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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
již po 14. vydává obec Bolatice Výroční zprávu starosty obce o životě obce a jejich občanů,
tentokrát za rok 2012.
Občané tak mají možnost díky tomuto materiálu získat téměř všechny důležité informace o dění
v obci.
Z Výroční zprávy čerpá mnoho informací také kronikářka obce Mgr. Ivana Kramářová.
Do záznamů v kronice obce můžete nahlédnout na OÚ Bolatice i na internetových stránkách obce
www.bolatice.cz, ve kterých je pravidelně zveřejňována i Výroční zpráva starosty obce. Na té se
výrazně podílela Bc. Jana Štěpáníková.
Rok 2012 se asi do historie obce nezapíše ničím výjimečným. Vlastně ano, protože bolatický
občan Petr Langer se stal akademickým mistrem světa v hasičském sportu! I další naši občané
sbírali sportovní úspěchy, a to ve voltižním sportu, atletice a triatlonu, hasičském sportu, karate
atd.
V loňském roce rovněž v obci pokračovalo díky dotaci Ministerstva životního prostředí
(Revolvingový fond) na projekt „Zlepšení MA21 v obci Bolatice“ větší zapojování občanů do dění
v obci a obec uspořádala na 15 různých setkání či akcí s občany.
Jedním z nejvýznamnějších počinů občanů obce byla pomoc zdravotně postiženým občanům obce.
Poté, co obec zapojila rodinu Joškových do akce rádia Impuls „Pošli to dál“, se zvedla obrovská
vlna solidarity a jak občané, tak i firmy pomohli zlepšit život této rodiny.
V investiční oblasti stojí za zmínku výstavba nové komunikace pro bytové domy na ul. Družstevní
a zahájení rekonstrukce místní komunikace na ul. Zahradní. Specifickou akcí byla i výstavba
fotovoltaické elektrárny (29,9 kWp) na střeše Domu obchodů a služeb. Soukromá firma
zkolaudovala na ul. Družstevní dva nové bytové domy s 24 byty.
V roce 2012 vstoupila od 1. 7. v platnost obecně závazná vyhláška o zákazu používání některých
paliv. Díky této vyhlášce i změně zákona o ovzduší přece jen někteří občané přestali topit
nekvalitními palivy a alespoň částečně došlo ke zlepšení ovzduší v obci. Zdravotní ústav v Ostravě
pokračoval ve srovnávání čistoty ovzduší v česko – polském pohraničí včetně naší obce, konečné
výsledky bychom měli získat v roce 2013.
Pozitivní informací je, že většina občanů se zapojuje do třídění odpadů, pomáhá při úklidu
místních chodníků, komunikací i s péčí o zeleň atd. To jsou vlastnosti, které odlišují obyvatele
regionu Hlučínska od ostatních obyvatel ČR. A jen si můžeme přát, aby v práci pro obec
pokračovali občané i v dalších letech.
Díky pracovitosti, vstřícnosti a zapojování se občanů při rozvoji obce můžeme v Bolaticích mít
spoustu výborných služeb, krásné prostředí a především můžeme žít kvalitním životem.
Mgr. Herbert Pavera
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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

Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovaly
čtyři strany a sdružení:
1. TOP 09 (16 kandidátů) - TOP 09
2. Občanská demokratická strana (10 kandidátů) - ODS
3. SNK pro posílení a modernizaci (17 kandidátů) - SNK
4. Komunistická strana Čech a Moravy (6 kandidátů) - KSČM

2.2.1. Starosta obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (54 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 (40 let), který byl zvolen
místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010, č. usnesení 2/1/h.

2.2.2. Rada obce
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

2.2.3. Zastupitelstvo obce
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.
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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 území obce dal 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. listopadu 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 ul. Hlučínská a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého na ul. Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět do majetku
Československa, od roku 1938 přináležela Německu. Teprve od roku 1945 se stala natrvalo
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 se zachovalo jen několik typických domů. I jim 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
na severovýchod 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 veliký 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 4 411 občanů ČR a 26 cizinců (k 31. 12. 2012), je zde obydleno 1 055
domů, z toho 12 obytných domů (roku 2012 byly zkolaudovány dva bytové domy). Všichni
občané jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. 1. 7. 2004 byla uvedena
do trvalého provozu čistírna odpadních vod na Borové pro 500 EO. V roce 2006 se její kapacita
zvýšila na 700 EO. Na jaře 2005 zahájila provoz také čistírna odpadních vod v průmyslové zóně.
V září 2005 byla zahájena stavba čistírny odpadních vod Bolatice pro 4000 EO, 1. listopadu 2006
zahájila zkušební provoz a 1. 11. 2007 byla uvedena do trvalého provozu.
1. prosince 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična ZŠ. V roce 2006 byla také vybudována
první kruhová křižovatka na Hlučínsku na komunikaci u průmyslové zóny a v září 2007 byla
otevřena druhá kruhová křižovatka v centru obce.
V roce 2009 byly opraveny budovy MŠ a ZŠ (výměna oken, zateplení, nové střechy – mimo MŠ
Borová, generální rekonstrukce severního pavilonu ZŠ).
V roce 2010 byla provedena díky dotaci EU (ROP – 4.1 Venkov) generální rekonstrukce
zdravotního střediska s přístavbou a nadstavbou nových prostor zdravotnických zařízení.
Rok 2011 byl pro obec významný z hlediska investic do oblasti školství. Díky dotaci EU
z programu ROP byly opraveny tři budovy ZŠ (jižní pavilon, spojovací trakt, stará tělocvična)
v celkové ceně díla cca 21,5 mil. Kč. Z rozpočtu obce pak byla zrekonstruována bývalá kotelna ZŠ
na novou třídu MŠ Bolatice pro 25 dětí (za cca 3,5 mil. Kč) a díky rekonstrukci sociálek v MŠ
Borová byla zvýšena kapacita této školky z 20 na 25 dětí (cca 0,5 mil. Kč). Po velké výsadbě
zeleně v roce 2010 (z dotace Operačního programu Životního prostředí – OPŽP byly vysázeny
stovky stromů a tisíce keřů na hřbitově, obecních parkovištích a podél cest) se obci podařilo získat
další dotaci z programu EU OPŽP a u vlakového nádraží vznikl nový lesopark.
V roce 2012 byla instalována na střeše obecní budovy Domu obchodů a služeb první fotovoltaická
elektrárna obce (o výkonu 29,9 kWp).
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V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY, Česká pošta, Česká
spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, sportovní hala, dvě hasičské
zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, dvě posilovny, sauna, spinning, solná jeskyně, solárium, kulturní
dům, kino, penzion, turistická ubytovna, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající
více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a.s. obhospodařující 627 ha polí,
pekárna, 10 restaurací a hospod, na 20 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných
podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, kadeřnictví, kosmetiky, masáží,
pedikérství, čalounictví, květinářství, zahradnictví, kovářství, instalatérství, lahůdkářství atd.
Pro rozvoj podnikání dokončila obec díky dotacím z EU, státu a Moravskoslezského kraje v roce
2006 základní infrastrukturu průmyslové zóny u hřiště (20 ha), aby další investoři mohli zahájit
stavby svých sídel. V roce 2012 zde působilo již 20 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 Bolaticích se nachází bohatá síť cyklostezek a přírodovědná naučná stezka v Chuchelenském
lese. Od roku 2002 je v obci Bolatický 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.

2.3.2. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2012 – matrika a evidence obyvatel
K 31. 12. 2012 měla obec Bolatice 4 411 obyvatel, což je o 2 méně než v roce 2011 a o 51 více než
v roce 2010. Je zde obydleno 1 055 domů, z toho 12 obytných domů, tj. o 12 více než v roce 2011.
ROK 2012

Statistika dat
obyvatel
Obyvatelé

Celkem

ROK 2011

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

4411

2242

2169

4413

2234

2179

682

348

334

690

353

337

Děti do 15 let

702

365

337

698

352

346

Děti do 18 let

832

421

411

826

412

414

Starší 60 let

878

502

376

857

488

369

Starší 80 let

137

89

48

135

90

45

Starší 90 let

9

6

3

6

6

0

39,57

40,56

38,55

39,16

40,29

38,12

z toho Borová

Průměrný věk

V roce 2012 se v obci Bolatice narodilo 45 dětí (30 dívek a 15 chlapců).
Bylo uzavřeno 30 manželství a zemřelo 39 občanů.
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V obci žije 26 cizinců, z toho 24 v Bolaticích, 2 na Borové. (7 Poláků, 5 Rusů, 4 Němci, 4 Slováci,
3 Francouzi, 1 Ukrajinka, 1 Rumun, 1 Kanaďan).
Zpracovala: Marcela Bochňáková
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2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2012
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Budovy a stavby

428 944 502,07

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

9 885 996,52

Pěstitelské celky trvalých porostů

0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10 063 223,86

Pozemky

20 921 910,00

Podrozvaha – majetek pod 3 000,- Kč

127 139,65

Umělecká díla a předměty

46 350,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem k 31. 12.
2012 (bez podrozvahy)

4 678 609,82
246 883,00
474 787 475,27

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

Pořizovací cena

Software

149 542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

323 412,10

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

913 367,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2012

0,00
1 386 321,85

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Název

Ulice

Pořizovací
cena
19 767 820,64

Zůstatková
cena
15 777 191,00

Zámek Bolatice - budova OÚ

ul. Hlučínská 95/3

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

6 802 909,00

4 971781,00

Pohostinství Pod Kostelem

ul. Svobody 10

3 071 499,00

2 522 420,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

72 906 204,04

27 886 620,04

Budova školní jídelny

ul. Luční

3 001 413,84

2 609 343,84

Budova mateřské školy

ul. Luční

2 938 080,54

2 900 276,54

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

8 926 626,00

5 253 687,00

Budovy mateřské školy

ul. Hlavní 45

2 411 698,00

703 409,00

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525 039,00

308 999,00

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

466 000,00

294 443,00

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3 156 937,00

1 857 982,00

Turistická základna

ul. Svobody 15

1 303 121,00

766 932,00

Autobusové čekárny

Hlučínská, Ratibořská,
Nádražní, Opavská

282 654,00

226 026,00

Dům obchodů a služeb

ul. Hlučínská 6

5 659 267,56

3 520 620,56
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Budovy koupaliště vč. sauny

ul. Ke Koupališti 21

11 154 604,81

6 564 938,81

Bytový dům

ul. Družstevní 23

2 036 834,00

1 190 270,00

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

15 518 556,00

9 133 305,00

Zdravotní středisko

ul. Opavská 11

10 833 235,00

10 586 658,00

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

2 759 439,00

2 537 691,20

Montovaná chata TS

ul. Ratibořská 14a

59 428,20

46 620,20

Hřbitov

ul. Slunečná

1 589 881,90

1 382 194,90

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

80 000,00

66 316,00

Budovy na hřišti FK

ul. Opavská

2 443 612,00

2 240 476,00

Sociál. zařízení Borová - hřiště

ul. Bělská

289 506,00

268 872,00

ČOV Bolatice

33 774 295,00

31 367 870,00

ČOV Borová

17 512 418,80

15 640 778,80

(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám)
Zpravovala: Renáta Řehořová

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci Bolatice je LANEX a.s. podnikající v oboru technického
textilu. Sortiment výrobků zahrnuje vysokopevnostní polypropylenová vlákna, dále vlákna sloužící
pro výrobu umělých trávníků, lodní lana, lana pro průmysl a hobby a samostatnou skupinu
bezpečnostních výrobků pod značkou TENDON - lana horolezecká a statická. LANEX a.s. má
dnes 470 zaměstnanců, z toho 120 v Čechách v divizi SINGING ROCK (Poniklá, Semily,
Sudkov), LANEX vč. dceřiných společností 500 zaměstnanců (tzn., že v dceřiných společnostech
pracuje 30 zaměstnanců), CONROP s.r.o. (dříve LANEX Packaging) má 350 zaměstnanců, z toho
130 ve Vítkově, 220 v Bolaticích. LANEX prodává své výrobky do více jak 80 zemí celého světa,
přičemž dominantní podíl mají trhy EU a Ruska. Podíl exportu tvoří 83% z celoročních tržeb.
Společnost LANEX vlastní čtyři dceřiné společnosti, v Česku „Q-FLEX, spol. s r.o.“, v Polsku
„LANEX Polska, Sp. z o.o.“, na Slovensku „LANEX Slovakia, spol. s r.o.“ av Rusku „LANEX KANAT LLC“.
Největším zemědělským podnikem je Opavice a.s. Bolatice, u které pracovalo k 31. 12. 2012
32 zaměstnanců. Opavice a.s. obhospodařuje v katastru obce 627 ha zemědělské půdy.
Na pozemcích pěstuje převážně obiloviny, olejniny a zejména cukrovku. Podnik celkovou
obhospodařovanou výměrou patří mezi největší podniky na Hlučínsku.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- Audit-web, s.r.o.

- účetní kancelář, razítka, vizitky

- Drogerie TETA

- obchod s drogerií

- Česká spořitelna, Česká pošta

- bankovnictví, služby

- TUTY, Bolatice,
TEMPO o. d. Opava

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

- Pekárna AZPEK

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

- DAJPP s.r.o.

- výroba textilních vázacích prostředků, benzinová
stanice, restaurace, ubytování

- DK 1 - Ing. D. Kozel

- stavební, projekční firma, velkoobchod, maloobchod
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- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- CINE SERVIS J. Loskot

- prodej, montáž a servis kinotechnického zařízení

- EN´- sys řídící systémy

- měření a regulace, prodej PC a zakázkový software

- Zahradnictví Mazal

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

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- MK Elektro Marek Kalužík

- elektromontážní práce

- Krby a kachlová kamna S. Šimeček

- výroba krbů, kachlových kamen

- Lékárna „U Zlaté rybky“

- výdejna léků

- Zámečnictví J. Vehovský

- kovovýroba

- Zámečnictví J. Moch

- kovoobráběčství, zámečnictví

- Kovářství Petr Hanslík

- kovářská výroba

- Truhlářství Petr Karhan

- truhlářská výroba, prodejna

- Truhlářství Osmančík

- truhlářská výroba

- Stolařství Jan Postulka

- výroba nábytku na míru

- Valdis s.r.o.

- výroba oken a žaluzií; ukončil činnost v r. 2012

- Ekorecycling Czech Republic s.r.o.

- třídění elektroodpadů

- Armast s.r.o.

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

- Petrometal s.r.o.

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

- HOTJET CZ, s.r.o.

- výroba a montáž tepelných čerpadel

- ELEKTRO – FA PAVELEK, s.r.o.

- elektromontáže, výroba el. zařízení

- JMS db s.r.o.

- zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství

- Medis International a.s.

- výroba potravinových doplňků

- ÚDRŽBA BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o - zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce
- Kořenkovi

