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1. Úvod
V pořadí již 11. Výroční zpráva starosty obce přináší informaci o jednom z nejúspěšnějších roků
v historii obce!
Obec Bolatice uspěla ve čtyřech různých soutěžích, z nichž v té nejvýznamnější, mezinárodní
pořádané pod patronátem OSN, získala 3. místo v kategorii obcí a měst s počtem obyvatel
do 20.000!
Obec nádherně propagovaly také místní ženy Alena Böhmová a Alena Vitásková, které postoupily
do celostátního finále soutěží Pretty Woman resp. MISSIS.
Také bolatické seniorky se postaraly o velmi pěkný příspěvek k propagování obce i celého
Hlučínska, když nahrály na DVD pod vedením Mgr. Z. Kačora krásné scénky podle scénáře paní
Jany Schlossarkové.
Rok 2009 byl úspěšný i z hlediska investic. Obci se díky dotaci EU a státu podařilo zateplit
a opravit budovy mateřské a základní školy.
Ve zprávě tradičně naleznete informace z oblasti řízení samosprávy, státní správy, z ekonomiky
obce, informace o kulturně společenských aktivitách obce, o spolupráci obce s jinými subjekty
a další zajímavosti.
Kromě Výroční zprávy starosty obce se mohou zájemci o dění v obci těšit i na další zajímavosti
v kronice obce, kterou zapisuje Mgr. Ivana Kramářová.
Věříme, že i tato výroční zpráva bude pro občany i čtenáře zajímavým zdrojem informací
o fungování obce i o životě jejich občanů.
Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

4

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
(od 1. 5. 2009 se obec stala plátcem DPH)
Čs. a.s. Opava, pobočka Bolatice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
1847205399/0800

2.2.
Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovaly
tři strany a sdružení:
1. Občanská demokratická strana (9 kandidátů) - ODS
2. Sdružení nezávislých (17 kandidátů) – SNK ED
3. Komunistická strana Čech a Moravy (10 kandidátů) - KSČM
2.2.1. Starosta obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (51 let), který
byl starostou zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 6. listopadu 2006
č. usnesení 3/1/f.
Uvolněným místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice, Mírová 13 (37 let),
který byl zvolen místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 6. listopadu 2006
č. usnesení 3/1/g.
2.2.2. Rada obce
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 6. listopadu 2006, č. usnesení 3/1/h, zvoleni
za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Martin Bortlík
- MUDr. Renáta Kupková
- Gerhard Václavík
- Radek Slivka

2.2.3. Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do Zastupitelstva obce Bolatice
ve dnech 20. – 21. 10. 2006:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Daniela Langrová
Ing. Josef Kurka

(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(KSČM)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)

Daniela Holleschová
Karel Ostárek
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Josef Ricka
Radek Slivka
Richard Sněhota
Gerhard Václavík
MUDr. Renáta Kupková

(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)
(SNK ED)

Všichni členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
dne 6. 11. 2006.
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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.
Roku 1682 měl navštívit Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl
na pomoc Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen
sv. Stanislavu, polskému patronovi, údajně právě na paměť této události.
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. Hlučínské a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého
na ul. Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět do
majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve od roku 1945 se stala
natrvalo součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 %
zničena, a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce.
Všechny domy byly vybudovány nově či přestavěny. Ze staré zástavby se zachovalo jen několik
typických domů. I jim 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.
Možná, že některé z historických údajů o obci budou upřesněny či změněny. V současné
době finišují práce na publikaci zabývající se dějinami obce, kterou si obec objednala u PhDr.
Václava Štěpána, historika z Opavy, a která by měla být vydána v roce 2010, kdy si Bolatice
připomenou 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci.
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 pískově u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m nad
mořem. V obci žije v současné době 4 351 lidí (k 31. 12. 2009), je zde obydleno 1 032 domů,
z toho 10 obytných domů. 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 byla uvedena
do zkušebního provozu 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 bylo otevřena druhá
kruhová křižovatka v centru obce.
V roce 2009 byly opraveny budovy MŠ a ZŠ (výměna oken, zateplení, nové střechy – mimo
Borové, generální rekonstrukce severního pavilonu ZŠ).
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V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY (dříve Jednota), Česká
pošta, Česká spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, nová 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, 11 restaurací a hospod, 24 soukromých obchodů
a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut,
stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, masáží, pedikérství, čalounictví, 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 (16 ha), aby další investoři mohli
zahájit stavby svých sídel. V roce 2009 obec pokračovala v úpravě terénů pozemků průmyslové
zóny, ve které působilo v roce 2009 12 investorů a dalších 6 začalo budovat svá nová sídla nebo
pokračovalo v jejich výstavbě.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové, gynekolog) a také lékárna.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelenském lese.
Od roku 2002 je vybudován 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 2009 – matrika a evidence obyvatel
V obci žije v současné době 4 351 obyvatel (k 31. 12. 2009), je zde obydleno 1032 domů,
z toho 10 obytných domů.
K 31.12. 2009 měla obec Bolatice 4 351 obyvatel, což je o 10 více než v roce 2008 a o 82 více
než v roce 2007.
STATISTIKA
DAT OBYVATEL

Obyvatelé
z toho Borová
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Starší 80 let
Starší 90 let
Průměrný věk

Celkem
4 351
669
675
801
789
97
5
38,66

ROK 2009
Ženy
2 205
340
339
396
463
67
4
39,79

Muži
2 146
329
336
405
326
30
1
37,49

Celkem
4 341
664
660
810
754
99
5
38,46

ROK 2008
Ženy
2 207
337
330
397
444
70
4
39,66

Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V roce 2009 se v obci Bolatice narodilo 55 dětí (26 dívek a 29 chlapců).
Bylo uzavřeno 31 manželství a zemřelo 32 občanů.
V obci žije 31 cizinců (z toho 8 Poláků, 6 Němců, 5 Rusů, 3 Ukrajinci, 3 Francouzi, 2 Slováci,
1 Etiopka, 1 Jihoafričan, 1 Rumun, 1 Kanaďan).

Marcela Bochňáková
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Muži
2 134
327
330
413
310
29
1
37,23

2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2009
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek
Budovy a stavby

384.369.204,78

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

7.033.044,72
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7.511.040,46

Pozemky

18.660.650,00

Umělecká díla a předměty

46.350,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
k 31. 12. 2009

7.021.182,03
0,00
424.641.471,99

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

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

149.542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

288.198,80

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

913.367,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2009

0,00
1.351.108,55

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice

ul. Hlučínská 3

19.767.820,64

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

7.518.201,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

Budova školní jídelny

ul. Luční

Tělocvična + horolezecká stěna

ul. Školní 9

22.037.049,10

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy Bol.

ul. Luční 13

8.926.625,50

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

2.411.698,05

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3.156.935,50

Turistická základna

ul. Svobody 15

1.169.284,00

Autobusové čekárny

Ratibořská, Nádražní,Opavská

Dům obchodů a služeb

ul. Hlučínská 6

Budovy koupaliště vč.sauny

ul. Ke koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23
8

30.773.048,75
3.001.413,84

466.000,00

119.028,00
5.051.469,20
11.154.606,70
2.036.833,40

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

15.518.556,15

Zdravotní středisko

ul. Opavská 1

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

2.013.042,60

Plynofikace budov v obci

Zdravotní středisko,
DOS, SDH Bolatice

1 964 241,00

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

Budovy na hřišti FK

ul. Opavská

484.084,00

80.000,00
2.443.612,20

Sociál. zařízení Borová-hřiště
ul. Bělská
289.506,50
(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám)
Zpracovala: Renáta Řehořová

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším podnikem v obci je Lanex a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků, lan a šňůr, který zaměstnával v roce 2009 celkem 700 zaměstnanců,
z toho cca 130 zaměstnanců pracovalo v provozoně Vítkov. Dne 1. 6. 2009 proběhla fúze mezi
LANEX a.s. Bolatice a firmou SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá s cca 100
zaměstnanci. Lanex vyváží 85% své produkce do celého světa. Mateřská společnost LANEX
vlastní 2 dceřiné společnosti, z čehož jedna je v Česku a jedna v Polsku.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, který se zabývá zemědělskou výrobou
a u kterého pracuje asi 60 lidí. Opavice a.s. obhospodařuje v katastru obce 627 ha polí a chová asi
400 krav.
V roce 2006 přestěhovala Opavice a.s. své kanceláře do svého areálu v D. Benešově – Moravci.
V průmyslové zóně Bolatice – u hřiště zkolaudovali v roce 2009 svá nová sídla firmy JMS db s.r.o.
(zámečnictví, kovoobráběčství) a MEDIS International (výroba potravinových doplňků).
Další firmy v zóně zahájily výstavbu svých sídel (zámečnictví K. Schneider, OK Boček, elektro fa.
Pavelek, stolařství Kořenek, zámečnictví J. a R. Vehovští, Petrometal s.r.o., HOT-JET tepelná
čerpadla). Firma OPAC z Opavy (potravinářská výroba) vrátila obci pozemek o výměře 9 000 m2
z důvodu krize. Na tento pozemek hledá obec vhodného investora.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- Česká spořitelna, Česká pošta

- bankovnictví, služby

- TUTY, o. d. Opava
(Jednota, s. d.)

- má dvě provozovny v obci, nákupní středisko
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, benzínka

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod,
maloobchod, baushop

- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- SaBon Bolatice

- prodejna s nábytkem

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- CINE SERVIS J. Loskot

- prodej, montáž, servis filmové techniky,
elektrotechniky do kin

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce
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- Krby a kachlová kamna - S. Šimeček - výroba krbů, kachlových kamen
(má nové sídlo v průmyslové zóně Bolatice)
- Lékárna „U Zlaté rybky“
- výdejna léků
- Zámečnictví J. Vehovský

- zámečnická výroba

- Zámečnictví J. Moch

- zámečnická výroba

- Kovářství P. Hanzlík

- kovářská a zámečnická výroba

- Valdis

- výroba oken a žaluzií

- EKORECYKLING Czech Republic s.r.o. - třídění elektroodpadů
- Armast s.r.o.

- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

- Petrometal s.r.o.

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

Dále je v obci několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra,
11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada dalších drobných
podnikatelů a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště získalo práci ve firmách v této zóně více jak 150 zaměstnanců
a další desítky získají práci v postupně otevíraných nových halách.

