky nulová.
Třetím případem byla sériová trestná činnost spočívající ve vloupání do rodinných domů a jiných
objektů, které se dopouštěl muž z Ostravska v rámci celého Moravskoslezského kraje, který byl již
za stejnou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Díky záznamu z kamer byly získány informace,
které vedly k objasnění případu krádeže vloupáním do jídelny ve vaší základní škole a následně
i k vloupání do dvou rodinných domů v Kravařích.
Informace z kamerového systému byly dále využity i při objasňování méně závažné trestné
činnosti, jako jsou újezdy od čerpacích stanic bez zaplacení, újezdy od dopravních nehod, a to jak
na území vaší obce, tak i okolních obcí a měst. Takto nastavený kamerový systém, zejména kvalita
jeho záznamu a vytipovaná místa, která jsou sledována, je obrovským přínosem pro objasňování již
spáchané trestné činnosti a současně plní preventivní charakter.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se
dopustili pachatelé, jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky
a u majetkové trestné činnosti nechybí údaje o materiální škodě. Ve statistice je evidentní pokles
jak spáchaných trestných činů, tak i přestupků. Za pokles trestné činnosti a přestupků vděčíme
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zejména zvyšování počtu policistů na OO PČR Kravaře a jejich kvalitní práci a také kamerovému
systému obce Bolatice. Doufáme tedy, že pokles bude i v následujících letech pokračovat.
pprap. Tomáš Lojška a npor. Mgr. Tomáš Martínek
Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře

4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice
Stěžejním úkolem městské policie je především zajišťování veřejného pořádku a dodržování
obecně závazných právních předpisů na území obce. Při rozsahu činností, které jí ukládá zákon,
musí městská policie plnit hlavně funkci preventivní, kontrolní, ale také i represivní. Strážníci
městské policie se snaží občanům účinně pomáhat a v prvním sledu spíše upozorňovat na
přestupky a poučovat občany, jakých přestupků se dopouštějí, než je za ně trestat. Hlavním
aspektem dobré spolupráce strážníků s občany je komunikace obou stran, která nemůže být
založena na averzi z jedné či druhé strany.
Městská policie mimo jiné přispívá i k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a kontroluje porušování pravidel silničního provozu, a to zejména neoprávněné stání
vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na
jízdních kolech, lyžích, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích.
Strážníci Městské policie Kravaře působí v Bolaticích již devátým rokem, od té doby, kdy v říjnu
2005 byla mezi městem Kravaře a obcí Bolatice podepsána veřejnoprávní smlouva, na jejímž
základě může Městská policie Kravaře vykonávat službu na území obce Bolatice za podmínek
stanovených zákonem č. 553/1990 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Do působnosti
městské policie spadá kromě obce Bolatice také část Borová.
U Městské policie Kravaře slouží od samého počátku čtyři strážníci. Uvedený počet strážníků sice
není optimální pro řádné a efektivní plnění všech úkolů městské policie, ale odpovídá
ekonomickým možnostem města Kravaře.
Všichni tito strážníci vlastní všechna příslušná osvědčení a v souladu s právními předpisy je
organizován jejich výcvik a proškolování. Pravidelně dosahují velmi dobrých výsledků při zkouškách
odborné způsobilosti před komisí MV ČR.
Velkým a přetrvávajícím problémem v Bolaticích je nedodržování dopravních značek s povolenou
dobou pro parkování (dvě hodiny) na parkovištích před obchodním domem na Hlučínské ulici a
stání mimo vyhrazené parkoviště u obecního úřadu. Tento problém přetrvává hlavně od
zaměstnanců různých firem, kteří zaparkují své vozidlo, jdou na směnu a po celou dobu směny
blokují parkovací místa pro nakupující. Je zde ovšem vidět během uplynulých devíti let určitý
posun k lepšímu, jelikož v době výkonu služby strážníků se zde tento typ dopravního přestupku řeší
již v menší míře a přestupců méně oproti předchozím letům, kdy začala Městská policie Kravaře
v Bolaticích působit. Celou situaci zlepšuje také budování nových parkovacích míst v centru obce i
na její periferii.
Dalším problémem, který zhoršuje dopravní situaci v obci, je např. porušování zákazu stání na ulici
Družstevní a taktéž někteří nezodpovědní řidiči porušují dopravní značku v obci Borová na novém
náměstí, kde je stání vozidel dopravní značkou upraveno.
Přesto je zřetelné, že i díky činnosti Městské policie Kravaře je v Bolaticích vidět zlepšení a
zklidnění dopravy, a to i přesto, že strážníci vykonávají službu v Bolaticích pouze v rozsahu dvou
hodin týdně. Jedná se o zkvalitnění dopravní situace v obci (dodržování dopravního značení řidiči,
parkování osobních i nákladních automobilů, dodržování maximální povolené rychlosti vozidel
v obci atd.).
Vzhledem k vytíženosti strážníků v domovském městě provádějí tito službu ve vaší obci výlučně
v denních hodinách - výjimkou jsou akce zaměřené na dodržování zákazu nalévání alkoholických
nápojů osobám mladším osmnácti let a hru osob mladších osmnácti let na výherních hracích
automatech, které se provádí v pozdních večerních a nočních hodinách především o víkendech.
Tyto akce se realizují ve spolupráci s Policií ČR a odborem sociálních věcí při MěÚ Kravaře.
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Městská policie se snaží věnovat problémům, na které oprávněně poukazuje veřejnost a které
značnou měrou obtěžují občany obce a ruší jejich klidný a pokojný život. Kontakt strážníků
s veřejností probíhá buďto přímo, tedy jednáním strážníků s občany v terénu, nebo nepřímo prostřednictvím starosty obce Bolatice Mgr. Herberta Pavery.
Velmi obtížně si lze představit, že bude činnost strážníků kladně hodnotit někdo, komu je uložena
pokuta za stání vozidla v místech, kde není stání vozidel povoleno, za porušování veřejného
pořádku či narušování občanského soužití. Jinak je však vnímána práce městské policie občany,
kteří jsou výše uvedeným chováním svých spoluobčanů omezováni. Strážníci se snaží, v rámci
zákona o obecní policii, na přijatá oznámení reagovat a v rámci svých zákonných oprávnění
občanům účinně pomoci.
Martin Dehner
strážník Městské policie Kravaře
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5. Kontroly a závěry kontrol
5.1.

Kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2013

Krajský úřad MSK Ostrava, odbor kontroly a interního auditu předložil zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2013.
Ing. Eva Hubinková, pověřený kontrolor řízením kontroly, a další dvě pracovnice KÚ MSK provedly
na OÚ Bolatice kontrolu ve dnech 19. 2. – 20. 2. 2014.
Přezkoumání hospodaření obce v roce 2013 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a
o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a orální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 7. 2013 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle §2 a § 3 zákona č. 420/2004 za rok 2013
• Nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
• Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
• Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1 259 009,52)
• Podíl závazku na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 28 654 570,84)
• Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3,84 %
29,67 %
0,01 %

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

5.2. Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
v JSDH Bolatice
HZS MSK, ÚO Opava, npor. Ing. Zdeněk Bělík provedl kontrolu dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně v JSDH Bolatice provedené dne 18. 3. 2014.
I. Byla provedena kontrola organizační připravenosti (dokumentace o zřízení jednotky).
Kontrola odborné připravenosti.
Kontrola technické připravenosti.
Další kontrolní úkoly.
Byla provedena aktualizace v kartě jednotky.
II. Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad
Podle dané osnovy HZS MSK ke kontrole akceschopnosti jednotky nebyly zjištěny závady a nebyla
uložena žádná opatření.

5.3.

Kontrola výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice

Ve dnech 13. 10. – 14. 10. 2014 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ostravě ve složení Ing. Eva
Hubinková, Ing. Alexandra Klajmonová a Ing. Blanka Gábová dílčí přezkoumání hospodaření obce
k datu 30. 9. 2014.
Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
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-

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a
o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při dílčím přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

5.4.

Kontrola provedená v ZŠ a MŠ Bolatice, p. o.

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava předložil Protokol o kontrole č.
303/03/2014 provedené na základě § 10 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů v Základní škole a Mateřské škole
Bolatice, příspěvkové organizaci. Kontrola byla provedena dne 30. 6. 2014 a provedly ji pracovnice
Ing. Eva Hubinková a Bc. Jana Breuerová.
Přehled kontrolovaných oblastí:
- prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání – dodržení stanoveného závazného
ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové
dotace,
- hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a finanční krytí.
Závěr kontroly:

Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky
určené na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 byly vyčerpány v plné výši
a v souladu s účelem poskytnutí.

5.5. Veřejnosprávní kontrola za rok 2013 a průběžná veřejnosprávní kontrola za
1. pololetí 2014 u ZŠ a MŠ Bolatice, p. o.
Ing. Turoň předložil Protokol č. PVK/2014/1/Bol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za
II. pololetí 2013 a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2014 u příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Bolatice.
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V závěru kontroly bylo konstatováno, že kontrolou nebylo zjištěno, že by p. o. postupovala při
provádění operací v rozporu se zákonem. Byla uložena nápravná opatření, která budou průběžně
odstraněna, nejpozději do 31. 12. 2014.

5.6.

Kontrola na vedení matričních knih a sbírek listin

Dne 4. 11. 2014 provedly pracovnice MěÚ Kravaře, odboru vnitřních věcí a obecního
živnostenského úřadu kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin za období 6. 11. 2013 –
3. 11. 2014.
Při poslední kontrole dne 5. 11. 2013 nebyla uložena žádná opaření k nápravě.
Byly kontrolovány matriční knihy, ve kterých byly provedeny kontroly zápisů:
- narození, manželství, úmrtí,
- souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství,
- dodatečné záznamy,
- nahlížení do sbírek listin a vydávání potvrzení z nich,
- druhopisy matričních dokladů,
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke
vstupu do registrovaného partnerství,
- zápisy do zvláštní matriky v Brně,
- osvědčení k církevním sňatkům,
- uzavření manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce,
- prohlášení o přijetí druhého jména,
- žádost o zápis příjmení v mužském tvaru,
- prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich,
- oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství),
- prohlášení o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny,
- prohlášení o užívání jména nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje právo a tradice
jiného členského státu Evropské unie,
- prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě,
- správní řízení ve věci povolení změny jména nebo příjmení,
- vidimace a legalizace,
- seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Závěr, rekapitulace
Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné závady,
které by měly za následek nezákonné rozhodování.
Městský úřad Kravaře neukládá obecnímu úřadu žádná opatření k nápravě.
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6. Další údaje o obci
6.1.

Informace o obci pro veřejnost, zapojení veřejnosti

V roce 2014 vydala obec Bolatice 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce).
Zpravodaj byl vydáván jako barevný, v některých vydáních byla obsažena i příloha (smlouvy na
odpady, smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod). Zpravodaj obdrželi občané
obce zdarma, vždy 1 ks výtisku pro rodinný dům a 1 ks výtisku pro byt v bytovém domě.
Bolatický zpravodaj je dostupný i v elektronické podobě, a to na internetových stránkách obce
http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/bolaticky-zpravodaj/.
S činností obce byli občané seznamováni také prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsních skříní
obce či internetové televize www.hlucinsko.tv.
O životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšlo mnoho článků v regionálních novinách (Region
Opavsko, MF Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5+2 Opavsko), řada informací o obci byla
prezentována i v Českém rozhlasu Ostrava a v dalších regionálních rádiích.
Během roku se v obci uskutečnilo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění
v obci a na kterých se občané mohli vyjádřit k projednávaným tématům a také zde mohli sdělit své
problémy (viz bod 6.3).

6.2.

Účast obce v soutěžích a průzkumech

V roce 2014 se obec Bolatice umístila na 5. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst od 1 000 do 5 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

6.3.

Akce s veřejností

10. 3. 2014

Setkání s mládeží (OÚ Bolatice)

12. 3. 2014

Setkání představitelů obce se spolky a organizacemi (OÚ Bolatice)

22. 4. 2014

Den Země – kampaň NSZM ČR (areál FK Bolatice)

5. 5. 2014
19. 5. 2014

Setkání s občany ul. Družstevní (OÚ Bolatice)
Veřejné fórum obce Bolatice (restaurace U KOZLA)
- hledání 10 problémů, rozvoje bydlení, životního prostředí, volného času a
kultury, bezpečnosti v obci atd.