- výroba a montáž dřevařských výrobků

- Ing. Leo Stoklasa

- velkoobchod a export textilní galanterie

Dále je v obci několik autoopraven, téměř dvacet obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené
zboží, papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství atd.), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a
manikúra, masáže, 10 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada
dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a zemědělců.
V průmyslové zóně u hřiště pracuje ve firmách v této zóně okolo 230 zaměstnanců.
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2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským úřadem
v Ostravě, 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 2012 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen již 5. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně a opětovně byl zvolen na
ustavujícím Sněmu SOH po volbách do zastupitelstev obcí a měst dne 21. 12. 2010.
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 2012 se konalo 7 jednání Sněmů SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 110 bodů, témat (v roce 2011 - 120 bodů při 7 jednáních).
Na Sněmech SOH byly např. schváleny rozpočet a rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2012,
společný nákup elektrické energie a plynu prostřednictvím výběrového řízení na dodavatele el.
energie a plynu pro více jak 400 subjektů na celém Hlučínsku u el. energie a u asi 150 subjektů
u plynu (výběrového řízení se nezúčastnily pouze obce Markvartovice a Chlebičov).
Velmi významným bodem řešeným na Sněmu SOH bylo i schválení dalších společných projektů,
ať už jen s obcemi na Hlučínsku (Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku, řešení Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Hlučínsku), nebo opět s polskými gminami (Partnerstvím
k propagaci regionu Hlučínska a polských gmin, Festival přeshraniční kultury a Česko - polský
příběh na mapě regionu Hlučínska a polských gmin).
SOH rozhodlo také o dalším pokračování prezentace SOH na internetové, kabelové a digitální
televizi prostřednictvím stávajícího poskytovatele služeb Universal Production Frenštát pod
Radhoštěm (více známé pod názvem ČRTV), ale stávající smlouvu na konci roku 2012
vypovědělo, aby mělo možnost v roce 2013 připravit nový projekt televizního vysílání.
Důležitým výstupem aktivit SOH získaným v roce 2012 byla studie Perspektivního řešení dopravy
na Hlučínsku, která byla zaslána na Krajský úřad v Ostravě a na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
a může přinést posun při vyjednávání s krajskými i státními orgány ve věci řešení dopravní sítě
v regionu Hlučínska. V souvislosti s touto studií si nechalo SOH zpracovat i měření četnosti
dopravy na silnici I/56. Výsledky měření mj. ukázaly, že přes Hlučínsko jezdí daleko více aut, než
spočítalo ŘSD (o více jak 2000!). Také tyto výsledky byly zaslány na Kr. úřad v Ostravě a na
ŘSD.
SOH zaslalo také protestní dopisy na Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR a MŠMT ČR
proti chystané změně Koncepce školství. Odpovědi potěšily zástupce obcí a měst Hlučínska,
protože všechny orgány byly proti rušení škol na malých i větších obcích.
Průlomovou změnou v systému fungování SOH bylo schválení přijetí nového zaměstnance SOH
na dobu jednoho roku (2013) s možností přijetí tohoto zaměstnance na dobu neurčitou (novou
zaměstnankyní se stala slečna Mgr. Lenka Osmančíková z Bolatic).
Na Sněmech v Šilheřovicích 11. 9. a v Bolaticích 20. 12. byly prezentovány příklady Dobré praxe
Místní agendy 21 z Hlučína, resp. z Bolatic, jak komunikovat s veřejností, jak zapojovat veřejnost
atd.
Usnesení Sněmů naplňovala jednání Rady SOH, kterých se uskutečnilo celkem 10 a bylo na nich
projednáno více jak 130 bodů (v roce 2011 se konalo 10 zasedání Rady SOH, na kterých se
projednalo 150 bodů).
Rok 2012 byl velmi bohatý a pestrý na realizování zajímavých projektů a aktivit:
1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů i v roce 2012 stoupala, přesto začalo SOH zvažovat i možnost nového
způsobu vysílání a propagace regionu. Během roku se konalo několik jednání se zástupci různých
televizí.
Na Hlučínsku se koná ročně okolo 1 000 akcí a téměř všechny jsou zaznamenány na internetové
televizi.
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Během roku 2013 by se mělo rozhodnout o případném rozšíření vysílání i do kabelových televizí a
digitálních televizí nebo o novém způsobu pořizování záznamů z akcí v obcích a městech
Hlučínska.
2. Dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
Aktivita Darování krve se starosty obcí a měst se koná již 5. rokem a již 9x byli představitelé obcí
a měst Hlučínska a občané Hlučínska darovat krev Slezské nemocnici v Opavě.
Za celou dobu navštívilo Transfúzní stanici v Opavě při akci Darujte krev se starosty Hlučínska
okolo 250 občanů našeho regionu. Jarní akce se uskutečnila 10. a 17. 4. a podzimní Darování krve
se konalo 9. a 16. 10. Obou akcí se zúčastnilo okolo 50 osob.
3. Vzdělávací pracovní cesta představitelů obcí a měst SOH
Vzdělávací pracovní cesty do Jižního Tyrolska v severní Itálii ve dnech 10. – 16. 6. 2012 se
zúčastnilo 40 starostů a místostarostů z obcí a měst SOH. Vzdělávání představitelů obcí a měst je
každoročně zařazováno do aktivit SOH, rovněž již 5. rokem.
4. Jednání okolo přípravy nové I/56
SOH zaslalo na Krajský úřad v Ostravě a na ŘSD jednak studii Perspektivního řešení dopravy na
Hlučínsku a také měření četnosti. Zatím jsme však žádnou reakci obou úřadů nezaznamenali.
Velkou příležitostí pro případnou realizaci nové I/56 může být schválení starosty obce
Ludgeřovice Mgr. Daniela Havlíka do funkce náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.
5. Návštěva mezinárodní výstavy Regiontour v Brně 12. 1. 2012
Téměř 30 účastníků navštívilo tradiční výstavu cestovního ruchu v Brně, kde se setkali se starosty
jiných obcí, měst, s představiteli kraje atd.
6. Studentské práce řeší témata z Hlučínska
I v roce 2012 řešili nebo řeší studenti vysokých škol témata z Hlučínska (význam dotací EU i státu
pro rozvoj SOH, nové možnosti propagace Hlučínska, protipovodňová ochrana obcí,
architektonické řešení centra obce, historie některých obcí, rozvoj podnikání na Hlučínsku atd.).
V této spolupráci bychom měli pokračovat i v dalších letech, a proto bude nutné aktualizovat
témata pro bakalářské a diplomové práce.
7. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V loňském roce podpořilo SOH záštitou – Bál Hlučínska, hudební festival Štěrkovna Open
v Hlučíně, finančně se podílelo na Dni učitelů v Kravařích (27. 3.), na Setkání chrámových sborů
v Chuchelné (21. 10.), na Festivalu kultury Hlučínska v Hlučíně (11. 7.).
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání nového časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí
Sdružení přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.
8. Podpora jiných aktivit, organizací
SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte dětem“ (centrum Mraveneček pro postižené
děti v Opavě) částkou ve výši 5 000,-Kč, která se konala 23. 6. v Kravařích.
Řada starostů, zastupitelů i zaměstnanců obecních a městských úřadů podpořila svou účastí
na fotbalovém zápase 30. 6. v Opavě – Kylešovicích charitní akci Rotary klubu v Opavě na pomoc
zdravotně postiženým dětem.
9. Sportovní aktivity
Obec Darkovice uspořádala Sportovní den starostů a představitelů samospráv 5. 10., další
sportovní aktivity se odehrály v Kravařích 23. 6. (v rámci akce Pomozte dětem), 3. a 10. 10. se
uskutečnily cyklovýlety v polských gminách a na Hlučínsku (v rámci společného projektu Na kole
bez hranic).
10. Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info
Internetové stránky SOH jsou využívány jednotlivými obcemi a městy k prezentování svých akcí a
aktivit. Škoda jen, že ještě stále některé obce zde mají neúplné informace.
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SOH by jistě pomohlo získání domény www.hlucinsko.cz, kterou již bohužel využívá soukromý
subjekt a nechce ji předat SOH. Díky vstřícnosti pana Michala Jačanina z Hlučína však může SOH
používat domény www.hlucinsko.eu, www.hlucinsko.com a také doménu www.hlucinsko.info.
V loňském roce si SOH naplánovalo grafickou změnu i obsah internetových stránek SOH a také
zřízení společného portálu veřejných zakázek na těchto stránkách, které by mělo být realizováno
v roce 2013.
11. 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).
Škoda, že ani v roce 2012 nikdo kromě zástupců Hlučína a Bolatic nevyužil možnost dalšího
vzdělávání prostřednictvím akcí pořádaných kanceláří NSZM.
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- vzájemná spolupráce starostů je na stále velmi dobré úrovni, všichni si jsou vědomi
nutnosti společně podporovat rozvoj regionu;
- účast na jednáních Sněmů SOH je více jak 90 %, vzdělávacího zájezdu do Jižního Tyrolska
se zúčastnilo asi 80 % zástupců samospráv, společného nákupu elektrické energie a plynu
se zúčastnilo 25 z 27 obcí a měst Hlučínska;
- představitelé obcí a měst se účastní slavnostních akcí v jiných obcích a městech (otevření
nových či rekonstruovaných budov, oslavy obce, odpusty atd.);
- i přes drobné nesrovnalosti stále trvá podpora společného financování projektů a aktivit
SOH;
- zapojování občanů do aktivit obcí a měst SOH;
- zájem podnikatelské a zemědělské veřejnosti o spolupráci s SOH a podporu aktivit
v regionu;
- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích,
filmových pořadech v ČT, v novinách (Deník, Region Opavsko, MF Dnes atd.) vyšly
desítky článků o aktivitách SOH;
- rostoucí zájem médií o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným znamením o vzrůstající
autoritě regionu;
- již počtvrté byl uspořádán s velkým ohlasem Festival kultury a řemesel Hlučínska;
- roste zájem partnerů o spolupráci s SOH (např. po vstupu do Sdružení pro rozvoj MSK
v roce 2011 začalo SOH spolupracovat i se Střední školou hotelnictví, gastronomie a
služeb v Šilheřovicích – propagační materiál o gastronomii Hlučínska; s Euroregionem
Silesia – přeshraniční projekty; MAS Hlučínsko – integrovaná strategie rozvoje atd.);
- 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.
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 - Přívoz stále nemají důstojné podmínky;
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností;
- bohužel, ani SOH se v roce 2012 nepodařilo díky malému zájmu ze strany podnikatelské
veřejnosti uspořádat setkání zástupců SOH s podnikateli;
- stále nedostatečný zájem většiny představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a měst
v soutěžích apod.;
- rezervy ve využití internetové televize pro prezentaci některých obcí;
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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,
nákup elektřiny a plynu), 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 MSK, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro rozvoj regionu;
- využít schůzky s poslanci a senátory a zasílat jim přesné návrhy našich požadavků na
změnu zákonů apod.;
- realizace nové expozice v Muzeu Hlučínska v Hlučíně týkající se historie i současnosti
regionu;
- 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.
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.
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na www.hlucinsko.eu.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2012 se uskutečnily dva Sněmy SOMH, na kterých se řešily body – závěrečný účet SOMH
za rok 2011, hospodaření SOMH v roce 2012, vyřazoval se majetek SOMH, projednávaly se
informace o válečných hrobech, o vojenských zálohách, o přípravě krajských a prezidentských
voleb, schvaloval se rozpočet na rok 2013.
Na Sněmech se rovněž projednávala opět možnost podání žádosti o dotaci na kamerový systém,
ale vzhledem k nevyhlášení žádného dotačního titulu se žádost o dotaci nepodala.
Svazek obcí a měst Hlučínska – Západ zastupoval členské obce v Místní akční skupině Hlučínsko.
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 skupiny.
XX. Valná hromada se uskutečnila 18. 6. 2012 v městě Odry a mj. schválila nové složení české
části Prezidia ES, zprávu o hospodaření ES za rok 2011, změnu rozpočtu ES na rok 2012, na
jednání byly také projednány informace o přípravě ES na léta 2014 – 2020, o Operačním programu
přeshraniční spolupráce ČR – PR na období 2007 – 2013.
Jednání Valné hromady se za obec Bolatice zúčastnil místostarosta obce p. Martin Bortlík.
Pracovníci sekretariátu ES administrují v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR
– PR projekty obcí, měst, organizací a sdružení a jsou nápomocni členům ES při přípravě projektů.
V roce 2012 čerpala obec Bolatice dotace z programů ES prostřednictvím Sdružení obcí
Hlučínska.
Více informací o ES naleznete na www.euroregion-silesia.cz.
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d) Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
V roce 2012 se nekonal Sněm SMO ČR, protože dle stanov se koná 1x za dva roky.
7. 3. 2012 se v Ostravě konalo krajské setkání představitelů měst a obcí v Moravskoslezském kraji.
Na setkání byli představitelé samospráv informováni o novém rozpočtovém určení daní,
o výtěžcích ze sázek a loterií, o veřejných zakázkách, o legislativě v odpadovém hospodářství,
veřejné službě, základních registrech, o projektu Vzdělaný zastupitel atd. V rámci setkání se
uskutečnil také seminář k zákonu o obcích a zákonu o svobodném přístupu k informacím. Setkání
se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
3. 3. 2012 se všech 17 členů ZO Bolatice zúčastnilo vzdělávání v rámci projektu Vzdělaný
zastupitel.
SMO ČR dále pravidelně informoval členy o své činnosti prostřednictvím elektronického i
klasického měsíčníku.
Pro členské obce a města pořádá Sdružení měst a obcí České republiky řadu dalších aktivit,
o kterých si více informací můžete najít na www.smocr.cz.
e) Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice je členem MAS prostřednictvím Svazku
obcí mikroregionu Hlučínsko – Západ od roku 2006)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006, ale 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 programech LEADER+,
LEADER ČR apod., 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.
MAS má v současné době 25 členů, z toho jsou dvě neziskové organizace (Charita Hlučín, Dětský
ranč Hlučín), dva mikroregiony (Svazek obcí a měst mikroregionu Hlučínsko – Východ a Svazek
obcí a měst mikroregionu Hlučínsko – Západ) a 21 zemědělců.
Členská schůze se konala 28. 2. 2012 v sále OÚ Bohuslavice a na programu měla např. zprávy
o činnosti MAS v roce 2011, o hospodaření MAS v roce 2011, projednala zprávy komise
zemědělců, i komise žen a mladých lidí, aktualizaci strategického plánu LEADER atd.
Jednání členské schůze se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera. V roce 2012 podala obec
Bolatice do programu LEADER ČR dva projekty – „Suchou nohou za poznáním bolatických
poldrů“ a „Rozšiřování expozice skanzenu v Bolaticích“, které budou realizovány v roce 2013.
Více informací o MAS Hlučínsko naleznete na internetových stránkách www.mashlucinsko.cz.
f) Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
Obec Bolatice pokračovala ve využívání zkušeností získaných jednak z příkladů Dobré praxe
ostatních obcí a měst, jednak z účastí zástupců obce na seminářích pořádaných NSZM k dalšímu
rozvoji obce a především ke zlepšování komunikace s veřejností.
Díky těmto zkušenostem získala obec dotaci z tzv. Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí na projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, v rámci kterého obec
v letech 2011 - 2012 pořádala ročně na dvě desítky akcí s veřejností. Cílem tohoto projektu bylo co
nejvíce zapojit veřejnost do dění v obci a při rozvoji obce.
V roce 2012 byl starosta obce Mgr. H. Pavera členem Rady NSZM. Aktivity a činnost NSZM jsou
pravidelně hodnoceny na jednáních Rady NSZM a především na Valných hromadách, které se
konají 2x ročně - v Jihlavě 24. 4. a v Prostějově 17. 10. Jarní Valné hromady se zúčastnil
Ing. R. Herudek, podzimní Valné hromady Mgr. Herbert Pavera. Na Valných hromadách byly
projednávány především zprávy o hospodaření NSZM, koncepce rozvoje, příklady Dobré praxe
atd.
NSZM ČR vede Kancelář NSZM v čele s ředitelem Ing. Petrem Švecem, která zajišťuje pro
členské obce řadu vzdělávacích seminářů, kurzů a také poskytuje mnoho informací týkajících se
rozvoje obcí a měst prostřednictvím elektronické pošty.
K akcím NSZM, kterých se účastní zástupci obce, patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy NSZM,
na kterých se účastníci školí v tématech jako Projektové řízení, Strategické plánování a řízení,
Základy práce s týmem, Vedení kulatých stolů atd.
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Jarní školy v Hlinsku (28. - 30. 3.) se zúčastnili Mgr. H. Pavera, Ing. R. Herudek a
Bc. J. Štěpáníková; Letní školy v Prachaticích (20. – 22. 6.) se zúčastnili starosta obce a
Ing. R. Herudek. Podzimní školy v Třebíči (17. – 19. 10.) se zúčastnili Mgr. H. Pavera,
Ing. R. Herudek a Bc. J. Štěpáníková.
V loňském roce uspořádala obec Bolatice pět kampaní podporovaných NSZM - Den Země, Den
bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility - Den bez aut a Dny zdraví, které se setkaly
s velkou odezvou u veřejnosti a všech pěti kampaní se zúčastnilo přes 1 200 účastníků!
Obec i v roce 2012 pokračovala v plnění kritérií MA21 a obhájila tak kategorii C, ale splnila i
několik bodů kategorie B.
Další informace o NSZM i MA21 najdete 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. S polskou vesnicí Rudy (oficiální zahájení spolupráce od 13. 4. 2000)
S obcí Rudy probíhá tradičně velmi dobrá spolupráce, především díky ZŠ Bolatice a SDH
Bolatice, které udržují pevné družební vztahy se svými partnery a v průběhu roku zorganizovaly
několik společných akcí.
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Bolatických dožínek 18. srpna, kdy opět svojí krásnou
dožínkovou korunou přispěli k důstojným oslavám dožínek v Bolaticích.
2. 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).
- 2. - 6. 7. 2012 – návštěva 40 občanů Linum v Bolaticích (poznávání obce, regionu, ČR)
- 30. 7. - 6. 8. 2012 - Linum –Jugendcamp,
kterého se zúčastnili společně mladí lidé z polských Rud, maďarského Nagykovácsi, z Linum a
z Bolatic (5 mladých lidí – Jana Štěpáníková, Ivana Dominiková, Jakub Josefus, Natálie Kupková,
Michaela Freitová).
- 3. - 6. 8. 2012 – Storchenfest, slavnosti se zúčastnila malá dechová hudba a starosta obce s chotí.
- 27. - 31. 7. 2012 - Jugendcamp v Bolaticích,
kterého se zúčastnili společně mladí lidé z polských Rud, maďarského Nagykovácsi, z německého
Linum a z Bolatic.
Na programu byla návštěva ostravské ZOO, vítkovických vysokých pecí, sportovní den, v rámci
mezinárodní spolupráce byla pomalována autobusová zastávka u vlakového nádraží barvami
vlajek účastnických zemí. Jugendcampu v Bolaticích se zúčastnilo 20 mladých lidí.
3. Se slovenskou obcí Doľany
První kontakty s obcí Doľany se uskutečnily v roce 2001 a 2002, kdy se konaly fotbalové zápasy,
poprvé v Bolaticích, podruhé v Doľanech.
Větší spolupráce je datována od roku 2008, kdy se začaly navštěvovat skupiny turistů v rámci akcí
Bolatická dvacítka a Pochodu pre všetkých.
- 14. - 15. 4. 2012 - Bolatice
Na čtyřicet turistů z Doľan navštívilo Bolatice za účelem účasti v pochodu Bolatická dvacítka.
Kromě tohoto pochodu navštívili Doľanští Důl Landek v Ostravě – Petřkovicích a aquapark
v Kravařích. Nedělní odpoledne 15. 4. Doľanským zpříjemnila country skupina Karavana. Škoda
jen, že celý průběh setkání narušilo velmi deštivé a studené počasí v neděli 15. 4.!
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- 5. 5. 2012 – proběhly oslavy 121. výročí založení hasičského sboru v Doľanech. Za Sbor
dobrovolných hasičů Bolatice se zúčastnila čestná stráž s praporem ve složení Radek Slivka,
Vilém Adamec, Josef Plaček.
- 11. - 13. 8. 2012 - Doľany
Asi dvacítka bolatických turistů se zúčastnila návštěvy Doľan, z nichž většina se aktivně zapojila
do Pochodu pre všetkých.
4) S maďarskou obcí Nagykovácsi
- 10. - 13. 8. 2012 - Jugendcamp v Nagykovácsi
Na pozvání starostky Moniky Benscik, se uskutečnilo setkání mladých lidí z Linum, Bolatic a
Nagykovácsi. Obec Bolatice reprezentovali tito mladí lidé – Jan Dominik, Michaela Freitová,
Natálie Kupková a Jakub Josefus.
5) 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.
- 21. - 22. 7. 2012 – Hodové slavnosti v Kysuckém Lieskovci
Slavnosti se zúčastnila mužská taneční skupina Bobři, bolatické seniorky, fotbalisté – starší páni,
fotbalisté „A“ a starosta obce s manželkou.
6) S Královským městem Slaný
- 23. - 24. 3. 2012
Bolatičtí Bobři a jejich manželky navštívili Reprezentační ples Královského města Slaný
(vystoupení Labutí jezero a Krasivie Vasilisy).
- 20. - 22. 4. 212
Členové Dividýlka Slaný vystoupili v Bolaticích s představením „Vyšetřování případu
podvodného revizora“.
- 26. - 27. 9. 2012
Členové Obce Baráčníků ze Slaného navštívili Bolatice a seznámili se se životem obce i regionu
Hlučínska.
2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře - pověřený úřad
Rok 2012 byl opět rokem výborné a kvalitní spolupráce se zaměstnanci města Kravaře, Městského
úřadu v Kravařích. Úzká a častá spolupráce byla se zástupci odboru výstavby a územního
plánování, 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 mj. tyto záležitosti:
- Výstavby, územního plánování
a životního prostředí

- změna č. 6 Územního plánu obce Bolatice
- tvorba nového Územního plánu obce
- 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
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- Vnitřních věcí

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

2.3.5.3. S Městský 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
I v roce 2012 pracoval starosta obce Mgr. H. Pavera při Krajském úřadu v Ostravě v Komisi pro
zdravotně postižené občany a také v Dopravním výboru.
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.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s 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 životního prostředí
Ministerstvo financí

Ministerstvo pro místní rozvoj

- rozhodnutí o poskytnutí dotace
- informace o podávání daňového přiznání k daním
- informace pro obce k procesu oznamování působností registr práv a povinností
- poradenství při vydávání obecně závazných vyhlášek obce
Bolatice
- informace o akci Evropský týden mobility 2012
- žádost o poskytnutí některých číselných dat pro přípravu
rozpočtu obce na rok 2013 – příspěvek na školství
- informace o daních z nemovitosti
- žádost o změnu údajů financování realizace komunikace
dané dotace
- informace o vyhlášených dotačních programech
- čerpání dotací v roce 2012, podklady pro finanční
vypořádání dotace ze státního rozpočtu

Úřad Regionální rady
Moravskoslezsko Ostrava

- vzdělávání v oblasti evropských fondů

Policie ČR, Kravaře, Opava

- občasné kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní
policie ČR
- vyjádření ke změně dopravního značení v obci
(Dopravní policie ČR)
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
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Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního
zabezpečení Opava
Povodí Odry, Ostrava

- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci
- bezpečnostní dohlídky v obci
Spolupráce s Policií ČR by mohla být ještě kvalitnější,
pokud by policisté měli více financí na provoz, kvalitní
radary, více dbali při návštěvách obce na dodržování
pravidel silničního provozu a nebyli benevolentní při
průjezdech obce k přestupkům řidičů (např. parkování na
chodnících, na přechodech pro chodce či v zákazech stání).
Práci Policie ČR by prospěla i změna zákona o provozu na
pozemních komunikacích a zrušení pravidla, kdy se řidič při
přestupku odvolává na osobu blízkou.
- kontrola bezpečnosti v obci, kontrola dodržování pravidel
silničního provozu
- spolupráce s Policií Kravaře je na velmi dobré úrovni,
policisté jsou vstřícní při řešení požadavků obce
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
- hlášení o množství odebrané pitné vody
- řešení úpravy potoku Opusta

2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2012
Největšími investičními a stavebními akcemi v roce 2012 byly:
1)

TDI pro bytové domy ul. Družstevní
(kolaudace se uskutečnila 11. 10. 2012 MUKR 16627/2012)
2)
Nové veřejné osvětlení ul. Družstevní
(kolaudace se uskutečnila 9. 11. 2012 212/2012/Sel.)
3)
Rekonstrukce ul. Zahradní
(kolaudace se v roce 2012 neuskutečnila)
4) FVE DOS Bolatice
(na ohlášení)
5) Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Bolatice
(začne se splácet od února 2013 v 72 měsíčních splátkách – včetně
provozu VO)
6) Rekonstrukce zbývající části chodníku na ul. Svobody
(dokončeno)
7) Chodník na ul. Nádražní – 1. část (od ulice Sokolovská
(nedokončeno)
8) Sklad nebezpečných odpadů
(kolaudace se uskutečnila 3. 10. 2012 165/2012/Sel.)
9) Parkoviště HZ Borová
(kolaudace se v roce 2012 neuskutečnila)
10) Rekonstrukce sociálního zařízení DOS Bolatice
(na ohlášení)
11) Oprava asfaltové plochy hřiště Borová

3 169 671,73 Kč
153 712,00 Kč
2 019 899,00 Kč
1 089 390,00 Kč
41 000,00 Kč/měsíčně

Zpracoval:
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740 508,78 Kč
107 262,00 Kč
270 792,80 Kč
94 886,40 Kč
555 082,56 Kč
203 040,00 Kč
Martin Bortlík

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2012
2.3.7.1. Výběrová řízení
a) Výběrové řízení na „Vypracování Územního plánu obce Bolatice“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 28. jednání dne 31. 1. 2012
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., která nabídla nejvýhodnější nabídku
(nejnižší cenu).
b) Výběrové řízení na „Rekonstrukce ul. Zahradní“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 32. jednání dne 3. 4. 2012
firmu Strabag, a.s., Ostrava, která nabídla nejvýhodnější nabídku
(nejnižší cenu).
c) Výběrové řízení na „Výstavba technické infrastruktury pro nové bytové domy na ul.
Družstevní“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 33. jednání dne 24. 4. 2012
firmu Silnice Morava, spol. s r.o., Krnov, která nabídla nejvýhodnější
nabídku (nejnižší cenu).
d) Výběrové řízení na „Bolatice – Atletická rovinka s UP, víceúčelové hřiště s UT, fotbalové
hřiště s UT3G“
Bylo přihlášeno:
Byly hodnoceny:

5 firem
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 34. jednání dne 15. 5. 2012
firmu Sporttechnikbohemia, s.r.o., Praha, která nabídla nejvýhodnější
nabídku (nejnižší cenu).
e) Výběrové řízení na „Krátkodobý a dlouhodobý investiční úvěr pro obec Bolatice, 2012“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
2 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 35. jednání dne 29. 5. 2012
Komerční banku, a.s., Opava, která nabídla nejvýhodnější podmínky.
f) Výběrové řízení na „Realizace šesti fotovoltaických elektráren na střechách obecních
budov“
Rada obce Bolatice schválila na 45. jednání dne 18. 9. 2012
zrušit výběrové řízení z důvodu podání nabídky jediné firmy.
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g) Výběrové řízení na akci „Výstavba technické infrastruktury pro nové bytové domy na ul.
Družstevní – zajištění koordinátora BOZP“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 37. jednání dne 19. 6. 2012
firmu Red-Lant, Ostrava, která nabídla nejvýhodnější nabídku
(nejnižší cenu).
h) Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce a správa veřejného osvětlení v obci Bolatice“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 42. jednání dne 18. 9. 2012
firmu ČEZ Energetické služby, Ostrava, která nabídla nejvýhodnější
nabídku (nejnižší cenu).
ch) Výběrové řízení na akci „Realizace fotovoltaické elektrárny pro Dům obchodů a služeb“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 46. jednání dne 7. 11. 2012
firmu SOELSO, s.r.o., Hlučín, která nabídla nejvýhodnější nabídku
(nejnižší cenu).
i) Výběrové řízení na projektovou dokumentaci na „Inženýrské sítě a komunikace pro 18 RD
u nádraží“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
2 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 47. jednání dne 13. 11. 2012
firmu Benpro, s.r.o., Opava, která nabídla nejvýhodnější nabídku
(nejnižší cenu).
2.3.7.2. Záměry obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
a) Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově autobusového nádraží
Byly podány:
Byly hodnoceny:

3 nabídky
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 29. jednání dne 14. 2. 2012
firmu Generali Pojišťovna, a.s., Martin Kurka, Kobeřice.

b) Záměr o pronájmu nebytových prostor v přízemí bývalé kotelny v budově Domu obchodů
a služeb, Hlučínská 6, Bolatice, parc. č. 536/2 v k. ú. a obci Bolatice
Rada obce Bolatice schválila na 34. jednání dne 15. 5. 2012 zrušit výběrové řízení
z důvodu vážného zájmu Rychlé záchranné služby o tyto prostory.
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c) Záměr o pronájmu nebytových prostor v suterénu budovy Domu obchodů a služeb,
Hlučínská 6, Bolatice, parc. č. 536/2 v k. ú. a obci Bolatice
Byla podána:
Byla hodnocena:

1 nabídka
1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila na 41. jednání dne 28. 8. 2012
firmu Family drogerie, s.r.o., Praha.
2.3.7.3. Záměry obce Bolatice o prodeji nebo pronájmu obecních pozemků
a) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 o výměře cca 4 193 m2
v k. ú. a obci Bolatice na ul. Družstevní na výstavbu bytových domů
Do tohoto výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce.
b) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku parc. č. 1419/19 o výměře 1,75 m2 v k. ú. a obci
Bolatice – ulice Horní
Do tohoto výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce – p. Josef Jaroš, Štěpánkovice.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 16. jednání 28. 8. 2012
prodej pozemku parc. č. 1419/19 o výměře 1,75 m2 v k. ú. a obci
Bolatice – ul. Horní p. Josefu Jarošovi, Štěpánkovice.

2.3.8. Významné události roku 2012 v obci Bolatice
6. - 7. 1. 2012

Tříkrálová sbírka
(Bylo vybráno 116 354,- Kč)

28. 1. 2012

Obecní ples

21. 2. 2012

Rozloučení s masopustem a pochování basy

18. 3. 2012

Vítání nových občánků v sále KD
(54 dětí)

1. 4. 2012

Vítání jara
(Módní přehlídka místních občanů)
Námětové mezinárodní cvičení hasičů v Lanex, a.s.

4. 4. 2012
14. 4. 2012

Bolatická „30“ – cyklotrialový závod
(Téměř 500 účastníků)
Bolatická „20“ – pochod a běh
(Kvůli velmi chladnému a deštivému počasí se zúčastnilo jen pár desítek lidí)

15. 4. 2012
19. 4. 2012

Ukázka spalování odpadů
Den Země v Bolaticích
(Akce se zúčastnilo 300 dětí a na 100 dospělých, vysadilo se 1 200 ks stromů)

26. 4. 2012
30. 4. 2012

Stavění májky ve skanzenu
Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice - Borová

16. 5. 2012
31. 5. 2012

Den bez tabáku

1. 6. 2012

Dětský den spolu se seniory v sále KD
Humanitární sbírka šatstva, hraček a dalších věcí z domácností
Platnost OZV č. 3/2011 o zákazu některých paliv
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2. 6. 2012
1. 7. 2012

Bolatický Hlukfest na Křeménkách
(Přehlídka amatérských kapel a kapely Rammstein Revival, účast asi 300 lidí)
Country festival Křeménky
(Přehlídku country kapel doprovázenou ukázkou kovbojského života navštívilo
okolo 700 lidí)
Bolatické dožínky
(Účast asi 1 000 lidí, mezi nimi zástupci družebních vesnic Rudy a Linum)
II. ročník KOBZOLFESTU na skanzenu
(brambory na všemožné způsoby, účast asi 500 lidí)
Evropský týden mobility v Bolaticích
(Na kole jen s přilbou, Den bez aut, Malování na asfalt, Koloběžkové a in-line
závody, akce se zúčastnilo více jak 250 dětí)
Barevný večer
(Kulturní pořad pro dříve narozené občany, akce se zúčastnilo kolem 150 osob)
Dny zdraví v Bolaticích
(V KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa, možnost změření krevního tlaku,
cholesterolu, cukru, množství tuku v těle, objemu plic; účast asi 300 osob)
Den strašidel
(Na 600 účastníků se zúčastnilo průvodu s lampióny; ohnivá show a ohňostroj
na hřišti FK)
Setkání s podnikateli, sponzory, představiteli spolků a organizací
Filmové představení pro seniory – film Vrásky z lásky
(Účast asi 170 seniorů)
Vánoční trhy
(Předvánoční atmosféru s doprovodným programem přišlo nasát cca 500 lidí)
Koledy na skanzenu
(Přes 200 lidí přišlo na rozsvícení vánočního stromu a koledy)

13. 7. 2012
4. 8. 2012

18. 8. 2012
22. 9. 2012
16. – 22. 9. 2012

6. 10. 2012
9. 10. 2012

31. 10. 2012

24. 11. 2012
3. 12. 2012
2. 12. 2012
22. 12. 2012
24. 12. 2012

Koledy na náměstí v Borové
(Asi 150 lidí si přišlo zazpívat koledy)

26. 12. 2012

Živý Betlém na skanzenu
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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, hosté na jednáních RO
V roce 2011 se uskutečnilo celkem 25 jednání, na kterých se projednalo přes 400 bodů.
Účast na jednáních:

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

25
25
25
25
20

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, lázně, školení
Hosté jednání RO byli: Pavel Koch, Ing. Daniel Halfar, Ing. Pavel Bezděk.
- Ing. D. Halfar

- na 39. jednání RO dne 31. 7. 2012 – projednání zápisu z 8. jednání
Komise rozvoje a výstavby v obci Bolatice

- Pavel Koch

- na 45. jednání RO dne 30. 10. 2012 – projednání dalšího rozvoje
firmy Technických služeb Bolatice, spol. s r.o.