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 (Obec Bolatice je členem od roku 1998) - SOH
Předsedou SOH byl v roce 2009 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen 5. prosince 2006 na ustavujícím sněmu SOH.
V roce 2009 se uskutečnilo 5 jednání sněmu SOH (v roce 2008 - 5), na kterých bylo projednáno
okolo 100 bodů (v roce 2008 - 80).
Na jednáních sněmů SOH se starostové zabývali např. závěrečným účtem SOH za rok 2008,
úpravou rozpočtu SOH pro rok 2009, setkáním s podnikateli z regionu, podporou vzniku Klubu
přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně, spoluprací s Policií ČR, blahořečením
strahovického kněze Richarda Henkese, terminálem pro cestující v Ostravě - Přívozu, databází
průmyslových zón, vzděláváním starostů, projektem Hlučínsko a polští partneři se představují,
podporou projektů obcí a měst přihlašovaných do programů EU, podporou kultury na Hlučínsku,
atd.
Zasedání Sněmu se zúčastnili také významní hosté, např. plk. Mgr. P. Urbančik,
plk. Ing. R. Krygel (vedoucí územních odborů Policie ČR v Opavě), plk. Ing. M. Hrinko
(náměstek krajského policejního ředitele v Ostravě), kpt. Ing. Pavel Novotný (z krajského
ředitelství Policie ČR v Ostravě), ředitel Marianum v Opavě Ing. A. Janýška, pan farář J. Larisek
z Ostravy (ve věci blahořečení strahovického kněze Richarda Henkese), npor. Bc. L. Schejok,
npr. Ing. I. Lasák (vedoucí obvodních oddělení Policie ČR), JUDr. R. Valíková z MVČR, odboru
dozoru a kontroly, p. R. Jurik z ČRTV.
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SOH nebo obce a města Hlučínska realizovali několik zajímavých projektů:
1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Internetová televize se stala součástí života na Hlučínsku.
Dnes již není obec, ve které by nebyla zaznamenána nějaká kulturní, společenská či investiční
akce.
Součástí tohoto projektu jsou rovněž besedy se starosty obcí a měst i se zástupci policistů, hasičů
a jiných institucí, které působí v regionu Hlučínska.
Návštěvnost jednotlivých záznamů je od několika stovek až po několik tisíc „kliknutí“.
2. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě
V roce 2008 jsme poprvé uspořádali akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“. V letošním roce
jsme v akci pokračovali, a to hned 2x.
Nejdříve na jaře (17. a 31. března) a pak znovu na podzim (6. a 13. října).
I když někteří starostové nemohou darovat krev nebo již darují krev nemocnici v Ostravě, sešlo se
v obou termínech více jak 50 dárců i z řad občanů a někteří další darovali krev v jiných termínech.
Nejvíce dárců bylo z Oldřišova, Bolatic, Kravař a nově také z Kobeřic.
3. Tvorba DVD Tradice na Hlučínsku
SOH požádalo kameramana Hlučínské televize p. R. Pečinku, zda by ze svých záznamů nevytvořil
krátké prezentační DVD, které by zachytilo všechny tradiční akce konané na Hlučínku od ledna
do prosince. Výsledkem byl vznik velmi pěkného DVD, které si našlo vděčné diváky
na Hlučínsku i v zahraničí!
DVD bylo vydáno v nákladu 2000 ks, které si objednaly jednotlivé obce a města a stalo se tak
vhodným dárkem pro návštěvy v obcích a pro občany.
4. Nahrání 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí
Zatím největší počet obcí a měst Hlučínska (17) se podílel na nazpívání 3. CD s písněmi
v hlučínském nářečí.
Režisérem i scenáristou CD byl opět pan Rudolf Engie Kurka, a i přes problémy s dodržením
termínů realizace (původní termín nahrání CD byl červenec 2009), vzniklo opět zajímavé dílo,
které propaguje hlučínskou řeč v podobě písní i některých básní a také celé Hlučínsko.
Zvláštností 3. CD jsou dvě závěrečné písně, které nazpívali starostové obcí a měst Hlučínska!
5. Vzdělávací zájezd představitelů obcí a měst Hlučínska do Švýcarska ve dnech
27. 9. – 3. 10. 2009
Na další cestu za získáním poznatků v řízení samospráv, ze spolupráce s organizacemi, spolky,
podnikateli a s péčí o životní prostředí vyjelo 46 zástupců 29 obcí a měst Hlučínska do Švýcarska.
Švýcarsko bylo pro starosty inspirující především v péči o životní prostředí i rozvinutým
marketingem cestovního ruchu.
Z hlediska demokratického řízení samospráv bylo Švýcarsko pro všechny účastníky zajímavé
častým vyhlašováním referend na státní, kantonové i obecní úrovni.
Představitelé obcí a měst SOH si s povděkem potvrdili, že obce a města Hlučínska jsou
srovnatelné svojí výstavností i se švýcarskými městečky.
6. Vzdělávací semináře pro představitele obcí a měst SOH
a) Dne 8. 1. 2009 se konal v Bolaticích vzdělávací seminář na téma „Účetnictví obce, seminář
k DPH u obcí a měst“. Odborným lektorem byl p. Ing. Jiří Turoň.
b) Účast cca 20 zástupců obcí a měst SOH na mezinárodní výstavě cestovního ruchu Regiontour
v Brně dne 15. 1. 2009.
c) Ve čtvrtek 9. 4. 2009 se konal v Bolaticích vzdělávací seminář s tématy „Příprava
na mimořádné situace“ a „Výběrová řízení na zhotovitele stavby a dodavatele služeb“.
Odborní lektoři upozornili starosty nejen na úskalí, která mohou nastat při krizovém řízení nebo
výběrovém řízení, ale také vysvětlili správné kroky při řešení problémů u obou témat.
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Navíc všichni účastníci semináře obdrželi v písemné i elektronické formě materiály objasňující
tato témata. Semináře se zúčastnilo přes 20 zástupců obcí a měst SOH.
d) Ve dnech 2. - 4. 12. 2009 se v hotelu Sepetná v Ostravici konal seminář na téma „Jak lépe
komunikovat s veřejností aneb „Jak lépe a více zapojit veřejnost do rozvoje obce“. Semináře se
zúčastnilo 24 starostů a místostarostů z 22 obcí a měst Hlučínska. Účastníci semináře získali
spoustu zajímavých informací pro práci s veřejností a po večerech si našli čas na výměnu
zkušeností i na relaxaci při sportování.
7. Cykloturistické výlety po Hlučínsku
Poznat stav cyklostezek a krásy Hlučínska bylo hlavním cílem cykloturistických výletů
představitelů samospráv na Hlučínsku. Z plánovaných tří výletů se kvůli nevlídnému počasí
v naplánovaných termínech uskutečnily dva cyklovýlety.
25. května si asi 15 účastníků projelo trasy cyklostezek na Kravařsku a 4. června na dvacet cyklistů
projelo trasu vedoucí přes Hlučín a městské části Ostravy. Zbývající trasu severně od Hlučína
si projedou zástupci Sdružení obcí Hlučínska na jaře 2010.
Přínosem obou uskutečněných cykloturistických výletů bylo nejen seznámení se se stavem
cyklostezek, jejich vybaveností a případnými nedostatky, ale také poznání krás přírody Hlučínska,
hlučínských zákoutí, památek Hlučínska a v neposlední řadě i upevnění vztahů mezi starosty
Hlučínska.
8. Studentské práce řeší témata důležitá pro Hlučínsko
Spolupráce Sdružení obcí Hlučínska s vysokými školami v regionu při zadávání témat
studentských bakalářských, diplomových a jiných prací se zrodila na jaře letošního roku. Všechny
VŠ v regionu (Ostravská univerzita, VŠB, Slezská univerzita, Vysoká škola podnikání) reagovaly
na žádost Sdružení obcí Hlučínska o pomoc při řešení témat z našeho regionu velmi pozitivně.
Sdružení obcí Hlučínska navrhlo vysokým školám přes třicet různých témat, ze kterých si již
několik studentů vybralo téma pro svou bakalářskou či diplomovou práci – např. historie obce
Kobeřice, studie nové trasy R/56, osobnosti Hlučínska, atd.
Pro Hlučínsko by znamenalo postupné zpracování všech témat zadaných studentům VŠ získání
obrovského množství informací o minulosti i současnosti Hlučínska, o tradicích a zvycích
Hlučínska.
9. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli v regionu a hejtmanem MSK
Ve středu 25. března se v restauraci Buly Aréna v Kravařích uskutečnilo 2. setkání starostů
Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu Hlučínska. Jednání se zúčastnil také hejtman MSK
Ing. J. Palas, který přislíbil podnikatelské veřejnosti pomoc při řešení jejich problémů i při
získávání dotací. Na jednání s podnikateli se hovořilo o dotacích státu a EU pro podnikatele
a zemědělce, o stavu připravenosti výstavby nové R/56 i o možnostech vzájemné spolupráce.
10. Organizování a podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V roce 2009 Sdružení obcí Hlučínska finančně podpořilo pořádání setkání chrámových sborů,
mladé duchovní hudby, vydání 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí, soutěž pro ZŠ Znáš-umíšdokaž, setkání oceněných pedagogů u příležitosti Dne učitelů a nový projekt SOH – Festival
kultury Hlučínska.
Kromě finanční podpory si Sdružení obcí Hlučínska vzalo záštitu nad bálem Hlučínska
v Kravařích, setkáním s podnikateli z Hlučínska v Kravařích a festivalem Štěrkovna Open Music
v Hlučíně. Dále se SOH podílelo na propagaci řady dalších akcí jako je např. křest knih a filmů
o životě na Hlučínsku, vzniku Klubu přátel Muzea Hlučínska v Hlučíně a projektu Muzea
Hlučínska v Hlučíně „Hlučínsko – fenomén moderní Evropy“.
11. Sportovní aktivity
Město Kravaře uspořádalo 3. dubna 2009 tradiční sportovní den, kterého se zúčastnila většina
starostů obcí a měst Hlučínska. V sobotu 20. 6. 2009 se někteří zástupci obcí a měst Hlučínska
zúčastnili turnaje sponzorů v minikopané, konaného v rámci akce „Pomozte dětem v Kravařích“.
Další sportovní aktivity proběhly v rámci vzdělávacího semináře (2. - 4. 12. 2009) v hotelu
Sepetná v Ostravici, kdy si účastníci semináře zasoutěžili v bowlingu a také si zaplavali.
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12. Projekt Hlučínsko a polští partneři se představují
SOH ve spolupráci s Euroscholou Třinec zpracovalo projekt „Hlučínsko a polští partneři se
představují“, který podalo jako žádost o dotaci z programu ROP – přeshraniční spolupráce
v listopadu 2009. Pokud se podaří získat dotaci na tento projekt, získá Hlučínsko mnoho
zajímavých propagačních písemných i filmových materiálů, které bude moci prezentovat
i na mezinárodních výstavách v Brně a Katowicích.
13. Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu, www.hlucinsko.com, www.hlucinsko.info
Internetové stránky doznaly v průběhu roku velmi patrné změny, změnila se k lepšímu grafika
a rozšířil se i obsah informací na stránkách. Stránky jsou kvalitnější, i když zde ještě chybí některé
důležité informace. Nově se však na stránky podařilo dát databáze restaurací, ubytování,
zajímavostí Hlučínska, informace o dopravním spojení, databázi průmyslových zón a volných míst
pro podnikání, studentské práce o Hlučínsku, lidové písně nazpívané na CD s písněmi
v hlučínském nářečí, atd.
SOH bylo prezentováno v regionálním tisku díky svým kulturně-společenským aktivitám,
spolupráci s podnikateli i výzvě pro dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě.
SOH se stalo v roce 2009 také členem Národní sítě zdravých měst ČR.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - západ (obec je členem svazku od prosince 2006) - SOMH
V roce 2009 se konalo 5. jednání sněmu SOMH, v rámci kterých se řešil projekt dětských
i víceúčelových hřišť na Hlučínsku, Závěrečný účet svazku za rok 2008, rozpočet svazku na rok
2010, datové schránky a eGovernment, atd.
Na jednáních se také řešila možnost společného vzdělávání úředníků jednotlivých úřadů,
informovanost úředníků v obcích o novinkách v zákonech, atd.
c) Euroregion Silesia (členství obce od roku 1999) - ES
Dne 20. 2. 2009 se konala XI. Valná hromada ES, na které byli zvoleni noví zástupci do orgánů
ES, schválily se příspěvky obcí a měst pro rok 2009, rozpočet ES na rok 2009, členové ES byli
informováni o programu Intereg III A ČR-PL, Fondu mikroprojektů.
Pracovnice ES byly stejně jako v minulosti nápomocny při tvorbě projektů obcí a organizací
z regionu.
Také obec Bolatice v roce 2009 podala projekt do fondu mikroprojektu s názvem Rozvoj
přeshraniční spolupráce obcí Bolatice a Rudy pro rok 2009.
d) Svaz měst a obcí České republiky (obec je členem od 10. 3. 2003) - SMO ČR
V roce 2009 se uskutečnilo krajské setkání SMO ČR v Ostravě, na kterém se projednávalo např.
odpadové hospodářství, vodohospodářské projekty, eGovernment, legislativní problematika
a další.
Jednání se za obec zúčastnil místopředseda p. M. Bortlík.
Kromě toho pořádá SMO ČR pro starosty obcí a měst různé konference, např. na téma ekonomika,
BESIP, udržitelný rozvoj, atd.
Těchto akcí se zástupci neúčastní, protože se akce konají většinou v Praze či v Čechách.
O činnosti SMO ČR jsou obce informovány prostřednictvím měsíčníku SMO ČR a internetových
stránkách www.smocr.cz.
e) Místní akční skupina Hlučínsko - MAS
(obec je členem prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ)
MAS Hlučínsko byla založena 27. listopadu 2006 a řídí ji sedmičlenný programový výbor.
V současné době jsou členy MAS dvě sdružení obcí, jedna nezisková organizace
a 16 zemědělských subjektů (podnikatelů a firem podnikajících v zemědělství).
Programový výbor MAS připravil v roce 2009 program k vyhlášení mikroprojektů financovaných
z vlastních zdrojů a první ředitelé z regionu získali dotaci u programu Leadr.
Více informací o MAS Hlučínsko naleznete na www.mashlucinsko.cz.
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f)
Národní síť zdravých měst (obec je členom od 20. 3. 2006) - NSZM
Obec Bolatice ve čtvrtém roce členství v NSZM zužitkovala své zkušenosti ze spolupráce
s NSZM i ze všech vzdělávacích akcí. Nejvíce zlepšila v roce 2009 spolupráci s občany
i prezentaci obce na veřejnosti, ale uspěla také v mezinárodní soutěži Liv COM 2009 v Plzni, kde
získala 3. místo v kategorii obcí a měst do 20 000 obyvatel. Tato soutěž srovnává kvalitu života
v jednotlivých městech a vyhlašuje ji jedna z organizací OSN!
Činnost obce ve zlepšování kvality života obce byla odměněna i diplomem rady NSZM
za výrazný posun v kvalitě řízení i života obce!
Činnost NSZM je hodnocena na jednáních rady NSZM a především na valných hromadách
NSZM. Valné hromady se konají 2x ročně v Jihlavě (25. 3.; 24. 11.). První se za obec zúčastnil
místostarosta p. Martin Bortlík, druhé starosta obce Mgr. Herbert Pavera. Na jarní valné hromadě
byl zvolen za členy Rady NSZM ČR starosta obce Mgr. H. Pavera.
Valné hromady projednaly např. Výroční zprávu, hospodaření NSZM, informace o obcích NSZM,
koncepci NSZM na období 2009 - 2011 a další.
Kancelář NSZM pořádá pro členy NSZM vzdělávací semináře a kurzy. Nejvýznamnějšími akcemi
jsou tzv. jarní, letní a podzimní školy NSZM, na kterých si účastníci seminářů předávají
zkušenosti, vzdělávají se pro lepší komunikaci s veřejností, v postupu k projektu Zdravých měst
a MA 21, školí se k práci s Dataplánem, tvorbou a přípravou projektů, atd.
V rámci aktivit NSZM uspořádala obec tři kampaně (Den Země – 23. 4. 2009; Evropský týden
mobility, Den bez aut – 22. 9. 2009; Dny zdraví – 13. 10. 2009), kterých se zúčastnilo přes 1000
účastníků. Z důvodu špatného počasí se v říjnu se nekonal Pochod za zdravím.
Obec rovněž pokračovala v plnění kritérií MA21 a stejně jako v roce 2008 obhájila i v roce 2009
kategorii C!
V rámci MA 21 i aktivit souvisejících s NSZM uspořádala obec již 2. veřejné fórum 18. 11. 2009.
Fóra se zúčastnilo opět okolo 60 občanů, kteří stanovili největší problémy obce Bolatice. Tyto
problémy pak byly ověřovány v Dotazníkovém šetření.
Pro rok 2010 si obec stanovila udržení všech aktivit z roku 2009 a pokusit se uspořádat veřejné
fórum na Borové.
Další informace o NSZM i MA 21 naleznete na webových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz, popř. na www.nszm.cz a www.ma21.cz.
2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
V roce 2009 se uskutečnily akce i setkání pouze se třemi družebními vesnicemi - Rudy, Linum,
Doľany. Maďarská vesnice Nagykovásci se v tomto roce vůbec neozvala, i když jí obec zaslala
přání k Vánocům i pozvánku pro mladé občany na setkání mladých lidí z družebních vesnic.
1. S polskou vesnicí Rudy spolupráce oficiálně probíhá od 13. 4. 2000.
Obec Bolatice se pokoušela získat dotace na velký projekt "Bolatice a Rudy se představují"
(zaměřený na tvorbu virtuálních prohlídek, propagačních materiálů, DVD o obou obcích
i tradicích, atd.), ale s projektem jsme v programu ROP - příhraniční spolupráce neuspěli.
Další projekt do Fondu mikroprojektů byl již úspěšný a díky tomu jsme mohli v roce 2009
realizovat několik setkání:
a) Setkání sportovců - dne 28. 6. 2009
Setkání mládeže - v termínu od 24. do 30. srpna 2009
Setkání hasičů
- dne 12. září 2009
b) - 29. 8. 2009

Bolatice

Bolatické dožínky - kromě mladých lidí, kteří se zúčastnili
mládežnického campu, se dožínek zúčastnilo cca 15 zástupců
polských Rud v čele s p. Manfredem Wronou.

c) Aktivní spolupráce s Rudami probíhala i mezi hasiči a školami.
2. S německou vesnicí Linum
Také první kontakty s vesnicí Linum se datují od roku 2000, kdy paní starostka Wilma Nickel
navštívila starostu Bolatic.
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a) 27. - 29. 6. 2009

Bolatice

Návštěva fotbalistů - starší hoši z Bolatic. Tradiční setkání
bývalých fotbalistů se tentokráte uskutečnilo v Bolaticích.
Turnaj tří mužstev (Rudy, Linum, Bolatice) vyhrálo poprvé
družstvo Rudy.

b) 22. - 26. 7. 2009

Bolatice

Mladí fotbalisté z Linum si uspořádali v obci soustředění,
v rámci kterého sehráli čtyři utkání.

c) 27.7. - 3. 8. 2009

Linum

Jugendcamp - další setkání mladých lidí v Linum
a poznávání života německých přátel. Mladí lidé vysadili
v Linum strom přátelství a byla odhalena uvítací tabule
s názvy všech družebních vesnic.

d) 1. - 2. 8. 2009

Linum

Storchenfest - tradičního, již 19. ročníku, se zúčastnili jak
mladí lidé - účastníci Jugendcampu, manželé Labudovi, tak
starosta obce a p. R. Slivka.

e) 24. - 30. 8. 2009

Bolatice

Setkání mladých lidí z Linum s polskými i bolatickými
mladými lidmi. Mladí lidé se podíleli na budování naučné
stezky a na přípravě dožínek. Setkání se zúčastnila i paní
starostka W. Nickel.

f) 29. 8. 2009

Bolatice

Bolatické dožínky - dožínek se zúčastnila i paní starostka
W. Nickel s manželem, která byla velmi nadšená z vystoupení
bolatických mažoretů!

3. Se slovenskou vesnicí Doľany
a) 18. - 20. 4. 2009 Bolatice

b) 8. - 10. 8. 2009

Doľany

Bolatická "20", pochod a běh Slovenští turisté v počtu asi 40
opět navštívili Bolatice, aby se zúčastnili tradičního pochodu
a běhu.
„Pochod pre všetkych“ - zhruba 25 turistů z Bolatic
navštívilo Doľany, jednak aby se potkali se svými přáteli,
jednak aby se zúčastnili Pochodu pre všetkych.

2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
Se zaměstnanci města Kravaře na Městském úřadu v Kravařích byla v roce 2009 tradičně výborná
spolupráce.
Nejčastější spolupráci měla obec s odbory výstavby a územního plánování, životního prostředí,
regionálního rozvoje, dopravy, sociálních a vnitřních věcí.
Díky uzavřené smlouvě mezi obcí Bolatice a městem Kravaře spolupracovala obec velmi dobře při
zajištění dopravy a bezpečnosti s Městskou policií Kravaře.
S jednotlivými odbory jsme řešili mj. tyto záležitosti:
- Výstavby a územního plánování

- změna č. 6 územního plánu obce Bolatice
- poradenství v oblasti stavebního zákona a zákona
o územním plánování

- Dopravy

- změny dopravního značení
- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- povolení a kolaudace staveb komunikací
(chodník na Borovou, ...)
- hlášení o středních zdrojích znečišťování ovzduší
v obci, o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- kácení stromů na ul. Ratibořská zařazených
do přírodních krajinných prvků

- Životního prostředí
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- kolaudace kanalizace a vodovodu (ul. Průmyslová,
U Důlku)
- provozní řád ČOV PZ
- změna rozhodnutí o množství vypouštěných odpadních
vod, ...
- Regionálního rozvoje

- upozornění na nepříznivé meteorologické předpovědi
- péče o hroby a památky
- příprava společného projektu v mikroregionu Kravařsko

- Sociální

- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách

- Vnitřních věcí

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

obecně

2.3.5.3. S Městský úřadem v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně v oblasti školství (město Hlučín
organizovalo oslavu Dne učitelů v regionu Hlučínska) a v oblasti zlepšování kvality života v obci
(odbor životního prostředí) – výměna zkušeností.
2.3.5.4. S Krajským úřadem v Ostravě
V roce 2009 pracoval starosta obce Mgr. H. Pavera při Kr. úřadu v Ostravě v komisi pro zdravotně
postižené občany a nově 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, dotace EU, atd.
Celkově lze hodnotit spolupráci kraje s obcí jako velmi dobrou, termíny vydání různých
rozhodnutí kraje se také 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, opotřebení techniky, vzdělávání.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s odbory:
- Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury - řešení stížností v oblasti výstavby
- 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 financí

- žádost o dotaci na rekonstrukci školy, na rekonstrukci
místních komunikací (odpověď jsme neobdrželi)

- Státní fond životního prostředí

- žádost o dotaci na zateplení a rekonstrukci budov ZŠ
a MŠ Bolatice (obec získala dvě dotace)

- Ministerstvo zemědělství

- žádost o dotaci na stavbu dvou nových poldrů
a na rekonstrukci dvou starších poldrů
(obci nebyla dotace přidělena!)
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- Ministerstvo vnitra

- poradenství při vydávání obecně závazných vyhlášek
obce Bolatice

- Parlament ČR

- žádost o dotaci na rekonstrukci školních budov
a na rekonstrukci místních komunikací
(žádosti nebyly akceptovány)