30. 5. 2014
4. 6. 2014

Den bez tabáku – kampaň NSZM ČR (Bolatice)
Setkání s podnikateli (OÚ Bolatice)

21. 7. 2014

Projednávání návrhu řešení ul. Opavská v Bolaticích (OÚ Bolatice)

16. 9. 2014

Den bez aut – kampaň ETM NSZM ČR (ZŠ Bolatice)

2. 10. 2014

Dny zdraví – kampaň NSZM ČR (KD Bolatice)

6.4.

Spolupráce obce s dalšími subjekty

6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce
(Dožínky, Kobzolfest atd.), popř. si objednávala ubytování či stravování pro návštěvy obce
v zařízeních místních podnikatelů. K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně
prezentace na webových stránkách obce.
Místní podnikatelé podporovali akce i činnost nejen obce Bolatice, ale i spolků a organizací.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2014 patřily firmy: CONROP, s.r.o., Lanex,
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a.s., LB Gastro, s.r.o., Ing. Daniel Kozel – DK1, ISOTRA, a.s., Zahradnictví Mazalovi, PETROMETAL,
s.r.o.

6.4.2. Spolupráce se spolky
I v roce 2014 vyvíjely v obci činnost spolky a organizace, z nichž mnohé se velmi výrazně podílely
na rozvoji obce i na tvorbě kulturně-společenského života v obci.
Největší členskou základnu mají tyto spolky:
Fotbalový klub Bolatice
Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
Sdružení dobrovolných hasičů Borová
Slezsko-německý svaz Bolatice
Dětská organizace KONDOR
Český zahrádkářský svaz
Malé členské základny (do 20 členů) mají spolky:
Svaz chovatelů holubů
Letečtí modeláři
Český svaz chovatelů včel
Airsoft Bolatice
Šachový klub
V Bolaticích působí jak oficiální (se stanovami), tak neoficiální (volné uskupení) spolky
a organizace:
Fotbalový klub Bolatice
SDH Bolatice
Hokejový klub
SDH Borová
Volejbalový klub
Český zahrádkářský svaz
Stolní tenis TTC Bolatice
Myslivecká společnost Křeménky
Klub seniorů
Klub českých turistů
Český svaz chovatelů včel
Svaz chovatelů holubů
Fitness studio JUMI
Dětská organizace KONDOR
Burianky
Letečtí modeláři
Římskokatolická farnost Bolatice
Futsalový klub
Airsoft Bolatice
Chrámový sbor, schola
Křesťanští senioři La Via Montante
Rodinná centra Myška a Ježeček
Slezsko-německý svaz
Základní umělecká škola
Šachový klub
Fitness centrum Mates GYM
V obci působí i oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni v kynologickém
klubu na Albertovci. Jsou zde i skupinky sportovců, které nemají oficiální statut, jako např.
fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, stejně tak nohejbalisté. Mladí spoluobčané se
věnují jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech, ale i atletice, zejména běhu. V obci je i řada
hudebníků, kteří jsou členy jak v místních, tak i v okolních skupinách (ať je to dechovka, country,
folk, rock, metal aj.).
Rok 2014 byl rokem velmi dobré spolupráce spolků s obcí, která je založena na vzájemném
pochopení potřeb jednotlivých partnerů. Členové spolků pečovali nejen o pronajatý majetek obce,
ale pomáhali obci při různých brigádách a akcích pořádaných OÚ.
SDH Bolatice
- jedna z nejaktivnějších organizací obce i regionu, má 147 členů, z toho 16 žen a 19 mládežníků
- je poloprofesionální jednotkou požární ochrany II – drží 24-hodinovou pohotovost a je vždy
připravena pomoci při požárech, povodních, větrných polomech a jiných událostech
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- v roce 2014 zasahovali u 37 událostí v obci i mimo obec (8 technických havárií, 3 požáry, 1 únik
nebezpečné látky a 2 plané poplachy)
- součástí SDH je i soubor Hasičské hudby
- ukončení sezony spojené s ukončením školního roku proběhlo na Borové, kdy si nejen děti, ale
i rodiče mohli vyzkoušet skoro vše, co dobrovolní hasiči používají při výjezdech, zájem o tuto akci
byl obrovský
- v květnu se uskutečnilo Svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava, v srpnu byla tradiční
Hasičská slavnost spojená s koncertem dechové hudby
- členové SDH pomáhali obci při pořádání Obecního plesu jako požární hlídka, při Rozloučení
s masopustem, Cestě za pohádkou, Dni Země, Dožínkách a Dni strašidel
- členové SDH Bolatice odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a hasičské
zbrojnice, kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, aktivně se zapojili do Dne Země
úklidem přírody
- v 11. ročníku soutěže „Moravskoslezský pohár“ obsadilo družstvo mužů 6. místo
SDH Borová
- jediná organizace v osadě Borová
- mladší žáci - okrskové kolo hry Plamen - 1. místo; okresní kolo hry Plamen - 1. místo; okresní liga 1. místo; O pohár starosty krajského sdružení hasičů (finále okresních lig) - 2. místo
- SDH zapůjčilo obci stoly a lavice pro pořádání Dožínek
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, hasičské zbrojnice v Borové i
sportovního areálu
- pomáhali obci při organizaci Stavění máje na Borové, Pochodu za zdravím, aktivně se zapojili do
Dne Země úklidem sportovního areálu a jeho okolí, spolupracovali při Bolatické třicítce
- pro veřejnost uspořádali Hasičský ples, discokarneval, dětskou hasičskou soutěž a předvánoční
zabijačku
Dětská organizace KONDOR
- sídlí v budově Turistické základny (bývalá stará škola) v Bolaticích
- skládá se z oddílu Orion (36 členů), oddílu Arakis (18 členů), oddílu Nezmárek (16 členů,
přidružený oddíl se sídlem v Dolním Benešově) a Klubu přátel skupiny Vesmír (12 členů)
- oddíl Arakis
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, nepravidelné
celovíkendové akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- tábornický oddíl Orion
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, 1x měsíčně víkendová
akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- jarní a podzimní tábor v Beskydech na Slovensku (44 dětí)
- dvě víkendové výpravy na kolech do Žimrovic a do Strahovic
- XXIV. výroční oheň oddílu
- Klub přátel skupiny Vesmír Bolatice
- pomoc s organizací táborů
- pomoc s organizováním obecních akcí (Pochod za zdravím, Den strašidel, Den Země atd.)
- příležitostná pomoc dle potřeb jednotlivých oddílů
- dlouhodobě jsou nájemci obecního pohostinství Pod Kostelem
- stanová základna, která je v majetku skupiny KONDOR, byla částečně obměněna nejen z vlastních
zdrojů, ale i díky dotaci z obce Bolatice a MŠMT (nový sklad potravin, nové krycí plachty na
stanové celty)
Klub seniorů
- má 55 členů
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- schází se jednou měsíčně v klubovně hasičské zbrojnice, v létě na skanzenu
- členové Klubu seniorů i v roce 2014 přispěli svými aktivitami k šíření dobrého jména obce, a to
nejen na Hlučínsku, ale i na Slovensku a v Polsku, také v družebním Královském městě Slaný
- byli pozváni do Národopisného muzea v Praze, kde se prezentovali nejen hlučínskými tanci, ale i
regionálními pokrmy
- vystupovali na mnoha akcích obce i regionu - Vítání občánků, Stavění máje, společný Den dětí a
seniorů, Dožínky, Krmášová zábava, Koledy na skanzenu atd.
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem skanzenu a jeho okolí, kde odpracovali desítky hodin
- uspořádali Deštníčkový bál pro zadané i nezadané seniory naší obce, účastnili se ho i senioři
z okolních vesnic (Chuchelná, Bobrovníky, Vrablovec) a z Polska - Ratiboř, Krzanowice
- zorganizovali Krmášovou zábavu, které se zúčastnili i přátelé z okolních vesnic a z Polska
- pořádají zájezdy pro seniory za finanční podpory obce, během roku organizují pravidelná setkání
se seniory
FK Bolatice
- organizace s největší členskou základnou, má 524 členů - tento počet zahrnuje všechny členy
z řad aktivních hráčů, funkcionářů, příznivců a především bývalých fotbalistů, kteří tvoří největší
díl členské základny
- v tabulkách skončili hráči dorostu na skvělém 2. místě, muži „B“ na 5. místě a muži „A“ se umístili
na 2. místě
- obci zapůjčuje pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (Dožínky, různé slavnosti), s obcí
spolupracuje při Dni Země, Dožínkách a Dnu strašidel
- spolupracuje i s ostatními spolky a organizacemi z Bolatic: se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za
pohádkou, s SDH Bolatice při pořádání Hasičské slavnosti, se Sportovním clubem Bolatice při
Bolatické třicítce a Bolatickém triatlonu, s Volejbalovým klubem při organizaci turnajů
- je navázána aktivní spolupráce s fotbalovými kluby z družebních vesnic (Dołany, Kysucký
Lieskovec, Linum)
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem areálu hřiště FK a jeho okolí
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté Sportovní ples a Sportovní slavnost
Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 80% občanů)
- při farnosti funguje schola pod vedením sl. Heleny Kramářové, chrámový sbor, který vede p.
Patrik Vehovský, senioři se schází jednou měsíčně ve svém uskupení La Via Montante; existuje i
společenství maminek a pravidelná katecheze pro dospělé
- po deseti letech působení ve farnosti odešel P. Przemysław Antoni Traczyk, jeho nástupcem se
stal P. Radoslav Skupník
- o své činnosti informovala farnost spoluobčany ve farním časopise Studánka, v Bolatickém
zpravodaji i na webových stránkách obce
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
- v roce 2014 byl zrušen starý hřbitov u kostela, který byl nahrazen pietním parčíkem
Slezsko-německý svaz Bolatice
- má 98 členů, jejichž hlavní prioritou je udržet tradice Hlučínska a německý jazyk
- schůze výboru se konají pravidelně 1x měsíčně v upravených sklepních prostorách kulturního
domu na ul. Svobody
- ženy se schází na Kaffeeklatsch, muži na Männertreffen (povídání si, zpěv atd.)
- nejen členům, ale i veřejnosti je k dispozici německá knihovna a relaxační místnost v KD Bolatice,
kde mohou pasivně a aktivně odpočívat hlavně senioři
- v létě pořádají setkání „Pod ořechem“
- pro veřejnost uspořádali Den matek a Vánoční setkání, kde vystoupili se svým pěveckým sborem
- v říjnu vystoupil pěvecký sbor na 24. festivalu písní Josepha von Eichendorffa v Ratiboři
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Český zahrádkářský svaz
- své sídlo má na ulici Svobody – moštárna, má 59 členů
- zapojují se do masopustního a dožínkového průvodu
- pro veřejnost organizovali různé besedy, zajišťovali prodej ekohumu, na podzim moštovali
zájemcům ovoce
- pravidelně informovali občany v Bolatickém zpravodaji o nových odrůdách ovoce a zeleniny a jak
se starat o zahrádku
- aktivně se zapojili do kampaně Den Země ořezem stromů na Náplatkách a na cestě směrem na
Křeménky od zeleného kříže
- pro své členy zorganizovali společné vánoční posezení
Myslivecká společnost Křeménky
- má 29 členů, kteří mají své sídlo v hájence Křeménky
- členové pečují o svou honitbu, velmi výrazně přispívají ke zkvalitňování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, jejich výsadbou se aktivně zapojili do Dne Země
- pro veřejnost uspořádali v lednu Myslivecký ples, v červnu Mysliveckou slavnost a 1. ročník
Mysliveckého odpoledne pro děti – výukově zábavné odpoledne konané v areálu MS a v lese
Křeménky s účastí téměř 120 dětí, v srpnu proběhl Country festival Křeménky
- rovněž se zapojili do obecních Dožínek svou účastí v průvodu a vystřelením čestné salvy
- na akce pořádané obcí a ostatními složkami obce půjčují stoly a lavice, pronajímají také areály
chat jak v Křeménkách, tak i v pískovně
Šachový klub
- oddíl má 26 členů, z toho 11 členů aktivních (3 aktivní mládežníci), 11 žáků neregistrovaných
- tréninky jsou skoro každý pátek v pohostinství Pod Kostelem, klubovna na OÚ slouží pro turnaje
mistrovských zápasů
- v ZŠ Bolatice byl uspořádán velikonoční a vánoční šachový turnaj (s účastí okolo 15 žáků)
- starší šachisté hráli v roce 2013/2014 Okresní soutěž, ve které obsadili 3. místo (pravidelnou
účast zde měli i mládežníci)
- aktivně se zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách
Hokejový klub
- členskou základnu tvoří 17 hráčů
- v AHL (amatérská hokejová liga) skončili na 7. místě z dvaceti přihlášených týmů
- aktivně se zapojili do kampaně ke Dni Země vysazováním stromků v aleji „Na Vyhlídku“
Fitness centrum MATES GYM
- hlavním důvodem provozu je motivace mladých lidí ke sportu a zdravému stylu
- má 60 registrovaných členů; neregistrovaných členů je zhruba 120, a to i z okolních vesnic
- tradičně pořádá soutěž v Bench pressu, které se zúčastňují jak členové a klienti MATES GYMU, tak
i spřátelených klubů; výtěžek této akce je poukazován domovu Klokánek v Dolním Benešově
- nejen pro své členy pořádá semináře s předními českými kulturisty a vzpěrači
Fitness studio JUMI
- funguje v rámci koupaliště Bolatice
- má asi 90 registrovaných členů
- nabízí pomoc při redukčních dietách, poradenství při klasickém cvičení v posilovně, při závodní
kulturistice nebo spinningu, pomáhá také lidem při rehabilitacích poúrazových stavů
Burianky
- lidový soubor má 25 členů
- na svých vystoupeních se snaží seznámit dnešní generaci se zvyky, písněmi a tanci svých předků
- byl vytvořen nový program „Svatební hostina“, ve kterém byly použity nová říkadla a písně
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- soubor vystoupil v roce 2014 na akcích Hlučínska - v Kravařích na zámku (Velikonoce, Vánoce),
v Bolaticích na Vánočních trzích, ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, v lázních Klimkovice, ale
účastnil se i akcí v zahraničí – např. v polském Tworkově
Volejbalový klub
- má své zázemí na hřišti vedle FK, je tvořen 2 smíšenými skupinami o celkovém počtu cca 30
aktivních členů
- hráči byli zapojeni do soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, kde svou účastí ve
3. lize skončili na konečném 4. místě z 19 přihlášených týmů
- pro příznivce volejbalu uspořádali 1 halový turnaj pro smíšená družstva
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody
Klub českých turistů
- má 37 členů
- v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), které se zúčastnilo 126 běžců a
485 chodců, mezi nimi turisté z družební vesnice Doľany, na oplátku se bolatičtí turisté v srpnu
zúčastnili Pochodu pre všetkých v Doľanech
- pro své členy uspořádali na 30 akcí
- aktivně se zapojili do Dne Země úpravou okolí studánky v „Důlku“
- pravidelně organizují turistické zájezdy i pro občany z Bolatic, kteří nejsou členy KČT
Military Airsoft Team Bolatice
- má 11 členů
- členové týmu se aktivně zapojili do Dne Země
- pomáhají obci při kontrole bezpečnosti v obci
Futsalový klub Shooters Bolatice
- má 28 aktivních hráčů
- skládá se ze dvou týmů:
- Shooters A – obsadil 3. místo v Moravskoslezském krajském přeboru
- Shooters B – obsadil 5. místo v okresní soutěži II. třídy
- pro veřejnost uspořádali letní a vánoční turnaj ve futsalu
Stolní tenis
- má 5 družstev - Bolatice „A“ (krajská soutěž I. třídy, skupina „A“), Bolatice „B“ (krajská soutěž II.
třídy), Bolatice „C“ (okresní přebor I. třídy), Bolatice „D“ (okresní přebor III. třídy) a Bolatice žáci
(okresní přebor žáků II. třídy), v nichž je 17 dospělých a 18 dětí
- Bolatice „A“ postoupilo do divizní soutěže, Bolatice „B“ se neudrželo v krajské soutěži II. třídy a
Bolatice „C“ vyhrálo okresní přebor I. třídy a tím zajistilo zpět družstvu Bolatice „B“ účast
v krajské soutěži II. třídy, družstvo „D“ vyhrálo okresní přebor III. třídy a postoupilo do okresního
přeboru II. třídy
- žákyně ZŠ Barbora Straková se v roce 2014 umístila na 1. místě v sérii bodovacích turnajů
pořádaných DDM Poruba a na 2. místě v Okresním přeboru nejmladších žáků
- pro žáky byla s podporou grantového programu obce Bolatice a Svazu stolního tenisu pořádána
řada náborových turnajů - vyvrcholením byl vánoční turnaj rodinných dvojic za podpory obce a
firmy RKL
Letečtí modeláři
- mají 16 členů (1 do 18 let, 15 nad 18 let)
- zúčastnili se těchto akcí:
- Oldtimertreffen Tirol/Wörgl, Rakousko
- ocenění za nejvzdálenějšího účastníka akce
- II. Modelshow Olomouc
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- volné setkání pořádajícího klubu LMK Olomouc Holice
- RETROPLANE 2014, Francie
- mezinárodní svahové setkání příznivců maket větroňů
- 60 účastníků (FR, DE, AT, IT, ESP, CZ, SK, CH)
- RETROKLÁNÍ 2014
- 3. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů s mezinárodní účastí
- 1. kolo Gotovany, SK, okr. Liptovský Mikuláš
- 2. kolo a finále Bolatice, CZ, okr. Opava
- celkem 17 účastníků (CZ, DE, SK)
- Donovaly 2014
- setkání příznivců svahového létání (Donovaly, Slovensko)
Svaz chovatelů holubů
- má 8 členů
- účastní se národních i mezinárodních soutěží
- závodní sezona holubů se skládala z 21 závodů - všichni závodící chovatelé z Bolatic se umístili do
první poloviny z celkových 90 chovatelů
- závodní sezona holoubat se skládala z 5 závodů a chovatelé ZO Bolatice byli velice úspěšní – 5
chovatelů z Bolatic se umístilo do 14. místa
- mimořádného úspěchu dosáhla dvojice chovatelů Florián a Tomíček, která pokořila celé startovní
pole a umístila se v mistrovství Oblastního sdružení na 1. místě. Za 40 let trvání ZO Bolatice je to
poprvé, co se to podařilo chovateli z Bolatic!
- členové se zúčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holubice p. Kramáře získala 2. cenu
v kategorii výkon za 2 roky a holoubata p. Floriána a Tomíčka dvakrát 2. cenu v kategorii standard
holub a standard holubice
Český svaz chovatelů včel
- sdružuje včelaře z šesti obcí - celkem má 33 členů, přímo z Bolatic a Borové je 13 členů
- vlastní 428 včelstev (z toho Bolatice a Borová 159)
- výnos medu byl 6 217 kg
- výnos vosku byl 161,5 kg
- počet kočovných vozů je 6
- počet vychovaných matek – 136
- členové vypomáhali pořadatelskou službou při výstavě „Život na zahradě“ na výstavišti Černá
louka v Ostravě při expozici Okresní organizace Opava
- zúčastnili se soutěže „O nejlepší med“, akce „Den Země“ a prezentovali se v dožínkovém průvodu
- díky dotacím z OÚ Bolatice, OÚ Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili pro členy spolku
polokošile s logem ZO a inseminované včelí matky pro zušlechtění včelstev našich včelařů
Rodinné centrum Myška
- sídlí v budově koupaliště
- hlavní zaměření je na děti předškolního věku
- ve spolupráci s RC Ježeček pořádají cvičení maminek s dětmi
Rodinné centrum Ježeček
- sídlí na ul. Polní
- primárně je zaměřeno na děti do 8 let věku
- nabízí hernu pro maminky s dětmi, v letním období je přístupné dětské hřiště s prolézačkami a
pohádkovým domečkem
- pořádají akce pro děti (cvičení maminek s dětmi ve spolupráci s RC Myška, výuka angličtiny
metodou Helen Doron, taneční kroužek, výtvarný kroužek Šikulka, pro děti předškolního věku
byla připravena Logoškolička a Studio předškolák, proběhly letní příměstské tábory)
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- dospělí mohli využít nabídku cvičení jógy, Dny pro zdraví ve spolupráci s klubem jógy nebo
masáže