- Ing. P. Bezděk

- na 46. jednání RO dne 7. 11. 2012 – posouzení a hodnocení
nabídek na „Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše DOS“

- Ing. P. Bezděk

- na 47. jednání RO dne 13. 11. 2012 – projednání cenových
nabídek na nové dveře v KD, výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro výstavbu 18 nových RD u nádraží

- Ing. P. Bezděk

- na 50. jednání RO dne 27. 12. 2012 – projednání a schválení
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 4 ks FVE

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
78/27 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 31. 10. 2011 mezi obcí Bolatice a fy CAUTUS
PROJECTS a.s., Generála Šišky 2082/26, 143 00 Praha, kterým se prodlouží termín
předání díla „Multifunkční areál u koupaliště v obci Bolatice“ s tím, že termín předání díla
bude nejpozději do 31. 3. 2012 a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem
Dodatku č. 1,
g) revokaci usnesení z 26. jednání Rady obce Bolatice, č. usn. 76/26/f –schválit Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě č. 00890 o pronájmu zemědělských pozemků mezi obcí Bolatice a fy
Opavice, a.s., Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov s tím, že z dodatku bude vypuštěn bod
4, protože obec Bolatice neví, zda některé své pozemky nebude muset směnit za pozemky
určené pro ochranu obce před povodněmi,
h) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 00890 o pronájmu zemědělských pozemků mezi obcí
Bolatice a fy Opavice, a.s., Moravec 293, 747 22 Dolní Benešov,
ch) zveřejnit Záměr obce Bolatice na pronájem nebytových prostor v přízemí bývalé kotelny
Domu obchodů a služeb na ul. Hlučínská 6,
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k) prodloužení termínu dokladových inventur do 31. 1. 2012 z důvodu řádného dokladování a
úplného zaevidování účtů, doúčtování dokladových položek a tím i zpracování závěrečné
zprávy k inventurám.
80/28 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) bezplatné užívání pozemků ve vlastnictví obce Bolatice parc. č. 2798/4, 2798/3 pro konání
tří setkání (minisérie) leteckých modelářů v termínech 18. - 20. května; 13. - 15. července a
14. - 16. září 2012 s tím, že pořadatelé zajistí úklid užívaných a přilehlých pozemků na své
náklady,
e) vyhlášení grantového programu „Program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití
volného času a kultury pro rok 2012“ s max. dotací z grantového programu ve výši 90 %
celkových uznatelných nákladů,
h) nejvýhodnější nabídku na zhotovitele nového Územního plánu obce Bolatice předloženou
fy Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 000 Ostrava - Martinov ve
výši 518 400,- Kč včetně DPH,
i)

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné
služby a o organizačním zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí Bolatice a fy TQMholding s.r.o. Opava a Koordinátor ODIS s. r.o. Ostrava a uhradit dopravci podíl
kompenzace ve výši 50 371,- Kč při sjednané ceně přepravního výkonu 33,5 Kč za ujetý
km dle jízdního řádu v termínu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a pověřuje starostu Mgr.
Herberta Paveru podpisem této smlouvy.

82/29 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00
Ostrava - Poruba na tvorbu GIS pro rok 2012 s tím, že ze smlouvy bude vyjmuta činnost
č. 4 a č. 5 a cena díla bude 23 040,- Kč včetně DPH,
k) uzavřít smlouvu s firmou Generali Pojišťovna, a.s. agenturní kancelář, Martin Kurka,
Slezská 77/64, 747 27 Kobeřice na pronájem nebytových prostor v budově autobusového
nádraží na ul. Opavská o výměře 19,2 m2 od 1. 3. 2012 a pověřuje starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
m) Inventarizační zprávu za rok 2011.
84/30 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) odložit do příští Rady obce projednání návrhu ZŠ a MŠ Bolatice na odpisový plán a plán
investic ZŠ a MŠ Bolatice na rok 2012,
h) přijetí nového zaměstnance obce Bolatice na správu hřišť v obci od 1. 3. 2012 a schválit
zvýšení úvazku z 0,8 na 1,0 knihovnici od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou,
86/31 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
q) předložit k projednání ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice za
rok 2011,
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r)

firmu STILT PROJECTS, s.r.o., Železniční 4, 779 00 Olomouc – Chvalíkovice, aby
zajistila provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sportovního
areálu ZŠ Bolatice“ a schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou STILT
PROJECTS, s.r.o., Železniční 4, 779 00 Olomouc – Chvalíkovice na realizaci výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Bolatice“ a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.

87/31 Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) rozšíření Komise sociální, zdravotní a pro rodinu o dalšího člena komise.
89/32 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) finanční příspěvek Charitě Opava na akci „Pomozte postiženým dětem“ ve výši 5000,- Kč,
i)

předložit do FV a ZO k projednání žádost ZŠ a MŠ Bolatice o přerozdělení hospodářského
výsledku za rok 2011,

m) firmu Recte Ostrava na zajištění provedení výběrového řízení díla „Instalace
fotovoltaických elektráren na šesti střechách obecních budov“ a schvaluje smlouvu mezi
obcí Bolatice a firmou Recte, Ostrava na zajištění tohoto výběrového řízení
a schvaluje pověřit starostu obce podpisem této smlouvy,
n) firmu Ing. B. Cáblové, Opava na zajištění výběrového řízení na banku či poskytovatele
úvěru na zhotovení díla „Instalace FVE na 6 střechách obecních budov“ ve výši 8 mil. Kč
(dlouhodobý úvěr na 8 let) a na zafinancování nákupu pozemků na výstavbu RD a na
výstavbu inženýrských sítí pro tyto nové RD ve výši 14 mil. Kč (krátkodobý úvěr na dva
roky – 2013 – 2014) a schvaluje smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou Ing. B. Cáblové,
Opava na zajištění výběrového řízení na banku či poskytovatele úvěru a schvaluje pověřit
starostu obce podpisem této smlouvy,
r)

jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Zahradní“ fy Strabag, a.s., Polanecká 827,
Ostrava, která do výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku,

s)

jako zhotovitele stavby „Infrastruktura pro výstavbu bytových domů na ul. Družstevní“ fy
Silnice Morava, s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov, která podala do výběrového řízení
nejnižší cenovou nabídku.

92/33 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) nadační příspěvek č. 112036 na venkovní fitness od fy COLMEX, spol. s r.o., Kubelíkova
1224/42, Praha 3 – Žižkov na vybudování tří fitness prvků v obci Bolatice,
r)

prohlásit Skanzen lidových tradic a řemesel na ul. Svobody v Bolaticích za významné
kulturní dědictví venkova,

s)

realizaci projektu „Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích“ jako obnovu významného
kulturního dědictví venkova, Skanzenu lidových tradic a řemesel na ul. Svobody
v Bolaticích a schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu tohoto projektu do Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
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94/34 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

doporučit ZO schválit, aby Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bolatice, která je zařazena
jako jednotka kategorie JPO II, v roce 2013 zabezpečovala výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce v síle nejméně jednoho
družstva o zmenšeném početním stavu ve složení velitel, strojník a dva hasiči s tím, že
členové jednotky budou zajišťovat připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby v souladu s § 20 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.,

d) sdělit HZS MSK, že částka 100 000,- Kč neinvestiční dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR
je nedostačující na podporu činnosti JPO II, která má zabezpečovat 24 hod. pohotovost
s výjezdem do 5 minut a schvaluje požádat, aby MSK navýšil příspěvek o min. 50 000,Kč/rok,
r)

„Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ na veřejnou zakázku „Bolatice – atletická
rovinka s UP, víceúčelové hřiště s UT, fotbalové hřiště s UT3G“, kterou zpracovala
hodnotící komise 15. 5. 2012 podle § 80 zákona č.137/2006.

96/35 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

jako nejvýhodnější nabídku ve veřejné zakázce „Krátkodobý a dlouhodobý investiční úvěr
pro obec Bolatice, 2012“ nabídku Komerční banky, a.s., Opava a schvaluje doporučit ZO
schválit smlouvy o krátkodobém (14 mil. Kč) i dlouhodobém (8 mil. Kč) investičním úvěru
mezi obcí Bolatice a KB, a.s., Opava,

d) doporučit ZO vzít na vědomí dopis občanů z ulic Mírová a Sokolovská, ve kterém
nesouhlasí s rozhodnutím Zastupitelstva obce Bolatice o modernizaci a výstavbě nového
centra obce ze dne 23. 4. 2012,
n) firmu p. R. Pečinky, D. Benešov, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku na
zhotovení dokumentárního filmu o obci Bolatice (40 000,- Kč) jako zhotovitele nového
dokumentárního filmu o obci Bolatice,
o) doporučit ZO schválit přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Bolatice v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost z Krajského úřadu MSK Ostrava ve výši
728 552,40,- Kč.
98/36 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) doporučit ZO Bolatice mimosoudní vyrovnání ve věci duplicitního vlastnictví pozemku
parc.č. 984/12 o výměře 178 m2 a 984/13 o výměře 64 m2 obce Bolatice a občance obce
Bolatice,
h) ZŠ a MŠ Bolatice poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bolatice ve výši 10 200,Kč z grantového programu obce Bolatice na realizaci projektu „Mistrovství Hlučínska ve
florbalu“ s tím, že z celkových nákladů nebyla uznána položka 1.2 Drobný dlouhodobý
majetek ve výši 6 000,- Kč.
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101/37 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) doporučit ZO schválit přijetí účelové neinvestiční dotace na pomocný analytický přehled ve
výši 70 000,- Kč ze státního rozpočtu ČR (Ministerstva financí ČR),
e) mandátní smlouvu č. 25/2012 – IČ mezi obcí Bolatice, zastoupenou Mgr. H. Paverou a
firmou Sella, s.r.o., Ústí nad Orlicí na zajištění služeb v rámci projektu „Výstavba
infrastruktury akce 48 TI Bolatice – komunikace ul. Družstevní“ a schvaluje pověřit
starostu obce podpisem této smlouvy,
k) objednání měření hluku a vibrací v místě vlakového nádraží v Bolaticích u Krajské
hygienické stanice v Ostravě,
l)

firmu Red-Lant, Ostrava, která podala nejvýhodnější nabídku, na zajištění služeb
koordinátora BOZP na „Technická infrastruktura pro bytové domy, Bolatice, ul.
Družstevní“ a schvaluje pověřit starostu obce podpisem smlouvy na zajištění těchto služeb,

q) zřízení dalšího (čtvrtého) oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Bolatice, čímž dojde
k navýšení kapacity na 100 žáků.
103/38 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
t)

mandátní smlouvu č. 0132012 mezi obcí Bolatice, zast. Mgr. H. Paverou a fy Stilt Projects,
s.r.o., zast. M. Proškovou, kdy předmětem smlouvy je realizace projektové přípravy a
organizační zajištění podání žádosti o dotaci z MF ČR k akci „Bolatice – atletická rovinka
s UP, víceúčelové hřiště s UT, fotbalové hřiště s UT3G“ a schvaluje pověřit starostu obce
podpisem této smlouvy.

105/39 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
i)

zveřejnit záměr o pronájmu nebytových prostor v suterénu DOS a předloží pronájem
nebytových prostor v budově DOS k projednání do ZO,

k) objednání územně zastavovací studie centra obce na základě koncepčních limitů,
zpracovaných Komisí rozvoje a výstavby obce Bolatice a dle pokynů MěÚ Kravaře, odboru
výstavby, územního plánování a životního prostředí u firmy Ing. Arch. Kateřina Buschová,
Ostrava - Poruba,
o) přijetí dvou brigádníků (brigádnic) na dobu minimálně dvou měsíců na úklid veřejných
prostranství,
n) podání žádosti o dotaci na pořízení úklidového vozu v rámci Operačního programu Životní
prostředí a schvaluje pověřit fy Innova, Ostrava, zast. D. Rakusem podáním této žádosti za
cenu 56 500,- Kč bez DPH,
ř)

smlouvu mezi obcí Bolatice a fy APE, Bolatice na akci „Rozšíření veřejného osvětlení na
ul. Družstevní“ a schvaluje pověřit starostu obce podpisem této smlouvy,

u) kácení 30 ks suchých a silně proschlých stromů, které se nachází na parc. č. 2813/19 v k. ú.
a obci Bolatice podél silnice III/4671.
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108/40 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít smlouvu č. 10077456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí ČR mezi obcí Bolatice a Státním fondem životního
prostředí ČR na akci „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích
II“ ve výši 64 207,70 Kč ze Státního fondu ŽP ČR a dotaci ve výši 898 907,80 Kč ze
státního rozpočtu a schvaluje pověřit starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy.
112/41 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) pronájem nebytových prostor Domu obchodů a služeb Bolatice (garáž a sklady DOS) na ul.
Hlučínská, Bolatice, parc. č. 536/2 o výměře cca 165 m2 fy Family drogerie s.r.o. Praha za
předpokladu, že zastupitelstvo obce odsouhlasí pronájem těchto prostor,
l)

Smlouvu na provozování zařízení veřejného osvětlení mezi obcí Bolatice a fy ČEZ
Energetické služby na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 10. 12. 2012.

113/41 Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) žádost obyvatel bytového domu č.p. 486/1 na ul. Nádražní o udělení souhlasu k umístění
reklamy na stěnu bytového domu.
117/42 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) zrušit zadávací řízení na „Realizaci šesti fotovoltaických elektráren na střechách obecních
budov“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, když do předmětného zadávacího řízení byla doručena ve lhůtě
pro podání nabídek pouze nabídka uchazeče ELPROM SERVICE s. r. o., Vřesina, Mírová
88/16, PSČ 747 20, IČ 286 40 098,
e) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103,
Ostrava -Vítkovice na akci „Rekonstrukce a správa veřejného osvětlení v obci Bolatice“ a
schvaluje pověřit starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
122/44 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
ch) přizvat na další jednání RO ředitele TS ve věci dalšího rozvoje TS.
124/45 Rada obce Bolatice po projednání
ukládá
a) řediteli TS Bolatice zpracovat nejpozději do 5. 11. 2012 rozklíčování tržeb TS za
posledních 5 let a návrh na pořízení nových strojů v příštích letech.
126/45 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice a fy RECTE.CZ, Matiční 730/3, Ostrava - Moravská
Ostrava na výkon zadavatelské činnosti pro veřejnou zakázku Realizace fotovoltaické
elektrárny pro Dům obchodů a služeb na dobu určitou, a to do ukončení předmětného
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zadávacího řízení nebo do rozhodnutí mandanta o zrušení zadávacího řízení, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem
této smlouvy,
k) žádost Šachového klubu 1935 Bolatice o poskytnutí hrací místnosti – klubovny OÚ
Bolatice pro mistrovská utkání v roce 2012/2013 s tím, že za poskytnutí místnosti odpracují
členové šachového klubu brigádnické hodiny při údržbě zeleně v obci apod.
129/46 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu o výběru
nejvhodnější nabídky na dodávku a montáž fotovoltaického systému střechy Domu
obchodů a služeb v obci Bolatice za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu
zadavatele, dodavatele, jehož nabídka byla s nejnižší nabídkovou cenou, a to: firma
SOELSO s.r.o., se sídlem: Hlučín, Mírové náměstí 23/22, PSČ 748 01, IČ: 278 51 681.
131/47 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

uzavřít dohodu mezi obcí Bolatice a Státním zemědělským intervenčním fondem v Opavě
o poskytnutí dotace ve výši 316.525,00 Kč z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru podpisem této Dohody,

g) uzavřít dohodu mezi obcí Bolatice a Státním zemědělským intervenčním fondem v Opavě
o poskytnutí dotace ve výši 255.950,00 Kč z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Suchou nohou za poznáním bolatických poldrů a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr.
Herberta Paveru podpisem této Dohody,
n) fy BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/64, 746 01 Opava, jako zpracovatele projektové
dokumentace „Inženýrské sítě a komunikace pro 18 RD u nádraží“.
134/48 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) žádost JSDH Borová o změnu položek v rozpočtu jednotky JSDH Borová - přesun
volných financí z rozpočtu jednotky do položky 5137 - DHDM tak, aby mohl být rozpočet
do konce roku 2012 dočerpán (zakoupení vysílaček).
136/49 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) smlouvu mezi obcí Bolatice a Hřebčínem Albertovec s.r.o. o právu provést stavbu
„Technická a dopravní infrastruktura pro 18 RD u nádraží v Bolaticích“ a pověřuje starostu
obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
d) smlouvu o právu provést stavbu č. OP/32/r/2012/MJ mezi obcí Bolatice a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava na stavbu – Technická a
dopravní infrastruktura pro 18 RD u nádraží v Bolaticích“ s tím, že po ukončení výstavby
místní komunikace bude provedeno geodetické zaměření a majetkoprávní vypořádání a
pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
e) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby „Technická a dopravní infrastruktura pro
18 RD u nádraží v Bolaticích“ s jednorázovou náhradou za zřízení výše popsaných práv
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odpovídajících věcnému břemeni ve prospěch fy ČEZ Distribuce a.s. ve výši 10 000,- Kč a
pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
f)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy ČEZ Distribuce a.s. na umístění zařízení –
Nádražní, kat. území, Bolatice, parc. č. 1419/37, Bolatice, vč. přílohy č. 1 smlouvy
12_SOBS01_4120867482 a přílohy č. 2 s tím, že obec Bolatice zaplatí 225 000,- Kč jako
podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a pověří
starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

n) zapojit obec Bolatice do projektu Senioři komunikují, kterou podporuje Nadační fond
manželů Klausových a zaslat v termínu do 15. 1. 2013 Nadačnímu fondu přihlášku.
138/50 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) uzavřít smlouvy mezi obcí Bolatice a ČEZ Prodej s.r.o. na dodávku silové energie pro rok
2013 pro objekty ve vlastnictví obce Bolatice a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr.
Herberta Paveru podpisem těchto smluv,
ch) smlouvy mezi obcí Bolatice a Pragoplyn a.s., Jungmanova 36/31, Praha na dodávku
zemního plynu pro rok 2013 pro objekty ve vlastnictví obce Bolatice a pověřuje starostu
obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem těchto smluv.

3.2.

Z jednání zastupitelstva obce

3.2.1 Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Ve volebním období roku 2012 bylo 6 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno na 150 bodů.
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Radek Slivka
Josef Boček
Daniela Holleschová
MUDr. Tomáš Papuga
Martin Bortlík
Ing. David Jakš

6
6
6
5
6
6
5
6
5

Ing. Radek Kotík
Zdeněk Kročil
Daniela Langrová
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Josef Ricka
Alena Böhmová
Ing. Daniel Halfar
Ing. Pavel Bezděk

6
6
5
6
5
6
5
5

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání
Kromě řádných zasedání ZO byly v roce 2012 svolány dvě pracovní schůzky členů ZO.
Pracovní schůzka 3. 3. 2012:
- Součástí byl seminář „Vzdělaný zastupitel“, zajistila fa M.C.TRITON, Praha
- Projednání čipování psů
- Projednání OZV o zákazu výherních automatů
- Využití budov Opavice, a.s. a budovy vlakového nádraží
- Další rozšíření služeb na skanzenu
- Řešení centra obce
- Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení
- Změna sídla Rychlé záchranné služby
- Výstavba inženýrských sítí pro nové RD v Důlku
- Poděkování za vzájemnou spolupráci
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Pracovní schůzka 30. 10. 2012
- Příprava rozpočtu obce Bolatice na rok 2013
Hosté na zasedání ZO byli:
- Martin Fus (karate Kumité)
- na 18. zasedání ZO dne 17. 12. 2012 – předání finančních
- Veronika Nováková (voltiž)
darů za skvělé sportovní výsledky a propagaci obce Bolatice
- Kateřina Kocurová (voltiž)
- Nela Stříbná (voltiž)
- Petr Langer (požární sport)
- Denisa a Ivona Krejčiříkovy (běh)
- Vojtěch Schneider (běh)
- družstvo SDH Bolatice (požární sport)
- Dušan Štěpáník
- Michal Vitásek
- Monika Hradilová
- Kamil Michalík

- na 15. zasedání ZO dne 29. 5. 2012 – předání věcného daru
za bezpříspěvkové darování krve
- na 18. zasedání ZO dne 17. 12. 2012 - předání věcného daru
za bezpříspěvkové darování krve

- Marek Hollesch
- Lukáš Balarin
- Petr Kramář
- Martina a Filip Kozelští
- Josef a Jiřina Kubíkovi
- Radek Hollesch

- na 18. zasedání ZO dne 17. 12. 2012 – předání poukazů
na nákup zboží za účast v 2. ročníku zahrádkářské soutěže TOP Bolatice (soutěž o nejkrásnější předzahrádku a
ozeleněný balkón)

3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
29/13 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) úpravu rozpočtu obce Bolatice na rok 2012 dle rozpočtové úpravy č. 1,
e) nezvyšovat cenu 1 ks žetonu za svoz a likvidaci jedné odpadní nádoby od 1. 5. 2012 a
ponechat cenu 1 ks žetonu za svoz a likvidaci odpadů ve výši 60,-. Kč včetně DPH,
f)

požádat ředitele TS Bolatice předložit ZO podrobný rozbor hospodaření i s návrhem
budoucí činnosti TS Bolatice nejpozději do 31. 3. 2012,

g) uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/4 orná půda o výměře 8 566 m2
v k. ú. a obci Bolatice mezi obcí Bolatice a fy Ing. Leo Stoklasa, Kravaře, bez podmínky
věcného břemene pro obec Bolatice a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,
i)

vybudování FVE na střechách obecních budov (ZŠ, MŠ, KD, DOS, ČOV, zdr. středisko,
koupaliště),

j)

vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 7 mil. Kč na pokrytí nákladů
spojených s výstavbou FVE na střechách obecních budov a pověřuje starostu obce Mgr.
H. Paveru podpisem smlouvy o úvěru,

k) vyhlášení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice označené novým
geometrickým plánem jako parc. č. 2741/152 k. ú. Bolatice o výměře 4 193 m2 na ul.
Družstevní v Bolaticích na výstavbu bytových domů za min. cenu 750,- Kč/m2.
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31/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
k) modernizaci a výstavbu nového centra obce na parc. č. 536/1; 536/5; 690/3; 690/4; 690/5;
690/6; 690/7; 690/8; 690/9; 690/10; 690/12; 690/13 v k.ú. a obci Bolatice na základě
Limitů území nového centra obce Bolatice, zpracovaných Komisí výstavby a rozvoje obce
Bolatice,
l)

pořídit územně zastavovací studii centra obce u Městského úřadu v Kravařích, odbor
výstavby a územního plánování,

k) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích,
l)

úhradu čipování psů v obci Bolatice z rozpočtu obce Bolatice ve výši max. 100 000,- Kč,

m) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém území obce,
n) vyhlásit výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení v obci Bolatice, který
zároveň provede rekonstrukci veřejného osvětlení,
s)

odkup budovy čekárny ČD z majetku ČD (státu) do majetku obce Bolatice.