- Pozemkový fond ČR, Opava

- žádost o převody pozemků u koupaliště a u průmyslové
zóny (jsou v jednání)
- žádost o nápravu polní cesty za Křeménkami,
úprava třešňové aleje (bez odezvy)

- Pozemkový úřad ČR, Opava

- pokračování v přípravných pracích na komplexních
pozemkových úpravách v obci Bolatice

- Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Opava

- žádost o převod pozemků (cesta u bytových domů na
ul. Družstevní, pozemky s kanalizací na ul. Luční,
Svobody, část hřiště ve škole, atd.) – jsou v jednání

- Česká inspekce životního
prostředí, Ostrava

- povolování množství odebraných podzemních vod
- povolení pokácení stromů na ul. Ratibořská
- kontroly funkčnosti ČOV, množství odpadních vod

- Agentura ochrany přírody
a krajiny v Ostravě

- vyjádření ke kácení stromů na ul. Ratibořská, ul. Lipová

- CzechInvest, Ostrava

- hlášení o obsazenosti průmyslové zóny
- hlášení o udržitelnosti projektu průmyslová zóna
Bolatice, na který obec získala dotaci z OPPP

- Povodí Odry, Ostrava

- laboratorní rozbory odpadní vody
- hlášení o množství odebrané pitné vody
- vyjádření ke stavbám v obci
- provozní řád ČOV PZ
- změna množství vypouštěných odpadních vod

- Zemědělská vodohospodářská
správa Ostrava

- revitalizace potoka Opusta
- vyjádření ke stavbám v obci
- vyjádření k protipovodňovému plánu obce

- Úřad Regionální rady Moravskoslezsko
Ostrava

- Euroregion Silesia Opava

- Policie ČR, Kravaře, Opava

- vzdělávání v oblasti evropských fondů
- žádost o dotaci na rekonstrukci severního
pavilónu ZŠ Bolatice (projekt byl v roce 2009
dokončen a vyúčtován) a žádost na rekonstrukci
zdravotního střediska - přístavba, nástavba a stavební
úpravy (podána žádost)

– realizace projektu Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí
Bolatice a Rudy pro rok 2009

- 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
17

- 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 techniky (radary), více by
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, vlevo
ve směru jízdy, v zákazech stání, atd.)
- Městská policie Kravaře

- kontrola bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu
- spolupráce je na velmi dobré úrovni a policisté jsou vstřícní při
řešení požadavků obce

- Finanční úřad Opava

- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice

- Okresní správa sociálního zabezpečení Opava – potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice

2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2009
Rok 2009 byl rokem velkých investičních akcí v obci Bolatice.
Největšími investičními akcemi v roce 2009 byly:
Zateplení MŠ Bolatice a Borová
(na ohlášení – bez kolaudačního řízení)

6 433 055,00 Kč

Rekonstrukce severního pavilónu ZŠ - II. etapa
(kolaudace se uskutečnila 28. 8. 2009 Vyst. 379/09/Sel.)

9 832 003,09 Kč

Rekonstrukce ZŠ – I. etapa
(zateplení, výměna oken, parapetů, oprava omítek)
(kolaudace se uskutečnila 2. 9. 2009 Vyst. 378/09/Sel.)

12 972 921,48 Kč

Kanalizace BD Družstevní
(kolaudace se uskutečnila 15. 6. 2009 Kra 869/2009/ŽP/Esch)

533 414,00 Kč

Vodovod DB Družstevní
(kolaudace se uskutečnila 15. 6. 2009 Kra 869/2009/ŽP/Esch)

126 124,00 Kč

Osvětlení FK
(kolaudace se uskutečnila 9. 10. 2009 - Vyst. 426/09/Sel.)

812 989,00 Kč

Parkoviště Řadovky
(kolaudace se uskutečnila 30. 7. 2009 Vyst. 295/09/Sel.)

588 993,00Kč

Parkoviště Hornická (hřiště)
(kolaudace se uskutečnila 30. 7. 2009 Vyst. 296/09/Sel.)

1 088 120,00 Kč

Víceúčelové hřiště v areálu FK
(kolaudační souhlas dne 16. 11. 2009 )

1 356 925,00 Kč

Chodník Borová
(kolaudace se uskutečnila 8. 9. 2009)

1 631 544,00 Kč

Koupaliště – rekonstrukce sauny
(kolaudace se uskutečnila 16. 11. 2009 Vyst. 461/09/Sel.)

1 028 437,00 Kč
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Rekonstrukce ul. Bělská
(kolaudace se uskutečnila 31. 3. 2010 Kra 326/2010/OD/Nav)

422 423,82 Kč

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2009
1.

Výběrové řízení na Obnovu asfaltových vrstev na parkoviště u hřiště,
na řadovkách a v areálu TS Bolatice
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

3 firmy
3 nabídky

1 266 255,00 Kč
1 330 242,00 Kč

Rada obce Bolatice schválila na 48. jednání dne 11. 3. 2009 firmu
Strabag, a.s.,
odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká 827,
721 08 Ostrava-Svinov, která nabídla nejvýhodnější cenu.
2.

Výběrové řízení na zhotovitele „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“
Bylo přihlášeno:
Bylo hodnoceno:

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

12 firem
12 nabídek

12 257 000,- Kč
15 282 630,- Kč.

Rada obce Bolatice schválila na 48. jednání dne 11. 3. 2009 firmu
Norbert Rybka
Kravaře, Kostelní 733/2b, která nabídla nejvýhodnější cenu.
3.

Výběrové řízení na „Výměnu oken v obecních budovách“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 50. jednání dne 31. 3. 2009 firmu
Valdis spol. s r. o.,
Průmyslová 934/13, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější cenu.
4.

Výběrové řízení na inženýrig „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

3 firmy
3 nabídky

148 155,- Kč s DPH
186 830,- Kč s DPH

Rada obce Bolatice schválila na 52. jednání dne 6. 5. 2009 firmu
DK 1 – ing. D. Kozel,
Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, s nejnižší cenou.
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5.

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – bývalá kotelna DOS
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

2 firmy
2 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 54. jednání dne 2. 6. 2009 firmu
Lité podlahy Duda,
Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava-Mariánské hory.
6.

Výběrové řízení na přijetí nového zaměstnance na obsazení
pracovního místa „knihovnice“
Byly přihlášeny:
Bylo hodnoceno:

19 žadatelů
19 žádostí

Rada obce Bolatice schválila na 54. jednání dne 2. 6. 2009 pozvat tři uchazečky, které mají
knihovnické vzdělání a praxi, které mají zájem o místo pracovnice v knihovně, k ústním
pohovorům v pátek 5. 6. 2009.
K ústnímu pohovoru dne 5. 6. 2009 se dostavily tři zájemkyně o práci knihovnice.
Všechny tři v podstatě splnily úkoly zadané pro práci s počítačem, všechny tři měly
podobné nápady pro zlepšení práce v knihovně.
Pouze jediná z nich má úplné vzdělání pro práci knihovnice.
Rada obce Bolatice schválila na 55. jednání dne 22. 6. 2009 přijetí paní Bc. Jany
Ratajové, Bolatice jako nové knihovnice do knihovny v Bolaticích od 1. 9. 2009.

Záměry obce Bolatice o prodeji nebo pronájmu obecních pozemků
a) Záměr obce Bolatice o pronájmu části pozemku parc. č. 1172/2 k. ú.
Štěpánkovice u vodojemu Albertovec o výměře cca 2 660 m2
Do výběrového řízení nepodal žádný zájemce svou nabídku.
b) Výběrové řízení o prodeji pozemku parc. č. 2751/32 k. ú. Bolatice o výměře
793 m2 na ul. Družstevní
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Zastupitelstvo obce Bolatice na 17. ZO dne 6. 5. 2009 schválilo
firmu DK 1 – Ing. D. Kozel,
Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, která podala nejvýhodnější nabídku.
c) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 k. p. Bolatice
o výměře cca 5 000 m2
Byla přihlášena:
Byla hodnocena:

1 firma
1 nabídka
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Nabízená cena:

101,- Kč/m2

Zastupitelstvo obce Bolatice na 17. zasedání dne 6. 5. 2009 schválilo
firmu Norbert Rybka,
Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře.
d) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 k. ú.
o výměře cca 4 600 m2
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:
Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

2 firmy
2 nabídky

120,- Kč/m2
120,- Kč/m2

Zastupitelstvo obce Bolatice neschválilo na 17. zasedání dne 6. 5. 2009 v současné době
prodej pozemku parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní o výměře 4 600 m2
pro výstavbu bytových domů.
e) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku v průmyslové zóně Bolatice
parc. č. 2756/4 k. ú. o výměře cca 9 046 m2 v průmyslové zóně Bolatice
– u hřiště
Byla přihlášena:
Byla hodnocena:
Nabízená cena:

1 firma
1 nabídka
150,- Kč/m2 (za požadovaných cca 3 000 m2)

Rada obce Bolatice vzala na vědomí na 55. jednání dne 22. 6. 2009 žádost
firmy Renova Kravaře o prodej pozemku parc. č. 2756/4 k. ú. Bolatice v průmyslové zóně a
předložila žádost fy k projednání ZO Bolatice.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 18. zasedání dne 22. 6. prodej pozemku
v průmyslové zóně o výměře cca 3 000 m2 (zadní část pozemku) firmě
Antonín Essler – RENOVA,
Novodvorská 88, 747 21Kravaře
Firma Renova Kravaře se i přes několikeré výzvy od října 2009 nevyjádřila k navrženým
smlouvám na prodej pozemku 2756/4, zástupce fy sice navštívil v prosinci, v týdnu od 14. do 17.
12. 2009, OÚ, ale ani po těchto návštěvách nedošlo k pokroku pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 21. ZO ze dne 21. 12. 2009 revokaci usnesení,
kterým obec Bolatice schválila prodej pozemku fy Renova Kravaře.
f) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku (ul. Třešňová) parcelní číslo
2791 k. ú. Bolatice
Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden občan.
Rada obce Bolatice vzala na vědomí na 55. jednání dne 22. 6. 2009 žádost p. Libora
Fojtíka, Bolatice-Borová o prodeji pozemku parc. č. 2791 k. ú. Bolatice na ul. Třešňová
a předložila žádost k projednání ZO Bolatice.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 18. ZO dne 22. 6. 2009 prodej části pozemku,
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parc. č. 2791 k. ú. Bolatice o výměře cca 40 m2 p. Liboru Fojtíkovi, Bolatice-Borová.
g) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku – ulička za domy na Borové
(souběžně s ul. Hlavní)
Byly podány:

2 žádosti
Byly hodnoceny:

2 nabídky

Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 18. zasedání dne 22. 6. 2009 prodat
- manželům Bočkovým Jiřině a Arnoštovi, Bolatice-Borová 26,0 m2
obecního chodníku na Borové,
- p. Rudolfu Náhlíkovi, Bolatice-Borová 5,0 m2 obecního chodníku
na Borové.
h) Záměr obce Bolatice o prodeji plynárenského zařízení pro průmyslovou
zónu Bolatice
V termínu se žádný zájemce nepřihlásil.
ch) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parcelní číslo 1061/6 ostatní
plocha o celkové výměře cca 317 m2 v k. ú. a obci Bolatice o výměře 300 m2
Byly podány:

2 žádosti
Byly hodnoceny:

2 nabídky

Nabízená cena:

102,- Kč/m2

Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 19. zasedání dne 21. 9. 2009 část pozemku
parc. č. 1061/6 prodat.
i) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku v průmyslové zóně Bolatice
parc. č. 2756/4 k. ú. o výměře cca 9 046 m2 v průmyslové zóně Bolatice u hřiště
Byla přihlášena:
Byla hodnocena:

1 firma
1 nabídka

Zastupitelstvo obce schválilo na 19. zasedání dne 21. 9. 2009 prodej pozemku v průmyslové zóně
o výměře cca 6 050 m2 firmě
Ostravské stavby a.s.,
Karolíny světlé 11, 702 00 Ostrava-Přívoz
Firma Ostravské stavby a. s. se i přes několikeré výzvy od října 2009 nevyjádřila
k navrženým smlouvám na prodej pozemku 2756/4, zástupce fy sice navštívil v prosinci,
v týdnu od 14. do 17. 12. 2009, OÚ, ale ani po těchto návštěvách nedošlo k pokroku
pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 21. ZO ze dne 21. 12. 2009 revokaci usnesení,
kterým obec Bolatice schválila prodej pozemku fy Ostravské stavby, a.s. Ostrava-Přívoz.
j) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemků k výstavbě sportoviště u koupaliště
parc. číslo 1607/25 a 1607/28 orná půda, o celkové výměře 4188 m2 k. ú.
Bolatice
V termínu se žádný zájemce nepřihlásil.
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2.3.8. Významné události roku 2009 v obci Bolatice
- Obecní ples

31. 1. 2009

- Rozloučení s masopustem a pochování basy

24. 2. 2009

- Vítání nových občánků v sále KD ( 54 dětí)

15. 3. 2009

- Schválení rozpočtu obce na rok 2009

17. 3. 2009

- Vítání jara (módní přehlídka místních žen a mužů)

22. 3. 2009

- Den učitelů Hlučínska v Hlučíně – oceněny byly i tři učitelky ZŠ a MŠ
27. 3. 2009
Bolatice (Mgr. Lenka Jordánová, Mgr. Alena Návratová, Jana Herudková )
- Humanitární sbírka šatstva, hraček a dalších věcí z domácností
pro Diakonii Broumov

4. 4. 2009

- Bolatická „20“ – pochod a běh
(oblíbeného pochodu a běhu se zúčastnilo 328 turistů a 61 běžců,
mezi nimi i 25 zástupců družební vesnice Doľany)

19. 4. 2009

- Den Země v Bolaticích
(akce se zúčastnilo cca 500 lidí, vysadilo se 1 700 ks stromků)

23. 4. 2009

- Stavění májky ve skanzenu

30. 4. 2009

- První veřejná projekce o obci Bolatice
(promítání dokumentu o obci veřejnosti v kinosále KD)

29. 4. 2009

- Veřejná schůze na Borové

7. 5. 2009

- Kácení máje na Borové, koncert dechové hudby
(cca 150 lidí se zúčastnilo této tradiční akce)

30. 5. 2009

- Bolatický Hlukfest na Křeménkách
(přehlídku amatérských kapel tentokrát navštívilo přes 700 příznivců
tvrdé muziky)

17. 7. 2009

- Country festival Křeménky a koncert Hradišťanu
(přehlídku country kapel doprovázenou ukázkou kovbojského života
navštívilo okolo 1000 lidí)

1. 8. 2009

- Bolatické dožínky
(účast zástupců družebních vesnic Rudy a Linum, akce se zúčastnilo
Na 1 000 lidí)

29. 8. 2009

- Evropský týden mobility v Bolaticích
(Na kole jen s přilbou, Den bez aut, Malování na asfalt,
akce se zúčastnilo více jak 200 dětí a okolo 200 dospělých)

15. – 21. 9. 2009

- Dny zdraví v Bolaticích
13. 10. 2009
( v KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa, možnost změření krevního tlaku, cholesterolu,
cukru, množství tuku v těle, objemu plic, akce se zúčastnilo na 300 osob)
- Den strašidel
(na 500 účastníků se účastnilo průvodu s lampióny; ohnivá show
a ohňostroj na hřišti FK)
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26. 10. 2009

- Veřejné fórum
(stanovení 10 největších problémů v obci, účast cca 60 občanů)

18. 11. 2009

- Filmové představení pro seniory LÍBÁŠ JAKO BŮH
(účast asi 150 spokojených seniorů)

25. 11. 2009

- Koledy ve skanzenu
(vánoční atmosféru si přišlo vychutnat okolo 250 lidí!)