6.4.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek byl volně transformován na Komisi pro realizaci strategického plánu, která dohlíží na
naplňování strategie a na realizaci aktivit a projektů dle strategie a dle Akčních plánů obce
Bolatice.

6.5.

Prezentace obce na veřejnosti

Obec Bolatice se v roce 2014 nezúčastnila žádné soutěže srovnávání kvality života apod., přesto si
dokázala obec zachovat svůj pozitivní obraz jak z pohledu místních občanů, tak i z pohledu
okolních obcí, cizích občanů a návštěvníků naší obce.
Významným informačním kanálem obce jsou webové stránky www.bolatice.cz, na kterých jsou
zveřejňovány všechny důležité informace pro občany prostřednictvím elektronické úřední desky,
hlášení místního rozhlasu, akce z obce i okolí, informace spolků a organizací, ale také zajímavosti,
soukromá inzerce občanů Bolatic a např. také nabídky volných pracovních míst z obce i okolí.
Druhým nejvýznamnějším prostředkem pro informování občanů je Bolatický zpravodaj, který
vychází na konci každého sudého měsíce a v tištěné podobě je distribuován zdarma do všech
domácností v obci. Dalšími informačními kanály obce jsou také plakáty a pozvánky na akce
prostřednictvím plakátovacích ploch, články a inzerce v místním tisku, ale i v regionálních médiích.
Jedním z nejvýznamnějších je internetová televize www.hlucinsko.tv, na které jsou uveřejňovány
reportáže i záznamy z velkého množství společenských, kulturních a sportovních akcí nejen z obce
Bolatice, ale také z celého regionu Hlučínska.
Velice úspěšně jsou veřejností vnímány kulturní a společenské akce, které pořádá obec či spolky a
organizace. Jedná se především o Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění máje,
Country festival, Hasičské slavnosti, Dožínky, Barevný večer, Den strašidel atd.
Obec prezentovaly také spolky a organizace (mezi nejvýznamnější patří soubor Burianky, taneční
mužský soubor Bobři, aktivní seniorky a další), ale reprezentovali ji i úspěšní sportovci (fotbalisté,
hasiči, sportovci věnující se voltiži či atletice atd.).

6.6.

Projekty obce Bolatice

V roce 2014 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace:
a) Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Zámek Bolatice – sanace a oprava atiky
(žádosti bylo vyhověno – obec získala 107 720,- Kč)
Pořízení Územního plánu obce Bolatice
(obec získala 400 000,- Kč dle smlouvy a žádosti z roku 2012)
b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Přístavba MŠ Borová
(žádosti nebylo vyhověno)
c) Státní fond životního prostředí ČR (OPŽP)
Ekologické hřiště Bolatice
(obec získala dotaci 2,398 mil. Kč dle žádosti z roku 2013)
Hasičská zbrojnice Bolatice
(obec získala dotaci 1,192 mil. Kč)
Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích III.
(obec získala dotaci 1,350 mil. Kč)
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d) Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci Bolatice
(žádosti nebylo vyhověno)

6.7.