32/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
d) odkup správní budovy Opavice a.s. do majetku obce Bolatice.
35/15 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) upozornit nájemce koupaliště, aby více dbal na běžnou údržbu areálu koupaliště a schvaluje
pozvat nájemce koupaliště na jednání v co nejkratší době (nejpozději do 17. 6. 2012), aby
se zamezilo chátrání koupaliště,
m) finanční příspěvek ve výši 35 000,- Kč Mysliveckému sdružení Křeménky na úpravu
rybníka na zadním Kamenci v k. ú. a obci Bolatice,
n) zvýšit náklady na opravy na koupališti o 120 000,- Kč na 320 000,- Kč,
o) finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč manželům Joškovým na opravu oken a zastřešení
balkónu,
p) přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 400 000,- Kč na vybudování
komunikace pro nové bytové domy na ul. Družstevní v rámci realizace akce 48 TI Bolatice
z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury z MMR ČR,
q) přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Bolatice v rámci Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost z Krajského úřadu MSK Ostrava ve výši 728 552,40,- Kč,
l)

smlouvu o úvěru mezi obcí Bolatice a Komerční bankou, a.s., Opava, kterou KB, a.s.
poskytne obci úvěr ve výši 8,0 mil. Kč na investici „Instalace FVE na 6 střechách obecních
budov a další investice v obci (dofinancování staveb)“ se splatností úvěru na dobu
do 20. 12. 2020 a schvaluje pověřit starostu obce podpisem této smlouvy,
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m) smlouvu o úvěru mezi obcí Bolatice a Komerční bankou, a.s., Opava, kterou banka
poskytne obci úvěr ve výši 14,0 mil. Kč na financování nákupu pozemku pro výstavbu
15 RD a na výstavbu inženýrských sítí pro tyto RD se splatností úvěru do 31. 12. 2014 a
schvaluje pověřit starostu obce podpisem této smlouvy,
n) žádosti 6 občanů o půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu z FRB obce
Bolatice v roce 2012 v celkové výši 420 000,- Kč dle seznamu vyhotoveného ekonomkou
obce,
v) koupi části pozemku parc. č. 1419/1 orná půda o výměře 16 852 m2, označenou
v geometrickém plánu č. 1490-85/2011 ze dne 16. 9. 2011 pro k. ú. a obec Bolatice novým
parcelním číslem 1419/37, určenou k výstavbě RD o výměře cca 16 852 m2 za cenu 300
Kč/m2 za celkovou cenu 5 055 600,- Kč a schvaluje smlouvu na koupi pozemku parc. č.
1419/37 v k. ú. a obci Bolatice o výměře cca 16 852 m2 za cenu 300 Kč/m2 za celkovou
cenu 5 055 600,- Kč mezi obcí Bolatice, zastoupenou Mgr. H. Paverou a Hřebčínem
Albertovec, zastoupeným Ing. J. Hájkem a schvaluje pověřit starostu obce podpisem této
smlouvy,
z)

řádnou účetní uzávěrku za rok 2011 Technickým službám Bolatice, s.r.o. s tím, že ztráta
společnosti za rok 2011 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,

cc) příspěvek na očipování psa občanů Bolatic v roce 2012 ve výši 280,- Kč,
dd) vyzvat fy Vendula, aby vrátila obci pozemek parc. č. 2756/4 o výměře 11 807 m2
v termínu do 31. 10. 2012, pokud neplánuje v roce 2013 investovat do výstavby hal
v průmyslové zóně.
40/16 Zastupitelstvo obce Bolatice
ukládá
a) starostovi obce a Ing. R. Herudkovi, aby připravili v co nejkratším čase žádost
o přehodnocení krácení způsobilých výdajů na akci „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední
etapa“ a podali ji na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.
41/16 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) přijetí účelové neinvestiční dotace určené na proplacení nouzových opatření a opatření
nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod,
které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy
(povodně), na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí v období od 31. května 2010
do 17. června 2010 dle Dohody o implementaci Fondu solidarity Evropské unie od
Moravskoslezského kraje v celkové výši 178 917,00 Kč, za podmínky, že Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace,
f)

Římskokatolické farnosti Bolatice změnu určení přiznané dotace, z opravy varhan na
použití k financování opravy soklu kostela a na stavební úpravy ve farní budově,

h) přijetí finančního daru ve výši 150 000,- Kč od fy LANEX a.s., Bolatice na financování
kulturních účelů – podpora obecních tradic v obci Bolatice a financování ekologických
účelů výsadba zeleně v obci Bolatice,
n) zřízení věcného břemene umístění trafostanice fy ČEZ v budově bez č.p./č.e. na pozemku
parc. č. 536/9 v k. ú. a obci Bolatice za jednorázovou úhradu ve výši 117 060,00 Kč,
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q) změnu využití finanční částky ve výši 300 000,- Kč z kapitoly 3412/6121 – Sportovní
zařízení v majetku obce z původního určení na dofinancování rekonstrukce hřiště FK
na zahájení výstavby nového sociálního zařízení v areálu FK Bolatice.
47/17 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) smlouvu č. 99004491906 mezi obcí Bolatice a KB, a.s. Opava o poskytnutí úvěru ve výši
8 mil. Kč na výstavbu v obci a na vybudování cca 5 FVE na střechách obecních budov
s čerpáním úvěru do 31. 8. 2013 a se splatností úvěru do r. 2020 a pověřuje starostu obce
Mgr. Herberta Pavera podpisem této smlouvy,
f)

vyhlásit výběrové řízení na zhotovení 4 fotovoltaických elektráren na střechách obecních
budov s tím, že pokud budou ceny (tzv. zelené) energie v příštím roce nevýhodné, bude
výběrové řízení zrušeno,

g) investici obce do fotovoltaické elektrárny na střeše DOS z úvěru obce,
h) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci fotovoltaické elektrárny na střeše
DOS v Bolaticích,
ch) přijetí dotace obci Bolatice 400 000,- Kč od Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
titulu Program podpory tvorby územních plánů obcí,
o) objednání zhotovení projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí a
komunikace pro tyto nové RD u nádraží.
51/18 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) smlouvu č. 1312000845/153700 mezi obcí Bolatice a SMP Net, s.r.o. o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní na stavbu „Technická a dopravní infrastruktura pro 18 RD u nádraží
v Bolaticích“ za cenu prováděných věcí ve výši 463 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
e) rozdělení finanční částky ve výši 80 000,- Kč zdravotně postiženým občanům obce dle
návrhu Komise sociální, zdravotní a pro rodinu jako příspěvek na dopravu, zakoupení
potřebných pomůcek, oděvů atd.,
ch) rozpočet obce Bolatice na rok 2013 jako schodkový s příjmy a výdaji ve výši 81 015 000,Kč s tím, že schodek je vyrovnán schválenými úvěry u KB, a.s.

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
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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.
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:
V roce 2012 se uskutečnilo šest jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

6
3
6
5
6
6
5
6

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík, Renáta Řehořová, Pavel Koch.
Jednání výboru dne 13. 2. 2012
- Informace o hospodaření TS za rok 2011
- Informace o hospodaření obce k 31. 12. 2011, o daňových příjmech a výši úvěrů obce
- Projednání rozpočtového opatření č. 1/2012
- Fotovoltaické elektrárny
Jednání výboru dne 16. 4. 2012
- Informace ČEZ o veřejném osvětlení
- Informace o daňových příjmech obce k 31. 3. 2012
- Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011
- Možnosti odkupu nemovitostí
Jednání výboru dne 28. 5. 2012
- Přehled úvěrů obce
- Informace o daňových příjmech obce k 30. 4. 2012
- Půjčky z FRB občanům
- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2012 a rozpočtové opatření č. 2/2012
- Roční uzávěrka TS za rok 2012
- Smlouva o úvěrech
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Jednání výboru dne 15. 10. 2012
- Informativní nabídka o financování soc. bytů
- Informace o fotovoltaice na obecních stavbách a úvěru
- Informace starosty obce
- Plnění rozpočtu k 31. 9. 2012 a rozpočtové opatření č. 4/2012
- TS – hospodaření k 9/2012
Jednání výboru dne 19. 11. 2012
- Zvýšení platby za stroje TS
- Informace o daňových příjmech obce za 1-10/2012
- Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 5/2012
- Návrh rozpočtu na rok 2013
Jednání výboru dne 10. 12. 2012
- Informace o daňových příjmech obce za 1-11/2012
- Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 5/2012

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:
V roce 2012 se uskutečnila čtyři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

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

4
3
0
4
3
4
3
3
4

Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Martin Bortlík, Mgr. Dagmar Tielová, Radim Dembek, Renáta Řehořová.
Jednání výboru dne 28. 3. 2012
- Rozpočet obce na rok 2012
- Informace z pracovní schůzky zastupitelstva obce
- Informace o výběrových řízeních
- Projednání termínového návrhu pracovních schůzek KV
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Jednání výboru dne 23. 5. 2012 – areál koupaliště
- Prohlídka pronajatých prostor a nemovitostí
- Způsob evidence návštěvníků v hlavní sezóně
- Údržba a plán drobných oprav nemovitostí a zařízení
- Informace o výběrových řízeních
- Projednání termínového návrhu pracovních schůzek KV
Jednání výboru dne 10. 10. 2012 – ZŠ a MŠ Bolatice
- Prohlídka prostor školy po rekonstrukci
- Vzdělávací programy a zajímavosti ZŠ
Jednání výboru dne 21. 11. 2012
- Kontrola plnění usnesení z 17. ZO Bolatice ze dne 16. 10. 2012
- Výběrová řízení v obci
- Vyřizování stížností a připomínek občanů
- Řešení připomínek KV vznesených na 3. pracovní schůzce

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 hlášeni
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.
Účast na jednáních:
Osadní výbor uskutečnil v roce 2012 celkem šest jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Simona Adamcová
Ladislav Stuchlík
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková

6
6
5
4
5
4
5

Jednání výboru dne 10. 1. 2012
- Plán akcí Osadního výboru na rok 2012
- Zhodnocení Koled na rynku
Jednání výboru dne 26. 1. 2012
- Organizace Maškarního plesu pro dospělé
- Pozvánka na Borovské hry
Jednání výboru dne 5. 4. 2012
- Stavění máje
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Jednání výboru dne 24. 5. 2012
- Zájezd na Borovské hry
Jednání výboru dne 13. 11. 2012
- Naplánování akcí do konce roku (Mikulášské zpívání, Koledy na rynku)
- Setkání seniorů
Jednání výboru dne 13. 12. 2012
- Zhodnocení akce Setkání seniorů
- Koledy na Rynku
- Podoba nového náměstí na Borové

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti:
- řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
Náplň činnosti:
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
Předseda:
Členové:

JUDr. Mario Hartmann
Lenka Benková
MUDr. Jiří Andreas
Josef Majda
Šárka Košůtková
Ing. Aleš Theuer
Ing. David Kotík

2
32
0
10
10
0
1

(nová předsedkyně komise od 2. 1. 2012)

Komise k projednávání přestupků obdržela v roce 2012 celkem 25 přestupků, 3 přestupky přešly
k vyřízení z roku 2011 (ve 4 případech komise přestupek postoupila dle § 12 zák. č. 500/2004 Sb.,
v 9 případech došlo k odložení věci, k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 15). U třech
případů rozhodla v blokovém řízení, ve třech případech rozhodla komise napomenutím, v jednom
případě rozhodla projednáním bez uložení opatření, ve čtyřech případech rozhodla zastavením
řízení a čtyři přestupky přešly k vyřízení do roku 2013.
Z projednávaných přestupků v roce 2012 byly pokuty uhrazeny ve všech případech.
Předsedkyně Komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise splnila
účel, pro nějž byla založena.
ROK
2012

2011

2010

vyřízeno

25

23

22

uložení pokuty včetně blokové

3

9

8

projednání bez uložení opatření

1

3

0

uložení napomenutí v příkazním řízení

3

0

0

zastavení řízení
návrhový přestupek, přestupek přecházející do
roku 2012

4

5

1

4

3

4

39

odložení věcí

9

2

9

postoupení věci

4

1

0

Přestupky byly vyřízeny:
- 3 přestupky byly vyřízeny uložením pokuty v celkové hodnotě 1800,- Kč.
- odvolání proti rozhodnutí komise bylo v roce 2012 přijato celkem ve dvou případech.
Stížnosti
V roce 2012 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost.

r. 2011 – 0
Zpracovala: Gabriela Bočková

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) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům.
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření.
c) Spoluorganizuje činnost klubu seniorů.
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním.
e) Doporučuje přidělení bytů na ul. Družstevní a v DPS.
f) Seznamuje se se zařízeními poskytujícími sociální služby zřizovanými jinými zřizovateli
(např. Charita Hlučín, Domov důchodců Kravaře, DD Hlučín).
g) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče.
h) Předkládá náměty k projednání radě obce.
i) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti.
Účast na jednáních:
Komise se setkala v roce 2012 celkem 5x.
Předseda:
Členové:

Bc. Kristina Adamcová
Kristina Jochimová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Karel Kupka
Edith Kurková
Simona Adamcová
Marcela Bochňáková
Anna Lasáková
Bc. Kateřina Moravcová
Luděk Nevoral

5
1
3
1
2
2
2
4
2
3
0

Jednání komise dne 27. 2. 2012
- Šetření nepříznivé rodinné situace
- Možnost přijetí nové členky komise
Jednání komise dne 21. 3. 2012
- Plán činnosti na rok 2012
- Informace o respitní péči
- Informace o stavu žádostí k přidělení bytu v DPS
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- Informace o výpůjčkách rehabilitačních pomůcek
- Tvorba seznamů zdravotně postižených, dlouhodobě nemocných a sociálně potřebných
- Možnost založení Místní skupiny Českého červeného kříže
- Možnost tanečního kurzu pro seniory
- Zajištění přednášky a možnosti cvičení pro seniory
Jednání komise dne 13. 6. 2012
- Informace o plnění plánu činností na rok 2012
- Informace o výpůjčkách rehabilitačních pomůcek
- Charitní obchod
- Taneční pro seniory
- Taneční pro pokročilé
- Cvičení pro seniory
- Tvorba seznamů
- Kola pro Afriku
Jednání komise dne 31. 7. 2012
- Informace o vypracování seznamu potřebných při krizových situacích v obci
Jednání komise dne 3. 10. 2012
- Informace o proběhlých akcích
- Rehabilitační pomůcky obce
- Možnost charitního obchodu v obci
- Den zdraví 9. 10. 2012 – příprava na akci
- Příprava seznamu potřebných při krizových situacích v obci

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 nově narozené občany obce.
c)
Navrhuje odměny pro jubilanty obce a navštěvuje občany slavící v daném roce 80. a
85. narozeniny.
d)
Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních:
Komise se setkala v roce 2012 celkem 2x.
Předseda:
Členové:

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Jednání komise dne 24. 1. 2012
- Gratulace pro rok 2012 - rozdělení
- Obecní ples 2012 - příprava a organizační zajištění plesu
- Kulturní akce pro rok 2012 - příprava, rozdělení úkolů
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Jednání komise dne 6. 12. 2012
- Organizační záležitosti kolem kulturních akcí obce
- Gratulace pro rok 2013
- Obecní ples 2013

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 RO, ZO 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.
Účast na jednáních:
Komise se sešla v roce 2012 5x.
Předseda:
Členové:

Ing. David Jakš
Bc. Jana Štěpáníková
Bc. Iveta Ritzková
Petr Faltýnek
Hana Seidlová
Robin Obrusník
Ing. Tomáš Loskot

3
5
2
4
5
2
3

Hosté na jednáních Komise mládeže, sportu a pro volný čas:
Ing. Radim Herudek, Ing. Tomáš Loskot.
Jednání komise dne 20. 3. 2012
- Soutěž v benchpressu
- Kontrola hřišť v obci
- Odstoupení člena komise Jana Dominika z důvodu jeho vytíženosti
- Projednání možných nových členů
- Hlukfest 2012
Jednání komise dne 17. 4. 2012
- Kontrola dětských hřišť v obci
Jednání komise dne 10. 5. 2012
- Hlukfest 2012
- Možnost letního kina
- Projednání návrhu na ocenění mladých lidí
- Den bez tabáku
Jednání komise dne 3. 7. 2012
- Hlukfest 2012
- Možnost letního kina
- Přijetí nového člena komise Ing. Tomáše Loskota
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- Zhodnocení Dne bez tabáku
Jednání komise dne 26. 7. 2012
- Zhodnocení Hlukfestu 2012
- Ukončení členství v komisi Bc. Ivety Ritzkové z důvodu její vytíženosti

3.3.8. Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO ROZVOJ A VÝSTAVBU V OBCI
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku staveb v obci, tvorby zeleně, ÚP
Náplň činnosti:
a) Komise se vyjadřuje k významným stavbám v obci (nad rámec stavebního zákona)
s ohledem na dlouhodobý rozvoj obce, k atypickým nestandardním stavbám, k řešení
tvorby zeleně a veřejných prostranství obce, k tvorbě Územního plánu obce apod.
Účast na jednáních komise:
Komise se sešla v roce 2012 5x.
Předseda:
Členové:

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

5
5
5
5
3

Jednání komise dne 11. 4. 2012
- Seznámení se s programem jednání
- Objekt vlakového nádraží
- Objekt správní budovy Opavice, a.s.
- Nový Územní plán obce Bolatice
- Centrum obce
- Lavičky do obce
Jednání komise dne 9. 5. 2012
- Územní plán obce Bolatice
- Prohlídka areálu koupaliště, možnost řešení závad
Jednání komise 11. 7. 2012
- Nápis na zdravotní středisko
- Lavičky v obci
- Žádost p. Raděvičové o změnu pozemku parc. č. 2414/22 v ÚP na zónu bydlení
- Žádost p. Jaroše o odkoupení části pozemku parc. č. 1419/19
Jednání komise 23. 10. 2012
- Opravy místních komunikací a chodníků
- Možnost výstavby bytových domů
- Pozemek parc. č. 2207
- Řešení náměstí na Borové
- Závady na nové tělocvičně ZŠ
- Zpomalení dopravy na příjezdech do obce (Ratibořská, Hlučínská)
- Fasáda konfekce Lanex, a.s.
Jednání komise 30. 11. 2012
- Žádost p. Pomykala o odprodej části pozemku parc. č. 690/13
- Nové centrum – varianta č. 5 Ing. Arch. Buschové
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- Řešení náměstí na Borové
- Nový Územní plán obce
- Žádost DURST VJV o odprodej části pozemku parc. č. 154
- Dopravní situace na ul. Slunečná u ZŠ a MŠ
- Dotace Zelená úsporám – Kulturní dům Bolatice – zateplení objektu
- Areál sběrných surovin

4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Organizace OÚ

4.1.1. Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu:
-

starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
zástupce starosty - uvolněný pro výkon funkce
pracovníci OÚ v počtu 14 (1 - sekretariát, podatelna; 1 - zemědělská a majetkoprávní
agenda, kultura; 1 - matrika, evidence obyvatel; 2 - knihovna; 1 - ekonomika,
účetnictví; 1 - hospodářka, mzdová účetní; 1 - správce počítačové sítě, projektový
manažer; 2 - stavební úřad; 1 - sociální pracovnice (úvazek 0,5); 1 - uklízečka; 1 správce kulturního domu, správce obecního úřadu; 1 - správce hřišť a sportovišť).

Dále u OÚ v roce 2012 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 20 osob, z toho 18 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu. Na
dohodu o provedení práce pracovalo 80 osob, z toho 8 osob, které zajišťovaly bezpečnost na
přechodech, 3 osoby, které roznášely zpravodaje a 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)

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
44

-

vyhotovování účetních, případně statistických výkazů a hlášení,
provádění jejich správnosti a úplnosti
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

Zástup za paní R. Řehořovou zajišťuje paní J. Gratzová.
Janetta Gratzová

-

referentka na sekretariátu starosty, podatelna
vede deník došlé pošty
provádí zápisy ZO a RO, eviduje smlouvy, obecně závazné vyhlášky
vede agendu starosty a místostarosty
zajišťuje zpracování zpravodaje
provádí zápisy SOH, Sněmu SOH, vede agendu SOH
zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce OÚ Bolatice

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
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. Miroslav Selingr

-

vedoucí 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. Jakub Josefus

-

referent 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. Radim Herudek

-

Eva Hanzlíková

-

samostatný referent
zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
zajišťuje zveřejňování listin na elektronické Úřední desce obce
přijímá inzeráty ke zveřejnění na internetu
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
knihovnice
zajišťuje nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich
evidence 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.
reprografické služby, pomoc při obsluze PC

Zástup za paní E. Hanzlíkovou zajišťuje paní Bc. J. Štěpáníková.
Bc. Jana Štěpáníková

-

knihovnice
zajišťuje nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich
evidence 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.
reprografické služby, pomoc při obsluze PC

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

Lenka Jiříková

-

sociální pracovnice (na poloviční úvazek)
návštěva a péče o osamělé starší občany v obci Bolatice
návštěva rodin s dětmi, docházka do problémových rodin a práce
s nimi
monitorování dalších osob v obci, které byly zbaveny svéprávnosti

-

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

-

-

Tomáš Sebrala

-

-

4.2.

provozář obecních budov
příruční sklad kulturního domu, popř. dalších určených budov
zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov – kult. dům,
obecní úřad, Dům obchodů a služeb, hasičská zbrojnice, Dům
s pečovatelskou službou 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
správce hřišť
zajišťuje běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby
v obecních budovách
zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov, především
v areálu FK
různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť a jejich objektů
menšího rozsahu 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 mimofotbalové (leden, únor, listopad, prosinec) zajišťuje
práce v KD a na jiných objektech obce

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařazení
(třída/stupeň)
8/9

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/11

Renáta Řehořová

ÚSO

10/10

Janetta Gratzová

ÚSO

8/10

Ing. Jakub Josefus

VŠ

10/4

Ing. Miroslav Selingr

VŠ

10/12

vyučen

5/9

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/6

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/12

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/9

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/5

Bc. Jana Štěpáníková

VŠ

8/4

Jméno a příjmení

Tomáš Sebrala

Kvalifikace
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Alfréd Solich

vyučen

Anna Lasáková

SO

5/12
6/6
(poloviční úvazek)

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno
zaměstnance
Eva Hanzlíková

Bc. Jana
Štěpáníková

Marcela
Bochňáková

Datum

Místo

21. 11. 2012 Opava
15. – 16. 1. 2012 Opava
20. 3. 2012 Ostrava
28. – 29. 3. 2012
13. – 15. 9. 2012
17. – 18. 9. 2012
26. 2. 2012
2. 4. 2012
26. 6. 2012
6. 12. 2012
3. 3. 1012

Hlinsko
Třebíč
Prostějov
Kravaře
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice

7. 3. 2012 Ostrava
Mgr. Herbert
Pavera

16. 3. 2012 Bolatice
Jižní Tyrolsko,
11. – 15. 6. 2012
Itálie
Moravská
20. – 22. 6. 2012
Třebová
17. – 18. 9. 2012 Prostějov