19. 12. 2009

- Koledy na náměstí v Borové
(více jak 200 lidí si přišlo zazpívat po obědě koledy)

24. 12. 2009

- Vánoční koncert
(sólisté Slezského divadla Opava v kostele sv. Stanislava, účast okolo
200 diváků)

27. 12. 2009

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 2009 se uskutečnilo celkem 22 jednání, na kterých se projednalo více jak
470 bodů. (v roce 2008 se projednalo více jak 400 bodů).
Účast na jednáních:

Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Gerhard Václavík
Radek Slivka

22
21
21
21
20

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, lázně, školení
Hosty jednání RO byli:
- Ing. Pavel Bezděk

- na 48. jednání RO dne 11. 3. 2009 – projednání a schválení zápisu
z výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení objektů ZŠ
Bolatice“ a vybrání ekonomicky nejvýhodnější nabídky, projednání
nabídek firem a na položení živic na parkoviště v obci a do areálu
TS Bolatice a vybrání nejvýhodnější nabídky

- Ing. Pavel Bezděk

- na 49. jednání RO dne 17. 3. 2009 – projednání žádosti fy XLNET
s.r.o. Hlučín o vybudování ochozu na komíně DOS, projednání
smlouvy s VHS - Ing. J. Beneš na zpracování dokumentace
pro stavbu „ATS Bolatice“

Ing. Pavel Bezděk

- na 50. jednání RO dne 31. 3. 2009 – projednání sdělení TS Bolatice
o navýšení fakturačních cen za odpracované hodiny zaměstnanců
a strojů od 1. 3. 2009, projednání cenových nabídek na výměnu
oken v obecních budovách

PaedDr. Josef Drozd
Bc. Kristina Adamcová
Daniela Langrová
Karel Ostárek

- na 52. jednání RO dne 6. 5. 2009 – projednání a schválení žádostí
občanů o půjčky na modernizaci bytového fondu

Ing. Radim Herudek

- na 52. jednání RO dne 6. 5. 2009 - projednání nabídky o skupině
internetových portálů Paseo group a možnostech propagace obce
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Bolatice
3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
130/43 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) uskutečnění dotazníkového šetření o životě v obci mezi občany obce ve spolupráci
s komisí pro MA 21 a zařadit do dotazníku rovněž otázku s výsledky veřejného fóra,
ch) nadále trvat na společně uzavřeném ujednání mezi obcí Bolatice a Společnost
ekonomických poradců, s.r.o., Fr.Kadlece 16, 180 00 Praha 8 ve věci plnění smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 23. 4. 2007, tj. plnění uvedená v čl. 2 této
smlouvy včetně jejich termínů a předložit návrh rady obce a dopis SEP k projednání v ZO,
přijetí za nového zaměstnance obce Bolatice jako správce kulturního domu a dalších
obecních budov p. Alfréda Solicha.
136/45 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu č. PH/9017 s firmou Aura-Pont s.r.o., Radlická
99, 150 00 Praha 5 o zajištění uměleckého pořadu č. PH/9017 na uskutečnění vystoupení
p. Zdeňka Izera,
h) žádost Klubu seniorů Bolatice o bezplatný pronájem sálu v kulturním domě za účelem
pořádání plesu seniorů dne 6. 2. 2009 s tím, že si klub seniorů zajistí hrubý úklid sálu KD a
přilehlých prostor.
139/46 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) uspořádat ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku ošacení v naší obci
dne 4. 4. 2009 a bude informovat občany o konání sbírky ve zpravodaji, rozhlase a
obecních vývěskách,
f ) Odpisový plán ZŠ a MŠ Bolatice na rok 2009, kde odpisy roku 2008 jsou ve výši
178 575,- Kč a zůstatek fondu reprodukce k 1. 1. 2008 je 166 188,02 Kč.
141/47 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d)
účast obce Bolatice na grantovém projektu „Motivace, zvýšení zaměstnatelnosti
a sociální integrace dlouhodobě nezaměstnaných“ a sdělí fy Ha-vel family, že obec
má vážný zájem podílet se na realizaci projektu s tím, že umožní vybraným
absolvovat pracovní stáž (praxi) podle předem dohodnutého a odsouhlaseného
programu stáže na některém ze svých pracovišť a úspěšným účastníkům nabídnout
pracovní uplatnění,
f)
předloženou kalkulaci ceny vodného za rok 2008 dle pravidel stanovených
v cenovém věstníku a dle výpočtu ekonomky obce a předložit ZO kalkulace vodného
k projednání,
g) předloženou kalkulaci ceny stočného za rok 2008 dle pravidel stanovených
v cenovém věstníku a dle výpočtu ekonomky obce a přeložit kalkulaci ceny
stočného k projednání ZO.
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144/48

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) aby zhotovitelem stavby Obnova asfaltové vrstvy na parkoviště u hřiště a na řadovkách
a v areálu TS Bolatice byla firma Strabag, a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Východ,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, která podala nejnižší nabídku s tím, že na
parkovištích, popř. i v areálu TS, bude položena pouze základní vrstva.

150/49 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) zhotovení nového ochozu na komíně kotelny DOS firmě XLNET s.r.o., Mírové nám.
32/28, Hlučín za účelem lepší obsluhy antén na tomto komíně s tím, že firma XLNET
s.r.o., Mírové nám. 32/28, Hlučín vybuduje ochoz na vlastní náklady na základě povolení
Stavebního úřadu v Bolaticích,
d) smlouvu o dílo č. 15/2008 mezi obcí Bolatice a Ing. Jaroslavem Benešem VHS,
Bolatice ve věci zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ATS Bolatice“ na základě
požadavku objednatele ze dne 20. 10. 2008 s cenou max. 40 000,- Kč včetně DPH.
152/50

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít smlouvy mezi obcí Bolatice a fy GORDIC spol. s r. o., pobočka Ostrava, 28.
října 121 a, 702 18 OSTRAVA na dodávku kopie programového produktu – hlavní
pokladna (dvě stvrzenkové pokladny matrika, knihovna), operativní evidence příjmů,
Homebanking, kniha vystavených faktur,
h) uhrazení splatného závazku (záloha od firmy SEP za pozemek na ul. Družstevní) ve výši
536 760,- Kč na účet insolvenčního správce JUDr. F. Mozgy,
i) za dodavatele oken do objektů obce Bolatice firmu Valdis spol. s r. o., Průmyslová
934/13, Bolatice s nejnižší cenovou nabídkou.

154/50 Rada obce Bolatice po projednání
odkládá
navýšení fakturačních cen TS Bolatice na dobu neurčitou s tím, že k této problematice se
sejde rada obce, členové FV a vedení TS Bolatice.
156/51 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
o)
připojení obce Bolatice k Evropskému týdnu mobility, který proběhne ve dnech 16.
9. – 22. 9. 2009.
161/52 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d)
Smlouvu o společné investici v budovách v areálu koupalistě mezi obcí Bolatice,
Hlučínská 3, 747 23 Bolatice a p. S. Mikulenkou, nájemcem koupaliště,
j)
firmu DK 1 – ing. D. Kozel, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, která podala
nejnižší nabídku, aby realizovala inženýring na stavbě „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“,
n)
vyhlášení grantového programu s názvem „PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT
V OBLASTI SPORTU, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A KULTURY pro rok 2009“ pro
organizace a spolky působící v obci Bolatice,
o)

jako nového kronikáře obce Bolatice Mgr. Ivanu Kramářovou.
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165/53 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a Středním odborným učilištěm stavebním
Opava, B. Němcové 22, na zhotovení truhlářských prací pro objekt KD Bolatice.
169/54 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) pronájem nebytových prostor v bývalé kotelně DOS o výměře 131,5 m2 firmě Lité
podlahy P. Duda, Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava-Mariánské hory za podmínek, že
nebytové prostory budou využívány jako skladové prostory, že nájemce se zaváže
na vlastní náklady srovnat podlahu v kotelně do úrovně ostatních místností, s dobou
nájmu od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou, ale min. na dobu 5 let.
171/55 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
přijetí paní Bc. Jany Ratajové, Bolatice jako nové knihovnice do knihovny v Bolaticích od
1. 9. 2009.
177/57 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

179/57

g)

informace o účasti obce ve finále v soutěži Liveable Communities v Plzni
(8. – 12. 10. 2009),

ch)

informace o výsledcích měření hluku z provozu fy Lanex, a.s. ze dne 16. 7. 2009
a výsledky měření dá na vědomí také členům ZO.

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
j)
uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a RWE Plynoprojekt, s. r.o., U Plynárny
223/42, Praha 4 na nájem společných prostor v plynových kotelnách v majetku obce s výší
nájemného 1 100,- Kč/rok a s datem nájmu do 31. 12. 2023.
k)

předložit ZO návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě U Důlku u ul. Nádražní.

182/58 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h)
aktualizaci Povodňového plánu obce Bolatice schváleného radou obce dne 31. 7.
2007 dle předloženého návrhu.
184/59 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)
uspořádat ve spolupráci s Diakonií Broumov „Humanitární sbírku ošacení“ v naší
obci dne 10. 10. 2009 a informovat občany o konání sbírky v rozhlasu a vývěskách,
d)
firmu EKOFIN Consulting, s. r.o., Jarní Zahrada 569, Kryry, aby uskutečnila
výběrové řízení na akce „Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa“ a „Zdravotní
středisko Bolatice – přístavba, nástavba a stavební úpravy“,
e)
uzavřít smlouvu č. 08010003 mezi obcí Bolatice a Státním fondem životního
prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 o poskytnutí
podpory ve výši 549 479,65 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“.
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187/60 Rada obce Bolatice po projednání
odkládá
a)
schválení vyhlášky do doby projednání vyhlášky o ochraně stavebních pozemků
pro bytovou výstavbu se zástupci Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby
a územního plánování.
190/61 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Hrabákova 1/1861, 702
00 Ostrava – Moravská Ostrava a Obcí Bolatice se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
na projekt s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/01.00033 - Rekonstrukce ZŠ Bolatice –
severní pavilon.
194/62 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

doporučit ZO schválit zřízení třetího oddělení školní družiny při ZŠ a MŠ Bolatice,

g)

doporučit ZO nezvyšovat daň z nemovitosti od 1. 1. 2010.

197/63 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h)
bezplatný pronájem sálu KD Centru volného času Kravaře dne 27. 2. 2010 na
uspořádání akce Dívka roku 2010,
i) SNS Bolatice odměnu formou příspěvku za odpracování 275 hod. za opravu střechy
chléva ve skanzenu.
200/64 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

uzavřít mandátní smlouvy mezi obcí Bolatice a fy EKOFIN Consulting, s. r.o.
na zajištění provedení výběrových řízení na zhotovitele staveb „Rekonstrukce ZŠ
Bolatice – poslední etapa“ a „Zdravotní středisko - přístavba, nástavba a stavební
úpravy“.

202/65 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h)

vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor na autobusovém nádraží,

ch)
doporučit ZO schválit finanční dary pro handicapované občany obce dle návrhu
komise sociální, zdravotní a pro rodinu.

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Za celý rok 2009 bylo na 7 zasedáních ZO a jedné pracovní schůzce projednáno na 230 bodů.
(V roce 2008 se na jednáních zastupitelstva projednalo na 150 bodů).
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
MUDr. Renáta Kupková

7
6

Ing. Josef Kurka
Karel Kupka
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6
5

Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Daniela Holleschová
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

7
7
7
7
5
7
7

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

5
7
7
7
7
6

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
Hosty jednání ZO byli:
- Miroslav Boháček

- na 16. zasedání ZO dne 17. 3. 2009 – předání pamětního listu
a věcného daru za udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského
za bezpříspěvkové darování krve

- Michal Růžička

- na 18. zasedání ZO dne 22. 6. 2009 – předání pamětního listu
a věcného daru za udělení Zlaté medaile prof. MUDr. Jánského
za bezpříspěvkové darování krve

- Kamil Michalík
- Jiří Bímon

- na 20. zasedání ZO dne 23. 11. 2009 – předání pamětních listů
a věcných darů za udělení Zlatých křížů III. třídy prof. MUDr.
J. Jánského za 80 bezpříspěvkových odběrů krve

- Martin Fus (karate Kumité) - na 21. zasedání ZO dne 21. 12. 2009 – předání finančních darů
- Kateřina Kocurová
za skvělé sportovní výsledky a propagaci obce Bolatice
- Veronika Nováková
- Kristýna Nováková (voltiž)
Kromě řádných zasedání ZO byly v roce 2009 svolány 4 pracovní schůzky členů ZO:
Na schůzce 28. 2. 2009 bylo projednáno:
1. Přivítání přítomných a seznámení s programem prac. schůzky
2. Otevření obálek zájemců o koupi pozemku parc. č. 2751/32 na ul. Družstevní
3. Výpočet ceny vodného a stočného za rok 2008, stanovení ceny pitné a odpadní
vody od 1. 4. 2009
4. Hospodaření obce za rok 2008
5. Projednání návrhu rozpočtu obce Bolatice na rok 2009
6. Informace o akčním plánu, strategickém plánu, NSZM, MA 21
7. Promítnutí nového dokumentárního filmu o obci Bolatice
8. Prohlídka nově vybavených kotelen a staveb budov ZŠ
9. Přestávka – společný oběd
10. Informace o stavbách v obci v roce 2008 (fotografie), seznámení s projektovými
dokumentacemi (studiemi) navrhovaných staveb v obci
11. Diskuse
Na schůzce 15. 6. 2009 bylo projednáno:
1. „Rozpočtový výhled obce Bolatice do roku 2014“
Na schůzce 29. 7. 2009 bylo projednáno:
1. Kontrola výstavby: Zateplení budov ZŠ Bolatice, Rekonstrukce budovy ZŠ
Bolatice – severní pavilon
Schůzky se zúčastnili členové Zastupitelstva obce Bolatice, finančního výboru,
kontrolního výboru, zástupci ZŠ a MŠ Bolatice a zástupci realizační firmy.
Na schůzce 20. 10. 2009 bylo projednáno:
1. Prohlídka rekonstruované budovy koupaliště
2. Prohlídka nově vybavených místností KD Bolatice a poškozených stěn
ve sklepích KD
3. Informace o účasti obce v mezinárodní soutěži LivCOM AWARDS 2009
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4.
5.

Informace o jednáních s Českou spořitelnou, a.s. o nových podmínkách
úvěrových a kontokorentních smluv
Informace o činnosti TS Bolatice

3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
56/15 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) odstoupení obce Bolatice od budoucí kupní smlouvy ze dne 23. 4. 2007 uzavřené
s firmou Společnost ekonomických poradců s. r. o., Smetanova 8, 602 00 Brno
z důvodu neplnění ujednání uvedených v čl. 2 – předmět smlouvy této smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy a dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb.
v platném znění,
ch) platný převod pozemků parc. č. 1607/26 orná půda, o výměře 1578 m2, parc. č. 1607/32
orná půda, o výměře 1037 m2, parc. č. 1607/169 orná půda, o výměře 2327 m2, vše
v k. ú. a obci Bolatice z majetku ČR – Pozemkový fond ČR do majetku obce Bolatice
na vybudování tenisových kurtů, přístupového chodníku a oplocení, za cenu obvyklou
(tržní),
j) přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. Opava ve výši 2 000 000,- Kč
až 4 000 000,- Kč pro rok 2009/2010 a schválit ručení kontokorentního úvěru u České
spořitelny a. s. běžnými příjmy obce Bolatice.
59/16 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) vyslovení souhlasu Zastupitelstva obce Bolatice se jmenováním starosty obce
Mgr. H. Pavery za člena výkonného orgánu Národní sítě zdravých měst ČR,
g) výsledky hospodaření obce za rok 2008 s počátečním stavem ZBÚ, FRB a SF ve výši
1 330 120,66 Kč, s příjmy obce ve výši 62 137 906,30 Kč, s výdaji obce ve výši
58 620 288,61 Kč a zůstatkem ve výši 4 847 738,35 Kč,
ch) smlouvu mezi obcí Bolatice a věřitelem Ing. P. Bezděkem, Bolatice o zapůjčení
finančních prostředků na poskytování půjček občanům na modernizaci bytového
fondu v souladu s Opatřením zastupitelstva obce Bolatice č. 1/2009,
g) rozpočet obce Bolatice na rok 2009 s příjmy ve výši 73 623 000,- Kč a výdaji ve výši
85 727 000,- Kč včetně financování (zůstatek z minulých let, úvěry, půjčky, splátky
úvěrů):
Příjmy:
73 623 000,- Kč
4 847 000,- Kč
zůstatek na účtu z min. let
15 528 000,- Kč
úvěry, půjčky
93 998 000,- Kč
Vydání:
85 727 000,- Kč
splátky úvěrů
8 271 000,- Kč
93 998 000,- Kč
66/17 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) prodej části pozemku parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice o výměře cca 5 000 m2 fy Norbert
Rybka, Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře za cenu 505 000,- Kč,
f) sdělit obci Štěpánkovice nesouhlas obce Bolatice se záměrem obce Štěpánkovice
vybudovat kompostárnu za vodojemem obce Bolatice z důvodu možného ohrožení
stability vodojemu častým provozem nákladních vozů a z důvodu blízké zástavby v obci
Bolatice,
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j)