Činnost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2013/2014
Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ je základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně odloučeného pracoviště v Borové.
ZŠ Bolatice byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace ke dni 1. 1. 1994 včetně školní
družiny, která se stala součástí organizace.
K připojení dalších školských subjektů (MŠ, ŠJ) k právnímu subjektu ZŠ došlo k 1. 7. 2001.
ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 379 žáků v 17 třídách, MŠ navštěvovalo 168
dětí v sedmi odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 100 žáků ve čtyřech odděleních a školní
jídelna vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní školy, mateřské školy, zaměstnance
zařízení i cizí strávníky.
26 žáků splnilo povinnou školní docházku. K dalšímu studiu bylo přijato: na gymnázium 5 žáků, na
střední odbornou školu 14 žáků, na 4-leté obory s maturitou byli přijati 4 žáci a na 3-leté učební
obory 3 žáci. 6 žáků 7. třídy bylo přijato ke studiu na 6-letém gymnáziu.
Ve šk. roce 2013/2014 bylo evidováno 26 integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli a
zákonnými zástupci bylo v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a vyučovacími problémy
v tomto šk. roce vyšetřeno PPP v Opavě celkem 27 žáků. Všichni integrovaní žáci měli týdně
v rozvrhu vyhrazenu jednu vyučovací hodinu na nápravu specifických poruch učení. Na péči o žáky
se specifickými poruchami učení se podíleli vyučující a pedagogický asistent. Pedagogický asistent
pracoval se žákem se zdravotním postižením po celou dobu výuky. Dyslektičtí asistenti se
zaměřovali na nápravu specifických poruch učení.
V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se uskutečnily akce se zaměřením na ochranu
zdraví dětí a jejich bezpečí: Den bez tabáku, beseda o problematice HIV/AIDS, canisterapie, beseda
s gynekologem, Týden mobility – Bezpečně do školy, Hasík, Den zdraví. Pro žáky 8. a 9. ročníku byly
zajištěny besedy zaměřené na trestní a přestupkové právo a také na problematiku kyberšikany.
Žáci se opět zapojili do řady charitativních akcí, např. Adopce na dálku, Učíme se pomáhat,
Květinový den, Sběr víček. V rámci nespecifické prevence nabídla škola žákům široké spektrum
zájmových útvarů a volnočasových aktivit. Formou sociometrických dotazníků byla také prováděna
diagnostika třídních kolektivů, která pomáhá zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách.
Právě špatné vztahy mezi dětmi, ale také vulgární vyjadřování a násilné chování patřily k nejčastěji
řešeným výchovným problémům. Během školního roku jsme často řešili výchovné problémy,
jejichž počet bohužel stále narůstá. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách, úmyslné
ničení školního majetku, vulgární vyjadřování. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve
výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině.

a) Základní škola
Ve všech ročnících probíhala výuka podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Šance
pro všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro
veřejnost zpřístupněno na webových stránkách školy. Na základě pokynů MŠMT byl vzdělávací
program k 1. září 2013 upraven tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
MŠMT. Úpravy se týkají hlavně zavedení výuky druhého cizího jazyka formou povinného předmětu
a zavedení výuky křesťanské výchovy jako volitelného předmětu. Integrovaní žáci byli vzděláváni
podle individuálních vzdělávacích programů, které byly pro ně vypracovány.
Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho 2 nekvalifikovaní. Z 24 pedagogických
pracovníků byli 4 muži a 21 žen.
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Na ZŠ byly ve školním roce 2013/2014 realizovány tyto projekty:
Sportem a turistikou poznej historii i současnost našeho regionu
Slavnostní zahájení projektu proběhlo v hale základní školy. Kromě žáků a učitelů polské družební
školy, kteří se podíleli na všech aktivitách projektu, jsme přivítali také oficiální zástupce gminy
Kuzńia Raciborska a starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru. Zahájení byli přítomni také naši
hosté z družební školy v Rendsburgu. Žluté a modré oblečení většiny žáků při zahájení
symbolizovalo barvy EU, neboť projekt byl realizován v rámci mikroprojektů Euroregionu SILESIA
za finančního přispění evropských fondů pro regionální rozvoj.
Projekt probíhal ve dnech 9. 9. až 17. 9. a jeho hlavní náplní byly společné aktivity žáků naší školy a
žáků družebních škol, jejichž hlavním cílem bylo vzájemné poznávání a navazování přátelských
družebních vztahů. Žáci družebních škol byli ubytováni v rodinách našich žáků. Bez velice
významné pomoci rodičů žáků, kteří byli přímo do projektu zapojeni, bychom nemohli všechny
body projektu realizovat. Proto jim patří naše poděkování za výbornou spolupráci.
Aktivity probíhaly v areálu školy a dále v těchto lokalitách: Skanzen v Bolaticích, Rožnov pod
Radhoštěm - Valašské muzeum. Důvodem návštěvy bylo srovnání obou skanzenů - kulturního
dědictví našich předků, doplněné turistickým výletem lanovkou na Radhošť (Pustevny, socha
Radegasta, kaple sv. Cyrila a Metoděje). Štramberk - prohlídka historického náměstí, Zámecký vrch
- Trúba. Ostrava - prohlídka krajského města, národní kulturní památka - Dolní oblast Vítkovice.
Ze sportovních a pohybových aktivit jsme se zaměřili převážně na současně vyhledávané sporty,
které byly pro žáky zajímavé. Poslední den pobytu bylo uspořádáno společné celkové hodnocení
celé akce za účasti zainteresovaných žáků a jejich rodičů (rodičů našich i polských žáků
v prostorách bolatické školy).
Kdo kompostuje, nezlobí (grant obce Bolatice)
Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí – environmentální výchovu a úspěšně pokračuje
třetím rokem. Má pozitivní ohlas u žáků i ostatních pracovníků školy. Žáci se rychle naučili využívat
košů na bioodpad, a třídí tak všechny odpady do připravených nádob (sběrový papír, ostatní papír,
plasty).
Mistrovství Hlučínska ve florbale 2013
Dne 12. 11. 2013 se v hale základní školy konal 3. ročník turnaje s názvem „Mistrovství Hlučínska
ve florbalu“ žáků a žákyň základních škol. Tento turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na
podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) – Hlučín
Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý s každým.
Ze základních skupin postoupila dvě nejlepší mužstva, která se utkala v semifinálových kláních.
Ve skupině „A“ tyto příčky obsadily týmy Píště a Kobeřic, které se šesti body za dvě výhry
postoupily na úkor týmu z Hlučína, který uhrál rovněž šest bodů, ale vinou horšího skóre do bojů
o medaile nepostoupil. Ze skupiny „B“ se do semifinále kvalifikovaly Bohuslavice se třemi výhrami
a Oldřišov se dvěma výhrami. Titul ŠKOLNÍ MISTR HLUČÍNSKA 2013 vybojovalo družstvo Píště,
které v dramatickém finále dokázalo zdolat 2:0 družstvo Kobeřic, a stalo se tak v pořadí třetím
vítězem této soutěže.
Konečné pořadí družstev: 1. Píšť, 2. Kobeřice, 3. Bohuslavice, 4. Oldřišov, 5. Hlučín, 6. Bolatice,
7. Dolní Benešov, 8. Štěpánkovice.
Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva také
medaile a vítěz velký putovní pohár. Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se
také na chování v duchu fair play.
Kladné reakce ze strany účastníků nás velice těší, proto se již nyní těšíme na příští ročník turnaje.
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Evropský týden mobility
Tento projekt pořádá obec Bolatice. Účastní se ho rovněž děti MŠ a žáci ZŠ spolu se svými učiteli i
rodiči.
Projekt je zaměřen na tyto aktivity:
- sledování četnosti průjezdu aut obcí (žáci 9. ročníku)
- besedy vedení obce s žáky (třídění odpadů, čistota ovzduší, bezpečnost v obci)
- bezpečně do školy – žáci 5. ročníku řeší bezpečnou cestu do školy
- malování na asfalt (děti MŠ a mladší žáci)
- koloběžkové a in-line závody (pro všechny zájemce)
Vzhledem k nepříznivému počasí se některé aktivity uskutečnily v náhradním termínu.
Sběr starého papíru
První kolo soutěže mezi třídami proběhlo v říjnu, druhé kolo proběhlo v dubnu. Dohromady bylo
odevzdáno 36 460 kg starého papíru, což bylo skoro o tři tuny více než v minulém školním roce.
Vítězné třídy 5.A a 7.A získaly den ředitelského volna a s finančním přispěním obce Bolatice
podnikly výlet do ZOO Ostrava.
Recyklohraní
Škola pokračuje v realizaci recyklačního programu Recyklohraní. Cílem projektu je zvýšit povědomí
o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Každý žák
může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil, kalkulačku,
počítačové vybavení, baterie atd.). Koordinátorem projektu je paní učitelka Mgr. Alena Návratová.
Ovoce do škol
Po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně v rámci evropského projektu jednou měsíčně
zdarma balíček ovoce a zeleniny. Firma, která se na projektu podílela, připravila pro ně v únoru
také výbornou prezentaci s ochutnávkou, na které se žáci velice zajímavým způsobem dověděli
hodně poznatků o zdravé výživě.
Den zdraví
V úterý 8. října se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD Bolatice velice zajímavé akce v rámci Dne
zdraví, kterou pořádá každoročně obec Bolatice. Obohatili tak své znalosti o funkcích lidského
organismu a o důležitosti prevence při výskytu možných chorob. V pátek 25. října si žáci nižšího
stupně zpestřili výuku projektovým dnem, který se nazýval „Den zdraví“. Na jednotlivých
stanovištích ve třídách a školní tělocvičně měli žáci možnost diskutovat o návykových látkách,
třídili odpad, vyzkoušeli si být na chvíli nevidomými a zabývali se dalšími tématy, která se týkají
zdraví. Děti z pátých tříd připravily pro ostatní ovocný salát a jednohubky s mrkvovou
pomazánkou. Projekt proběhl již druhým rokem, svědčí to o velkém zájmu žáků a pozitivním
hodnocení této akce pedagogickými pracovníky.
Projekt Comenius – mezinárodní spolupráce
Naše škola uspěla s žádostí o grant v období 2013 - 2015. Název projektu je „Pracovní příležitosti
v Evropě“. Do projektu je zapojeno celkem šest škol z různých evropských zemí. Zapojené školy
během dvou let úzce spolupracují, a to jak elektronickou cestou, tak formou setkávání se na
jednotlivých partnerských školách.
V tomto období se na projektu podílí těchto šest škol:
1. Schule Altstadt Grund - und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg (Německo)
2. Colegio Publico Los Llanos (Španělsko)
3. 2nd Gymnasium of Aspropyrgos (Řecko)
4. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Rudach- Szkola Potdstawowa im Jana III Sobieskiego
w Rudach (Polsko)
5. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace
6. Brückenschule, Neue Mittelschule der Stadt Wien (Rakousko)
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První setkání v září organizovala naše škola. Přivítali jsme 3 učitele a 3 žáky z Vídně, 3 učitele a
4 žáky z Rendsburgu, 2 učitele a 10 dětí z Rud, 3 učitele z Torrox Costa a jednoho z řeckých Atén.
Během této návštěvy stihli naši hosté navštívit Lanex, domácí pivovar v obci Rohov, Dolní oblast
Vítkovice aj. Rovněž jsme byli přivítáni na obecním úřadu a prošli jsme významná místa
v Bolaticích. Na setkáních byla, mimo hlavní cíle projektu, pro naši školu přínosem zejména
výměna zkušeností v oblasti vzdělávání v různých zemích Evropy. V únoru jsme vycestovali na
školu v Torrox Costa a v květnu na školu ve Vídni. V obou těchto mobilitách jsme se věnovali
mapování pracovních příležitostí v hostitelských zemích a navštívili jsme podniky z různých oblastí.
Žáci zahraničních škol byli ubytováni v rodinách našich žáků. Za tuto vstřícnost a aktivní pomoc jim
ještě jednou moc děkujeme. Tito žáci měli, nebo v následujícím školním roce budou mít možnost
navštívit školu svých kamarádů v zahraničí.
Beseda o Vietnamu
Velice zajímavé bylo povídání o Vietnamu doplněné i ukázkami tamějších jídel a oblečení. Účastnili
se žáci 5. až 9. ročníku. O svém cestování vyprávěl pan Lukáš Herudek.
Lyžařsko-snowboardový kurz
V polovině února se žáci 7. tříd vypravili na lyžařsko-snowboardový kurz do Ski areálu Grúň ve
Starých Hamrech. I přes značně jarní teploty se podařilo program uskutečnit. Všichni žáci zvládli
teoretické i praktické základy. Výuka lyžování i snowboardingu byla zajištěna kvalifikovanými
instruktory.
Kurz plavání
Výuky plavání se účastní žáci 3. a 4. ročníku, výuka probíhá v Aquaparku Buly arény v Kravařích.
Kurz probíhá ve spolupráci s Plaveckou školou Hastrmánek.
Setkání generací
V prosinci se konalo ve škole již tradiční setkání zástupců různých generací. V příjemné
předvánoční atmosféře se neslo povídání deváťáků s našimi hosty o tom, jak se žilo dříve a jak
dnes, jaké vánoční dárky dostávali, jak trávili svůj volný čas, jak se rozhodovali pro svá budoucí
povolání. Děkujeme manželům Slivkovým, paní Barbaře Plaskurové se synem Jonášem a panu
starostovi Mgr. Herbertu Paverovi za to, že věnovali svůj čas našim žákům a byli ochotni podělit se
o své zkušenosti a vzpomínky.
Křesťanská výchova
V rámci projektu „Pomoc misiím 2013“ žáci prodávali v kostele výrobky, jež vyrobili ve škole
v křesťanské výchově, pracovních činnostech nebo družině. Sbírka byla určena na pomoc misiím
pro naši bolatickou rodačku - sestru Barboru do Paraguaye. Vybralo se 20 341,- Kč. V adventu
proběhl projekt „Putování do Betléma se starozákonními postavami“. Proběhlo 12 setkání na
rorátech, které byly zaměřeny na seznámení s 12 postavami Starého zákona. Pravidelně se
účastnilo více než 60 dětí nižšího i vyššího stupně. Po mších byla zajištěna pro děti společná
snídaně ve školní jídelně.
Canisterapie
Žáci vyššího stupně se zúčastnili besedy, kterou pro ně připravila paní Šárka Blokeschová. Kromě
zajímavého povídání mohli vidět i praktické ukázky výcviku psů.
Besídky pro rodiče
Vánoční besídky pro rodiče připravili žáci nižšího stupně (třídy 3.A, 3.B, 1.A a 1.B) pod vedením
svých třídních učitelek. Velice pěkná vystoupení žáků pak byla doplněna „pracovní dílnou“ (žáci
společně s rodiči vyráběli vánoční ozdoby) nebo jinými vhodnými aktivitami. Ke konci školního
roku si žáci 3.A znovu připravili pro rodiče velice pěkný program, ve kterém předvedli své herecké
a pěvecké umění.
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Vánoční zpívání
Před Vánocemi si žáci vyššího stupně společně zazpívali na chodbě školy. Každá třída si připravila
koledu nebo píseň, žáci 9. ročníku zpestřili program i tancem. Toto pěkné rozloučení před
vánočními prázdninami organizovala paní učitelka Mgr. Věra Güntherová.
Ukázka sokolnictví
ZŠ Bolatice navštívila skupina Vancoš, která se zabývá ukázkami sokolnictví. Sokolnickou show
zhlédli děti z mateřské školy i žáci nižšího a vyššího stupně. Vystoupení bylo velmi zábavné, ale i
poučné. Žáci měli možnost seznámit se s orly, se supem, s káňaty, s jestřáby, se sovami či
s kondorem. Ukázky byly doplněny velice zajímavým výkladem člena skupiny Vancoš.
Adopce na dálku
V rámci Vánočních trhů se v kulturním domě uskutečnila prodejní výstavka výtvarných prací žáků.
Výtěžek z prodeje byl použit na nákup výtvarných potřeb pro žáky a na úhradu školného námi
„adoptovaného“ indického chlapce Robina. „Adopce na dálku“ je forma dobročinnosti, jejíž
podstatou je pravidelná finanční podpora chudých dětí za účelem jejich vzdělávání. Podle zprávy,
kterou jsme obdrželi, Robin úspěšně ukončil základní vzdělání a pokračuje v dalším studiu na
vyšším stupni. Chlapce budeme ve studiu i nadále podporovat.
V rámci dalšího kulturního vyžití žáci navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde zhlédli představení
„Sněhurka“ (pro 1. až 5. třídy), „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“ (pro žáky vyššího
stupně). V KD Bolatice to bylo představení „Sněhulka a Bambulín“ (pro žáky nižšího stupně) a
pohádkový příběh „Král lesa“ (1. a 2. třídy) a „Broučci“ (1. a 2. třídy). V kině Bolatice se na závěr
školního roku promítaly filmy „Ledové království“ a „Hobit“.
Mezi výchovné programy patřily:
Beseda s gynekologem – určena dívkám 6. a 7. tříd (beseda o dospívání dívek)
Hasík – určen žákům 2. a 6. ročníku
Na těchto výukových programech se podílejí odborníci na určenou tematiku, a proto jsou velice
vhodným zpestřením výuky s pozitivními důsledky.
K častým aktivitám žáků v rámci výuky patří také návštěva knihovny v Bolaticích. Proběhlo např.
autorské čtení Jana Opatřila, kdy žáci 2. - 4. ročníku navštívili naši knihovnu. Představil dětem tři
díly své knihy o kapru Metlíkovi. Autor měl pro děti připraveno mnoho poutavých ukázek a
zajímavých dotazů. Ke konci školního roku byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni na
čtenáře. Tato akce probíhala v obřadní síni OÚ Bolatice.