Gabriela Bočková

Janetta Gratzová

Renáta Řehořová

Ing. Miroslav
Selingr

16. 3. 2012
7. 6. 2012
25. 6. 2012
23. 10. 2012
10. 2. 2012

Bolatice
Opava
Opava
Opava
Opava

24. 9. 2012 Kravaře
23. 10. 2012 Opava
27. 11. 2012 Ostrava
16. 3. 2012 Bolatice
Jižní Tyrolsko,
11. – 15. 6. 2012
Itálie
27. 7. 2012 Ostrava
8. 11. 2012 Ostrava
20. 11. 2012 Ostrava
11. 12. 2011 Ostrava
10. 4. 2012 Ostrava
22. 5. 2012 Ostrava
29. 5. 2012 Ostrava
9. 10. 2012 Ostrava
22. 11. 2012 Ostrava
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Název školení
Novinky v AKIS Clavius
Kniha v 21. století
Obecní zpravodaj a radniční noviny aneb
5 největších chyb při tvorbě zpravodajů
Jarní škola NSZM – Základy práce s týmem
Setkání venkovských knihoven
Podzimní škola NSZM – Projektové řízení
Porada matrikářek
Seminář evidence obyvatel
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Vzdělávání zastupitelů obce
Praktický seminář k zákonu o obcích a zákonu
o svobodném přístupu k informacím
Školení řidičů
Výměna zkušeností ve státní správě a
cestovním ruchu
Letní škola NSZM – Umění argumentace a
vyjednávání v rámci úřadu
Podzimní škola NSZM – Strategické řízení a
tvorba strategických dokumentů
Školení řidičů
Konzultační den k přestupkovému zákonu
Základní registry
Spisová a archivní služba
Podatelna od A do Z
Školení k volbám do Zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu ČR
Archivní a spisová služba
Ochrana osobních údajů
Školení řidičů
Výměna zkušeností ve státní správě a
cestovním ruchu
Gordic – zpracování a jeho účetnictví
Rozpočtová skladba
Metodické dny pro ÚSC
Účetnictví ÚSC
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů

Ing. Jakub
Josefus

15. 5. 2012
22. 5. 2012
29. 5. 2012
29. 11. 2012
7. 2. 2012
16. 3. 2012

Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice

28. – 29. 3. 2012 Hlinsko

Ing. Radim
Herudek

23. 5. 2012 Ostrava
Jižní Tyrolsko,
11. – 15. 6. 2012
Itálie
Moravská
20. – 22. 6. 2012
Třebová
2. 10. 2012 Ostrava
17. – 18. 9. 2012 Prostějov
6. 11. 2012 Ostrava
7. 12. 2012 Ostrava
3. 3. 1012 Bolatice
6. 3. 2012 Ostrava

Martin Bortlík
2. 10. 2012 Ostrava
22. 11. 2012 Ostrava
19. 6. 2012 Opava
Kateřina
Mrovcová

21. 6. 2012 Opava
17. 8. 2012 Ostrava

Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Seminář Veřejná podpora
Školení řidičů
Jarní škola NSZM - Vedení kulatých stolů,
projednávání investičních záměrů pro
pokročilé
Konference k základním registrům
Výměna zkušeností ve státní správě a
cestovním ruchu
Letní škola NSZM – Umění argumentace a
vyjednávání v rámci úřadu
Seminář Projektové řízení
Podzimní škola NSZM - Strategické řízení a
tvorba strategických dokumentů
Seminář Zadávací řízení
Seminář pro žadatele o podporu projektů
partnerství měst a obcí z programu Evropa
pro občany 2007 – 2013
Vzdělávání zastupitelů obce
Nové vodohospodářské předpisy pro rok
2012
Nové vodohospodářské předpisy, Zákon
o ekologické újmě
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení
Praktické dopady změn zákoníku práce
v personalistice a mzdové účetnictví
GORDIC – program Poplatky

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 (2011):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 19 885,- Kč (2011 – 21 229,- Kč).

4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2012

2011

2010

45

54

42

20

18

21

11

6

3

9

12

18

Uzavřená manželství mimo obec

10

17

12

Uzavřená manželství (ostatní občané)

4

4

9

Úmrtí občanů

39

31

23

Narození dětí
Uzavřená manželství v Bolaticích (místní
občané)
civilní
církevní

49

Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Vydané druhopisy matričních dokladů
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)
Ověřeno podpisů na listinách

13

14

22

10

7

55

642

704

774

Ověřeno opisů listin

392

486

624

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

59

103

102

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

36

54

57

Žádosti o výpis z živnostenského rejstříku

11

4

3

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

3

7

8

Žádosti o státní občanství ČR

-

62

35

Žádosti o vydání občanského průkazu

-

396

313

Potvrzení o občanském průkazu

-

62

61

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

17

7

9

Poskytnuté údaje z informačního systému

28

31

27

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

87

61

53

Přihlášeno osob

56

85

43

Odhlášeno osob

64

53

53

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

655

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

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Zpracovala: Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
Rok 2012
Územní informace - celkem

3

Rok 2011
1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

1

0

0

Územní souhlas – celkem

59

66

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

47

36

12

30

25

21

17
8
18

9
12
19

Ostatní územní opatření – celkem
z toho k. ú. Bolatice
ostatní
Územní rozhodnutí – celkem
50

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

9

10

9

9

Ohlášení – celkem

41

34

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

30

23

11

11

Stavební povolení – celkem

12

30

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

8

13

4

17

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

4

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

2

1

2

Veřejnoprávní smlouva – celkem

3

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

0

1

1

Rozhodnutí o výjimce – celkem

4

11

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

4

0

7

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

11

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6

3

5

5

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

5

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

0

2

1

Kolaudační souhlas – celkem

10

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

8

2

2

2

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

0

0

Ohlášení užívání - celkem

23

22

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

14

16

9

6

Pasport stavby – celkem

3

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

2

1

1

Ostatní opatření – celkem

34

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

19

5

15

3

5

6

5
0
5

4
2
22

Změna užívání stavby – celkem
z toho k. ú. Bolatice
ostatní
Sdělení informace – celkem
51

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

15

2

7

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

9

12

5
4
26

8
4
11

Přestupky a správní delikty – celkem

0

0
ROK

REKAPITULACE

2012

2011

2010

Zpracovaná podání

300

269

306

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

214

152

207

86

117

99

Ostatní korespondence

0

65

93

Podání celkem

0

334

399

Zpracoval:

Ing. Miroslav Selingr

4.3.3. Knihovna

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

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

ROK
2011
13 801
3 633
6 074
723
3371
727
299
9 940
26 370

2010
13 385
3 624
5 832
708
3 221
679
273
8 615
24 991

Vzdělávací akce v knihovně v roce 2012
Datum
3. 5. 2012
10. 5. 2012
20. 12. 2012
20. 12. 2012
20. 12. 2012

Název

Počet dětí

Lekce MŠ
Za pokladem piráta Černovouse
Beseda 1.A
Beseda 1.B
Beseda 1.C

23
20
20
20
20

Počet
dospělých
2
2
2
1
1

Kulturní akce v knihovně v roce 2012
Datum
31. 1. 2012
3. 2. 2012
30. 4. 2012
24. 5. 2012

Název

Počet dětí

Tvůrčí dílna – valentýnská přáníčka
Beseda s cestovatelem Romanem Vehovským
Noc s Andersenem
Beseda s MUDr. Janem Cimickým
52

10
14
-

Počet
dospělých
2
20
3
50

14. 6. 2012
3. 10. 2012
23. 10. 2012
20. 11. 2012
29. 11. 2012
6. 12. 2012

IV. ročník pexesového turnaje
Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou
Beseda na téma Gemmoterapie
Beseda s Milanem Zachou Kučerou
Tvůrčí dílna – zdobení vánočních krabiček
Tvůrčí dílna – zdobení vánočních krabiček

14
150
10
5

Zpracovala:

5
6
20
20
2
2
Bc. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

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

2012

ROK
2011

2010

2111

1351

1 172

997

587

393

1397

439

410

3508

1790

1 582

Janetta Gratzová, Ing. Radim Herudek

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2012
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.
Statistika za rok 2011
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

29 400
124 133
1 001 246
7 384 489
100,77 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Statistika za rok 2010
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

1 964
9 693
75 495
932 787
8,77 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics, obsahuje údaje
pouze za období 09 – 12/2010 z důvodu přechodu na nové stránky.
Zpracoval:

53

Ing. Radim Herudek

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

2012

2011

2010

2009

133

101

171

153

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2012

2011

2010

2009

120

123

81

----

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,
koncerty dechové hudby, Den strašidel atd.
ROK

Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

2012

2011

Divadelní představení

2

1

Koncerty dechové hudby

2

4

Akce pro seniory

2

2

Akce pro veřejnost

33

34

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!
6. ledna
8. ledna
14. ledna
21. ledna
28. ledna
3. února
11. února
11. února
18. února
21. února
25. února
3. března
18. března
25. března
1. dubna

- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Novoroční koncert
- Myslivecký ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Ples seniorů
- Společenský ples ZŠ Bolatice
- Společenský ples na Borové /pořadatel SDH Borová/
- Společenský ples s pochováním basy
- Rozloučení s masopustem a pochováním basy
- Dívka roku
- Borovský ples
- Vítání občánků
- Maškarní ples
- Vítání jara
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14. dubna
15. dubna
19. dubna
21. dubna
26. dubna
30. dubna
6. května
14. května
16. května
24. května
2. června
23. června
25. června
1. července
červenec
13. července
4. srpna
5. srpna
11. - 13. srpna
18. srpna
19. srpna
25. srpna
1. září
16. září
22. září
26. září
3. října
6. října
6. října
6. října
9. října
14. října
23. října
31. října
2. - 3. listopadu
16. listopadu
17. listopadu
18. listopadu
18. listopadu
20. listopadu
22. listopadu
24. listopadu
2. prosince
3. prosince
8. prosince
prosinec
9. prosince
22. prosince
24. prosince
26. prosince

- Bolatická „30“
- Bolatická „20“
- Ukázka spalování odpadů a paliv
- Divadelní představení herců ze Slaného
- Den Země
- Stavění májky na skanzenu
- Oslava ke Dni matek
- Setkání s občany ke tvorbě nového filmového dokumentu o obci
- Veřejné fórum na Borové pro občany Bolatic a Borové
- Beseda s MUDr. Janem Cimickým
- Kácení máje na Borové
- Bolatický triatlon
- Rozloučení se školou (žáci devátých tříd)
- Sportovní slavnost, koncert dechové hudby
- Myslivecká slavnost
- HLUKFEST
- Country festival Křeménky
- Hasičská slavnost, koncert dechové hudby
- Zájezd do družební vesnice Dołany
- Dožínky
- Hasičská slavnost Borová
- Štrasenfest na Borové
- Hasičská soutěž pro děti
- Divadelní představení souboru ŠAMU
- KOBZOLFEST
- Kulturní program s Baráčníky ze Slaného
- Drakiáda
- Sbírka použitého ošacení
- Barevný večer
- Vinobraní na Borové
- Den zdraví
- Pochod za zdravím
- Beseda „Gemmoterapie“
- Den strašidel
- Veřejná soutěž ve hraní TV her na konzolích
- Krmášová zábava pro starší
- Závěrečná taneční
- Zábavné odpoledne s klaunem Hopsalínem
- Koncert ke 100. výročí posvěcení kostela
- Beseda „Největší tajemství III. říše“
- Setkání s jubilanty
- Setkání s podnikateli a se zástupci spolků
- Vánoční trhy
- Kino pro seniory
- Adventní koncert v kostele
- Zabijačka na Borové
- Vánoční besídka
- Koledy na skanzenu
- Zpívání koled na náměstí v Borové
- Živý Betlém
Zpracovala: Gabriela Bočková
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4.4. Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci
Bolatice za rok 2012
OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRAVAŘE
Kontaktní informace pro občany:
Název: Policie ČR
obvodní oddělení
Adresa: Bezručova 475/102
747 21 Kravaře

tel: 553 671 233, 974 737 721
fax: 553 671 285
e-mail: opoopkrava@mvcr.cz

Na našem místním oddělení slouží 19 policistů, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte
nás kdykoliv kontaktovat na telefonu 553 671 233 nebo na lince 158! Navštivte webové stránky
www.policie.cz. Pokud patříte k těm, co nemají přístup k internetu, přijďte se k nám zeptat, který
policista slouží zrovna v místě Vašeho bydliště.
Ve svěřeném okrsku, území Vaší obce, odpovídají policisté prap. Petr Kerlin a pprap. Tomáš
Lojška za stav, úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2012 ke spáchání 31 trestných činů a 201 přestupků, viz

tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

trestné činy
26
13
27
12
18
30
20
15
34
46
31

přestupky
13
29
21
18
21
19
29
112
133
80
201

řidiči pod vlivem alkoholu
3
6
2
3
4
1
6
2
7
3
12

V tabulce jsou u přestupků v r. 2012 navíc zahrnuty i přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Analýza trestných činů v rámci obce Bolatice:
V obci Bolatice bylo v uplynulém roce spácháno celkem 31 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 169.790,--Kč, což je o 15 trestných činů méně než v roce 2011. Mezi těmito skutky
je 13 trestných činů, u nichž byl zjištěn pachatel.
a) majetkové trestné činy
1 případ trestného činu podvod, kdy tento trestný čin byl šetřen policisty Služby kriminální
policie a vyšetřování Územního odboru Opava, kdy u tohoto případu není znám výsledek
šetření a výše způsobené škody z důvodu, že jej šetří jiná složka PČR,
3 případy trestného činu krádeže prosté (bez vloupání), u všech těchto případů byla celková
škoda ve výši 39.000,- Kč. Žádný z těchto případů nebyl objasněn,
9 případů trestného činu krádež vloupáním, kdy tři z těchto případů byly ve stádiu pokusu,
u všech těchto případů byla celková škoda ve výši 72.790,- Kč. Žádný z těchto případů
nebyl objasněn. Jeden z těchto případů byl šetřen policisty Služby kriminální policie a
vyšetřování Územního odboru Opava, kdy u tohoto případu není znám výsledek šetření a
výše způsobené škody z důvodu, že jej šetří jiná složka PČR,
2 případy trestného činu porušování domovní svobody s celkovou škodou 6.500,- Kč, kdy
oba dva případy nebyly objasněny.
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b) ostatní
6 případů trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy ve třech případech byla
při silniční kontrole zjištěna u řidičů motorových vozidel přítomnost alkoholu v dechu, a to
ve výši přesahující 1‰ alkoholu v dechu řidiče a ve zbývajících třech případech měli řidiči
při silniční kontrole pozitivní test na drogy. Všechny případy byly objasněny,
2 dopravní nehody, kdy obě dvě nehody byly kvalifikovány jako trestný čin a jedna
z těchto nehod byla způsobena pod vlivem alkoholu,
1 případ trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy tento trestný
čin byl šetřen policisty Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Opava,
kdy u tohoto případu není znám výsledek šetření a výše způsobené škody z důvodu, že jej
šetří jiná složka PČR,
1 trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv, kdy tento případ nebyl objasněn,
3 případy trestného činu zanedbání povinné výživy s celkovou škodou 51.000,- Kč,
všechny případy byly objasněny,
2 případy nebezpečného vyhrožování s celkovou škodou 500,- Kč, všechny případy byly
objasněny,
1 případ trestného činu účast na sebevraždě, kdy tento trestný čin byl po prověření odložen
s tím, že v daném případě se nejedná o podezření z trestného činu.
Analýza přestupků v rámci obce Bolatice:
Bylo evidováno 201 přestupků s celkovou způsobenou škodou 15.745,-Kč, což je o 121 přestupků
více než v roce 2011. Do celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Skladba přestupků je následující:
14 přestupků proti majetku s celkovou škodou 22.745,- Kč, kdy u 1 skutku byl zjištěn přestupce,
20 přestupků proti občanskému soužití, pouze u jednoho skutku nebyl zjištěn přestupce,
157 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za něž byly
uloženy blokové pokuty v celkové výši 64.500,- Kč, u všech byl přestupce zjištěn,
5 přestupků, u nichž byl zjištěn řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu,
2 přestupky týrání zvířat, kdy u jednoho přestupku byl zjištěn přestupce,
2 přestupky podávání alkoholu mladistvým, kdy u obou byl zjištěn přestupce,
1 správní delikt, který šetří Služba cizinecké policie Krnov.
Dále byly evidovány tři skutky, kdy po prošetření bylo zjištěno, že v dané věci se nejedná
o přestupek ani jiný správní delikt.
Z celkového počtu přestupků bylo 21 postoupeno k projednání správnímu orgánu při Obecním
úřadu Bolatice, ostatní byly vyřešeny zdejším oddělením PČR Kravaře. 5 přestupků, u nichž byl
řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog, bylo oznámeno na Odbor dopravy
Kravaře.
Dále na katastrálním území obce Bolatice došlo ke dvěma požárům s celkovou škodou 30.000,Kč. Byly nahlášeny tři případy nálezu munice z druhé světové války, kdy nalezená munice byla
předána policejnímu pyrotechnikovi. Došlo k šesti zajištěním podnapilých osob na PL PZS
v Opavě. Za rok 2012 byly na katastrálním území obce Bolatice evidovány jeden pokus
sebevraždy a jedna sebevražda dokonaná.
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
2012 došlo na katastrálním území obce Bolatice k 14 dopravním nehodám, kdy dva z těchto skutků
byly kvalifikovány jako trestné činy. V souvislosti s dopravními nehodami došlo k hmotné škodě
na majetku ve výši 345.500,- Kč. Jeden řidič byl jako účastník dopravní nehody pod vlivem
alkoholu.
Akce na podávání alkoholu mladistvým
Na obvodu OO PČR Kravaře bylo v roce 2012 provedeny 3 akce, které se zaměřily na podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tyto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem
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SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek. V rámci této akce byla kontrolována i restaurační zařízení
v obci Bolatice. V těchto restauračních zařízeních nebylo zjištěno porušení a personál byl
upozorňován na sankce spojené s podáváním alkoholických nápojů mladistvým osobám.
Bezpečnost
Byly prováděny kontroly v restauračních zařízeních při akci „METYL“, která probíhala v rámci
celé ČR. Kontroly byly prováděny po celou dobu vyhlášení „Prohibice“, kterou vydal ministr
zdravotnictví. Kontrolovalo se nalévání zakázaného alkoholu a dále probíhala kontrola kolků
u lahví, jejichž obsah alkoholu byl větší jak 20 procent.
V rámci bezpečnosti na koupališti v obci Bolatice rozdávalo OO PČR Kravaře v letních měsících
letáky za čelní sklo, kde byli lidé varováni, že si nemají nechávat v osobních automobilech žádné
cenné věci.
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.
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. Pokud nebudou společností
i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního jednání, nelze očekávat zásadní změny
ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany obyvatel jde zejména o zajišťování svého
majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany PČR o doplnění personálních stavů, vzdělávání
policistů, zavádění nových metod a technologií do praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii ČR.
Za Policii ČR, obvodní oddělení Kravaře
prap. Petr Kerlin a pprap. Tomáš Lojška

4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice v roce
2012
Městská policie byla zřízená jako instituce obecně prospěšná, jejímž prostřednictvím si obce
zajišťují klid, pořádek a dodržování obecně závazných právních předpisů na svém území. Je
pochopitelné, že při rozsahu činností, které jí ukládá zákon, musí městská policie plnit funkci
zvláště preventivní, kontrolní, ale také represivní. Přičemž v dnešní době je kladen důraz na
prevenci a službu veřejnosti jako takovou. Podle § 3 písmene a odst. 1 zákona č. 553/1990 Sb.
o obecní policii, mohou strážníci městské policie na základě veřejnoprávní smlouvy působit i na
území jiných obcí. Tak tomu bylo i v případě obce Bolatice, na jejímž území působí Městská
policie Kravaře již sedmým rokem.
Na podzim roku 2005 schválilo město Kravaře a obec Bolatice veřejnoprávní smlouvu, na jejímž
základě může Městská policie Kravaře vykonávat službu stanovenou zákonem na území obce
Bolatice a části Borová.
Výjimkou jsou preventivně represivní 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 pak
o víkendech. V uplynulém roce byly provedeny ve spolupráci s policisty z Obvodního oddělení
Policie ČR Kravaře a pracovnicí odboru sociálních věcí při MěÚ Kravaře celkem tři takovéto
kontroly (17. 2., 26. 10. a 16. 11. 2012).
V roce 2012 byla činnost městské policie zaměřena především na zlepšování a zefektivňování
činnosti strážníků v oblasti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a také veřejného pořádku,
přičemž pozornost byla věnována zejména přestupkům na úseku veřejného pořádku a dopravy.
Městská policie se věnuje problémům, na které poukazuje veřejnost, které značnou měrou obtěžují
občany obce a ruší jejich klidný život.
Strážníci při obchůzkových činnostech působí hlavně preventivně a během této činnosti také
zjišťují z velké části nedostatky na úsecích veřejného pořádku v obci. Jedním z hlavních úkolů
městské policie je zajišťování pořádku a dodržování obecně závazných právních předpisů na území
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obce. Na území obce Bolatice je to především předvolání neukázněných řidičů (tzv. parkovačky za
stěrač vozidla) a následné vyřešení ve zkráceném (blokovém) řízení na služebně Městské policie
Kravaře.
Strážníci Městské policie Kravaře, kteří vykonávají službu v Bolaticích, jsou: Martin Dehner,
Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc. Libor Pospiech. Tito strážníci se při výkonu
služby v této obci nepravidelně střídají podle rozpisu směn.
Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného
Dne 12. 4. 2012 byla u obce Bolatice provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany Všeobecné zdravotní
pojišťovny.
Závěr kontroly:

5.2.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola činnosti nahrazující funkci interního auditu v obci Bolatice

Kontrolor, auditor a daňový poradce provedl na OÚ Bolatice ve dnech 30. – 31. 7. 2012 kontrolu
činnosti nahrazující funkci interního auditu v obci Bolatice.
Kontrolované období: 1. 1. 2012 až 30. 6. 2012.
Kontrola byla zaměřena na ověření těchto skutečností:
a) Dodržování rozhodovacích pravomocí orgánů obce stanovených v zákonu 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a v zákonu 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění v 1. pololetí 2012.
Dílčí závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a porušení kompetencí
orgánů obce. Doporučuji přijmout opatření k uvedeným zjištěním.

b) Organizační struktura obecního úřadu a vnitřní předpisy vztahující se k provádění
operací.
Dílčí závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a v této oblasti není nutno
přijímat žádná opatření.

c) Ověření soukromoprávních smluv uzavřených v průběhu 1. pololetí 2012 a jejich vazba na
přijatá rozhodnutí orgánů obce.
Dílčí závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a v této oblasti není nutno
přijímat žádná opatření.

d) Provedení kontroly provádění operací na vybraném vzorku dokladů v prvním pololetí
2012:
provádění bankovních operací v měsících únoru a dubnu 2012
provádění pokladních operací v měsících únoru a dubnu 2012
výplata platů dle zákoníku práce a NV 564/2006 Sb., a výplata měsíčních odměn členům
zastupitelstva za měsíce leden a březen 2012
úhrada závazků při kontrole provádění bankovních operací
inkaso pohledávek a jejich vývoj zachycený na účtech 311 a 315 k 30. 6. 2012
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-

vystavené faktury a daňové doklady v průběhu 1. pololetí 2012

Dílčí závěr:

V průběhu kontroly nebyly v kontrolovaných oblastech zjištěny žádné závažné
skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že při provádění výše uvedených operací,
které byly předmětem kontroly, příslušní zaměstnanci postupují nehospodárně,
neúčelně nebo neefektivně nebo v rozporu se zákonem a není nutno přijímat žádná
nápravná opatření.

e) Kontrola rozpočtového hospodaření obce k 30. 6. 2012 a kontrola mezitímní účetní
uzávěrky sestavené k 30. 6. 2012.
Dílčí závěr:

Kontrolou finančního výkazu Fin 2-12 M a hlavní knihy k 30. 6. 2012
nebylo zjištěno, že by obec postupovala v rozporu se zákonem 250/2000 Sb.
při realizaci rozpočtového hospodaření a rozpočtové hospodaření probíhalo
v hodnoceném období v zásadě v souladu s upravených rozpočtem.
Doporučení k provedení oprav účtování je uvedeno přímo ve zprávě.