Závěrečný účet obce Bolatice za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,

k)
podání žádosti o krátkodobý úvěr ve výši 30 mil Kč u České spořitelny a.s. na
předfinancování projektu „Rekonstrukce ZŠ v Bolaticích – poslední etapa“ a
„Rekonstrukce zdravotního střediska“ s podmínkou skutečného čerpání úvěru až po
oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální
rady, s termínem pravděpodobného čerpání v období 01/2010 – 12/2010 a s následnou
jednorázovou úhradou úvěru po obdržení platby po vyúčtování projektu u regionální rady,
l)
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce ZŠ v Bolaticích – poslední etapa“
do ROP 4.1. s předpokládanými celkovými náklady cca 22 mil Kč., možnou dotací až 19,8
mil. Kč a termínem realizace v roce 2010 (obsahem projektu je kompletní vnitřní
rekonstrukce jižního pavilonu, spojovacího pavilonu a tělocvičny ZŠ Bolatice),
m)
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce zdravotního střediska“ do ROP
4.1. s celkovými náklady cca 10 mil Kč., možnou dotací až 9,2 mil Kč a termínem realizace
v roce 2010 (předmětem projektu je rekonstrukce, přístavba a nástavba stávajícího
Zdravotního střediska v Bolaticích, jehož realizací dojde i k rozšíření prostor s možností
vzniku nových služeb v podobě rehabilitační a chirurgické ambulance),
r) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o., Ratibořská 14a, 747 23 Bolatice
za rok 2008,
s)
převzetí parc. č. 2756/4 zpět do majetku obce od fy OPAC s.r.o., Opava a vrátit
firmě částku za úhradu pozemku v termínu do 30. 9. 2009,
t)
prodej pozemku parc. č. 2751/32 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní o výměře 793 m3
za cenu 476 593,- Kč (601,- Kč/m2) smlouvou o smlouvě budoucí fy DK 1 – Ing. D. Kozel,
Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře,
u)
podat přihlášku obce Bolatice do soutěže The International Awardsfor Liveable
Communities 2009 (The LivCom Awards),
aa)
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení
„FVE 420 kW Bolatice, obec Bolatice“, s umístěním na pozemku parc. č. 2741/1, k. ú.
Bolatice, vyvedení výkonu 420 kW k distribuční soustavě vysokého napětí a o dalších
právech a povinnostech mezi obcí Bolatice.
67/17 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
b) v současné době prodej pozemku parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní
o výměře 4 600 m2 pro výstavbu bytových domů.
69/18

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) snížení výdajů z rozpočtu obce pro rok 2009 ve všech kapitolách o 10 % do odvolání,
f) rozpočtový plán obce Bolatice do roku 2014 předložený starostou obce,
n) pořízení změny č. 6 územního plánu obce Bolatice,

72/19

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) revokovat usnesení č. 66/17/d ze 17. ZO, konaného dne 6. 5. 2009 (prodej fy
Norbert Rybka pozemek na výstavbu bytových domů o rozloze 5 000 m2),
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e) fy Norbert Rybka, Kostelní 733/2b, Kravaře odprodej části pozemku parc. č. 2741/63
(parcela č. 2741/98- výměra 445 m2, parcela č. 2741/97 - výměra 444 m2 ) o celkové
výměře 889 m2 kupní smlouvou, na které je umístěna stavba dvou bytových domů
za cenu 101,- Kč/m2,
f) prodej části pozemku parc. č. 2741/63 o výměře cca 4 111 m2 smlouvou o budoucí
kupní smlouvě s tím, že kupující uhradí v termínu před podpisem smlouvy za koupi
pozemku (889 m2) zálohově částku ve výši 89 789,- Kč i smlouvy o budoucí kupní
smlouvě (4 111 m2) zálohově částku ve výši 415 211,- Kč s tím, že při vrácení pozemku
zpět obci Bolatice nebude firmě vrácena zaplacená finanční záloha,
h) na základě zákona č. 2/2003 Sb. § 84, odst. 2 u) nový název ulice u ul. Nádražní
v lokalitě U důlku jako – ulice „U Důlku“,
t) zvýšení nájemného v bytech obce Bolatice od 1. 1. 2010 v souladu se zákonem
č. 107/206 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného a o změně zákona č. 40/1964 Sb.
obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů z 20,57 Kč/m2 na 28,59 Kč/m2,
ť) odkoupení pozemků o výměře cca 7 045 m2 parc. č. 1818/36, 1818/38, 1818/39,
1818/40, 1818/41, 1818/42 v k.ú. a obci Bolatice od jednotlivých vlastníků na úpravy
a rekultivaci skládky na Borové za cenu 35,- Kč/1 m2, popř. za cenu dle znaleckého
posudku a následné uzavření kupní smlouvy na uvedené pozemky.
73/20

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
i) informace o získání ceny MV ČR za úspěch obce v postupu ke kvalitě zdravého města a
MA 21,
j) informace o soutěži Obec přátelská rodině v roce 2009 a o získání čestného uznání za 4.
– 5. místo v soutěži Obec přátelská rodině.

77/20 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) odkoupení pozemků parc. č. 1607/26; 1607/32; 1607/169 k. ú. Bolatice o celkové
výměře 4 942 m2 z majetku České republiky do majetku obce Bolatice
a celkovou cenu
991 900,- Kč,
s) vyhlášení soutěže na vytvoření studie nového centra obce s termínem dodání studií
do 31. 3. 2010.
80/21

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) projekt „Revitalizace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích k. ú.
Bolatice“ a podat žádost o podporu z OPŽP,
f) poskytnutí finančních darů dle návrhu komise sociální, zdravotní a pro rodinu
handicapovaným občanům v celkové částce 100 000,- Kč,
ř) revokaci usnesení č. 69/18/g z 18. ZO ze dne 22. 6. 2009 a č. usn. 72/19/d z 19. ZO ze
dne 21. 9. 2009, kterými obec Bolatice schvaluje prodej pozemků v PZ firmě Ostravské
stavby Ostrava a Renova Kravaře,
s) vyhlášení nového záměru na prodej pozemků parc. č. 2756/4 k. ú. Bolatice průmyslové
zóně Bolatice.
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3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí.
3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý.
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu (doporučuje se
nejméně za čtvrt roku).
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání.
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje plnění
příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu.
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce.
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 o příspěvky 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 2009 se uskutečnilo celkem pět jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Jiří Mlýnek
Ing. Josef Ricka
Ing. Josef Kurka
Ing. Blanka Slivková
Ing. Rudolf Stavař
Edita Moravcová
Otto Preusz

5
3
4
4
5
4
5
5

Hosté na jednáních finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, Renáta Řehořová – ekonomka OÚ, členové ZO (při projednávání rozpočtového
výhledu bod 5)
Jednání výboru dne 16. 2. 2009
- Projednání hospodaření TS za rok 2008
- Projednání rozboru hospodaření obce za rok 2008
- Informace starosty o situaci s bytovými domy
- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009
- Návrh úpravy vodného
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- Ostatní záležitosti

Jednání výboru dne 15. 6. 2009
- Projednání hospodaření TS za 1 – 5/2009
- Informace starosty o situaci s bytovými domy
- Projednání rozboru hospodaření obce za 1 – 5/2009
- Informace o prodeji pozemků v PZ
- Projednání návrhu rozpočtového výhledu na rok 2009 - 2014
Jednání výboru dne 14. 9. 2009
- Projednání zvýšení nájmu v obecních bytech
- Informace o úvěrech obce
- Informace o daňových příjmech obce za 1 - 8/2009
- Projednání hospodaření obce za 1 - 8/2009
- Projednání rozpočtové úpravy č. 3 rozpočtu obce na rok 2009
- Projednání hospodaření TS k 31. 8. 2009
- Informace starosty obce
Jednání výboru dne 16. 11. 2009
- Projednání daňových příjmů obce za 1-10/2009
- Informace o Vývoji příjmů obce za 2006 - 2010
- Informace o výši DPH za uplynulá období
- Projednání hospodaření obce za 1 - 10/2009 ve vazbě na rozpočtovou úpravu č. 4
- Projednání hospodaření TS k 31. 8. 2009
- Informace starosty obce
Jednání výboru dne 14. 12. 2009
- Projednání daňových příjmů obce za 1 - 11/2009
- Projednání hospodaření obce za 1 - 11/2009 ve vazbě na rozpočtovou úpravu č. 5
- Projednání hospodaření TS k 30.11. 2009
- Další informace
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 2009 se uskutečnila celkem čtyři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

PaedDr. Josef Drozd
Richard Sněhota
Josef Boček

4
3
3
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Ing. Jiří Kupka
Richard Vehovský
Kristina Bolacká
Eva Michalíková
Eliška Vitásková

4
3
3
3
3

Hosté na jednáních kontrolního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Stanislav Mikulenka – nájemce koupaliště
Jednání výboru dne 9. 3. 2009
- Informace starosty obce o finanční situaci obce Bolatice
- Příprava jednání s nájemcem koupaliště
- Informace o jednání na koupališti
Jednání výboru dne 27. 5. 2009
- Projednání výsledků přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem
- Informace o výběrových řízeních
- Informace o zahájení rekonstrukce na koupališti
- Kontrola hospodaření s příspěvky organizacím
Jednání výboru dne 30. 9. 2009
- Kontrola průběhu prací na koupališti
Jednání výboru dne 11. 11. 2009
- Hodnocení práce za rok 2009
- Kontrola fakturace práce technických služeb pro obec Bolatice
3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2009 celkem čtyři jednání osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Simona Adamcová
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková

4
4
4
4
3
1
4

Jednání výboru dne 27. 1. 2009
- Projednání plánu akcí na rok 2009
- Projednání organizace Maškarního plesu pro děti
Jednání výboru dne 12. 3. 2009
- Informace o hospodaření obce, rozpočtu 2009
- Zhodnocení pořádaných kulturních akcí - únor 09 (maškarní ples pro děti a pro dospělé)
Jednání výboru dne 13. 5. 2009
- Příprava akce Kácení máje na Borové
- Informace o Borovských hrách
- Informace o akci Borovský totem
Jednání výboru dne 17. 9. 2009
- Zhodnocení minulých akcí (Kácení máje, Borovské hry, Borovský totem)
- Příprava akce – Setkání seniorů na Borové
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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:
Komise projednává přestupky:
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2009 celkem 14 přestupků (9 přestupků z roku
2009, 5 přestupků přešlo k vyřízení z roku 2008, z toho v 1 případě přestupek postoupila dle § 12
zák. č. 500/2004 Sb.). Příkazem o uložení sankce rozhodla ve dvou případech, u 2 případů
rozhodla v blokovém řízení, odložením skončilo 7 přestupků a 2 přestupky přešly k vyřízení
do roku 2010.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 3 případech, nevymožena zůstala
za rok 2009 celkem jedna.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
Předseda:
Členové:

JUDr. Mario Hartmann
MUDr. Jiří Andreas
Josef Majda
Šárka Košůtková
Aleš Theuer
Gabriela Bočková

3.3.5. Komise sociální a zdravotní
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany
preventivní působení na občany
Náplň činnosti:
a) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům.
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření.
c) Spoluorganizuje činnost klubu důchodců.
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním.
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.
ch) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti.
Účast na jednáních
V roce 2009 se uskutečnilo celkem pět jednání komise sociální a zdravotní.
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Předseda:
Členové:

Bc. Kristina Adamcová
Kristina Jochimová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda
Edith Kurková
Simona Adamcová
Marcela Bochňáková

5
3
3
4
2
4
4
5

Hosté na jednáních komise sociální a zdravotní:
A. Lasáková – sociální pracovnice
Jednání komise dne 11. 2. 2009
- Informace o schůzce se starostou obce z 14. 1. 2009
- Informace o kontaktování komise majitelkou agentury DomA z Kobeřic ve věci umožnění
využití skladu pomůcek i pro účely agentury DomA
- Informace o kontaktování paní Wolné ze sociálního odboru v Kravařích ve věci dodání
podkladů pro komunitní plánování komise
- Vytvoření tabulky pro potřebu komunitního plánování v obci (počet občanů na vozíku,
mentálně a tělesně postižené děti, problémoví jedinci – dospělí, nesvéprávní – dospělí,
osaměle žijící osoby)
- Projednání možnosti zřízení www.stránek ze sociální oblasti
- Příprava článku do obecního zpravodaje o práci sociální komise
Na 2. jednání
- Projednání vyhodnocení Dotazníkového šetření v obci v sociální oblasti
- Postup při úmrtí blízké osoby
- Informace o získání podkladů pro komunitní plánování ze sociálního odboru
v Kravařích
- Informace o připravované přednášce o zdravém životním stylu
- Zapojení komise do obecní akce „Den zdraví“
- Projednání žádostí občanů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
- Projednání stížností ze strany občanů
- Informace o hracích automatech
Na 3. jednání
- Projednání a ujednocení názorů na zřízení prostor a zajištění rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro možnost výpůjčky na přechodnou dobu pro občany obce
Bolatice
- Projednání přehledu žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
- Řešení nepříznivé situace rodiny s dětmi
Na 4. jednání
- Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zapůjčení občanům
- Účast členů komise na přípravě Dne zdraví
- Přednáška s názvem „Zdravý životní styl“
- Návrhy na rozdělení finančních prostředků ze sbírky
Na 5. jednání
- Projednání návrhů na rozdělení finanční částky pro handicapované občany Bolatic
- Informace o proběhlém setkání určených členů komise s pozvanou občankou obce
3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
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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.
Od 1. 1. 2009 se stala novou členkou komise pro občanské záležitosti p. Barbara Plaskurová, která
nahradila p. Jarmilu Mlýnkovou, která ukončila svou činnost v komisi k 31. 12. 2008.
Předseda:
Členové:

Karel Ostárek
Alena Böhmová
Daniela Holleschová
Barbara Plaskurová
Ingrid Nováková
Petr Skiba
Gabriela Bočková

2
2
2
2
2
2
2

Komise se setkala v roce 2009 celkem 2 x.
Hosté na jednání komise pro občanské záležitosti:
p. Jarmila Mlýnková
Jednání komise dne 21. 1. 2009
- Přivítání nové členky komise p. Barbary Plaskurové
- Ohlasy na kino pro seniory „U mě dobrý“
- Rozdělení návštěv u občanů slavících výročí
- Informace o účasti komise na obecních akcích (Obecní ples, masopust, ….)
Jednání komise dne 15. 9. 2009
- Kontrola průběhu návštěv občanů slavících výročí
- Rozdělení úkolů na nejbližší akci - zábavného pořadu Z. Izera
- Naplánování kina pro seniory
- Informace o účasti komise na obecních akcích, seznámení s nejbližšími chystanými
kulturními akcemi
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS V ROCE
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
V roce 2009 se uskutečnilo pět jednání komise mládeže, sportu a pro volný čas a někteří členové
komise se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
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Od dubna 2009 se stal novým členem komise mládeže, sportu a pro volný čas p. Jan Dominik,
který nahradil p. Lukáše Juráška.
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Ing. Radek Kotík
Mgr. Petr Řehánek
Petr Faltýnek
Hana Seidlová
Lukáš Jurášek
Bronislav Hlaváč
Jan Dominik

5
5
4
3
5
0
2
2

Hosté na jednáních komise mládeže, sportu a pro volný čas:
Jaroslav Loskot, Ing. Radim Herudek, Ing. Lenka Mušálková, Martin Bortlík
Jednání komise dne 11. 3. 2009
- Přivítání přítomných a sdělení programu
- Projednání spolupráce s nájemcem kina p. J. Loskotem
- Příprava bolatického Hlukfestu
- Informace o výstavbě dětských hřišť a sportovišť
- Ukončení členství v komisi p. L. Juráška
Jednání komise dne 8. 4. 2009
- Příprava bolatického Hlukfest
- Nový člen komise
- Stanovení termínu dalšího jednání komise
Jednání komise dne 25. 5. 2009
- Přivítání nového člena komise
- Informace o provozu kina
- Informace o vybudování hřiště s umělým povrchem v areálu FK
- Informace o dětských hřištích a sportovištích
- Příprava a zajištění Hlukfestu
- Organizační záležitosti
Jednání komise dne 23. 6. 2009
- Kontrola dětských hřišť a sportovišť
- Informace o zajištění bolatického Hlukfestu
Jednání komise dne 19. 10. 2009
- Poděkování organizátorům Hlukfestu
- Hodnocení Hlukfestu, posudky pro přípravu dalšího ročníku
- Informace o otevření nového sportoviště
- Organizační záležitosti

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 - od 6. 11. 2006 uvolněný pro výkon funkce
- pracovníci OÚ v počtu 12 (1 - sekretariát, 1 - zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura, 1 - matrika, 2 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka, mzdová
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účetní, 1 – správce počítačové sítě, 2 - stavební úřad, 1 – sociální pracovnice,
1 – uklízečka).
Dále u OÚ v roce 2009 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo
81 osob, z toho 19 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních
a záchranných prací při zásahu a dalších 22 osob, kteří pracovali u voleb do Evropského
parlamentu v okrskových volebních komisích.
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
- evidence 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, J. Gratzová.
Renáta Řehořová

- ekonom, účetní
- styk s bankami, ekonomickými útvary krajského úřadu
- vedení účetních knih
- účtování o DPH, vyhotovení podkladů pro daňové přiznání
- převzetí a kontrola dokladů k fakturování
- reklamace zajištěných diferencí mezi obcí a dodavateli,
popř. příjemci
- likvidace cenových reklamací a penalizačních závazků
- věcné a formální správnosti účetních dokladů
- sledování termínů a zpracování potřebné evidence a statistiky
- vyhotovování účetních, případně statistických výkazů a hlášení,
provádění jejich správnosti a úplnosti
- 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 zajišťovala paní J. Gratzová.

Janetta Gratzová

- referentka na sekretariátu starosty
- 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
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- zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce OÚ Bolatice
Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní R. Řehořová a p. M. Bochňáková.
Eliška Vitásková

- referentka OÚ - hospodářka
- 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
Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.

Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
- obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce
- CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí)
Zástup za paní G. Bočkovou zajišťovala paní E. Vitásková,
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 zajišťoval pan J. Josefus.
Jakub Josefus

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především občanů)
- podává informace o územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana J. Josefuse zajišťuje pan Ing. M. Selingr.

Ing. Radim Herudek - 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 grant, podporu,
dotaci
- koordinuje a průběžně vyhodnocuje plnění podmínek, které vyplývají
z poskytnuté dotace, grantu apod.
- zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu
ekonomického rozvoje
Eva Hanzlíková

- knihovnice
- nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich evidenci
v počítači
- 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,
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regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Zástup za paní E. Hanzlíkovou zajišťovala p. Bc. J. Štěpáníková a p. M. Tvarůžková.
Marie Tvarůžková - knihovnice (na poloviční úvazek)
Bc. Jana Štěpáníková- 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,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Anna Lasáková

- 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

Lenka Jiříková

- 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

Kateřina Mrovcová

- toho času na mateřské dovolené

4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/8

Marcela Bochňáková
Renáta Řehořová
(od. 1. 1. 2009)
Janetta Gratzová

ÚSO

8/10

ÚSO

10/9

ÚSO

8/9

Jakub Josefus

ÚSO

9/1

VŠ

10/12

Eliška Vitásková

ÚSO

8/12

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/12

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/9

ÚSO

8/4

VŠ

10/4

ÚSO

6/12

Jméno a příjmení

Ing. Miroslav Selingr

Kateřina Mrovcová
Ing. Radim Herudek
Marie Tvarůžková
(do 30. 6. 2009)
Bc. Jana Štěpáníková
(od 7. 9. 2009)
Anna Lasáková

Kvalifikace

Bakalář
SO
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8/4
(pracovní úvazek na 4 hodiny)
6/5
(poloviční úvazek)

Alfréd Solich
(od 9. 3. 2009

vyučen

5/12

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno
zaměstnance

Datum

Eva Hanzlíková

25. 11. 2009

Bc. Jana
Štěpáníková

7. 10. 2009

Marcela
Bochňáková

Mgr. Herbert
Pavera

21. 11. 2009
17. 3. 2009
23. 6. 2009
26. 11. 2009
8. 12. 2009
8. 1. 2009
19. - 20. 3. 2009
1. - 3. 4. 2009
17. - 19. 6. 2009
27. 9. - 3.10. 2009

5. – 6. 11. 2009
2. - 4. 12. 2009
8. 1. 2009
22. 1. 2009
Eliška Vitásková
2. 4. 2009
25. 8. 2009
10. 12. 2009
11. 6. 2009
Gabriela Bočková
9. 6. 2009
Janetta Gratzová
11. 6. 2009
21. 1. 2009
5. 11. 2009
Renáta Řehořová
19. - 20. 11. 2009
3. 12. 2009
24. 3. 2009
Ing. Miroslav
Selingr
4. 11.- 6. 11. 2009
24. 3. 2009
Jakub Josefus
5. 5. - 7. 5. 2009

Místo
Knihovna Petra
Bezruče Opava
Knihovna Petra
Bezruče Opava
Brno
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Modrá u Hodonína
Jihlava
Tábor
Švýcarsko
Kopřivnice
Ostravice
Háj ve Slezsku
Opava
Ostrava
Opava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Dolní Benešov
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Opava
Karlov
Opava
Malenovice

24. 1. 2009 Ostrava
Ing. Radim
Herudek

29. 10. 2009 Ostrava

Martin Bortlík

14. 11. 2009 Ostrava
26. 2. 2009 Ostrava
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Název školení
Porada profesionálních knihovníků
Beseda se spisovatelem Pavlem Vondruškou
Konference Infokon
Seminář „Evidence obyvatel“
Porada matrikářek
Seminář „Rodinné právo“
Porada matrikářek
Platba DPH u obcí a měst- Ing. J. Turoň
Školení členů komisí soutěže Vesnice roku
Jarní škola NSZM ČR
Letní škola NSZM ČR
Vzdělávací zájezd starostů – získávání
zkušeností s řízením samospráv, turistický
ruch, životní prostředí, atd.
Podzimní škola NSZM ČR
Seminář „Jak lépe komunikovat s veřejností“
Školení k DPH
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Zařazování zaměstnanců do tříd
Slevy na pojistném
Změny nemocenského pojištění
Přestupky a správní řád
Datové schránky
Spisová služba ve veřejné správě
Zavedení DPH v obci
Rozpočet obce v roce 2010
Školení na program Gordic
Rozpočtová skladba a účetní reforma
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Seminář ROP - výzva pro oblast Rozvoj
venkova
Seminář pro příjemce v rámci programu
ROP
Seminář - dotace MSK
Vodovody a kanalizace – legislativa a praxe

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2009 (2008):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 21 715,- Kč (2008 - 21 052,- Kč).

4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2009

2008

2007

Narození dětí

55

53

49

Uzavřená manželství v Bolaticích

23

22

21

6

6

5

17

16

16

8

12

16

Úmrtí občanů

32

30

41

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

24

21

20

civilní
církevní
Uzavřená manželství mimo obec

Vydané druhopisy matričních dokladů
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)
Ověřeno podpisů na listinách

14

15

12

899

1084

1107

Ověřeno opisů listin

584

597

662

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

144

234

206

68

48

-

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

3

1

-

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

9

-

-

25

40

66

216

487

545

Žádosti o zapsání dítěte do cestovního pasu

15

7

-

Potvrzení o občanském průkazu

39

52

67

4

3

7

Poskytnuté údaje z informačního systému

13

22

27

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

61

64

83

Přihlášeno osob

45

91

57

Odhlášeno osob

51

42

54

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

Žádosti o státní občanství ČR
Žádosti o vydání občanského průkazu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Celkem

Bolatice

k 31. 12. 2004

4 215

3 558

657

k 31. 12. 2005

4 233

3 574

659

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

44

Borová

k 31. 12. 2009

4 351
Zpracovala:

3 682
Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
Rok 2009
Územní informace - celkem

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

5
0

Územní souhlas – celkem

57

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

44

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

14
10
4
44

13

Územní rozhodnutí – celkem
z toho k. ú. Bolatice
ostatní

30

Ohlášení – celkem

108

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

89

Stavební povolení – celkem

32

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

20

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

16

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

13

Rozhodnutí o výjimce – celkem

9

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6
3

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

6

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6
0

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

27

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

23

Kolaudační souhlas – celkem

16

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

15

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2
1

Pasport stavby – celkem

1

14

19

12

3

4

1

45

669

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

Ostatní opatření – celkem

18

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

13

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

4
3
1
51

5

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

41

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

8
4
4
18

Přestupky a správní delikty - celkem

0

10

ROK

REKAPITULACE

2009

2008

2007

Zpracovaná podání

437

469

455

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

343

341

368

94

128

87

Ostatní korespondence

130

147

196

Podání celkem

567

616

651

Zpracoval: Ing. Miroslav Selingr

4.3.3. Knihovna

2009
14 218
3 911
6 084
720
3 503
639
236
6 117
29 616

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
2008
17 159
4 907
6 573
1 039
4 640
588
161
6 890
26 961

Zpracovala:
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2007
17 259
4 775
6 379
1 158
4 947
599
169
8 331
30 181

Eva Hanzlíková

4.3.4. Podatelna

Došlá pošta
(žádosti, sdělení)
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem
E-podatelna
Datové schránky (od 11/2009)

2009

ROK
2008

2007

993

1 057

1 070

331

410

356

1324
48
25

1 467
23
-

1 426
10
-

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2009
Celkový
počet
přístupů

Celkový počet
zobrazených
souborů

Celkový počet
zobrazených
stránek

Celkový
počet
návštěv

Celkový
objem
přenosu

9 979 707

7 003 817

2 749 030

559 095

234.14 GB

Pozn: Statistika byla generována programem modlogan

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2009

2008

2007

153

162

122

Zpracovala: Janetta Gratzová
4.3.7. Přestupky
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2009 celkem 14 přestupků (9 přestupků z roku
2009, 5 přestupků přešlo k vyřízení z roku 2008, z toho v 1 případě přestupek postoupila dle § 12
zák. č. 500/2004 Sb.). Příkazem o uložení sankce rozhodla ve dvou případech, u 2 případů
rozhodla v blokovém řízení, odložením skončilo 7 přestupků a 2 přestupky přešly k vyřízení do
roku 2010.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 3 případech, nevymožena zůstala za rok
2009 celkem jedna.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise splnila účel,
pro nějž byla založena.
ROK
2009

2008

2007

vyřízeno

11

21

13

uložení pokuty včetně blokové

4

8

6

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

0

1

2

zastavení řízení

0

7

4

47

návrhový přestupek

2

0

5

odložení věcí

5

5

8

Přestupky byly vyřízeny
- 4 přestupky byly vyřízeny uložením pokuty v celkové hodnotě 1 400,- Kč
- odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2009 přijato.
Stížnosti
V roce 2009 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2008 – 0
Zpracovala: Gabriela Bočková

4.3.8. Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky spolkům, organizacím,
místním i ostatním podnikatelům a fungující komisi pro občanské záležitosti. V naší obci se
uskutečnily všechny již tradiční akce, např. Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, koncerty dechové
hudby, Den strašidel.
ROK

Kulturní pořady

2009

2008

2007

Zájezdy do divadel

2

4

7

Koncerty dechové hudby

4

6

4

Akce pro seniory

2

2

2

39
Akce pro veřejnost
cca 60
Pozn.: +2 – u dvou akcí pro veřejnost byl OÚ spoluorganizátor akce
Zpracovala:
4.3.9. Přehled všech kulturně-společenských akcí v Bolaticích
Kulturní a společenský život byl v naší obci velmi bohatý:
10. ledna
17. ledna
23. ledna
31. ledna
6. února
14. února
20. únor
21. února
Únor
Únor
24. února
27. února
28. února
7. března
15. března
20. března
22. března
27. března
12. dubna
19. dubna
23. dubna
25. dubna
29. dubna

- Myslivecký ples
- Rodičovský ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Ples seniorů
- Hasičský ples Borová
- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Pochování basy
- Maškarní ples pro nejmenší děti
- Maškarní ples pro nejmenší děti na Borové
- Rozloučení s masopustem a pochováním basy
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Dívka roku
- Beseda se zahrádkáři
- Vítání občánků
- Beseda o Íránu
- Vítání jara
- Koncert Evy a Vaška
- Farní ples
- Pochod a běh Bolatic
- Den Země
- Divadelní představení Záskok
- První veřejná projekce o obci Bolatice
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26 + 2

Gabriela Bočková

30. dubna
10. května
23. května
23. května
28. května
30. května
22. června
23. - 24. června
26. - 28. června
4. července
5. července
17. července
19. července
1. srpna
9. srpna
14.-16. srpna
23. srpna
29. srpna
29. srpna
11. září
22. září
19. září
27. září
7. října
13. října
18. října
23. října
26. října
15. listopadu
16. listopadu
18. listopadu
19. listopadu
20. listopadu
25. listopadu
6. prosince
7. prosince
12. prosince
19. prosince
21. prosince
24. prosince
Prosinec
Celoročně

- Stavění májky na skanzenu
- Oslava ke Dni matek
- Cesta za pohádkou
- Francouzské odpoledne
- Mini školní akademie
- Kácení máje na Borové, koncert dechové hudby
- Rozloučení se školou (žáci devátých tříd)
- Koncert ZUŠ
- Sportovní slavnost
- Borovský totem
- Myslivecká slavnost
- HLUKFEST
- Koncert dechové hudby na Borové
- Country festival Křeménky 2009
- Hasičká slavnost, koncert dechové hudby
- LANPARTY
- Hasičká slavnost na Borové
- Dožínky
- Štrasenfest na Borové
- Indiánké léto (dodatečné rozloučení se školkou)
- Evropský týden mobility (Den bez aut, Malování na asfalt, Na kole
s přilbou, Koloběžkové a in-line závody)
- Den otevřených dveří na ČOV
- Divadelní představení Záskok
- Drakiáda
- Dny zdraví
- Setkání schol
- Zábavný pořad Z. Izera a P. Freunda
- Den strašidel
- Vesnická zabijačka
- Beseda – Nástrahy reklamy, aneb jak z reklamy nezblbnout
- Veřejné fórum
- Setkání s jubilanty
- Krmášová zábava pro starší
- Kino pro seniory
- Vánoční besídka SNS s mikulášskou nadílkou
- Multimediální přednáška o mexických indiánech
- Setkání s podnikateli
- Koledy na skanzenu
- Vánoční koncert ZUŠ
- Zpívání koled na náměstí v Borové
- turnaje v malé kopané
- zájezdy na divadelní představení
Zpracovala: Gabriela Bočková

4.4. Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok
2009
1. Nové územní uspořádání policie
Dnes má ČR 14 „krajů“, resp. vyšších územních samosprávných celků – viz ústavní zákon č.
347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC.
Vytvoření 14 krajských ředitelství policie je zásadní organizační změnou, kterou se docílilo stavu,
kdy každý krajský policejní ředitel má v osobě hejtmana partnera, se kterým bude moci společně
49

řešit bezpečnostní problémy daného území a společně tak sdílet teritoriální odpovědnost za bezpečí
ve svém kraji.

2. Nová vnitřní organizační struktura
Základním pilířem nové organizační struktury je krajské ředitelství policie s nově vzniklými
územními odbory vnější služby a územními odbory služby kriminální policie a vyšetřování
(na teritoriu bývalých okresních ředitelství). Na zmíněných územních odborech obou typů zůstal
pouze výkon tzv. základních policejních činností, veškeré podpůrné činnosti, zejména personální,
logistické či ekonomické, jsou nově zajišťovány z krajské úrovně.
Vznikem územních odborů došlo k zefektivnění řízení a nastavení účinnější spolupráce s místní
samosprávou a zároveň ke zvýšení výkonnostního potenciálu policie.
3. Legislativní změny
Nový zákoník, který v oblasti trestního práva přináší celou řadu novinek, včetně zpřísnění trestů
za závažné a úmyslné trestné činy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 40/2009 Sb. a nahradí
dosavadní, do dnešní doby mnohokrát novelizovaný trestní zákon z roku 1961.
OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRAVAŘE
Kontaktní informace pro občany:
Název: Policie ČR

tel: 553 671 233

obvodní oddělení

fax: 553 671 285

Adresa: Bezručova 475/102

e-mail: opoopkrava@mvcr.cz

747 21 Kravaře
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.
Územní působnost je tvořena katastrálním územím 18 obcí:
Obec
Bělá
Bolatice
Hněvošice
Chlebičov
Chuchelná
Kobeřice
Kravaře
Mokré Lazce
Nové Sedlice
Oldřišov
Rohov
Služovice
Strahovice
Sudice
Štěpánkovice
Štítina
Třebom
Velké Hoštice
Součet

Počet obyvatel
689
4382
1020
1100
1297
3302
6847
1134
502
1340
626
820
923
676
3137
1183
223
1798
30.999

Rozloha (ha)
287
1320
616
362
767
1714
1937
1057
158
1578
664
599
507
942
1252
302
951
1004
16.017

Obec s rozšířenou působností
Hlučín
Kravaře
Opava
Opava
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Opava
Opava
Opava
Kravaře
Opava
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Opava
Kravaře
Opava

Celková rozloha území činí přibližně 160 km² a čítá asi 31 tis. obyvatel. Území je rozčleněno na
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okrsky, které určuje vedoucí oddělení s ohledem na správní členění, počet obyvatel, bezpečnostní
situaci a početní stavy policistů.