Výsledky soutěží a olympiád pro žáky
Žáci se zúčastnili i soutěží v okresních kolech, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků:
Zapojili se do těchto soutěží:
Olympiáda z dějepisu
Matematická soutěž KLOKAN
Olympiáda z jazyka českého
Matematická olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu
Biologická olympiáda
Zahrádkářská soutěž
Šachový turnaj
Eurorébus
Recitační soutěž
Olympiáda z jazyka anglického
Nejúspěšnějším žákem školy v tomto školním roce byl jednoznačně žák 7.B třídy Marek Zajíček.
V Biologické olympiádě se po postupu z okresního kola v konkurenci nejlepších 28 žáků
z Moravskoslezského kraje umístil na konečném 5. místě. V Olympiádě z dějepisu si 3. místem
v okresním kole opět zajistil postup do krajského kola, ve kterém obsadil 13. místo. V Olympiádě ze
zeměpisu obsadil rovněž výborné 6. místo. V Olympiádě ze zeměpisu byl také velice úspěšný žák
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6.A třídy Josef Šimeček, který se v okresním kole umístil na 4. místě. Žákyně 9. třídy Ivana
Šimečková získala 4. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka.
Eurorébus (aneb škola hrou s Českou spořitelnou) je soutěž pro vyšší, ale nově i pro nižší stupeň
základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Celý školní rok žáci plní na počítači úkoly, za
které dostávají body. V dubnu dostaly nejlepší třídy pozvánky do krajského kola v Opavě, kde
soutěží tři zástupci třídy. Třída 7.A slavila úspěch - skončila na 3. místě a postoupila do celostátního
kola v Praze. Členové týmu: Michael Ceplý, Michal Krettek a Tereza Moravcová. Ve velké
konkurenci se pak umístili na 33. místě, což bylo asi v polovině ze všech zúčastněných škol.
Žáky nižšího stupně velice zaujaly i netradiční soutěže, které byly pro ně organizovány. Soutěž
„Švihadlový král“ je určena těm, kteří dobře ovládají skákání přes švihadlo a v soutěži „Házedel“
mohou žáci předvést své umění v házení různých papírových vlaštovek, které si sami zhotoví.
Většina žáků naší školy se každoročně zapojuje i do mnoha sportovních soutěží. Během školního
roku probíhají turnaje na úrovni tříd (utkání a miniturnaje v rámci tříd), škol, okresů, krajů a
republiky. Tyto sportovní aktivity jsou pořádány většinou samotnou školou nebo Asociací
školních sportovních klubů České republiky (AŠSK).
Soutěže, kde se našim družstvům nebo jednotlivcům podařilo postoupit:
- ČEZ street hockey – 4. místo z krajů Moravskoslezského a Olomouckého
- florbal - (4. - 5. třída) - 9. místo v kraji
V novém sportovním areálu školy se na podzim konal Velký sportovní den. Zde si mohli všichni
zájemci vyzkoušet svou sportovní (fyzickou) zdatnost ve splnění Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV). Tento desetiboj se skládal z následujících disciplín: běh na 60 m, skok
daleký, hod medicinbalem, shyby na lavičce, přeskoky přes švihadlo, trojskok z místa, kliky, sedylehy, vrh koulí, běh s driblingem. Dle dosažených výsledků v jednotlivých disciplínách byly
přiděleny body a součtem všech bodů se dalo dosáhnout na zlatý, stříbrný nebo bronzový odznak.
V jednotlivých věkových kategoriích bylo pro dosažení stupně odznaku nutno nasbírat jiný počet
bodů. Za velmi příznivého počasí se na sportovištích vystřídalo přibližně dvě stě lidí a všech deset
disciplín splnilo přesně 119 účastníků. Na bronzový odznak dosáhlo celkem 35 účastníků, na
stříbrný pak 11 soutěžících. Zlatou tečku napsala na samotný závěr sportovního dne Barbora
Straková, žákyně třetí třídy naší školy, které se podařilo získat Zlatý odznak všestrannosti. Její
výkon byl po zásluze odměněn zlatou medailí. Všem účastníkům patří zasloužený hold a uznání za
jejich snahu a nezměrné úsilí, protože splnit všech deset disciplín v jednom dni bylo opravdu
náročné. V tomto sportovním zápolení budeme pokračovat i příští roky.

Zájmová činnost pro žáky
Pro žáky byly organizovány tyto zájmové kroužky:
Angličtina pro 2. třídu
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová
Angličtina pro 2. třídu
Mgr. Marta Brandysová
Biologické praktikum
Mgr. Kamila Dominiková
Matematický klub
Mgr. Markéta Wránová
Výtvarný
Bc. Šárka Gargošová
Výtvarný
Mgr. Silvie Běláková
Výtvarný
Hana Nawrathová
Keramika
Jana Baarová
Vaření
Bc. Šárka Gargošová
Hudební
Mgr. Věra Güntherová
Bohoušek – sbor
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová
Dramatický
Mgr. Jana Kubatková
Žurnalistický
Mgr. Ivana Kramářová
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Turistický klub
Dopravní
Basketbal
Badminton
Sportovní
Šachy
Florbal
Florbal

Mgr. Markéta Wránová
Mgr. Pavel Pavera
Karel Ostárek
Pavel Koch
Mgr. Jana Halfarová
Mgr. Pavel Pavera
Ondřej Ballarin
Mgr. David Neuvald

Zároveň mají žáci možnost navštěvovat i kroužky, které nespadají přímo pod záštitu školy, ale jsou
určeny pro její žáky. Jednalo se o zájmovou činnost pořádanou CVČ Kravaře nebo spolky, například
Taneční kroužek, Horolezecký kroužek, Zumba aj.