Doporučení: V §16, odst. 4) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
je stanoveno, že obec je povinna provádět rozpočtová opatření (změny rozpočtu)
vždy, změní-li se finanční vztahy vůči jiným veřejným rozpočtům. V § 102 odst. 2),
písm. a) zákona o obcích je stanoveno, že „rada může provádět rozpočtová opaření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce“. K zajištění naplnění povinnosti
stanovené v §16, odst. 4) zákona o rozpočtových pravidlech doporučuje, aby
zastupitelstvo pověřilo radu k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů a
výdajů u veškerých přijatých dotací z jiných veřejných rozpočtů.
f) Kontrola dodržování předpisů o odměňování zaměstnanců obecního úřadu na vybraném
vzorku 2 zaměstnanců.
Dílčí závěr:

Kontrolou byla zjištěna nesprávnost při posuzování započitatelné praxe pro zařazení
zaměstnance do platového stupně. Tato nesprávnost se týká období od 1. 7. 2009
do 30. 4. 2010 a není nutno zpětně upravit platový výměr. Nutno přijmout opatření,
aby nedocházelo k obdobným nesprávnostem.

5.3. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
Dne 20. 9. 2012 provedly pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě kontrolu
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola byla provedena v sídle
zaměstnavatele Obec Bolatice s kontrolovaným obdobím od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2012.
Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti:
Rekapitulace mezd, mzdové listy, doklady o uzavřených pracovněprávních vztazích, dohody
o provedení práce, evidence docházky, pojistné smlouvy, stejnopisy evidenčních listů
důchodového pojištění, účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění, podklady
k vyplacené náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.
Počet zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce kontrolovaného období: 34
Počet mzdových listů vedených v kontrolovaném období: 382
Údaje o zaměstnavateli uvedené v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností.
Nápravné opatření při poslední kontrole provedené dne 1. 7. 2010 nebylo uloženo.
Předmětem kontroly není vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. Případné dlužné
pojistné a penále bude podle stavu účtu plátce pojistného předepsáno OSSZ Opava zaměstnavateli
úhradě výkazem nedoplatků.
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Kontrolní zjištění:
1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností
- bylo zkontrolováno 43 pojistných vztahů za období 27 měsíců
- nedostatky nebyly zjištěny
2. Plnění povinností v nemocenské pojištění
- bylo zkontrolováno 43 pojistných vztahů za období 27 měsíců
- bylo zkontrolováno 5 příloh k žádosti o dávku nemocenského pojištění
- nedostatky nebyly zjištěny
3. Plnění povinností v oblasti pojistného
- pojistné bylo zkontrolováno za všechny měsíce kontrolovaného období
- nedostatky nebyly zjištěny
4. Plnění povinností v důchodovém pojištění
- bylo zkontrolováno 43 případů za období 27 měsíců
- počet prověřených stejnopisů ELDP za:
Rok 2010
Rok 2011

33 ks z toho prověřeno se mzdovými listy 33 ks
34 ks z toho prověřeno se mzdovými listy 34 ks

- nedostatky nebyly zjištěny
5. Opatření k nápravě
- opatření k nápravě se neukládá
Závěr kontroly:

Kontrolním pracovnicím byla při provádění kontroly poskytnuta náležitá
součinnost.

5.4. Kontrola a výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
k datu 31. 8. 2012
Dne 19. 9. – 20. 9. 2012 provedla kontrolní skupina dílčí přezkoumání hospodaření Obecního
úřadu Bolatice k datu 31. 8. 2012.
Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.:
Předmětem dílčího přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 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,
- 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 rozpočtu
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.
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Předmět dílčího 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.
A. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření
Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 8. 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
B.1 méně závažné chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
B.1.1.
Porovnáním mzdového listu neuvolněného člena ZO, usnesení ZO obce č. 2/1 p) ze dne 10. 11.
2010 a účetních dokladů č. 2097 ze dne 5. 4. 2011, č. 2021 ze dne 3. 5. 2011, č. 2164 ze dne 2. 6.
2011, č. 2211 ze dne 4. 7. 2011,
č. 2249 ze dne 2. 8. 2011 a č. 2270 ze dne 2. 9. 2011 bylo zjištěno, že odměna za měsíc březen –
srpen 2011 byla vyplacena v nesprávné výši.
K odstranění tohoto nedostatku územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Přijaté
opatření bylo splněno (účetní doklad č. 102024 ze dne 3. 4. 2012).
K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal
o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb. dne 9. 5. 2012.
C. Upozornění
- upozorňují na změnu zákona č. 250/2000 Sb. účinnou od 30. 12. 2011, zejména na změny
ustanovení § 11 a § 17 definující rozsah zveřejňovaného rozpočtu a závěrečného účtu,
- upozorňují na změnu zákona č. 137/2006 Sb. účinnou od 1. 4. 2012 zejména § 147a upravující
mimo jiné uveřejňování smluv a navazující vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, účinnou od 1. 6. 2012.
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

5.5. Kontrola malé sběrné nádoby ve vestibulu DOS na ul. Hlučínská 684,
Bolatice
Kontrolor fy Ekolamp provedl dne 10. 10. 2012 kontrolu malé sběrné nádoby, která je umístěna na
ul. Hlučínská 684, Bolatice ve vestibulu DOS.
Závěr kontroly:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5.6. Kontrola plnění společného metodického pokynu zpětného odběru
elektrozařízení v prostorách Sběrných surovin na ul. Hlučínská
Zástupce fy ELEKTROWIN a.s. Praha provedl dne 10. 10. 2012 kontrolu plnění společného
metodického pokynu zpětného odběru elektrozařízení v prostorách Sběrných surovin na ul.
Hlučínská. Spotřebiče jsou ukládány pod přístřeškem.
Závěr kontroly:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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5.7.

Kontrola projektu „Rekonstrukce ZŠ – poslední etapa“

Zástupci z Úřadu Regionální rady Ostrava provedly dne 28. 6. 2012 veřejnoprávní kontrolu
projektu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa“. Místem realizace projektu byl objekt s č. p.
540 na pozemku parc. č. 93, 94, 96, 98/1, 98/4 98/5 a 99/2 v k. ú. Bolatice.
Kontrolní záznam:
A1: Ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb zahrnuje (dle povahy projektu)
zejména fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace v případě stavebních dodávek a
prací
A2: Fyzická kontrola majetku pořízeného z dotace v případě ostatního hmotného nebo
nehmotného majetku
A3:
Fyzická kontrola materiálu pořízeného z dotace a ověření dodávky služeb
B:
Kontrola vedení odděleného účetnictví příjemce a zamezení dvojího financování
C:
Dodržování stanovených a deklarovaných podmínek a postupů
(včetně dodržování podmínek veřejné podpory)
D:
Výběrová řízení na dodavatele a související dokumentace
E:
Plnění smluvních podmínek příjemcem
F:
Dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze statutárních fondů
G:
Plnění požadavků na publicitu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace
H:
Závěry a zjištění – celkový přehled
Oblast
kontroly
A
B
C
D
E
F
G

Nedostatky - přehled

Uložená nápravná opatření

S nedostatky

Bez nápravných opatření

S nedostatky

Bez nápravných opatření

Bez nedostatků
Bez nedostatků
S nedostatky

Bez nápravných opatření
Bez nápravných opatření
Bez nápravných opatření

Bez nedostatků
Bez nedostatků

Bez nápravných opatření
Bez nápravných opatření

Podmiňuje splnění uložených
nápravných opatření uvolnění
platby?
Ne, krácení výše způsobilých
výdajů
Ne, krácení výše způsobilých
výdajů

Ne, krácení výše způsobilých
výdajů

Uložená nápravná opatření:
Oblast kontroly A1.
Ověření dodání spolufinancování produktů a služeb zahrnuje (dle povahy projektu) zejména
fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace v případě stavebních dodávek a prací
Nedostatky:
V rámci kontroly na místě bylo zjištěno, že některé položky níže uvedených faktur týkající se
stavební části nemohou být uznány jako způsobilé výdaje projektu.
Položky v celkové výši 2 402 918,99 Kč včetně DPH jsou vyspecifikovány v Seznamu krácených
způsobilých výdajů.
Náprava:
Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl již ukončen, není dle dokumentace ROP MS náprava
formou změnového řízení možná. Výše uvedené výdaje v celkové výši 2 402 918,99 Kč včetně
DPH budou hodnoceny jako nezpůsobilé výdaje.
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Oblast A2:
Fyzická kontrola majetku pořízeného z dotace v případě ostatního hmotného nebo
nehmotného majetku
Nedostatky:
Na základě administrativní kontroly bylo zjištěno, že ve faktuře VS 110100231 bylo
vyfakturováno zaškolení, které dle Vyhl. č. 410/2009 Sb. není součástí ocenění DHM. Jedná se o
položku v celkové výši 240,00 Kč vč. DPH, která je zachycena v Seznamu krácených způsobilých
výdajů.
Náprava:
Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl již ukončen, není dle dokumentace ROP MS náprava
formou změnového řízení možná. Výše uvedený výdaj v celkové výši 240,00 Kč včetně DPH
bude hodnocen jako nezpůsobilý výdaj.
Oblast E.
Plnění smluvních podmínek příjemcem – způsobilé výdaje projektu
Nedostatek:
Ad. A1)
Položky faktur VS 12 773, VS 12787, VS 12797, VS 12807, které jsou uvedeny v tabulce odstavce
A1 v celkové výši 2 402 918,99 Kč včetně DPH, jsou posouzeny jako výdaje, u kterých došlo
k porušení smluvních podmínek, a to v části V. Základní povinnosti příjemce dotace, odst. 4.1.
Smlouvy – nebyl dodržen Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady.
Ve faktuře VS 110100231 bylo vyfakturováno zaškolení, které dle Vyhl. Č. 410/2009 Sb. není
součástí ocenění DHM. Jedná se o položku v celkové výši 240,00 Kč vč. DPH.
Výše uvedený výdaj v celkové výši 240,00 Kč včetně DPH bude hodnocen jako nezpůsobilé
výdaje, u nichž došlo k porušení smluvních podmínek, a to v části V. Základní povinnosti příjemce
dotace, odst. 4.1.
Smlouvy – nebyl dodržen Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady.
Náprava:
Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl již ukončen, není dle dokumentace ROP MS náprava
formou změnového řízení možná. Z pohledu způsobilosti výše uvedených výdajů budou tyto
poskytovatelem hodnoceny jako nezpůsobilé, z výše uvedeného důvodu porušení smluvních
podmínek.

5.8. Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin provedené MěÚ Kravaře,
odborem vnitřních věcí za období 5. 10. 2012 – 19. 11. 2012
Dne 20. 11. 2012 provedly pracovnice MěÚ Kravaře kontrolu vedení matričních knih a sbírek
listin.
Bylo kontrolováno:
Uložení matričních knih a sbírek listin, matriční zápisy v matričních knihách (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 vhodném místě, prohlášení o přijetí druhého jména, žádost o zápis příjmení
v mužském tvaru, oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství), vidimace a
legalizace, seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Závěr kontroly:

Kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné závady, které by měly za následek
nezákonné rozhodování.
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6. Další údaje o obci
6.1.

Informace veřejnosti o obci, zapojení veřejnosti

V roce 2012 vydala obec Bolatice 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce).
Zpravodaj byl vydán jako barevný a mnohdy obsahoval různé přílohy (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
také v elektronické podobě na internetových stránkách obce www.bolatice.cz.
O činnosti obce byli občané také informováni místním rozhlasem, na vývěskách obce, na
internetové televizi www.hlucinsko.tv.
O životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšly desítky článků v regionálních novinách (Region
Opavsko, MF Dnes, Opavský a Hlučínský deník) a řada informací o obci byla prezentována i
v Českém rozhlasu Ostrava a v dalších regionálních rádiích.
Obec vydala v průběhu roku několik významných propagačních materiálů (informační brožura pro
občany obce Bolatice, informační brožury ke Dnům bez úrazu, Dne bez kouření a k Dobré praxi).
V průběhu roku se konalo 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 2012 se obec Bolatice umístila na 3. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst nad 4 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

6.3.

Akce s veřejností

19. 4. 2012

Ukázky spalování a vlivu na ovzduší (ZŠ Bolatice)

25. 4. 2012

Beseda s občany o znečištění ovzduší (KD Bolatice)

26. 4. 2012

Den Země – kampaň NSZM ČR (areál FK Bolatice)

14. 5. 2012

Setkání s občany k tvorbě nového filmového dokumentu o obci (OÚ Bolatice)

14. 5. 2012

Setkání s občany k problematice zeleně a tvorbě Plánu zeleně (OÚ Bolatice)

16. 5. 2012

Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice – (Restaurace U Kozla Borová)
Hledání 10 problémů, rozvoje bydlení, životního prostředí, volného času a kultury,
bezpečnosti v obci a v místní části Borová atd.

31. 5. 2012

Den bez tabáku – kampaň NSZM ČR (Bolatice)

6. 6. 2012

Setkání s podnikateli (OÚ Bolatice)

9. 7. 2012

Setkání s občany ke tvorbě Informační brožury (OÚ Bolatice)

5. 9. 2012

Setkání s občany ke tvorbě Informační brožury (OÚ Bolatice)

18. 9. 2012

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

26. 9. 2012

Veřejné promítání nového dokumentárního filmu o Bolaticích (KD Bolatice)

9. 10. 2012

Den zdraví – kampaň NSZM ČR (KD Bolatice)

8. 10. 2012

Setkání s občany ke tvorbě Informační brožury (OÚ Bolatice)

14. 10. 2012

Pochod za zdravím (Naučná stezka Bolatice – Borová)

23. 10. 2012

Beseda o gemmoterapii (OÚ Bolatice)
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6.4.

Spolupráce obce s dalšími subjekty

6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice v roce 2012 stejně jako v minulých letech poskytovala podnikatelům informace
o možnostech čerpání dotací z programů EU i státu.
Obec také 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 jak obce Bolatice, tak i spolků a organizací.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2012 patřili soukromí podnikatelé, firmy i
občané: Lanex, a.s., Suntrans, DEVA, ARMAST, Kavárna Park, LB Gastro s.r.o., KAAPA CNC
s.r.o., MUDr. D. Onderka, p. V. Polášek, Kosmetika M. Fojtíková, Ing. D. Halfar, Kadeřnictví
Monsbergerová, Duda - obchodní a stavební společnost s.r.o., M. Fus - autodoprava, Účetní
kancelář Mochová, p. J. Gratza, p. E. Stromský, CINE-servis s.r.o., firma Uvara, MALHVO s.r.o.,
p. A. Pěcháček, p. L. Peterková, p. O. Kocur, Výšivky E. Jakšová atd.

6.4.2. Spolupráce se spolky
Také v roce 2012 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
Slezsko-německý svaz v Bolaticích
Dětská organizace KONDOR
Sdružení dobrovolných hasičů Borová
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, společenství mládeže
Křesťanští senioři La Via Montante
Rodinná centra Skřítek a Ježeček
Slezsko-německý svaz
Základní umělecká škola
Šachový klub
Fitness centrum Mates GYM
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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 jako nohejbalisté. Mladí spoluobčané
se věnují jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech. V obci je i řada hudebníků, kteří jsou
členy jak v místních, tak i v okolních skupinách (ať již dechovka, country, folk, rock, metal aj.).
Rok 2012 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 146 členů, z toho 15 žen a 13 mladých
hasičů
- je poloprofesionální jednotkou požární ochrany II – drží 24-hodinovou pohotovost a je vždy
připravena pomoci při požárech, povodních, větrných polomech a jiných událostech – tato
jednotka má 19 členů
- v roce 2012 zasahovali u 45 událostí v obci i mimo obec (23 technických pomocí a živelných
pohrom, 9 požárů, 2 dopravní nehody, 2 námětová cvičení a 8 ostatních událostí)
- v květnu se uskutečnilo Svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava, v srpnu byla tradiční
Hasičská slavnost – slavnosti se zúčastnila delegace z partnerské Kuznie Raciborske a
z Kysuckého Lieskovce
- členové SDH pomáhali obci při pořádání Obecního plesu jako požární hlídka, při Rozloučení
s masopustem, bolatickém Hlukfestu, dožínkách, Dni strašidel, Evropském týdnu mobility – Den
bez aut
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a hasičské zbrojnice,
kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, pomáhali při odstraňování škod po povodních,
aktivně se zúčastnili Dne Země úklidem příkopů podél krajské komunikace a výřezem
náletových dřevin
- pokračovali i v úspěšné reprezentaci hasičského sportu, v Moravskoslezském poháru obsadili
3. místo
- v dubnu proběhlo mezinárodní námětové cvičení v areálu Lanex, a.s.
SDH Borová
- jediná organizace v osadě Borová, má 104 členů, z toho 34 členů mladších 18 let
- 16. června proběhla česko-polská družební soutěž Moravská brána, obsadili 7. příčku
- Petr Langer se stal mistrem světa v požárním útoku, stříbrnou medaili získal za štafetu a zlatou za
celkové vítězství svého týmu z VŠB
- SDH zapůjčil obci stoly a lavice pro pořádání dožínek a Hlukfestu
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, kontrolovali hydranty a
požární nádrže
- z finančních důvodů přestali provozovat pohostinství na Borové a z uvolněných prostor udělali
klubovnu
- členové SDH pomáhali obci při organizování dožínek a Kácení máje na Borové, aktivně se
zapojili do Dne Země úklidem skládky dřevin
- pro veřejnost uspořádali Hasičský ples, Hasičskou slavnost a předvánoční zabijačku
Dětská organizace KONDOR
- sídlí ve „Staré škole“ na ulici Svobody, má 72 členů
- skládá se z oddílu Orion, oddílu Arakis a Klubu přátel skupiny vesmír
- oddíl Arakis
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, nepravidelné schůzky
- větší akce - letní stanový tábor (55 dětí)
- podzimní tábor v Guntramovicích (30 dětí)
- tábornický oddíl Orion
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, 1x měsíčně víkendová
akce
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větší akce - letní stanový tábor (60 dětí)
- jarní a podzimní tábor v Klokočově na Slovensku (46 dětí)
- čtyřdenní výprava na kolech
- XXII. 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.)
- pomoc s organizováním sletu vedoucích organizace Kondor v Bolaticích
- příležitostná pomoc dle potřeb jednotlivých oddílů
- pečlivě se stará o pronajatý majetek obce – prostory restaurace “Pod Kostelem“, budovu „Staré
školy“
-

Klub seniorů
- má 55 členů
- schází se jednou měsíčně v klubovně hasičské zbrojnice, v létě na skanzenu, kde si i zasoutěží
v různých hrách pro zpestření svého posezení
- členové Klubu seniorů i v roce 2012 přispěli svými aktivitami při šíření dobrého jména obce
- účastnili se propagace Hlučínska i za hranicemi v přilehlých polských gminách (dožínky)
- 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 Motýlkový bál pro zadané i nezadané seniory naší obce, účastnili se ho i senioři klubů
z okolních vesnic jako Chuchelná, Bobrovníky, Hlučín a také z Polska
- pořádají zájezdy pro seniory za finanční podpory obce, během roku organizují setkání se seniory
FK Bolatice
- organizace s největší členskou základnou, má 480 členů, největší počet dětí a mládeže ze spolků
v obci
- mini žáci skončili v přeboru na 5. místě, starší žáci postoupili do okresního přeboru, dorost
obsadil 4. místo, „B“ skončilo na 7. místě a „A“ obsadilo stupně vítězů
- FK zapůjčil obci pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (Hlukfest, dožínky), pro Den Země,
dožínky a Den strašidel zapůjčuje obci i prostory FK
- spolupracuje i se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za pohádkou, s SDH Bolatice při pořádání
Hasičské slavnosti, při Bolatické třicítce a Bolatickém triatlonu
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem FK a jeho okolí
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté Sportovní ples, karnevaly a Sportovní slavnost
- od března mají správce a hospodáře areálu
Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 80% občanů)
- při farnosti funguje schola pod vedením sl. Heleny Kramářové a sl. Jany Ratajové, chrámový
sbor, který vede p. Patrik Vehovský, senioři se schází jednou měsíčně ve svém uskupení La Via
Montante, mládež se organizuje ve Spolču; existuje i společenství maminek
- o své činnosti farnost informovala spoluobčany ve farním časopise Studánka, v Bolatickém
zpravodaji i na webových stránkách obce
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
Slezsko-německý svaz Bolatice
- hlavní prioritou je udržet tradice Hlučínska a německý jazyk, má na 30 členů
- v roce 2012 oslavili 20. výročí založení Slezsko-německého svazu
- pro veřejnost uspořádali Den matek a Vánoční setkání, účastnili se dožínkového průvodu
- nejen členům, ale i veřejnosti je k dispozici německá knihovna a relaxační místnost v kulturním
domě, kde mohou pasivně a aktivně odpočívat hlavně senioři
- členové se zúčastnili řady setkání v zahraničí i ČR, kde vystupovali i se svým pěveckým sborem
- ženy se pravidelně schází na Kaffe Klatsch, muži na Männertreffen (povídání si, zpěv atd.)
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Český zahrádkářský svaz
- své sídlo má na ulici Svobody – Moštárna, má 58 členů
- zapojují se do masopustního a dožínkového průvodu
- pro veřejnost organizovali různé besedy, zajišťovali drobný prodej zahrádkářských potřeb, na
podzim moštovali zájemcům ovoce
- členové p. Jaroslav Beneš a p. Karel Matelský pravidelně informovali v Bolatickém zpravodaji
o nových odrůdách ovoce a zeleniny a jak se starat o zahrádku
- členové mají na starost určité aleje na polních cestách, aktivně se zapojili do Dne Země ošetřením
stromů na Náplatkách a v okolí Křemének
- členové ČZS zorganizovali 3. ročník zahrádkářské soutěže TOP Bolatice o nejkrásnější zahradu
Myslivecká společnost Křeménky
- sídlí v hájence Křeménky, má 24 členů, kteří mají celkem 13 loveckých psů
- členové pečují o svou honitbu, velmi výrazně přispívají ke zkrášlování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, jejich výsadbou se aktivitě zapojili do Dne Země
- pro veřejnost uspořádali Myslivecký ples a Mysliveckou slavnost
- rovněž se zapojili do dožínek svou účastí v průvodu a vystřelením čestné salvy
- obci půjčuje stoly, lavice a stany pro dožínky a Hlukfest, na Hlukfest zapůjčuje i areál Křemének
Šachový klub
- oddíl má 23 členů, z toho 13 členů aktivních (4 aktivní mládežníci), 12 žáků neregistrovaných
- tréninky jsou téměř 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)
- členové se aktivně zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách, opravili latě a
ochranné plátno u stromků
Hokejový klub
- hokejisté se pravidelně umisťují na předních příčkách hokejového žebříčku, v AHL (amatérská
hokejová liga) skončili na 6. místě z šestnácti přihlášených týmů, do dalšího ročníku je přihlášeno
rekordních 20 týmů a příští rok tak mužstvo sehraje nejvíce utkání - 28
- aktivně se zapojili do Dne Země čištěním polní cesty na Vyhlídku a Vyhlídky samotné
Burianky
- lidový soubor má 30 členů, převážně maminek s dětmi, na akordeon je doprovází Tomáš Teuer
z Velkých Hoštic
- soubor vystupoval na akcích v České republice (Velikonoce a Vánoce na zámku v Kravařích,
Koledy na skanzenu, Stavění májky, prezentace Hlučínska v Praze) i v zahraničí (dožínky
v polském Prudniku)
Volejbalový klub
- má své zázemí na hřišti vedle FK, je smíšeným družstvem o cca 30 aktivních členech
- hráči byli zapojeni do soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, kde skončili na
konečném 10. místě z 23 přihlášených týmů
- pro příznivce volejbalu uspořádali dva halové turnaje
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody
Klub českých turistů
- má 40 členů
- v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), kterou však navštívil malý počet
účastníků z důvodu nepříznivého počasí, mezi nimi turisté z družební vesnice Doľany, na oplátku
se bolatičtí turisté v srpnu zúčastnili Pochodu pre všetkých v Doľanech
- aktivně se zapojili do Dne Země úpravou okolí studánky v „Důlku“
- pravidelně pořádají turistické zájezdy (výstup na Rozsutec, zájezd na Praděd) i pro občany
z Bolatic, kteří nejsou členy KČT
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Airsoft Sabotage Team Bolatice přejmenován na na Military Airsoft Team Bolatice
- má 13 členů
- členové týmu se aktivně zapojili do Dne Země a Pochodu za zdravím
- pomáhají obci při kontrole bezpečnosti v obci
Letečtí modeláři
- mají 10 členů z řad dospělých i mládeže
- zúčastnili se:
- 8. ročníku mezinárodního setkání příznivců svahového poletování s maketami větroňů ve
Spitzbergu (Rakousko)
- 12. ročníku Donovalské průlety (Slovensko)
- uspořádali 1. ročník Retroklání v Bolaticích, které bylo s mezinárodní účastí
Futsalový klub
- má 24 aktivních hráčů
- dva týmy, Shooters A - 9. místo v Moravskoslezském krajském přeboru
- Shooters B - 11. místo v Moravskoslezském přeboru
- pro příznivce zorganizovali Vánoční Shooters cup, kterého se zúčastnilo 7 týmů
Stolní tenis
- má 12 hráčů
- Bolatice „A“ skončily v krajské soutěži na 3. místě, Bolatice „B“ skončily v okresním přeboru
1. třídy na 5. místě a Bolatice „C“ se v okresním přeboru 1. třídy umístily na 9. místě
- v podnikové soutěži, kdy hráli za firmu RKL Opava, bez jediné porážky postoupili do 1. ligy
- v rámci Dne Země vysazovali členové stromky
Svaz chovatelů holubů
- má 5 členů
- účastní se národních i mezinárodních soutěží
- závodní sezona holubů se skládala z 21 závodů, závodní sezona holoubat z 5 závodů
- chovatelé Vitásek, Duda a Florián s Tomíčkem se v měsíci prosinci se svými holuby zúčastnili
oblastní výstavy, která se konala v Krásném Poli
Český svaz chovatelů včel
- sdružuje včelaře ze tří obcí - má 33 členů, přímo z Bolatic a Borové je 13 členů
- vlastní 446 včelstev (z toho Bolatice a Borová 195)
- výnos medu byl 7 254 kg
- výnos vosku 215 kg
- počet kočovných vozů je 8
- počet vychovaných matek - 131
- v roce 2012 uspořádali přednášku „Provoz na včelí farmě“