Vedení útvaru:

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBÍ OD 01. 01. 2009 DO 31. 12. 2009
TRESTNÉ ČINY
územní odbor Opava
(celkem)

z toho obvodní
oddělení Kravaře

zjištěno

3 154

278

objasněno

1 450

126

T. j. %

45,97

45,58

2 238

191

758

59

33,87

30,89

zjištěno

349

16

objasněno

178

5

51,00

31,25

zjištěno

567

71

objasněno

514

62

90,65

87,32

CELKOVÁ

z toho
1. OBECNÁ
zjištěno
objasněno
T. j. %
2. HOSPODÁŘSKÁ

T. j. %
3. ZBÝVAJÍCÍ

T. j. %

V roce 2009 bylo celkově v rámci útvaru spácháno celkem 278 trestných činů, z nichž bylo 126
objasněno, kdy celková objasněnost činí 45,58 %. Ve srovnání s rokem 2008 počet trestných činů
nezaznamenal podstatných změn, pohybuje se ve stejných hodnotách.
PŘESTUPKY
Přestupky

počet

podíl v %
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Přestupky

počet

podíl v %

proti veřejnému pořádku
a občanskému soužití

174

15,68

proti majetku

178

16,05

proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na poz. komunikacích

731

65,92

9

0,8

17

1,55

1 109

100

ostatní
alkohol a toxi
celkem

Rovněž počet přestupků se vůči roku 2008 výrazně nezměnil.
DOPRAVNÍ NEHODY
územní odbor Opava
(celkem)

z toho v území
obvodního oddělení
Kravaře

1 095

116

usmrceno

15

3

těžce zraněno

48

6

lehce zraněno

432

52

55,731

5,435

nehody v obci

826

82

nehody mimo obec

269

34

celkem nehod

hmotná škoda v mil. Kč

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou:
- nepřizpůsobení způsobu jízdy
- nepřiměřená rychlost vozidla
- nedání přednosti
- vliv alkoholu
- nesprávné předjíždění.
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE

Ve svěřeném okrsku pprap. Petr Kerlin - odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku,
předcházení a odhalování trestné činnosti.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2009 ke spáchání 15 trestných činů a 112 přestupků, viz
tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
2002

trestné činy
26

přestupky
13
52

řidiči pod vlivem alkoholu
3

13
29
6
2003
27
21
2
2004
12
18
3
2005
18
21
4
2006
30
19
1
2007
20
29
6
2008
15
112
2
2009
V tabulce jsou u přestupků v r. 2009 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 15 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 247.550,-- Kč. Z těchto trestných činů je 8 skutků, u kterých je pachatel známý.
a) majetkové trestné činy
2 případy vloupání do vozidla se způsobenou škodou 13.200,-- Kč , neobjasněny
1 případ krádeže vloupáním do rodinného domu se škodou 32.500,-- Kč, objasněno
1 případ krádeže vloupáním do palivové nádrže automobilu se škodou 9.500,-- Kč,
neobjasněno
1 případ krádeže vloupáním do skladu se škodou 3.000,-- Kč, neobjasněno
1 případ pokusu krádeže vloupáním se škodou 200,-- Kč, neobjasněno
3 případy krádeže prosté se škodou 149.400,-- Kč, 2x objasněno
1 případ neoprávněné držení platební karty se škodou 3.600,-- Kč, neobjasněno
1 případ podvodu se škodou 36.000,-- Kč, objasněno
b) ostatní
2 případy ohrožení pod vlivem návykové látky, 2x známý pachatel
1 případ pokusu vraždy, známý pachatel
1 případ řízení motorového vozidla bez oprávnění, známý pachatel
Dále byl oznámen jeden případ se způsobenou škodou 8.000,-- Kč, kdy po prověřování bylo
zjištěno, že v daném případě se nejedná o podezření z trestného činu.
Analýza přestupků v rámci obce Bolatice:
Bylo evidováno 112 přestupků s celkovou způsobenou škodou 21.149,-- Kč, což je o 83 přestupků
více než v roce 2008. Nárůst přestupků oproti roku 2008 je způsoben započítáním přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které byly vyřízeny blokovou
pokutou. Skladba přestupků je následující:
12 přestupků proti majetku, kdy u 3 skutků byl zjištěn přestupce,
3 přestupky proti občanskému soužití, u všech zjištěn přestupce,
1 přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupce
nebyl zjištěn,
96 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u všech
byl přestupce zjištěn.
Z celkového počtu přestupků bylo 5 postoupeno k projednání správnímu orgánu při Obecním
úřadu Bolatice, ostatní byly vyřešeny zdejším oddělením PČR Kravaře.
Dopravní nehodovost
Na území obce Bolatice bylo způsobeno 8 dopravních nehod s hmotnou škodou ve výši 303.500,-Kč, kdy 2 osoby byly těžce zraněné a 1 osoba lehce. Tyto dopravní nehody jsou prošetřovány
skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru vnější služby PČR Opava.
Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod.
KRIMINOGENNÍ FAKTORY:
Mezi nejzávažnější lze zařadit:
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- přetrvávající nízké právní vědomí obyvatelstva
- lhostejnost a nevšímavost obyvatelstva
- nedostatečný přístup občanů k ochraně vlastního majetku
- snadný prodej odcizených věcí, zejména prostřednictvím burz, zastaváren, bazarů a velmi
komplikovaná kontrola těchto provozoven z legislativních důvodů
- vysoká hustota obyvatel regionu
- nekontrolovatelný pohyb cizích státních příslušníků, a to zejména po vstupu ČR
do schengenského prostoru s ohledem na blízkost státních hranic s Polskou republikou, možnost
rychlého opuštění území republiky
- zvýšené ekonomické problémy v souvislosti s nezaměstnaností v regionu, vazby sociálně slabších
skupin obyvatel k městu Kravaře ve vztahu k pobírání sociálních dávek
- nestřežená parkoviště a odstavné plochy
ZÁVĚR
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.
Npor. Ing. I. Lasák
vedoucí oddělení Policie ČR Kravaře

4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice v roce 2009
Hlavním úkolem městské policie je zajišťování pořádku a dodržování obecně závazných právních
předpisů na území obce. Při rozsahu činností, které jí ukládá zákon, musí městská policie plnit
funkci zvláště preventivní, kontrolní, ale také represivní. S represivní částí výkonu funkce je
spojena také určitá averze k činnosti městské policie, zvláště u osob, které svým jednáním porušují
platné právní předpisy.
Městská policie Kravaře působí v obci Bolatice již čtvrtým rokem. Na podzim roku 2005 byla
mezi starosty města Kravař a Obce Bolatice podepsána veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě
může Městská policie Kravaře vykonávat službu stanovenou zákonem na území obce Bolatice
a části Borová. Vzhledem k vytíženosti strážníků v domovském městě provádějí službu ve vaší
obci výlučně v denních hodinách - výjimkou jsou akce zaměřené na dodržování zákazu nalévání
alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let a hru osob mladších osmnácti let na výherních
hracích automatech, které se provádí v pozdních večerních a nočních hodinách.
Službu v Bolaticích vykonávali za Městskou policii Kravaře stejně jako v předešlém roce čtyři
strážníci, a to Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Libor Pospiech.
Tito strážníci se při výkonu služby ve Vaší obci střídají v nepravidelných intervalech podle
interního rozpisu směn.
Městská policie Kravaře ve Vaší obci především přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. Kontroluje porušování pravidel silničního provozu, a to zejména
neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na
komunikacích, jízdu na jízdních kolech. Městská policie se snaží věnovat problémům, na které
oprávněně poukazuje veřejnost a které značnou měrou obtěžují občany města a ruší jejich klidný
a pokojný život. Kontakt strážníků s veřejností probíhá buďto přímo - jednáním strážníků s občany
v terénu, nebo nepřímo - prostřednictví starosty obce Bolatice.
Činnost strážníků je vnímána jinak někým, komu je uložena pokuta za stání vozidla v místech, kde
není stání vozidel povoleno, a jinak občany, kteří jsou výše uvedeným chováním svých
spoluobčanů omezováni. Strážníci se snaží, v rámci zákona o obecní policii, na přijatá oznámení
reagovat a občanům účinně pomoci.
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Za činností Městské policie Kravaře je, dle mého názoru, vidět kus práce, přestože strážníci
vykonávají službu v Bolaticích pouze v rozsahu dvou hodin týdně.

Ke zlepšení v obci došlo v situacích:
- nedovolené parkování na chodnících především v části Borová
- porušování zákazu stání na ulicích Slunečná, Padoly a Sokolovská
- snížení průjezdových rychlostí automobilů projíždějících Vaší obcí - díky mobilnímu
radaru městské policie i ukazatelů rychlosti pevně nainstalovaných
na sloupech při vjezdech do obce ze směru od Borové a od Albertovce
Dalším palčivým problémem je nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro
parkování (dvě hodiny) na parkovištích u obchodního domu na Hlučínské ulici. Tento problém byl
prakticky vyřešen, jelikož v době výkonu služby strážníků se zde tento dopravní přestupek řeší jen
sporadicky ve srovnání s dobou, kdy začala Městská policie Kravaře v Bolaticích působit.
Stejně jako v loňském roce byla dne 4. 9. 2009 v nočních hodinách provedena preventivně
represivní akce zaměřená na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším
osmnácti let a hru osob mladších osmnácti let na výherních hracích automatech. Ve spolupráci
s policisty Obvodního oddělení Policie ČR v Kravařích a pracovnicí odboru sociálních věci při
MěÚ Kravaře byla zkontrolována tři pohostinská zařízení, a to restaurace BRASCHKE, C BAR,
U HASIČŮ (v Borové). Kontrola ve výše uvedených restauracích byla negativní - bez zjištění
podnapilých mladistvých osob.
Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
pojištění za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008
OSSZ provedla dne 13. a 16. 1. 2009 kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění
a důchodovém pojištění (plnění nápravných opatření z předešlé kontroly, ohlašovacích povinností,
povinností při odvodu pojistného, povinností v nemocenském pojištění, povinností v důchodovém
pojištění, opatření k nápravě).
Závěr kontroly:

S výsledkem kontroly byl seznámen Mgr. H. Pavera, starosta obce.
V průběhu kontroly bylo jednáno s p. Vitáskovou, mzdovou účetní.
Kontrolovanému zaměstnavateli byla dána možnost a potřebný čas
k zajištění a předložení požadovaných dokladů ke kontrole.
Kontrolní pracovnicí byla při provádění kontroly poskytnuta náležitá
součinnost. Kontrolované doklady byly parafovány kontrolní
pracovnicí.

5.2. Kontrola na financování akce „Rekonstrukce koupaliště Bolatice“ z dotačního titulu 2
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, poskytnuté Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR
Dne 4. 3. 2009 provedly pracovnice FÚ v Opavě kontrolu financování akce „Rekonstrukce
koupaliště
Bolatice“ z dotačního titulu 2 Podpora rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského regionu, poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
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Výše poskytnuté dotace činila 7 855 000,- Kč dle rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
na financování akce. Při kontrole byl přezkoumán - termín realizace akce, termín realizace
technologické části, termín závěrečného vyhodnocení akce, vykázání investičních nákladů na akci,
způsob čerpání dotace, dodržení minimální výše vlastních zdrojů, souhrn finančních zdrojů akce,
dodržování podmínek dotace.
Závěr kontroly:

Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2003 účelově použity na úhradu
nákladů za stavební práce a dodávky technologických částí na rekonstrukci
koupaliště v Bolaticích. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Poskytnuté prostředky
byly použity v souladu s Rozhodnutím a podmínky pro jejich čerpání.

5.3. Kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2008
Ve dnech 9. 3. – 10. 3. 2009 provedl KÚ MSK Ostrava, odbor kontroly a interního auditu,
přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2008. Předmětem přezkoumání hospodaření územního
celku bylo kontrolováno:
• plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
• finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
• náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
• peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
• hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
• vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
• nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,
• zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
• stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
• ručení za závazky fyzických a právnických osob,
• zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
• zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
• účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
A: Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2008 byly zjištěny následující chyby
a nedostatky:
A.1
Závěrečný účet obce za rok 2007 nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30. 6. následujícího
roku dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb.
Zjištěný stav není v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb.
A.2
Ověřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva na pozemky p. č. 2756/4 v k. ú.
Bolatice ze dne 29. 9. 2008 bylo zjištěno, že obec o prodeji tohoto majetku neúčtovala v okamžiku
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uskutečnění účetního případu, tj. v den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Návrh na
vklad byl podán dne 27. 11. 2008, účetní doklad č. 2433 je ze dne 30. 9. 2008.
Zjištěný stav není v souladu s § 4 odst. 8 a § 36 zákona č. 563/1991 Sb. a Českým účetním
standardem pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501.
Závěr kontroly:

Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb. za rok 2008 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).
Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyla zjištěna rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

5.4. Kontrola provedená na základě pověření č. 160/12/2009 ředitelky krajského úřadu – výkon
přenesené působnosti obecního úřadu na úsecích vodního hospodářství, odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny zaslaný Krajským úřadem MSK,
28. října 117, 702 18 Ostrava
Dne 10. 3. 2009 provedli pracovníci Krajského úřadu v Ostravě kontrolu výkonu přenesené
působnosti obecního úřadu na úsecích vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany
ovzduší a ochrany přírody a krajiny za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovníci KÚ MSK Ostrava neshledali důvod k uložení
nápravných opatření nebo k postupu ve smyslu § 94 správního řádu.

5.5. Kontrola na základě pověření č. 166/10/2009 ředitelky krajského úřadu na úseku obecného
stavebního úřadu
Dne 10. 3. 2009 provedli zaměstnanci KÚ MSK Ostrava, odbor územního plánování, stavebního
řádu a kultury, kontrolu výkonu státní správy na úseku obecného stavebního úřadu. Kontrola byla
provedena za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Věcná náplň kontroly:
1. Organizační zajištění stavebního úřadu
2. Zajištění evidence a ukládání dle § 167 stavebního zákona
3. Správní činnost
3.1.
písemnosti za rok 2008
3.2.
počet vydaných stavebních povolení pro stavby, na které se vztahuje vyhláška
č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhl.
č. 492/2006 Sb. (dále jen „vyhláška č. 369/2001 Sb.“)
3.3.
rozbor vydaných správních rozhodnutí a opatření
4. Evidence kontrolních prohlídek
5. Splnění nápravných opatření z minulé kontroly a zhodnocení výkonu přenesené působnosti
ve vztahu k závěrům předchozí kontroly
Závěr kontroly:

V návaznosti na znění ust. § 125b odst 5 zákona o obcích nejsou
u kontrolovaných spisů ukládána žádná opatření k nápravě.

5.6. Kontrola provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obcí Bolatice a Borová
Dne 11. 3. 2009 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice MSK Ostrava kontrolu
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obcí Bolatice a Borová – provozní řád, opatření –
způsob stanovení míst odběru, výsledky rozborů za rok 2008.
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Závěr kontroly:

V průběhu kontroly povinností provozovatele vodovodu nebylo zjištěno
porušení zákona č. 258/200 Sb.

5.7 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného
Dne 16. 6. 2010 provedla pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny Opava kontrolu plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
za období 1. 2. 2007 – 30. 4. 2009.
Předmětem kontroly bylo – oznamovací povinnost, dodržování termínů splatnosti plateb, správnost
výpočtu pojistného, zasílání kopie záznamů o pracovních úrazech.

Závěr kontroly:

Kontrolou oznamovací povinnosti nebylo zjištěno porušení ustanovení
§ 10 odst. 1 zák. č. 48/97 Sb.
Kontrolou dodržování termínů splatnosti pojistného byl dodržen ve všech
případech, stanovená výše úhrad nebyla dodržena.
Kontrolou správnosti výpočtu pojistného mzdových listů nebylo zjištěno
porušení ustanovení § 2 a 3 zák. č. 592/92 Sb.

5.8 Kontrola dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
Ve dnech 24. 8. – 25. 8. 2009 provedl KÚ MSK Ostrava, odbor kontroly a vnitřního auditu, dílčí
přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 7. 2009.
Závěr kontroly:

Výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření k 31. 7. 2009, nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v rámci
přezkoumání hospodaření za rok 2008 - přijaté nedostatky byly splněny.

5.9. Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin
Dne 24. 11. 2009 provedly pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí, kontrolu
vedení matričních knih a sbírek listin za období 1. 1. 2009 – 23. 11. 2009.
Předmětem kontroly byla kontrola:
Uložení matričních knih a sbírek listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách (narození,
manželství, úmrtí), souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, dodatečné záznamy, druhopisy
matričních dokladů, matriční doklady pro použití v cizině, vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství, zápisy do zvláštní matriky v Brně, osvědčení
k církevním sňatkům, uzavření manželství na jiném místě, prohlášení o užívání jednoho příjmení,
správní řízení ve věci povolení změny jména a příjmení, výpisy z rejstříku trestů, vidimace
a legalizace, seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství, nabírání žádostí
o vydání osvědčení o státním občanství.
Závěr kontroly:

Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a kontrolní skupinou nebyly
zjištěny žádné závady, které by měly za následek nezákonné
rozhodování. Nebyla uložena žádná opaření k nápravě.
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6. Další údaje o obci
6.1. Informace veřejnosti o obci, zapojení veřejnosti
V roce 2009 vydala obec v průběhu roku 6x bolatický zpravodaj, vždy na konci každého sudého
měsíce. Zpravodaj v tomto roce byl vydáván barevně, nejdříve zkušebně ve velikosti klasických
novin, od dubnového vydání ve velikosti jen o málo větší než A4.
Díky barevné formě mohla obec lépe přiblížit občanům záznamy z různých staveb a akcí.
Součástí zpravodaje byl dotazník o kvalitě života občanů, smlouva o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem, výsledky Dotazníkového šetření, dotazník k ověření výsledků veřejného
fóra.
Zpravodaj obdrží každý rodinný dům a byt v bytových domech. Bolatický zpravodaj je také
umístěn na internetových stránkách atd.
O činnosti obce byli občané také informování místním rozhlasem, na vývěskách obce,
na internetových stránkách obce a hojně byly akce v obci prezentovány na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
Velice hojně byla činnost obce prezentována v různých regionálních novinách (Mf Dnes, Deník,
Region Opavsko), a také v Českém rozhlase.
V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí s občany, na kterých byli informováni o dění v obci
a vyjadřovali se k problémům, které se jich dotýkaly.