b) Školní družina (ŠD)
Součástí školského výchovně-vzdělávacího systému je školní družina, která zabezpečuje žákům
náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či
do jiných zájmových aktivit. V Bolaticích má školní družina dlouholetou tradici a plní významnou
úlohu na 1. stupni ZŠ. V tomto zařízení se děti mladšího školního věku seznamují s bohatou škálou
zájmových aktivit. Program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi plánovaly a
realizovaly takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci naplňovat jejich
potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd.
Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno ve školní družině v Bolaticích 100 dětí, které byly
rozděleny do 4 oddělení:
1. oddělení - vychovatelka Veronika Rinková, od 1. 1. 2014 Jana Baarová, od 18. 6. 2014 Bc. Zuzana
Klöslová
2. oddělení - vychovatelka Marcela Halfarová
3. oddělení - vychovatelka Petra Ballarinová
4. oddělení - vychovatelka Marta Antošová
Ve ŠD se děti učily mimo jiné odpočívat a relaxovat, rozvíjely své zájmové dovednosti a schopnosti.
Základem všech těchto činností je hra, která tvoří základní témata i metody celého programu ŠD.
Každé oddělení pracovalo samostatně ve svém celoročním projektu:
1. oddělení – „ZAČÍT SPOLU“
2. oddělení – „VYPLOUVÁME“
3. a 4. oddělení – „KLUCI A HOLKY Z JEDNÉ DRUŽINY“
Již tradiční akcí ŠD se stalo „Vítání prvňáčků“, které se uskutečnilo na sklonku měsíce září. Tuto akci
si připravilo nejstarší oddělení a děti si akci samy organizovaly. Na závěr předaly nejmladším dětem
malé dárky s přáním, aby se pro ně družina stala místem radostného setkávání a poznávání.
Na podzim ještě proběhla akce „Čáry máry fuk“. Tato podzimní slavnost byla definitivní tečkou za
tímto ročním obdobím a uskutečnila se ve všech odděleních ŠD. Náplní této akce byla nejenom
témata a činnosti charakteristické pro tento čas, ale děti si také vyzkoušely práci s enkaustickou
žehličkou, tvořily z barevné modelovací hmoty Fimo, zapouštěly barvy, lisovaly listy apod. Zábavou
bylo i „čarování s kouzelnou hůlkou“, které jsme spojili s pokusem o veselé rýmování.
Mezi již tradiční akce ŠD patří návštěva Mikuláše a Vánoční odpoledne pro děti. V tomto čase jsme
mj. poslouchali a zpívali vánoční písně a koledy, připomenuli jsme si zvyky, tradice a obyčeje
z dávných dob, ale také jsme se vzájemně obdarovávali.
V zimě se ještě uskutečnil 3. ročník „Zimní olympiády“, do které se poprvé zapojily i nejmladší děti.
Jednotlivé soutěže připomínaly zimní sporty, a tak si děti mohly v hale a tělocvičně ZŠ vyzkoušet
zábavnou formou např. skoky z můstků, jízdu na bobech, krasobruslení, hokej, biatlon apod.
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V březnu proběhla společná akce rodičů a dětí pod názvem „Rozloučení se zimou, která vlastně
letos vůbec nebyla“. Děti z druhého oddělení ŠD si připravily pro rodiče veselé básničky
M. Kratochvíla z knihy „Pes nám spadla“. Jednalo se o humorné verše, které děti ještě umocnily
tím, že k nim zhotovily své ilustrace. Na závěr byla předvedena dramatizovaná pohádka a s rodiči si
děti vyrobily jednoduchý dárek.
Na jaře se pak jedenáctičlenné družstvo naší ŠD zúčastnilo již 20. ročníku mezidružinové okrskové
soutěže „Hry bez hranic“, která se konala v tělocvičně ZŠ Kravaře. Soutěžilo se opět v netradičních
sportovních disciplínách, které vyžadovaly nejen hbitost a sportovní nadání, ale také trpělivost,
obětavost a smysl pro čestnost.
Během jarních měsíců měla také každá třída svůj specifický program. A tak si děti mohly mj.
vyzkoušet práci s keramickou hlínou, batikovali jsme trička, proběhl turnaj ve společenských hrách
a turnaj dvojic v badmintonu. Atraktivní byla práce s mikroskopem, jehož prostřednictvím děti
pozorovaly louku pod lupou.
Závěr školního roku patřil již 2. ročníku celodružinové zábavné akce „Sympaťák/Sympaťačka ŠD“.
Závěrečná show proběhla v tělocvičně ZŠ, kde nám vítězové třídních kol předvedli svůj talent a um
v různých disciplínách.
Poslední zmínka patří charitativní akci „Na pomoc chudobným dětem“, které se účastníme již
několik let. V zájmových činnostech děti vyrobily jednoduché dárky z papíru - přáníčka, záložky do
knížek, tašky apod. Tyto předměty se pak prodávaly ve skanzenu v charitativním obchůdku a
výtěžek této akce posloužil k zakoupení školních a výtvarných pomůcek pro děti do Paraguaye.

c) Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ (170 dětí), stravování žáků ZŠ
(průměrně 250 obědů) a zaměstnanců organizace (průměrný počet 60 obědů). V doplňkové
činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ – v průměru 65).
Prostřednictvím školní jídelny je rovněž zajištěn pitný režim pro děti, které navštěvují školní
družinu, a pro děti mateřské školy při pobytu ve škole nebo na školní zahradě. Pracovnice školní
kuchyně se také podílely na zajišťování některých akcí školy nebo akcí pořádaných obcí Bolatice
(Společenský ples, Dětský den, Den zdraví). Ze sponzorských darů dodavatelů potravin jsou dětem
připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo Dni dětí.

d) Mateřská škola (MŠ)
V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 169 dětí (25 dětí v MŠ
Borová), do ZŠ odešlo 54 dětí, 11 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti
rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. Čtyři děti byly letos vedeny jako
integrované. Byl pro ně vypracován individuálně vzdělávací program, paní učitelky spolupracovaly
s rodiči a SPC pro vady řeči v Opavě.
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek.
V červnu 2014 se na Borovou po mateřské dovolené vrátila p. uč. Šárka Opoloná, p. uč. Zuzana
Klöslová přešla do školní družiny. O úklid se staralo šest uklízeček, které zajišťovaly i výdej stravy.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já
s tebou, my všichni společně“. Jednotlivé třídy mají vypracovány své třídní vzdělávací programy
(TVP), které jsou přizpůsobeny dané věkové skupině dětí, jejich zájmům a potřebám. Obsah
výchovné práce je realizován formou her, řízených a spontánních činností. Při práci s dětmi
preferujeme prožitkové a situační učení. Během roku jsou tyto TVP podle potřeby obměňovány a
doplňovány. Délka jednotlivých témat je zpravidla 14-ti denní, ale často se přizpůsobuje zájmu
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dětí. Děti mají také možnost navrhnout si některá témata samy. V souladu s analýzou loňského šk.
roku a s názvem ŠVP jsme si i pro letošní rok stanovili tyto cíle:
1. Poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit – tento cíl se nám v letošním roce dařilo
naplňovat. Pohybové aktivity byly ve všech třídách zařazovány denně buď formou her, PH, nebo
HPH s využitím pomůcek, tradičního i netradičního náčiní či nářadí. Zařazovali jsme pravidelně také
zdravotní, posilovací a protahovací cviky. Podle možností jsme zejména v zimních měsících
využívali školní tělocvičnu a malou tělocvičnu 3. třídy. Dovolilo-li nám počasí, trávili jsme s dětmi co
nejvíce času venku, ať již na školkovské zahradě, procházkách po okolí či na sportovním hřišti u ZŠ.
Děti z Borové, kromě pravidelných pěších výletů do okolí a na akce v Bolaticích, mohly na zahradě
MŠ využívat nové průlezky, balanční plochy a horolezeckou stěnu. Nově jsme také v odpoledních
hodinách nabídli rodičům v Bolaticích i Borové kroužek gymnastiky SK Gymnastika Špičková.
Rodiče tuto možnost využili a hodnotili ji velmi kladně. Také letos se děti zúčastnily týdenního
lyžařského kurzu na Vaňkově kopci a kurzu plavání.
2. Prostřednictvím činností vtahovat do užší spolupráce zákonné zástupce dětí
3. Prohloubit spolupráci se ZŠ a ŠD
4. Větší zaměření na environmentální výchovu – ve všech třídách bylo během roku zařazováno
množství aktivit a pokusů, pomocí nichž si děti uvědomovaly důležitost životního prostředí, jeho
proměnlivost a pestrost. Formou prožitkového učení (sázení semínek, pozorování klíčení rostlin,
starost o živočichy, různé pokusy, hrabání listí a úklid zahrady, třídění odpadků) jsme se snažili u
dětí pěstovat kladný vztah k přírodě. O tom, že tato problematika patří v naší MŠ mezi priority,
svědčí i zapojení se do projektu na tvorbu přírodní zahrady. S její realizací se začalo na konci
školního roku.
MŠ nabízela dětem možnost rozvoje dovedností v kroužcích:
„Flétnička“ - vedla p. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 31 dětí, z toho 7 dětí z 1. třídy ZŠ. Na konci
šk. roku byl pro rodiče uspořádán koncert.
„Hallo“ - kroužek angličtiny, který vedly p. uč. Lucie Lukovicsová (Bolatice) a p. uč. Zuzana Klöslová
(Borová).
Logopedickou poradnu ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí vedla p. uč. Jarmila Mlýnková.
Kroužek gymnastiky probíhal v Bolaticích i na Borové, vedly jej zkušené trenérky SK Gymnastika
Špičková.
Klubíčko bylo určeno dětem, které nenavštěvují MŠ, a jejich rodičům. Probíhalo v MŠ Borová pod
vedením p. uč. Ivety Komárkové a Zuzany Klöslové.
Pobyt dětí v MŠ výrazně zpestřily i akce v rámci dopoledního programu jako:
Divadelní představení − pravidelně k nám se svými pohádkami jezdí divadlo Smíšek a divadlo
Šikulka, se svou školičkou kouzel přijel kouzelník Aleš Krejčí a kouzelníci Kellner. Loutkové divadlo
v Opavě navštívily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy, viděly pohádku Jak šlo vejce na vandr. Divadelní
soubor Cylindr přijel s pohádkou Honza a lesní skřítek, do KD jsme pozvali v rámci spolupráce i děti
z 1. třídy ZŠ. Děti se zúčastnily představení Michal je kvítko v KD v Dolním Benešově.
Mikulášská nadílka − proběhla ve spolupráci s panem Tomášem Bezděkem, panem Jiřím Kupkou a
paní Šárkou Bezděkovou.
Vánoce v MŠ − začaly společným koledováním ve školní kuchyni, pak probíhaly ve třídách.
Den dětí − v rámci dopoledního programu proběhlo v jednotlivých třídách 30. května zábavné
dopoledne, společně pak děti v místním kině zhlédly pohádku Ledové království.
Výlety dětí − děti z 3., 4., 5., 6. a 7. třídy se zúčastnily Veselého sportování U Vodníka Slámy, Jo-Jo
park navštívily postupně všechny třídy. Děti z Borové navštívily Slezské muzeum v Opavě a zámek
v Kravařích.
Olympijské hry − sportovní dopoledne dětí 5. a 6. třídy v tělocvičně ZŠ.
Ukázka výcviku dravců − společně s dětmi ZŠ proběhla v areálu školy.
Návštěva solné jeskyně − nejstarší děti a děti z Borové jeskyni pravidelně navštěvovaly po dobu
jednoho měsíce.
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Návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD − nejstarší děti a děti z Borové.
Chrota vypráví − seznámení dětí s různými hudebními nástroji.
Mobilní planetárium − přijelo k nám planetárium s pohádkou „Jak měsíc putoval ke sluníčku na
návštěvu“.
Pes přítel člověka − se svými čtyřnohými kamarády nás navštívila paní Šárka Blokeschová.
Plavecký výcvik v Aquaparku v Kravařích − zapojilo se 35 dětí z Bolatic i Borové.
Lyžařský výcvik na Vaňkově kopci − v letošním roce lyžovalo 41 dětí.
Učitelky MŠ uspořádaly pro děti v MŠ i pro rodiče v rámci tříd řadu akcí:
Výroba „Skřítků podzimníčků“ − výstavka společné práce dětí a rodičů s využitím přírodnin,
zapojila se 4., 5. a 6. třída.
Putování za skřítky − pro děti a jejich rodiče připravily p. učitelky z 2. třídy.
Předvánoční posezení − proběhlo formou tvůrčích dílniček ve všech třídách.
Den matek − vystoupení pro maminky a babičky proběhlo v různých formách ve všech třídách.
Velký ohlas měla akce „Dobroty naší rodiny“, která se uskutečnila ve 2. a 5. třídě.
Přednáška PhDr. Daniela Trubky na téma „Školní zralost“ − byla určena rodičům předškoláků.
Koncert Flétniček − pro rodiče dětí, které chodily do kroužku.
Informativní schůzky spojené s ukázkou práce s dětmi − probíhaly ve třídách dle potřeby.
Slavnostní rozloučení se školáky − v rámci předškolních tříd spojené s „pasováním na školáky“.
Malý předškolák − byl určen rodičům, kteří váhali s nástupem svého dítěte do 1. třídy ZŠ. Paní
učitelky z beruškové a žabičkové třídy připravily pro děti a jejich rodiče 6 lekcí společné „přípravy“
na školu. Zúčastnilo se 17 dětí se svými rodiči.
Sportovní odpoledne pro celou rodinu − proběhlo v rámci rozloučení se školním rokem na školní
zahradě a zúčastnilo se jej 130 dětí se svými rodiči. Do organizace byli zapojeni také rodiče
z jednotlivých tříd.
MŠ Borová uspořádala pro děti i rodiče řadu akcí - Uspávání broučků s broučky, Masopustní
průvod Borovou, Čarodějnický rej, pro rodiče vánoční muzikál O jedličce a jarní muzikál Dvanáct
měsíčků.
Mezi další aktivity patřily akce:
Malování na asfalt a koloběžkové závody (v rámci Evropského týdne mobility) – bohužel se
neuskutečnilo z důvodu nepříznivého počasí.
Drakiáda – zúčastnilo se 102 dětí.
Vítání jara s módní přehlídkou – program připravila p. uč. Eva Paverová.
Vítání občánků – se svým programem vystoupily děti z 5. třídy.
Vystoupení pro seniory – program připravily děti z 6. třídy.
Den matek v obci – vystoupily děti ze 6. třídy.
Maškarní ples – akce pro všechny malé děti z obce.
Cesta plná pohádek – zúčastnilo se více jak 280 dětí nejen z Bolatic.
MŠ Borová - Drakiáda
- Maškarní rej
- Vystoupení na Kácení máje
Spolupráce se zákonnými zástupci
Jedním z cílů naší MŠ je vtahovat zákonné zástupce dětí do činností MŠ. Tento cíl se nám daří plnit
velmi dobře, protože jsme s rodiči v kontaktu ať už při příchodu dětí do MŠ, nebo při vyzvedávání.
Tento každodenní kontakt umožňuje informovat rodiče o pokrocích dítěte, případně ihned vyřešit
drobné problémy. Zejména velmi časté byly rozhovory s rodiči tam, kde to vyžadovala situace –
děti se zdravotním omezením (bezlepkové diety) či děti integrované. Na začátku školního roku byl
pro rodiče připraven Informační list, ve kterém byly uvedeny veškeré důležité věci týkající se
provozu MŠ. Další informace nachází rodiče na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách
MŠ. Rodiče jsme se snažili vtahovat do chodu školky formou zapojení do přípravy oblečení a
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pomůcek na různé netradiční dny a aktivity (skřítci podzimníčci, jablíčkový den, strašidlácký den,
výroba sněhuláčků, sestavování rodokmenů apod.). Velmi ochotně se také zapojili do akcí, které
jsme pořádali – Cesta za pohádkou, Sportovní odpoledne, ale také pomáhali s přípravou
vystoupení dětí na akce konané pro obec – Vítání jara, Vítání občánků, vystoupení pro seniory.
Intenzivnější je pak komunikace na předškolních třídách, kde se řeší nástup dětí do ZŠ a případné
odklady školní docházky. Lze říct, že i letos byla spolupráce velmi uspokojivá, pokud se nějaké
drobné problémy vyskytly, snažili jsme se vzájemně o jejich odstranění.
Spolupráce se ZŠ
Spolupráce je velmi úzká, p. uč. z předškolních tříd jsou přítomny zápisu dětí do 1. třídy ZŠ,
přínosná je i návštěva předškoláků v 1. třídách a ŠD. Hojně byla letos využívána tělocvična,
sportovní hřiště a dle potřeby jsme si půjčovali i různé didaktické pomůcky. Společně také zveme
na naše divadelní představení i děti z nižšího stupně.
Spolupráce se zřizovatelem
Kromě běžného zajišťování provozu MŠ se obec Bolatice podílela také na organizování a
sponzorování některých akcí pro děti, které MŠ pořádá (Maškarní ples, Malování na asfalt,
Sportovní odpoledne, Cesta plná pohádek aj.). Zřizovatel finančně podporuje činnost kroužků,
které vedou učitelky po své pracovní době.
Spolupráce s Dětskou organizací KONDOR
Probíhá zejména při organizování akcí pro děti (Maškarní ples, sportovní hry, Cesta za pohádkou).
Spolupráce s SDH
Tuto spolupráci využíváme zejména při akcích pro děti, na kterých je potřeba požární hlídka.
Některé třídy si také domluvily prohlídku hasičské zbrojnice.
Hospodaření školy v roce 2014
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2014 byly ve výši 29 380 639,41 Kč, celkové náklady pak měla škola
ve výši 29 224 248,64 Kč.
Výnosy školy tvořil příspěvek obce v celkové výši 2 659 000 Kč, příspěvek státu 22 738 260 Kč a
z vlastní činnosti školy 3 983 379,41 Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 činil 156 390,77 Kč, byl přerozdělen takto:
Fond odměn - 50 000 Kč a Fond rezervní - 106 390,77 Kč.
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6.8.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2014