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

I když se obec nezúčastnila žádné soutěže ve srovnávání kvality života apod., přesto byl rok 2012
pro obec Bolatice i její občany velmi úspěšný jak z pohledu občana i obce, tak i z pohledu cizích
občanů a návštěvníků obce na naši obec.
Velice úspěšně jsou u veřejnosti vnímány kulturně-společenské akce, které pořádá obec či spolky
a organizace. Jedná se především o Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění
máje, Mysliveckou slavnost, Country festival, Hasičské slavnosti, Bolatické dožínky, Den
strašidel, Bolatický Hlukfest atd.
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Obec prezentovali i reprezentovali úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, hokejisté, futsalisté, stolní
tenisté, atleti, sportovci věnující se voltiži, atletice, karate atd.).
Rovněž nesmíme zapomenout na velmi úspěšná vystoupení souboru Burianky, tanečního
mužského souboru Bobři a aktivních seniorek, jejichž členové rozdávají radost všem divákům
a zároveň prezentují šikovnost bolatických občanů.
K výrazné prezentaci obce přispěly i články v regionálním tisku a v Českém rozhlase Ostrava,
k propagaci obce přispívají i záznamy z akcí na Hlučínské televizi www.hlucinsko.tv a na
internetových stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
V průběhu návštěvy přátel z Královského města Slaný (26. 9.) byl veřejnosti prezentován nový
dokumentární film o obci Bolatice.
Důležitým prvkem prezentace obce jsou internetové stránky www.bolatice.cz.

6.6.

Projekty obce Bolatice v roce 2012

V roce 2012 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace:
a) Na Úřad vlády
Bezbariérová trasa Bolatice
(Žádost byla podpořena – obec by v roce 2013 měla získat 1,38 mil. Kč)
b) Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
48TI Bolatice – infrastruktura ul. Družstevní, nové bytové domy
(Žádosti bylo vyhověno - obec získala 2,4 mil. Kč)
c) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Oprava soklu kostela sv. Stanislava v Bolaticích
(Žádosti bylo vyhověno – Římskokatolická farnost získala 125 tis. Kč)
Obměna stanové základny Dětské organizace KONDOR Bolatice
(Žádosti bylo vyhověno, dotace však nebyla přijata z důvodu nedostatku financí ze strany
KONDORu na dofinancování akce)
Pořízení nového Územního plánu obce Bolatice
(Žádosti bylo vyhověno – obec získala 400 tis. Kč)
Povodňové škody v roce 2011
(Žádosti bylo vyhověno – obec získala 178 917,- Kč)
d) Z programu rozvoje venkova ČR – MAS Hlučínsko
Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích
(Žádosti bylo vyhověno – obec získá v roce 2013 284 872,- Kč)
Suchou nohou za poznáním bolatických poldrů
(Žádosti bylo vyhověno – obec získá v roce 2013 230 355,- Kč)
e) Na Nadaci OKD
Hlukfest 2012
(Žádosti nebylo vyhověno)
Týden knihoven 2012 - Nebojte se (do) knihovny!
(Žádosti nebylo vyhověno)

6.7.

Činnost Základní školy a Mateřské školy Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)

Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2011/2012
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.
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ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2011/2012 celkem 358 žáků v 17 třídách, MŠ navštěvovalo 168
dětí v sedmi odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 75 žáků ve třech odděleních a školní
jídelna vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní školy, mateřské školy, zaměstnance
zařízení a cizí strávníky.
42 žáků splnilo povinnou školní docházku a v 1. kole přijímacího řízení byli přijati všichni žáci.
Na střední odborné školy bylo přijato 24 žáků, na gymnázium 4 žáci, na 4-leté obory s maturitou
4 žáci, na 3-leté učební obory 10 žáků a na střední uměleckou školu žádný žák. 1 žákyně
7. ročníku byla po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijata na 6-leté gymnázium, 2 žákyně
5. ročníku byly přijaty ke studiu na 8-leté gymnázium.
Ve šk. roce 2011/2012 bylo evidováno 17 integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli a
rodiči bylo v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a vyučovacími problémy vyšetřeno v tomto
šk. roce celkem 19 žáků v PPP v Opavě. Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali
dyslektičtí asistenti.
Během listopadu proběhly v rámci prevence negativních jevů ve výchově besedy žáků s odborníky
na dané téma. S příslušníky Městské policie v Opavě besedovali žáci 8. ročníku na téma
Přestupkové právo a žáci 9. ročníku na téma Trestní právo. Besedy se setkávají u žáků s velkým
ohlasem, příslušníci městské policie dovedou podat plnohodnotné informace a obohatit besedy
příklady z praxe.
Stále častěji se setkáváme s výchovnými problémy. Vážným problémem ve škole jsou vztahy mezi
žáky ve třídách, nekázeň, narůstá agresivita. Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve
výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně výchovou v rodině.
a) Základní škola
V tomto školním roce byla realizována výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.
16847/96-2, ve znění pozdějších úprav, a to pouze v pátém ročníku.
V ostatních 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.
Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které byly pro ně
vypracovány.
Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho 2 nekvalifikovaní. Z 25 pedagogických
pracovníků byli 3 muži a 22 žen.
ZŠ realizovala také projekty:
Kdo kompostuje, nezlobí (grant obce Bolatice)
Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí - environmentální výchovu. Ve škole třídíme papír
a plasty - tento systém je úspěšně zaveden již několik let. Cílem projektu je zaměřit se také na
třídění a kompostování bioodpadu. Všem žákům i zaměstnancům školy je umožněno využít
speciálních košů na bioodpady, které jsou umístěny na chodbách školy.
Realizace tohoto projektu začala již během hlavních prázdnin. Projekt byl spolufinancován z fondu
EU /Fond mikroprojektů EUROREGIONU SILESIA/.
Zajímavé učení
Tento projekt je realizován v období šk. roků 2011/2012 a 2012/2013 a je vyhlášen MŠMT pod
názvem Peníze do škol (používaný název také ŠABLONY).
Projekt jsme zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky hlavně v těchto oblastech:
Čtenářská a informační gramotnost
Cizí jazyky
Matematika a přírodní vědy
Mistrovství Hlučínska ve florbale (grant obce Bolatice)
Projekt byl realizován jako nultý ročník soutěže, která se bude opakovat každý rok. Cílem projektu
je seznámení žáků s možnostmi aktivního trávení volného času. Mimo samotného zapojení se do
sportovního klání se účastníci blíže seznámili s pravidly florbalu, s pravidly „fair-play“ a zdravého
životního stylu.
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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
Den bez aut - Malování na asfalt (děti MŠ a mladší žáci)
- Na kole jen s přilbou (dopravní hřiště u školy)
- Koloběžkové a in-line závody (pro všechny zájemce)
Sběr starého papíru (první kolo soutěže mezi třídami proběhlo v říjnu, druhé kolo proběhlo
v dubnu).
Recyklohraní
Škola pokračovala v realizaci recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu bylo
zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a
baterií. Každý žák může do školy přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče (např. starý mobil,
kalkulačku, elektrohračku, počítačové vybavení, drobné kuchyňské elektrospotřebiče a baterie).
Škola obdržela Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011, který je zveřejněn na
webových stránkách školy. Koordinátorem projektu je paní učitelka Mgr. Alena Návratová.
MA21
Žáci se zapojili do realizace projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice. Jejich
úkolem bylo vytvořit plastické modely centra osady Borová, ve kterých zobrazí své představy a
nápady týkající se možností využití určených prostor. Jak se jim to povedlo, mohli zhlédnout
účastníci „Veřejného fóra“ pořádaného obecním úřadem na Borové. Akce se zúčastnili také žáci
9. ročníku. Autoři nejlepších plastik byli odměněni.
Podzim přišel mezi prvňáky
Žáci prvního ročníku se seznamovali s podzimem na vesnici, projekt byl zaměřen na
environmentální výchovu. Vedoucí projektu: Mgr. Jana Halfarová a Bc. Šárka Gargošová.
Vím, kde bydlím
Projekt byl realizován ve 3.B třídě a byl zaměřen na poznávání historie a současnosti obce Bolatice
zajímavými metodami. Vedoucí projektu: Mgr. Alžběta Stromská a Mgr. Marta Brandysová.
Misie aneb učíme se pomáhat
Během dvou týdnů, od 11. do 21. 10. 2011, jsme se připravovali na misijní neděli, která byla
23. 10. 2011. Děti se učily prakticky pomáhat. V náboženství či školní družině zdobily svíce
voskem, kreslily pohledy, vyráběly různé dárečky a pekly cukroví. Všechny tyto věci prodávaly
děti za doporučenou cenu. Výtěžek této akce byl odeslán do Paraguaye, sestře Barboře, naší
rodačce z Bolatic (Michaela Jurášková), která tam v současné době působí.
V kostele proběhla malá výstava, týkající se tohoto tématu - jeden projekt vytvořili v náboženství
žáci 5.A a 5.B pod vedením Mgr. M. Hluchníkové. Bylo vybráno 20 686,- Kč.
Projekt realizovaly: Mgr. J. Pašková, M. Halfarová, Mgr. M. Hluchníková, M. Antošová.
Advent 2011 – a Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi
Adventní téma se týkalo DUCHA SVATÉHO. Proběhlo 16 adventních mší svatých v kostele, od
úterý do pátku, v 6:30 hodin ráno, poté měly děti společnou snídani ve školní jídelně. Každý den
byl z Bible vybrán jeden citát z evangelia toho dne a jeden dar nebo ovoce Ducha Svatého a byl
dětem vysvětlen. Každé ráno se účastnilo kolem 50 dětí.
Projekt realizovaly: Mgr. J. Pašková, M. Jurášková.
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Žáci se účastnili soutěží v okresních kolech, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků:
Účast v okresních kolech:
Olympiáda z dějepisu
Olympiáda z jazyka českého
Olympiáda ze zeměpisu
Zahrádkářská soutěž
Eurorébus
Olympiáda z jazyka anglického

Matematická soutěž KLOKAN
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Šachový turnaj
Dopravní soutěž
Recitační soutěž

V zeměpisné soutěži Eurorébus obsadil Patrik Kozel (9.B) - 1. místo v krajském kole.
Ze sportovních soutěží byly organizovány soutěže žáků v těchto sportech: vybíjená, florbal,
minikopaná, atletický čtyřboj, košíková, dopravní soutěž, šachy, a to pro dívky i chlapce v různých
kategoriích.
Projekty školy
Comenius
- Aktive demokratische Schüler/innenmitwirkung an schulischen und lokalpolitischen
Entscheidungen
Partnerské školy:
- Grund – und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg Europaschule, Německo, koordinátorská
škola
- C.E.I.P. Los Llanos Torrox Costa, Španělsko
- Oundle School, Velká Británie
Projekt je dvouletý a toto období skončilo v minulém roce. Proto jsme začali připravovat projekt
nový, který ještě není v realizaci, ale stále se připravuje ve spolupráci s partnerskými školami.
Žákovská výměna 26. 9. – 4. 10. 2011
Deset žáků 7. třídy se zúčastnilo pobytu v polských Rudách. Setkali se tam se svými kamarády
z německé školy v Rendsburgu a domů si pak přivezli spoustu zážitků a pěkných vzpomínek.
Pestrý program, který pro ně připravili pedagogové z polské školy, ale také rodiče polských dětí,
u kterých naši žáci bydleli, jim umožnil poznat spoustu zajímavých míst v Polsku. Navštívili nejen
okolí Rud, ale také Ratiboř nebo Rybník, nejvíce se jim však líbilo v Krakově.
Žáky doprovázely a na realizaci programu se podílely paní učitelky Mgr. Pavla Franková a Mgr.
Jana Pašková.
V únoru školu navštívila skupina polských žáků z družební školy v Rudách. Po prohlídce školy,
která je velice zaujala vzhledem k tomu, že poprvé mohli vidět výsledky rekonstrukce školy, se
konalo společné posezení spojené s diskotékou.
Minimální protidrogový program
Během školního roku se děti zúčastňovaly besed se specialisty na oblast prevence. Ve škole je
zřízena nástěnka, kde jsou k dispozici kontakty na odborníky a další informativní materiály.
Pedagogům je přístupná knihovna s odbornou literaturou a výukovými pomůckami s danou
tematikou. V oblasti nespecifické prevence je žákům nabízena široká škála zájmových a
volnočasových aktivit. Ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech (pedagogům k lepšímu poznání
žáků mimo školní prostředí) přispívají také společné týdenní pobyty. Specifická primární prevence
byla zaměřena především na žáky s opakujícími se kázeňskými problémy. Zde se osvědčila
spolupráce učitel – rodič – odborný poradce.
Škola se snaží umožnit rodičům získávat více informací o dění na škole a chce také zvýšit možnost
zapojit rodiče do akcí školy a společně řešit současné problémy žáků, zvláště jejich chování
a vystupování na veřejnosti.
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Ve škole mohli žáci navštěvovat 20 zájmových kroužků. Škola spolupracuje i s ostatními
složkami, které zajišťují pro žáky řadu zajímavých aktivit. Jedná se hlavně o mládežnickou
organizaci KONDOR. Činnost jednotlivých oddílů je zaměřena převážně na turistiku a táboření.
SDH Bolatice a SDH Borová jsou dalšími partnery při zajišťování vhodné náplně pro volný čas
dětí. Pořádají pro ně různé akce a soutěže, několik žáků je rovněž stálými členy žákovských
družstev. Žáci, kteří mají zájem o kopanou, tvoří žákovská družstva FK Bolatice.
Spolupráce s rodiči
Kromě tradičních „Pohovorů s rodiči“ mají rodiče možnost prohlédnout si prostory školy v rámci
„Dnů otevřených dveří“. Při této příležitosti byla pořádána také prodejní výstavka prací žáků.
Finanční výtěžek z této akce byl věnován indickému chlapci Robinovi, kterého jsme „adoptovali“
v roce 2006 prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha. Pravidelně také připravují žáci pod
vedením svých učitelek pro rodiče Besídky, a to hlavně před Vánocemi.
Vítání jara
Tuto akci pořádá Obec Bolatice v kulturním domě. Ve velice pestrém programu vystoupili také
žáci školy pod vedením paní učitelky Bc. Šárky Gargošové. Na tradiční módní přehlídce, která je
nedílnou součástí programu, předvedli žáci velice zajímavé a nápadité modely a sklidili velký
potlesk diváků.
Rozloučení s vycházejícími žáky
Za přítomnosti rodičů žáků a pana starosty probíhá tato akce v kulturním domě. Po krátkém
kulturním programu, který je připraven žáky školy (jsou to žáci 1. ročníku a členové hudebního
kroužku na škole), je vycházejícím žákům předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším a
nejaktivnějším žákům školy byla předána Pochvala ředitelky školy, někteří získali navíc věcnou
odměnu. Na závěr pak vystoupili se svým „programem“ i vycházející žáci, ve kterém poděkovali
svým rodičům, učitelům a panu starostovi.
Společenský ples
Začátkem února byl pro rodiče a ostatní zájemce uspořádán v kulturním domě ples. Zpestřením
bylo taneční vystoupení skupiny žáků - členů kroužku moderních tanců pod vedením pana Martina
Svetlánského. Výbornou taneční atmosféru navodila hudební skupina POHODA. Akci
pořadatelsky zajišťovali členové Klubu přátel školy.
b) Školní družina (ŠD)
ŠD pracovala ve třech odděleních.
Každé oddělení pracovalo samostatně na svém projektu. Nejmladší skupina – projekt „Začít
spolu“, střední skupina – projekt „Vyplouváme“, nejstarší skupina – projekt „Kluci a holky z jedné
družiny“.
Kromě obecných cílů vzdělávací soustavy jsme i v tomto školním roce prohlubovali základní
oblasti výchovného, preventivního programu. Náplň těchto oblastí tvořily mimo jiné i některé
plánované akce.
Vítání prvňáčků - zhotovení dárků a krátký program dětí nejstaršího oddělení
Loučení s podzimem - program nejmladších dětí, výtvarná dílna pro rodiče a děti
Návštěva skanzenu - ukázka lidových řemesel – střední oddělení
Mikulášská nadílka - vánoční den ve školní družině a výtvarná soutěž pro celou rodinu Vánoce
U nás doma - všechny práce byly vystaveny v prostorách školy
Zimní olympiáda - netradiční disciplíny, chování fair play – střední a nejstarší děti
Moje nejoblíbenější zvířátko - výtvarná soutěž, dobrovolná účast dětí
Hry bez hranic - mezidružinová soutěž v Kravařích, které se zúčastnilo dvanáct dětí
Netradiční techniky ve školní družině – 1. oddělení – práce s keramikou, 2. oddělení –
batikování textilu, 3. oddělení – papírové pletení
Charitativní akce na pomoc chudým dětem – vyrábění papírových přáníček, výdělek z této akce
byl zaslán do Paraguaye
Oslavy „Dne dětí“ - zábavné hry a soutěže dětí, pohádka O dvou ušácích
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c) Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ (160 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)
Od září 2011 došlo k navýšení kapacity MŠ. Přestavbu realizovaly TS Bolatice. Došlo k přestavbě
bývalé kotelny na novou třídu pro 25 dětí. Také v MŠ Borová došlo k navýšení kapacity.
Přestavbou sociálek a drobnými úpravami se kapacita navýšila na 25 dětí.
MŠ pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my všichni
společně“. Jednotlivé třídy mají své vlastní třídní vzdělávací programy (TVP). Při jejich tvorbě
učitelky vychází ze ŠVP a přizpůsobují si je daným věkovým skupinám dětí a jejich možnostem.
Během roku jsou tyto TVP podle potřeby obměňovány a doplňovány.
V letošním roce jsme si stanovili tyto cíle:
1. Poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit – snažili jsme se respektovat potřebu
spontánního pohybu dětí ať už ve třídách, nebo při pobytu venku. Každý den byly dle
možností zařazovány různé formy cvičení s využitím náčiní, nářadí, hudebně pohyb.
chvilky apod. Velkou výhodu mají děti z nově vybudované třídy (bývalá kotelna), které
využívají tělocvičny v budově. K pobytu venku jsme využívali převážně zahradu, kterou
jsme v rámci druhé etapy projektu vybavili novými průlezkami a zakoupili jsme další
odrážedla, která jsou u dětí velmi oblíbená. Díky projektu „Děti a sluníčko“ nadace
ArcelorMittal v Ostravě jsme mohli vybavit venkovní terasu plastovým nábytkem pro děti.
2. Prostřednictvím činností dětí vtahovat do užší spolupráce zákonné zástupce dětí – viz
dále
3. Prohloubit spolupráci se ZŠ a ŠD
4. Větší zaměření na environmentální výchovu – po loňských zkušenostech jsme
nenavázali spolupráci s žádnou ekologickou organizací, ale rozhodli jsme se více využít
možností a výhod bydlení na vesnici. Formou prožitkového učení (pozorování rostlin a
živočichů, pokusy se sněhem, klíčení semínek, sbírání přírodnin, vycházek do přírody
apod.) jsme děti seznamovali s důležitostí životního prostředí. Díky ochotě manželů
Špánkových si mohly děti prohlédnout veterinární ordinaci a získaly informace o mnoha
zvířatech.
V MŠ je sedm tříd, a kromě třídy na Borové, která je smíšená, jsou ostatní třídy rozděleny podle
věku dětí. Každá třída má vypracovaný třídní vzdělávací program (TVP), které byly pružně
doplňovány a obměňovány, učitelky reagovaly na momentální problémy ve třídě, kulturní akce
v obci apod. V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, 1 na zkrácený úvazek.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 168 dětí (25 dětí na Borové). Dvě děti byly vedeny jako
integrované. Pro ně byl zpracován individuální vzdělávací program, paní učitelky spolupracovaly
s rodiči a SPC v Opavě a Ostravě.
MŠ nabízela dětem možnost rozvoje dovedností v kroužcích Flétnička, Hallo, Klubíčko. Pro děti
s vadami řeči byla připravena pomáhat logopedická poradna.
Pobyt dětí v MŠ výrazně zpestřily i akce v rámci dopoledního programu jako divadelní
představení, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, Den dětí, výlet do ZOO, návštěva knihovny, OÚ,
návštěva solné jeskyně, návštěva u zvěrolékaře, návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD.
Učitelky MŠ uspořádaly pro děti v MŠ i pro rodiče v rámci tříd řadu akcí (výroba „Skřítků
podzimníčků“, předvánoční posezení, Den matek, přednášku psychologa, slavnostní rozloučení
s předškoláky).
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Pro veřejnost uspořádala nebo spolupořádala MŠ akce Drakiáda, Malování na chodník a
koloběžkové závody, Vítání jara s módní přehlídkou, Cesta za pohádkou, Vítání občánků,
vystoupení na akcích pro seniory, Maškarní ples.
MŠ Borová uspořádala pro děti i rodiče řadu akcí (masopustní průvod, divadlo pro veřejnost,
sportovní dopoledne na skládce, čarodějnické dopoledne, návštěvy hřiště u Buly arény
v Kravařích).
MŠ Borová pořádá akce pro veřejnost ve spolupráci s „Osadním výborem“ a s rodiči, kteří jsou
zároveň i sponzory (Drakiáda, Maškarní rej, vystoupení na Kácení máje).
Spolupráce se zákonnými zástupci
Každodenní kontakt s rodiči umožňoval informovat je o pokrocích jejich dětí, případně řešit
vzniklé problémy. Rodiče byli často vtahováni do dění MŠ: pomáhali dětem při plnění různých
„domácích“ úkolů, zapojovali se do příprav netradičních dnů a aktivit (oblečení, masky, pomůcky),
účastnili se schůzek a akcí v jednotlivých třídách, připravili si pro děti zajímavé přednášky
(p. Letziánová, manželé Špánkovi apod.), pomáhali s přípravou vystoupení dětí na akce konané
pro obec (Vítání jara, Vítání občánků, vystoupení pro seniory). Rodiče se také velmi ochotně
zapojili do organizování akcí pro všechny děti z obce – Maškarní ples, Cesta za pohádkou a
Indiánské rozloučení se školním rokem.
Spolupráce se ZŠ
Spolupráce se ZŠ je velmi dobrá, p. uč. z předškolních tříd jsou přítomny u zápisu dětí do 1. třídy
ZŠ, což je i rodiči hodnoceno velmi kladně, přínosná je i návštěva předškoláků v 1. třídách,
využíváme tělocvičnu a různé didaktické pomůcky.
Spolupráce se zřizovatelem
Kromě běžného zajištění provozu se Obec Bolatice podílela na organizaci a sponzorování
některých akcí pro děti, které MŠ pořádá (Maškarní ples, Indiánské rozloučení se školním rokem
apod.). Zřizovatel finančně podporuje činnost kroužků, které vedou učitelky po své pracovní době.
Spolupráce s Dětskou organizací KONDOR
Tuto spolupráci využíváme zejména při organizování akce „Indiánské rozloučení se školním
rokem“, na kterou nám nejenom zapůjčí, ale také postaví teepee.
Spolupráce s SDH
Spolupráci využíváme zejména při organizování akcí pro děti, na kterých je potřeba požární
hlídka. Z provozních důvodů se letos neuskutečnila prohlídka Hasičské zbrojnice a ukázka
hasičské techniky – plánujeme na příští rok.
Hospodaření školy v roce 2012
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2012 byly ve výši 28 345 813,61Kč, celkové náklady pak měla
škola ve výši 28 182 395,26 Kč.
Výnosy školy tvořil příspěvek obce v celkové výši 3 000 200 Kč, příspěvek státu 21 583 800 Kč a
z vlastní činnosti školy 3 761 813,61 Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bolatice za rok 2012 ve výši 163 418,35 Kč byl
přerozdělen takto: Fond odměn – 60 000,- Kč a Fond rezervní – 103 418,35,- Kč.