Stolní tenis
- družstvo A postoupilo po loňských výkonech do krajského přeboru I. třídy

Hasičský sport
Družstvo malých borovských hasičů
- nejlepší mladí hasiči v okresu Opava a zároveň vicemistři Moravskoslezského kraje

Voltiž
Světové jezdecké dny v Normandii, Francie
- voltižní tým České republiky JK Voltiž Albertovec obsadil 11. místo z celosvětové konkurence
- členkami týmu byly Kateřina Kocurová, Veronika Nováková a Nella Stříbná

Atletika
Vojta Kolarčík – běh (sprint)
- dvojnásobný rekordman na Mistrovství České republiky juniorů v hale
Denisa Krejčiříková – běh
- 1. místo na Slezském maratonu v Dolní Lomné
- 1. místo na UTEX Półmaraton Energetyków
- 1. místo na Ostravském maratonu (půlmaraton)
- 1. místo na Bolatické dvacítce
- 2. místo na Ostravském maratonu (půlmaraton)
- 2. místo na Oseckém půlmaratonu, memoriál M. Čmocha
- 3. místo na Salomon Slezský Maraton
- 3. místo na Memoriálu Františka Ohery (půlmaraton)
- 4. místo na Slezském maratonu v Dolní Lomné
- účast na ultramaratonu v extrémním běhu v Chamonix
Ivona Krejčiříková – běh
- 2. místo na UTEX Półmaraton Energetyków
- 2. místo na Bolatické dvacítce
- 3. místo na Ostravském maratonu (půlmaraton)
- 3. místo na Jarní desítce
- 4. místo na Salomon Slezský Maraton
- 6. místo na Ostravském maratonu (půlmaraton)
Vojta Schneider – atletika – běh
- 1. místo na Mezinárodním mítinku na 3 000 m
- 1. místo na Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a
starších žákyň na 3 000 m
- 1. místo na Bolatické dvacítce
- 2. místo na Velké ceně Opavy na 1 500 m
- 3. místo na Mistrovství republiky mužů a žen do 22 let na 5 000 m
- 3. místo na Velké ceně Tábora na 3 000 m
- 3. místo na Päť stretnutie Športových gymnázií na 3 000 m
- 4. místo na Mistrovství republiky mužů a žen do 22 let na 3 000 m
- 4. místo na Velké ceně Nového Města nad Metují na 5 000 m
Tomáš Freit – fotbal
- reprezentant ČR do 17 let v kopané
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2014

Hospodaření obce Bolatice za rok 2014
PŘÍJMY
OdPa

1019
2143
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3699
3722
3725
3729
3745
4351

Položka

Název

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1351
1355
1361
1511
2460
4111
4112
4113
4116
4122
4129
4134
4139
4213
4216
4218

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejných prostranství
Odvod loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček
Neinvestiční přijaté transfery
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Neinvestiční transfery ze státních fondů
Ostatní neinv. transfery ze st. rozpočtů
Neinv. transf. od krajů - hasiči, územní plán
Ostatní neinv. transfery od rozp. území
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Invest. transfery přijaté ze státních fondů
Ostatní inv. př. transfery ze SR
Investiční převody z Národního fondu
Ostatní zemědělská a potravin. činnost
Cestovní ruch
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda - vodné
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
Základní škola
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ost. záležitosti sděl. prostř. - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost - koupaliště
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk. komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba

Schválený rozpočet
8 300 000,00
700 000,00
950 000,00
9 700 000,00
1 000 000,00
18 750 000,00
5 000,00
60 000,00
3 000,00
150 000,00
200 000,00
250 000,00
1 800 000,00
670 000,00
0,00
2 413 000,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
160 000,00
80 000,00
0,00
3 600 000,00
1 100 000,00
30 000,00
2 000,00
12 000,00
2 850 000,00
4 200 000,00
160 000,00
65 000,00
3 000,00
25 000,00
150 000,00
310 000,00
70 000,00
200 000,00
370 000,00
570 000,00
732 000,00
20 000,00
11 730 000,00
100 000,00
1 400 000,00
800 000,00
50 000,00
0,00
460 000,00
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Upravený rozpočet
9 500 000,00
200 000,00
1 100 000,00
10 500 000,00
1 010 000,00
20 000 000,00
5 000,00
60 000,00
5 000,00
160 000,00
220 000,00
290 000,00
1 900 000,00
550 000,00
138 660,00
2 413 200,00
193 126,00
1 883 500,00
695 820,00
2 000,00
8 500 000,00
240 000,00
180 000,00
3 500 000,00
0,00
30 000,00
32 000,00
27 000,00
3 550 000,00
4 200 000,00
210 000,00
65 000,00
3 000,00
25 000,00
450 000,00
310 000,00
70 000,00
200 000,00
370 000,00
570 000,00
922 000,00
20 000,00
2 390 000,00
100 000,00
1 400 000,00
800 000,00
60 000,00
4 400,00
460 000,00

Skutečnost
k 31. 12. 2014
9 500 006,63
199 460,13
1 066 773,55
10 210 977,96
1 009 660,00
19 989 974,75
3 999,00
63 825,00
5 640,00
157 914,37
221 638,25
291 725,00
1 897 280,00
521 602,00
138 660,00
2 413 200,00
193 054,30
1 883 246,53
695 820,00
2 000,00
8 497 417,00
136 320,70
180 000,00
3 499 043,45
0,00
39 638,00
35 550,00
23 781,00
3 430 143,15
4 254 461,42
191 798,94
54 044,00
2 534,00
27 994,50
445 318,54
287 890,00
76 037,90
181 500,00
361 639,58
614 691,93
923 883,36
30 463,00
1 484 660,00
100 000,00
1 427 564,00
619 025,54
84 406,00
4 344,00
455 635,00

4359
5311
5512
6171
6310

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolnická část
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací

Příjmy roku 2014
Tř. 8

8123
8115
8115
8901

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky BÚ fondů k 31. 12. 2013
Zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2013
Operace z přenesené daňové povinnosti

Příjmy 2014 celkem

0,00
5 000,00
125 000,00
105 000,00
145 000,00

75 000,00
5 000,00
170 000,00
125 000,00
145 000,00

41 161,00
600,00
170 860,00
121 702,70
111 893,21

74 760 000,00

80 034 706,00

78 382 459,39

2 400 000,00
1 450 000,00
500 000,00

13 486 270,35
1 450 000,00
65 517,62

12 578 125,75
1 275 571,61
239 946,01
725 166,48

79 110 000,00

95 036 493,97

93 201 269,24

Hospodaření obce Bolatice za rok 2014
OdPa
1014
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2339
3113
3299
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3635
3639
3719
3722
3729
3745
4351
4359
5311
5512
6112
6115
6117
6171
6310
6320

Položka

VÝDAJE
Schválený
rozpočet

Název
Ozdravení hospodářských zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež. pozem. komun. - chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Záležitosti vodních toků - hráze
Základní škola
Ostatní záležitosti vzdělávání
Činnosti knihovnické
Obnova a zachování kulturních památek
Činnost registrovaných církví a nábožen.
Rozhlas
Ost. zálež. sděl. prostředků - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury v obci
Sportovní zařízení v obci
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost - koupaliště
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Ostatní rozvoj bydlení - půjčky FRB II.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Osobní asist., pečovatelská služba - DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev územ. samospráv
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

100

80 000,00
640 000,00
9 300 000,00
4 260 000,00
240 000,00
1 750 000,00
3 760 000,00
330 000,00
7 300 000,00
200 000,00
1 082 000,00
250 000,00
550 000,00
125 000,00
200 000,00
1 220 000,00
1 445 000,00
1 030 000,00
5 000,00
1 020 000,00
1 000 000,00
270 000,00
380 000,00
1 510 000,00
500 000,00
1 260 000,00
1 280 000,00
400 000,00
4 110 000,00
80 000,00
2 200 000,00
810 000,00
2 100 000,00
327 000,00
160 000,00
600 000,00
1 770 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
6 460 000,00
730 000,00
185 000,00

Upravený
rozpočet
80 000,00
640 000,00
9 810 000,00
4 460 000,00
240 000,00
1 750 000,00
2 760 000,00
330 000,00
8 260 000,00
200 000,00
1 082 000,00
290 000,00
510 000,00
125 000,00
200 000,00
1 420 000,00
1 445 000,00
1 030 000,00
5 000,00
1 020 000,00
1 002 000,00
270 000,00
380 000,00
1 580 000,00
500 000,00
1 302 000,00
1 480 000,00
523 000,00
2 370 000,00
80 000,00
2 300 000,00
3 070 000,00
3 700 000,00
327 000,00
160 000,00
600 000,00
1 897 511,00
2 100 000,00
72 380,00
73 680,00
6 460 000,00
840 000,00
195 000,00

Skutečnost
k 31. 12. 2014
66 786,50
163 222,25
9 358 685,48
3 131 125,78
176 138,95
1 607 643,49
2 748 431,66
260 416,00
8 254 013,39
128 384,39
889 963,54
288 253,00
495 536,00
30 162,18
189 861,00
1 371 451,90
1 408 045,71
804 054,86
3 000,00
1 012 135,45
860 119,77
231 235,89
286 992,17
1 565 758,53
500 000,00
1 300 072,44
1 460 297,91
522 720,00
1 751 495,07
0,00
2 250 064,00
3 063 233,40
3 058 008,41
269 622,84
117 000,00
563 148,00
1 646 507,26
1 955 017,12
72 376,27
50 715,00
6 373 330,18
594 273,93
192 940,00

6330
6399
6402
6409

Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti

Výdaje 2014 celkem
Tř. 8

8124
8124
8124
8124
8124
8124
8124

Splátky kons. úvěru - výstavba v obci
Splátky kons. úvěru - rekonstrukce ZŠ
Splátky úvěru na INV u nádraží
Splátky inv. FVE a další INV
Splátky úvěrů na zametací stroj HAKO
Splátky úvěru refin. na INV u nádraží
Splátky půjčky na FRB

8115
8115
8115
8115

Základní BÚ u ČNB
Základní BÚ u KB, a.s.
Základní BÚ k FVE příjmům
Sociální fond

Splátky úvěrů v r. 2014 celkem

8115

240 000,00
1 750 000,00
10 000,00
344 000,00

8 740 000,00
2 700 000,00
12 792,00
2 710 860,62

8 633 737,70
2 678 630,51
12 792,00
177 763,00

65 363 000,00

81 103 223,62

72 575 162,93

1 538 000,00
1 364 000,00
7 700 000,00
1 140 000,00
1 000 000,00
0,00
1 005 000,00

1 538 000,00
1 364 000,00
7 386 270,35
1 140 000,00
0,00
1 500 000,00
1 005 000,00

1 537 824,00
1 364 000,00
7 386 270,35
1 140 000,00
0,00
1 500 000,00
1 000 000,00

13 747 000,00

13 933 270,35

13 928 094,35
479,91
5 986 639,32
270 129,72
144 305,70

Fond rozvoje a bydlení

296 457,31

Zůstatky na účtech celkem

6 698 011,96

Výdaje 2014 + konečný stav

79 110 000,00

95 036 493,97

7.1.1. Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Bolatice
Příjmy
Příděl do fondu

Rozpočet
160 000,00

190 414,56

0,00

0,00

160 000,00

190 414,56

Splátky půjček
Celkem v Kč

Skutečnost

Počáteční stav k 1. 1. 2014

102 445,14

Vydání

Rozpočet

Skutečnost

Příspěvek na stravování

40 000,00

33 149,00

Schůzová činnost, kultura a sport

10 000,00

17 805,00

Příspěvek na dovolenou

32 000,00

29 000,00

Příspěvek na ošatné

32 000,00

23 500,00

Příspěvek na penzijní poj.

36 000,00

34 600,00

0,00

0,00

10 000,00

10 500,00

Soc. výpomoc návratná

0,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

0,00

0,00

Rezerva

0,00

0,00

40 000,00

33 149,00

160 000,00

148 554,00

Půjčky
Odměny a dary

Příspěvek na stravování
Celkem v Kč
Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2014
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144 305,70 Kč

93 201 269,24

7.1.2. Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2014
Počáteční stav k 1. 1. 2014 FRB I.+ II.

1 173.126,47

Půjčky poskytnuté občanům – 8 zájemců

-500 000,00

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB II.

628 274,00

Úroky kreditní z účtů FRB I. + II.
Bankovní poplatky z účtů FRB I. + II. a úroky
placené

3 750,84
-8 694,00

Splátka celé půjčky občanovi

-1 000 000,00

Přesun financí z FRB na použití na účet KB

400 000,00 Kč

Úrok za poskytnutí půjčky půjčiteli

10 000,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB II. u České spořitelny

296 457,31 Kč

7.1.3 Získané dotace a příspěvky v roce 2014
Název dotace

Hodnota v Kč
50 000,00

50 000,00

Dotace „HASIČŮM BOLATICE“

188 100,00

188 100,00

Dotace „NA ATIKU - INV OD MSK“

107 720,00

107 720,00

Dotace „ÚZEMNÍ PLÁN PRO BOLATICE“

400 000,00

400 000,00

Dotace „NA KOMPOSTÉRY“

107 428,30

107 428,30

Dotace „NA VOLBY DO EP“

73 680,00

50 715,00

Dotace „NA VOLBY DO ZASTUPITELSTEV“

64 980,00

65 429,27

Dotace „EKOLOGICKÉ HŘIŠTĚ“

2 318 471,75

2 318 471,75

Dotace „ZAMETACÍ STROJ HAKO“
Doplatek dotace „DOSTUPNOST
KNIHOVNY“

1 196 277,14

1 196 277,14

41 260,00

41 260,00

17 125,46

17 125,46

4 565 042,65

4 542 526,92

Dotace „HASIČŮM BOLATICE NA MZDY“

Doplatek dotace „SKANZEN“
CELKEM přijaté dotace v roce 2014

7.2.

Skutečně čerpáno

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky

Pohledávky za odběrateli

Účet

Stav k 31. 12. 2014

Srážkové vody k 31. 12. 2014

311.0001

282 781,89

vyúčt. k podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2014

311.0015

243 043,00

vyúčt. vody podnikatelům

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

1 341 320,00

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

28 678,00

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

13 523,00

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

9 770,00
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vyúčt. vody občanům
roční vyúčt. vodného a
stočného za rok 2013
roční zúčt. vodného a
stočného za rok 2012
dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

12 082,00

Komunální odpad občané

311.0020

15 120,00

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

14 220,00

Pohledávky za nájmy

311.0037

17 267,00

Neuhrazené vystavené faktury
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2014

311.0900

322 041,03

311.xxxx

2 299 845,92 Kč

dlužné vodné občané 2010
dlužné komun. odpad
občané
dlužné KO podnikatelé
nezaplac. nájmy k 31. 12.
2014
vyúčt. za poskytnuté
služby (inzerce, otop,
energie atd.)

Pohledávky jiné

Účet

Správní poplatky

315.0009

0,00

Poplatek ze psů

315.0024

700,00

Pokuty KPP

315.0036

7 900,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními poplatky
k 31. 12. 2014

315.0091

1 000,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

9 600,00 Kč

7.3.

Za správními poplatky
ze staveb. povolení
neuhrazený poplatek
k 31. 12. 2014

Dlouhodobé úvěry obce Bolatice

Účel

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2014

Začátek
úvěru

Splatnost

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

6 529 824,00

0,00

2011

2014

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

13 638 000,00

8 182 000,00

2011

2020

Refinancov. úvěr na INV
u nádraží ul. Severní

7 386 270,35

5 885 270,35

2014

2018

Nákup zametacího vozu HAKO

1 000 000,00

1 000 000,00

2013

2015

Investice na výstavbu
EKOHŘIŠTĚ

2 400 000,00

2 400 000,00

2014

2015

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

6 829 694,80

2012

2020

Půjčka od Ing. Bezděka

1 000 000,00

0,00

2009

2014

Na hasičárnu, kompostéry a
zeleň

6 000 000,00

2 791 855,40

2014

2016

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2014

27 089 820,55 Kč
Zpracovala:
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Renáta Řehořová

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Rok 2014 byl již dvanáctým rokem samostatné činnosti Technických služeb Bolatice, s.r.o. V tomto
roce pracovalo ve firmě 15 stálých zaměstnanců (z toho 2 THP) a v průběhu letních prázdnin se zde
vystřídalo celkem 15 brigádníků z řad studentů a 4 důchodci. Přes Úřad práce v Kravařích byli po
dobu 7 měsíců ve firmě zaměstnáni 4 občané naší obce. Jeden z nich nastoupil 1. 7. 2014 a
pokračuje do 30. 4. 2015.
Mezi pravidelné práce zaměstnanců společnosti patřily údržba zeleně v katastru obce (sekání, sběr
a odvoz trávy, stříhání stromů a keřů), úklidové práce (úklid komunikací a chodníků, vysypávání
odpadkových košů, úklid veřejných prostranství, úklid v kulturním domě a DPS atp.), zajištění
provozu vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod, drobné údržbářské práce v obecních
budovách, zajištění provozu kotelen a rozvoz obědů. V zimním období k těmto pracím přibylo
i odklízení sněhu a posyp komunikací a chodníků inertním materiálem. Mezi největší loňské
zakázky patřila rekonstrukce náměstí na Borové a přestavba starého hřbitova na pietní parčík. Dále
naše společnost provedla výstavbu nového chodníku na části ul. Nádražní, prodloužila kanalizační
řád na ul. Úzká, realizovala úpravu části polní cesty z Borové do Bolatic, rekonstruovala kuchyň na
turistické základně. O letních prázdninách proběhla rekonstrukce zbývajících dvou sociálních
zařízení v místní mateřské škole a výměna vodovodního potrubí v kuchyni ZŠ. Závěrem roku se
ještě podařilo realizovat část přístavby na koupališti, opravit některé chodníky, provést zateplení
půdních prostorů v rodinném domku u ZŠ.
Technické služby disponují těmito stroji a automobily: dva traktory, dva malotraktory, jedna
dodávka, jeden malý sklápěč, dva osobní vozy combi, jeden vůz pickup a multikára. Smykový
nakladač UNC 961 byl prodán a nahrazen kolovým nakladačem Wacker Neuson. Mezi další
vybavení firmy ještě patří žací rameno, velký a malý mulčovač, sypač, kartáč k zametání, dvě malé
a dvě velké sněhové radlice, rotační sekačky, křovinořezy, dvě elektrocentrály, půdní vrták a
ostatní drobné nářadí (vrtačky, sbíječka, akušroubováky, motorová pila, úhlové brusky, řezačka
betonové dlažby atp.). Dále mají Technické služby Bolatice, s.r.o. od září 2013 v pronájmu
víceúčelový stroj Hako pro úklid zpevněných komunikací, jehož výlučným vlastníkem je obec
Bolatice.
Výnosy firmy za rok 2014 byly ve výši 11 089 028,79 Kč, z čehož 9 557 275,- Kč, tj. 86,2 %, bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 10 881 922,82 Kč. Zisk firmy v roce 2014 činil
207 105,97 Kč.
Ve srovnání s rokem předcházejícím byly výnosy o 1 299 165,94 Kč nižší (méně stálých pracovníků,
menší dotace ÚP).
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2014 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě 417 020,26 Kč,- (v roce 2013 – 419 403,45 Kč), zakoupily ochranné pomůcky za
64 821,77 Kč (2013 – 77 444,55 Kč), že leasingy činily za celý rok 2014 381 015,40 Kč (2013 –
430 938,90 Kč). Mzdové náklady byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 4 224 496,- Kč
(rok 2013 – 4 277 282,- Kč).
Zpracoval:
Pavel Koch
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9. Možná strategie vývoje obce
Strategii vývoje obce určuje Strategický plán rozvoje obce Bolatice, který byl schválen
Zastupitelstvem obce Bolatice 14. 11. 2007. Tento plán vývoje obce je naplánován až do roku
2022, ale v průběhu let je možné tento plán doplnit či měnit na základě veřejného projednání
s občany a schválením zastupitelstva.
V současné době má obec schválený i dílčí plán, tzv. Akční plán na léta 2014 – 2015, který
vypracovala a schválila Komise pro strategický a akční plán dne 20. 11. 2013.
Další informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny na
webových stránkách obce: www.bolatice.cz.
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2014
VÝSTAVBA V OBCI 2014
Starý hřbitov - rekonstrukce

Náměstí Borová
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Rekonstrukce ulice Horní

Dokončení ulice Severní

Oprava ulice Polní

Chodník v areálu FK
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Chodník ul. Nádražní

Nová zeleň
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Ekologické hřiště

Přístavba knihovny
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 2014
Ples SOH

Masopust

Turnaje žáků a veřejné bruslení

Vítání jara
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Bolatická „30“

Fotbalisté z Dołan

Den Země

Stavění májky
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Kácení máje

Veřejné fórum Borová

Den dětí – setkání generací

Grassroots day v Bolaticích
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Dožínky

Rozloučení s létem

Otevření ekologického hřiště

Sportovní den
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Evropský týden mobility

Kobzolfest

Den zdraví

Pochod za zdravím
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Barevný večer

Setkání s jubilanty

Vánoční trhy

Koledy na skanzenu
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