6.8.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2012

Martin Fus - dosáhl v roce 2012 výborných výsledků v karate v soutěži mužů Karate Kumite
3. místo – Mistrovství ČR týmů
3. místo – Národní pohár – do 67 kg
2. místo – krajský přebor
3. místo – Grand prix Northbohemia - Ústí nad Labem - do 67 kg (Český
svaz karate) – mezinárodní turnaj (účast 12 států)
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4. místo - Mistrovství ČR v Českých Budějovicích
Petr Langer – mistr světa v požárním sportu na Mistrovství světa akademiků a juniorů v Plovdivu
– zlatá medaile za požární útok, stříbrná za štafetu, zlatá za celkové vítězství
Veronika Nováková, Kateřina Kocurová, Nela Stříbná - Voltižní družstva Albertovec
Veronika Nováková, Kateřina Kocurová – 1. místo v holandském Ermelu
3. místo v soutěži družstev v Rakousku
3. místo v soutěži družstev v Německu
5. místo v soutěži družstev na mistrovství Evropy ve slovenském Pezinoku
Veronika Nováková – 11. místo v soutěži jednotlivců v Ermelu
2. místo na mistrovství ČR v jednotlivcích
Kateřina Kocurová – 5. místo v kategorii jednotlivců na mistrovství Evropy
Veronika Nováková, Kateřina Kocurová, Nela Stříbná – mistryně ČR ve voltiži
Sestry Ivona a Denisa Krejčiříkovy
– vítězky maratonu ČR v extrémním horském maratonu dvojic
Vojtěch Schneider - dosáhl v roce 2012 výborných úspěchů v běhání:
3. místo na středoškolských závodech v Bratislavě 3 000 m
4. místo halový mítink Elán 1 500 m
7. místo Indoor Classic Vienna 800 m
3. místo MMaS 1 500 m
1. místo MMaS v přespolním běhu
15. místo halové mistrovství ČR 1 500 m
1. místo v juniorech – Rohalská 10
1. místo Štafetový maraton Praha
mistr Moravy a Slezska v duatlonu
mistr ČR v duatlonu
2. místo v juniorech – Silesia MERIDA bike maraton
2. místo na mistrovství ČR v triatlonu
1. místo sprint triatlon Ostrava
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

OdPa

1019
2143
2221
2310
2321
3113
3299
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3699
3722
3725
3729

Hospodaření za rok 2012

Položka

Název

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1341
1343
1347
1351
1355
1361
1511
4111
4112
4113
4116
4122
4123
4129
4134
4139
4216
4218
4223

Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO
Daň srážková FO
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišť. ovzduší
Odvod za odnětí PF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostr.
Poplatek za provoz.výherních přístrojů
Odvod výtěžku z prov. loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery
Neinvestiční př. dotace ze SR
Neinvest. přijaté transfery ze státních r.
Ostatní neinvest. dotace
Neinv. dotace – kraj - hasiči, kom. odpad
Neinvestiční přij. transf. od regionální r.
Ostatní neinv. transf. od rozp. území
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Ostatní inv. př. transf .ze SR
Investiční převody z Národních fondů
Investiční přij. transfery od regionů
Ostatní zeměděl. a potrav. činnost
Cestovní ruch
Provoz veř. silniční dopravy
Pitná voda - vodné
Odpadní vody - stočné
Základní škola a Mateřská škola
Ostatní činnosti vzdělávání MA21
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ostatní záležit. 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
Ost. zál. bydlení, kom.služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk. komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady

PŘÍJMY
Schválený
rozpočet
6 200 000,00
100 000,00
500 000,00
6 400 000,00
1 000 000,00
14 200 000,00
3 000,00
70 000,00
48 000,00
3 000,00
50 000,00
110 000,00
0,00
250 000,00
1 700 000,00
0,00
3 200 000,00
0,00
27 000,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
80 000,00
1 000 000,00
18 300 000,00
390 000,00
32 000,00
4 000,00
20 000,00
2 700 000,00
3 700 000,00
0,00
0,00
60 000,00
3 000,00
25 000,00
85 000,00
450 000,00
70 000,00
180 000,00
480 000,00
430 000,00
690 000,00
17 000,00
1 730 000,00
100 000,00
1 250 000,00
800 000,00
50 000,00
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Upravený
rozpočet
6 400 000,00
250 000,00
700 000,00
6 000 000,00
900 000,00
14 900 000,00
3 000,00
70 000,00
48 000,00
3 000,00
50 000,00
110 000,00
130 000,00
250 000,00
1 800 000,00
174 640,00
3 236 322,00
61 366,65
1 614 685,50
358 817,00
1 632 506,43
4 000,00
180 000,00
50 000,00
2 879 500,25
0,00
14 546 488,09
32 000,00
154 000,00
42 200,00
2 700 000,00
3 700 000,00
221 000,00
390 000,00
63 900,00
3 000,00
25 000,00
156 000,00
600 000,00
70 000,00
180 000,00
480 000,00
430 000,00
857 063,55
17 000,00
1 730 000,00
100 000,00
1 250 000,00
800 000,00
50 000,00

Skutečnost
k 31. 12. 2012
6 864 208,40
227 597,22
700 712,45
6 861 466,37
881 410,00
13 003 859,00
0,00
5 514,00
45 780,00
3 920,00
5 000,00
122 448,09
187 129,55
98 520,00
1 917 553,42
174 640,00
3 236 322,00
61 366,65
1 614 645,50
358 817,00
1 632 506,43
4 000,00
177 586,00
0,00
2 400 000,00
0,00
14 546 488,09
32 585,00
159 400,46
42 285,36
2 573 665,12
3 525 718,99
220 892,80
389 160,00
51 788,00
1 910,00
23 220,00
161 158,56
390 395,00
23 484,00
180 000,00
341 498,97
460 124,00
783 100,67
24 192,00
258 279,00
100 000,00
1 297 420,00
736 788,44
51 727,00

4351
4359
5311
5512
6112
6171
6310
6399
2460

Pečovatelská služba
Ostatní služby v sociální oblasti
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin. operací
Ostatní finanční operace
Splátky půjček

Příjmy roku 2012
Tř.8

8123
8123
8115
8901

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
5599
6112
6115

440 000,00
7 000,00
5 000,00
80 000,00
2 313,00
105 000,00
140 000,00
140 000,00
850 000,00

411 139,00
7 000,00
4 500,00
68 976,98
2 313,00
104 049,58
136 244,86
123 474,00
739 076,50

68 532 000,00

72 172 802,47

68 557 057,46

0,00
0,00
5 331 225,01
0,00

5 500 000,00
3 480 000,00
2 331 225,01
0,00

5 055 600,00
3 448 905,00
2 331 225,01
45 029,08

73 863 225,01

83 484 027,48

79 437 816,55

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Stav bank. účtů k 1. 1. 2012
Operace z přenesené daň. povinnosti

Příjmy 2012 celkem

OdPa

440 000,00
0,00
5 000,00
45 000,00
0,00
105 000,00
140 000,00
140 000,00
850 000,00

Polož
ka

VÝDAJE
Schválený
rozpočet

Název
Ozdrav. hospod. zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež.pozem. komun. - chodníky
Dopr. obslužnost a veřej.siln. dopravy
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Záležitosti vodních toků - hráze
Základní škola
Ostatní záležitosti vzdělávání MA21
Činnosti knihovnické
Obnova a zachování kult. památek
Činnost regist. církví a náboženství
Rozhlas
Ostatní zálež. sděl. prostředků - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře - kult. dům
Kultura obce
Sportovní zařízení v obci
Ostatní tělových. činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnosti - koupaliště
Všeobecná ambul. péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Ostatní rozvoj bydlení - půjčky FRB II.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ost. záležitosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň a péče o vzhled obce
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Ostatní záležitosti požární ochrany
Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev územ. a senátu
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50 000,00
450 000,00
4 850 000,00
2 700 000,00
368 000,00
1 775 000,00
2 400 000,00
350 000,00
4 520 000,00
450 000,00
971 000,00
150 000,00
600 000,00
125 000,00
150 000,00
1 055 000,00
1 820 000,00
1 170 000,00
5 000,00
800 000,00
730 000,00
280 000,00
490 000,00
970 000,00
500 000,00
1 030 000,00
330 000,00
200 000,00
700 000,00
30 000,00
1 970 000,00
760 000,00
1 670 000,00
332 000,00
185 000,00
400 000,00
1 400 000,00
0,00
2 260 000,00
0,00

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2012

140 000,00
627 027,50
6 750 000,00
3 200 000,00
368 000,00
1 875 000,00
2 600 000,00
185 000,00
5 398 552,40
450 000,00
974 900,00
50 000,00
600 000,00
95 000,00
180 000,00
955 000,00
1 320 000,00
660 000,00
5 000,00
800 000,00
854 000,00
280 000,00
490 000,00
4 060 000,00
500 000,00
1 150 000,00
330 000,00
90 000,00
5 825 000,00
30 000,00
2 350 000,00
950 000,00
1 870 000,00
332 000,00
212 000,00
400 000,00
1 429 900,00
8 000,00
1 960 000,00
104 640,00

139 907,00
575 082,43
5 940 476,33
2 752 045,40
296 350,47
1 813 603,20
2 580 965,06
133 543,00
5 361 818,29
225 016,40
862 556,59
21 727,00
535 854,82
67 021,00
177 965,00
803 073,36
1 180 168,39
447 096,75
5 000,00
585 275,50
749 052,32
156 076,69
317 547,55
2 429 023,96
400 000,00
1 145 931,96
290 534,23
75 200,00
5 756 962,30
18 000,00
2 343 504,00
949 066,50
1 870 424,40
309 757,59
119 578,00
329 071,10
1 145 134,80
7 290,00
1 740 911,60
88 821,00

Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti

6 000 000,00
910 000,00
200 000,00
230 000,00
1 500 000,00
24 000,00
244 000,00

6 070 000,00
1 080 000,00
200 000,00
230 000,00
1 800 000,00
24 000,00
193 007,58

5 896 255,00
1 078 775,36
113 765,00
177 586,00
1 724 138,47
23 478,00
170 936,20

Výdaje 2012 celkem

48 104
000,00

60 056 027,48

53 931 368,02

Splátky úvěrů výstavba v obci 2004
Splátky úvěrů výstavba v obci 2005
Splátky úvěrů výstavba v obci 2008
Splátky úvěrů Rekonstr. ZŠ - posl. etapa

1 664 000,00
1 000 000,00
1 364 000,00
19 400 000,00

1 664 000,00
1 000 000,00
1 364 000,00
19 400 000,00

1 664 000,00
1 000 000,00
1 364 000,00
19 399 898,40

Výdaje na splátky v 2012

23 428
000,00

23 428 000,00

23 427 898,40

6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

8124
8124
8124
8124

Počáteční
stav

Konečný stav

Základní BÚ
Běžný účet k MA21
Běžný účet k Poldrům
Sociální fond
Fond rozvoje a bydlení I.
Fond rozvoje a bydlení II.

1 265 201,89
74 399,71
784,97
6 493,60
842 146,48
142 198,36

359 034,40
248 933,63
66,75
49 106,97
1 151 467,70
269 940,68

Zůstatky na účtech celkem

2 331 225,01

2 078 550,13

Výdaje 2012
+splátky+rekapitulace

73 863
225,01

Rekapitulace:
8115
8115
8115
8115
8115
8115

83 484 027,48

7.1.1. Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Bolatice za rok 2012
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

150 000,00

177 595,77

Splátky půjček

0,00

0,00

6 489,20

10 715,55

150 000,00

177 595,77

Rozpočet
35 000,00

Skutečnost
37 854,00

10 000,00

16 527,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

30 000,00

30 000,00

Příspěvek na ošatné

33 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 499,00

Soc. výpomoc návratná

0,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

0,00

0,00

Ostatní náklady z činnosti

0,00

700,00

Počáteční stav k 1. 1. 2012
Celkem Kč
Vydání:
Výdajové položky
Příspěvek na stravování
Schůzová činnost, kultura
a sport

Půjčky
Odměny a dary
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79 437 816,55

Rezerva – slevové vstupenky

0,00

1 398,00

Příspěvek zaměst. na penzijní

36 000,00

36 000,00

Celkem v Kč

150 000,00

134 978,00

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2012

49.106,97 Kč

7.1.2. Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2012
Počáteční stav k 1. 1. 2012 FRB I. + II.

984 344,84 Kč

Půjčky poskytnuté občanům – 7 zájemcům

400 000,00 Kč

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB I.

307 181,00 Kč

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB II.

540 559,00 Kč

Úroky kreditní z účtů FRB I.+II. v r. 2012

5 561,54 Kč

Bankovní poplatky z účtů FRB I.+II. 2012

6 238,00 Kč

Úrok za poskytnutí půjčky Ing. Bezděkovi

10 000,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB I. + II. 31. 12. 2012

1 421 408,38 Kč

7.1.3 Získané dotace a příspěvky v roce 2012
Hodnota v Kč
26 960,00

Skutečně čerpáno
26 960,00

Finanční dar od MSK na komunální odpad

20 000,00

20 000,00

Dotace na „PAP - pomocný analytický
přehled“
Dotace „VOLBY 2012 do Senátu a
zastup.“
Dotace „Regener. urban. krajiny 2012“

70 000,00

70 000,00

104 640,00

88 821,00

920 499,75

920 499,75

2 400 000,00

2 400 000,00

728 552,40

728 552,40

16 178 994,52

16 178 994,52

178 917,00

178 917,00

159 900,00

159 900,00

20 788 463,67

20 772 644,67

Název dotace
Dotace od Úřadu práce pro „VPP“

Dotace „48 IT ul. Družstevní“
Dotace pro ZŠ – průtokový transfer
Dotace „Rekonstrukce ZŠ - poslední
etapa“
Dotace „Na odstranění povodňových škod“
Dotace od MSK „Na akceschopnost
hasičů“
Celkem přijaté dotace v roce 2012

7.2.

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky k 31. 12. 2012

Pohledávky za odběrateli

Účet

Stav k 31. 12. 2012

Srážkové vody k 31. 12. 2012

311.0001

167 766,22

vyúčtování k podnik. subjektům

Vyúčtování vody podnikatelé 2012

311.0015

191 353,00

Vyúčtování vody občané 2012

311.0013

1 469 110,00

Q. vyúčtování vody podnikatelům
roční zúčtování vodného a
stočného za rok 2012

Vyúčtování vody občané 2010

311.0016

25 881,00

82

dlužné vodné občané 2010

Vyúčtování vody občané 2011

311.0017

38 723,00

dlužné vodné občané 2011

Komunální odpad občané

311.0020

25 900,00

dlužné komun. odpad občané

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

11 280,00

dlužné KO podnikatelé

Pohledávky za nájmy

311.0037

23 308,00

Neuhrazené vystavené faktury
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2012

311.0900

107 439,77

nezaplacené nájmy k 31. 12. 2012
Vyúčt. za poskytnuté služby
(inzerce, otop, energie atd.)

311.xxxx

2 060 760,99 Kč

Pohledávky jiné

Účet

Místní poplatek

315.0007

0,00

z hracích automatů

Správní poplatky

315.0009

0,00

ze staveb. povolení

Pokuty - stav. úřad

315.0010

0,00

Poplatek ze psů

315.0024

4 950,00

dluh ze stav. řízení z dřív. let
neuhrazený poplatek
k 31. 12. 2012

Pokuty KPP

315.0036

0,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2012

315.0091

0,00

z nákladů z přestup. řízení

7.3.

315.xxxx

Za správními poplatky

4 950,00 Kč

Úvěry dlouhodobé obce Bolatice

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

6 529 824,00

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2012
3 201 824,00

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

3 000 000,00

1 000 000,00

2011

2013

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

13 638 000,00

10 910 000,00

2011

2020

Rekonstr. ZŠ – poslední etapa

19 399 898,40

0,00

2011

2012

Pozemek u nádraží a inž. sítě

14 000 000,00

5 055 600,00

2012

2014

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

3 448 905,00

2012

2020

Půjčka od Ing. Bezděka

1 000 000,00

1 000 000,00

2009

2014

Účel

Úvěr celkem

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2012

Začátek
úvěru

Splatnost

2011

2014

24.616.329,00 Kč
Zpracovala:
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Renáta Řehořová

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Desátý rok činnosti Technických služeb Bolatice, s.r.o. probíhal již v zaběhnutých kolejích.
Bohužel finančně se tento rok zařadí k nejhorším v dosavadním průběhu fungování této
společnosti.
Počátkem roku proběhla generální rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost v budově Domu
obchodů a služeb, byly vyspraveny omítky v suterénu budovy obecního úřadu, proběhla údržba
stromů a keřů v celém katastru obce, byly měněny vodoměry v rodinných domcích a samozřejmě
probíhal úklid sněhu z komunikací a chodníků v obci. Ve druhé čtvrtině roku proběhla náročná
demolice železobetonového násypníku na popel v areálu základní školy, byly opraveny všechny
brány na starém i novém hřbitově, započalo se s nutnými úpravami na všech vrtech zásobujících
Bolatice pitnou vodou, bylo zbudováno nové parkoviště v areálu hasičské zbrojnice na Borové.
Zrekonstruován byl vstup do budovy obecního úřadu a plně se rozjela údržba zelených ploch. Bylo
započato s výstavbou i v areálu sběrného dvora, kde byl posléze zbudován přístřešek
na nebezpečné látky. Letní měsíce jsme kromě pravidelných činností, jako např. správcovství
a údržba vodovodní a kanalizační sítě, obsluha všech čistíren odpadních vod a úklidové práce
v obci věnovali i montáži nových laviček nejen v obci, ale i v jejím blízkém okolí. Rovněž byl
zrekonstruován chodník na ul. Družstevní a zbudován kus nového chodníku na začátku
ul. Nádražní. V měsíci říjnu a listopadu byla dokončena poslední etapa rekonstrukce chodníku
na ul. Svobody. Byla provedena demolice stávající budovy sociálního zařízení v areálu FK
Bolatice a provedena výstavba základové desky pro nové veřejné záchodky. Těsně před prvním
sněhem se podařilo ještě zrekonstruovat část chodníku na ul. Padoly.
Výnosy firmy za rok 2012 byly ve výši 9 611 756 Kč, z čehož 8 885 474 Kč, tj. 92%, bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 10 110 836 Kč. Ztráta firmy v roce 2012 činila
499 080 Kč. Ve srovnání s rokem předcházejícím byly výnosy o 638 054 Kč nižší.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2012 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě 404 266 Kč (v roce 2011 – 360 399 Kč), zakoupily ochranné pomůcky za 64 022 Kč
(2011 – 41 905 Kč), leasingy činily za celý rok 751 644 Kč (v roce 2011 – 751 644 Kč), mzdové
náklady byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 3 966 783 Kč (rok 2011 – 3 858 097
Kč).
V roce 2012 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců (z tohoto 2 THP) a v průběhu letních
prázdnin se zde vystřídalo celkem 22 brigádníků.
Zpracoval:
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Pavel Koch

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 2012 – 2013, který
vypracovala a schválila Komise pro strategický a akční plán dne 27. 2. 2012.
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 2012
VÝSTAVBA V OBCI 2012
Rekonstrukce ulice Zahradní

Rekonstrukce sociálek FK

Oprava asfaltové plochy – skládka Borová
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Nový chodník ulice Nádražní

Bourání násypníku bývalé kotelny ZŠ

Oprava soklu kostela

Oprava tělocvičny
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Nové parkoviště HZ Borová

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce sociálek Domu obchodů a služeb

Sklad nebezpečných odpadů, sběrný dvůr
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Skrývka Borová

Nová komunikace a veřejné osvětlení Družstevní

Fotovoltaické panely na střeše Domu obchodů a služeb
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Chodník na ulici Svobody
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 2012
Obecní ples

Turnaj žáků „O pohár starosty obce“

Vzdělávání zastupitelů
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Den Země

Divadlo Slaný

Veřejné fórum Borová

Vítání občánků
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Bolatická „30“

Mezinárodní cvičení hasičů

Setkání spolků

Dožínky
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Beseda k čistotě ovzduší

Výročí Klubu seniorů

Beseda s Janem Cimickým

Evropský týden mobility

Kobzolfest
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Setkání s Baráčníky ze Slaného

Barevný večer

Den zdraví

Den strašidel

Setkání s podnikateli
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