6.2. Účast obce v soutěžích a průzkumech
V roce 2009 získala obec Bolatice 3. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou popelnici“
v kategorii obcí a měst nad 4000 obyvatel v Moravskoslezském kraji (nejlépe ze všech obcí a měst
v okrese Opava).
Obec se také v roce 2009 přihlásila do soutěže „Obec přátelská rodině“ a podařilo se jí postoupit
mezi 6 finálových obcí.
Obec Bolatice získala v roce 2009 velmi významné ocenění v mezinárodní soutěži The Livcom
Awards 2009 („Mezinárodní ocenění pro živoucí komunity“), kde skončila na 3. místě v kategorii
obcí a měst do 20 000 obyvatel celosvětově. Ve velké mezinárodní konkurenci cca 260 obcí tak
Bolatice dokázaly přesvědčit o kvalitě života v naší obci.
6.3. Akce s veřejností
6. 4. 2009

Jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice (Obřadní síň OÚ)
(seznámení s přidělením finančních příspěvků jednotlivým spolkům a organizacím,
vzájemná spolupráce, kulturně-společenské akce v roce 2009)

15. 4. 2009

Setkání s občany
Jednání k problematice kulturního dění, podpory a rozvoje tradic obce Bolatice
u kulatého stolu (Obřadní síň OÚ)

20. 4. 2009

Setkání s občany řadových domů (Obřadní síň OÚ)
Jednání zástupců obce Bolatice s obyvateli řadových domů na ul. Květinová
a Na Lánech v Bolaticích

29. 4. 2009

První veřejná projekce o obci Bolatice (Kino)
Promítání dokumentu o obci veřejnosti

13. 5. 2009

Veřejná schůze na Borová (v Hasičské zbrojnici na Borové)
Informace o jiných způsobech vytápění, prodiskutování dalšího vývoje Borové
i některých problémů týkajících se této nedílné součásti obce.

29. 7. 2009

Setkání představitelů obce Bolatice se zástupci firem působících
v průmyslové zóně Bolatice (Obřadní síň OÚ)
Komunitní a strategické plánování v obci Bolatice, koncepce bezpečnosti obce
Bolatice
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16.11.2009

Beseda „Nástrahy reklamy – aneb, jak z reklamy nezblbnout“
Diskuze s občany na téma reklam a jak člověk snadno podléhá kouzlům
a svodům reklamy

18. 11. 2009 Veřejné fórum „Zdravá obec Bolatice“ (sál KD)
Hledání 10 problémů obce Bolatice, problematika vzhledu centra, rozvoje bydlení,
životního prostředí, volného času a kultury, bezpečnosti v obci, atd…
6.4. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice i v roce 2009 poskytovala podnikatelům informace o možnostech čerpání dotací
z EU, státu. Řada podnikatelů se také zúčastnila setkání představitelů Sdružení obcí Hlučínska
s podnikateli a zemědělci z regionu, které se uskutečnilo koncem března v Kravařích.
Někteří místní podnikatelé rozvíjejí svoji výrobu v průmyslové zóně Bolatice - u hřiště, někteří
podnikají v pronajatých prostorách obce.
Také v roce 2009 se několik místních firem a podnikatelů podílelo na výstavbě v obci nebo jako
dodavatelé pro stavby v obci (DK1 Ing. D. Kozel - inženýring, materiál pro stavbu školy, Isotra žaluzie, APE p. A. Pěcháčka - zakrytování zásuvkového rozvaděče a spínání stožárového osvětlení
oceloplechovou skříní na asfaltovém hřišti - skládka Borová. Místním podnikatelům v oblasti
pohostinství umožnila obec prodej na akcích obce (Stavění máje, Dožínky).
K propagaci svých firem mají podnikatelé možnost bezplatně se prezentovat na internetových
stránkách obce. Místní podnikatelé i přes obdob í krize přispívali spolkům a organizacím
na činnost a podpořili i akce obce Bolatice.
V sobotu 12. prosince uspořádala obec již tradiční kulturně společenský večer pro sponzory spolků
a obce, na kterém zástupci obce poděkovali podnikatelské veřejnosti za podporu spolků a obce
a spolupráci při rozvoji obce.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2009 patří: fa Norbert Rybka, ISOTRA
a.s., LB GASTRO s.r.o., Stanislav Šimeček - krby a kachlová kamna, MUDr. David Onderka,
Zahradnictví Mazal, ALBREKO s.r.o., DUDA - obchodní a stavební společnost s.r.o., Alois
Pěcháček - elektromontáže, služby.
6.4.2. Spolupráce se spolky
Také v roce 2009 rozvíjely v obci činnost všechny spolky a organizace (více jak dvacet!), z nichž
mnohé se výrazně podílely na rozvoji obce i na tvorbě kulturně - společenského života v obci.
Nemalý vliv měla činnost spolků a organizací na získání ocenění obce v roce 2009.
Největší členskou základnu mají organizace:
- Fotbalový klub Bolatice
- Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
- Slezský a německý svaz v Bolaticích
- Dětská organizace Kondor
- Sdružení dobrovolných hasičů Borová
- Český zahrádkářský svaz

(412 členů)
(156 členů)
(132 členů)
(94 členů)
(74 členů)
(66 členů)

Malé členské základny mají organizace (do 20 členů):
- Svaz chovatelů holubů
- Letečtí modeláři
- Volejbalový klub
- Český svaz chovatelů včel
- Airsoft Bolatice
- Hokejový klub
V Bolaticích působí oficiálně (se stanovami) i neoficiálně (volné seskupení) tyto spolky
a organizace:
Fotbalový klub
SDH Bolatice
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Hokejový klub
Šachový klub
Volejbalový klub
Stolní tenis
Klub českých turistů
Fitnesstudio JUMI
Dětská organizace Kondor
Burianky
Římskokatolická farnost Bolatice
Airsoft Bolatice

SDH Borová
Slezsko - německý svaz
Český svaz zahrádkářů
Myslivecká společnost Křeménky
Klub seniorů
Český svaz chovatelů včel
Svaz chovatelů holubů
Letecké modelářství
Futsalový klub
Chrámové sbory, seskupení
mládeže, seniorů, maminek

Dále v obci působí oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovci.
V obci i nadále fungují další skupiny sportovců, které nemají oficiální statut – jedná se
o skupinky fotbalistů Rudý vrch, Maracana, Borová, vyznavači nohejbalu, kteří se účastní několika
turnajů. Mladí spoluobčané se stále více věnují bruslení na kolečkových bruslích a jízdě
na skatebordech.
V obci je řada hudebních skupin (dechovky, country, folk, rockové kapely, taneční hudba, atd.).

S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly tyto spolky:
Rok 2009 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
i při pořádání akcí OÚ, atd.
SDH Bolatice
- jedna z nejaktivnějších organizací v obci i v regionu, jejíž členové vytvořili téměř profesionální
jednotku požární ochrany II, která drží 24 hodinovou pohotovost a je vždy připravena pomoci při
požárech, povodních, povětrných polomech či jiných událostech
- v roce 2009 vyjeli hasiči k 27 zásahům, z toho 14 bylo v obci Bolatice
- členové SDH uspořádali školící akce pro veřejnost (školení požárních hlídek, školení řidičů),
svými radami opět informovali občany prostřednictvím zpravodaje (jak se chránit před bleskem, co
udělat před topnou sezónou)
- členové SDH pomáhali obci při pořádání obecního plesu (požární hlídka), rozloučení
s masopustem, bolatickém Hlukfestu, bolatických dožínkách, dni strašidel, evropském týdnu
mobility - den bez aut
- velký počet hodin odpracovali členové SDH při údržbě hasičské techniky i hasičské zbrojnice,
kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, v létě zalévali stromky a keře, aktivně se
zúčastnili čištění příkopů v rámci Dne Země
- bolatičtí hasiči pokračovali i v úspěšné reprezentaci v hasičském sportu, v extralize skončili
na 10. místě, v Moravskoslezském poháru na 4. místě
- pro veřejnost uspořádalo SDH hasičský bál a hasičskou slavnost
- ve spolupráci s firmou Plasty PF, Chuchelná a hasičskými sbory z regionu i z Polska organizovali
námětové cvičení v Chuchelné
- také v roce 2009 proběhla velmi úspěšná spolupráce bolatických hasičů s polskými hasiči
v Kuzni Raciborské.
Dětská organizace Kondor
- velmi aktivní organizace při práci s mládeží - pořádá pro děti letní tábory na stanové základně
i víkendové a krátkodobé prázdninové pobyty pro děti a mládež, např. v jejich chatkách
v Klokočůvku na Slovensku
- velmi pečlivě se starali o pronajatý majetek obce (prostory restaurace, budova "staré školy",
ve které pomáhali i s výměnou oken)
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- členové Kondoru pomáhali při akcích OÚ (obecní ples, rozloučení s masopustem, při koledách
ve skanzenu, den strašidel, setkání se sponzory a zástupci spolků; aktivně se také zapojili
do čištění naučné stezky v Chuchelenském lese v rámci Dne Země.
Klub seniorů
- členky Klubu seniorů pokračovaly i v roce 2009 v šíření dobrého jména nejen svého, ale i obce
Bolatice. Vystupovaly na mnoha akcích v regionu i v obci Bolatice. Aktivně se především
účastnily akcí rozloučení s masopustem, stavění máje, bolatických dožínek, koled ve skanzenu
- desítky hodin odpracovaly při údržbě bolatického skanzenu
- Pod vedením Mgr. Z. Kačora natočily krásné DVD na témata paní Jany Schlossarkové, nazpívaly
rovněž písně na 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí
- pro seniory uspořádaly zájezdy za finanční podpory obce a rovněž zorganizovaly v průběhu roku
několik setkání pro seniory.
FK Bolatice
- organizace, která má největší členskou základnu, nejvíce mládeže, o kterou se musí starat,
a největší rozpočet (až 700.000,- Kč)
- loňský rok 2009 díky ekonomické krizi a špatnému počasí, které neumožnilo uspořádat Sportovní
slavnost a také žádný karneval, způsobil velké finanční potíže chodu celého klubu. Přesto se
podařilo FK ustát problémovou ekonomickou situaci (i díky vstřícnosti obce)
- FK zapůjčil obci pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (bolatický Hlukfest, bolatické
dožínky), pro bolatické dožínky zapůjčuje obci i prostory FK, stejně tak i pro Den strašidel
- FK spolupracuje i se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za pohádkou a s SDH Bolatice při uspořádání
Hasičské slavnosti
- pro veřejnost uspořádal FK Sportovní ples a jeden karneval, pro mladé fotbalisty uspořádal
tréninkový camp a zájezd na mezinárodní turnaj
- členové FK rozvíjeli i mezinárodní spolupráci s fotbalisty z Linum a Rud (turnaj v Bolaticích)
- členové FK pomáhali při budování hřiště s umělým povrchem a při úklidu okolí FK v rámci Dne
Země.
SDH Borová
- jediná organizace v Osadě Borová, která má cca 70 členů
- od roku 2009 má SDH nové vedení, kdy na konci roku 2008 ukončil úspěšné starostování Sboru
dobrovolných hasičů v Borové po více jak 30 letech p. Günther Hluchník. Nové vedení pokračuje
v jeho šlépějích a pečlivě se stará o budovu hasičárny, skládku na Borové i hasičskou techniku
- členové SDH pomáhali obci při organizování bolatických dožínek, při čištění hydrantů
a kanalizačních šachtic na Borové, při pokládání dlaždic pod oplocení skládky. Aktivně se rovněž
zapojili do výsadby stromků na skládce v rámci Dne Země
- pro veřejnost uspořádali hasičský bál a hasičskou slavnost a pravou zabijačku
- SHD zapůjčil obci stoly a lavice pro pořádání akcí obce - bolatický Hlukfest, bolatické dožínky
- také v roce 2009 pokračovali hasiči v rozvíjení mezinárodní spolupráce s polskými hasiči v Nowe
Cerekvi - zúčastnili se mezinárodní hasičské soutěže "Moravské brány".
Římskokatolická farnost Bolatice
- neoficiální největší organizace v obci (na 80% občanů se hlásí k římsko-katolické církvi)
- farnost rozvíjela aktivní činnost pro věřící (mládež, maminky s dětmi, dospělé i seniory), pro
veřejnost uspořádala farní ples, vázání adventních věnců
- farnost spolupracovala s obcí při pořádání vánočního koncertu v kostele sv. Stanislava, při
Koledách ve skanzenu, při uspořádání setkání mladé duchovní hudby z regionu v kostele
sv. Stanislava
- poděkování si zaslouží farnost i za uspořádání finanční sbírky pro obec Jeseník nad Odrou, která
byla postižena bleskovou povodní
- farnost informovala veřejnost prostřednictvím svého měsíčníku Studánka i články v bolatickém
zpravodaji
- věřící se pravidelně starali o čistotu kostela, kapliček i okolí kostela.
Slezský a německý svaz v Bolaticích
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- členové SNS, přestože většina z nich dosahuje věku přes 70 let, se opět zapojili do údržby
skanzenu a na opravě střechy chléva odpracovali desítky hodin (pokládali dřevěné došky)
- pro veřejnost uspořádali akce Den matek a Vánoční setkání
- zúčastnili se také řady setkání v zahraničí i v ČR, kde se prezentovali i se svým pěveckým
sborem
- veřejnosti je také k dispozici knihovna německých knih a především relaxační místnost, kde
mohou aktivně i pasivně odpočívat především senioři.
Český zahrádkářský svaz (ČZS)
- kromě Mysliveckého sdružení Křeménky je jedinou organizací, která má své sídlo
na ul. Svobody - Moštárna, ve kterém v loňském roce nechal vyměnit poslední dvě stará okna
- zahrádkáři organizovali pro veřejnost besedy o zahrádkaření, hnojení, zajišťovali drobný prodej
zahrádkářských potřeb a na podzim moštování
- zástupce ČSZ p. Duxa pravidelně informoval pěstitele o nových odrůdách ovoce i zeleniny
i o péči o zahrádku
- členové ČZS se starají o některé aleje na polních cestách jak v průběhu roku, tak i v rámci
Dne Země.
Myslivecká společnost Křeménky (MSK)
- druhá z organizací, která má vlastní sídlo, o která se pečlivě stará i za pomoci obce
- členové MSK pečují nejen o honitbu na území obce, ale výrazně přispívají ke zkrášlování krajiny
výsadbou lesíků, remízek a vysazováním stromků na polní cesty
- na dvacet členů MSK se zapojilo do kampaně ke Dni Země výsadbou několika stovek stromků
v obecním lesíku
- členové MSK svou účastí přispívají k důstojnému průběhu Bolatických dožínek a pro veřejnost
uspořádali Myslivecký bál, Mysliveckou slavnost a spolupořádali Country festival
- MSK zapůjčuje obci stoly a lavice na obecní akce Bolatický Hlukfest a Bolatické dožínky.
Šachový klub (ŠK)
- členové ŠK nadále využívají klubovny OÚ Bolatice pro odehrávání mistrovských zápasů
a recipročně pomáhají obci při údržbě alejí na polních cestách
- šachisté uspořádali pro své členy i veřejnost šachový turnaj.
Hokejový klub (HK)
- hokej se díky Buly Aréně v Kravařích stal velmi populární i v naší obci a bolatičtí hokejisté
se pravidelně umísťují na předních příčkách hokejové soutěže
- členové HK pomohli obci v rámci Dne Země s úklidem potoku Opusta, polní cesty
do Bohuslavic a staré pískovny.
Burianky
- dětský lidový soubor byl v roce 2009 na pokraji zániku (dlouhodobé zdravotní problémy vedoucí
paní H. Praskové), ve druhé polovině roku se však podařila činnost díky paní Daně Legutové
obnovit a první obnovené vystoupení měly děti a jejich maminky při Koledách ve skanzenu.
Soubor doprovází na basu p. Martin Strak a mladý harmonikář z V. Hoštic Tomáš Teuer.
Fitnesstudio Jumi
- na podzim roku 2009 obnovilo Fitnesstudio JUMI přípravu kulturistů pro soutěže a rozšířilo
sportovní nabídku v areálu koupaliště o spinningovou místnost
- studio pomáhalo při zajištění programu na Obecní ples.
Volejbalový klub (VK)
- členové VK uspořádali v únoru turnaj smíšených družstev a velká část členů VK pomáhala obci
při výsadbě stromků a údržbě zeleně v rámci Dne Země.
Klub turistů (KT)
63

- v rámci Dne Země uklízeli členové KT v Důlku, kde také opravili a vyčistili studánku; v rámci
Evropského týdne mobility uspořádali cyklovýlet
- v dubnu uspořádali členové KT Bolatickou dvacítku, na které poprvé v historii přišlo na 400
účastníků! Bolatické dvacítky se zúčastnilo na 40 zástupců ze slovenské družební vesnice Doľany.
Na oplátku se asi 25 bolatických turistů zúčastnilo v srpnu Pochodu pre všetkych v Doľanech.
Malá hasičská dechová hudba
- úspěšně reprezentuje dechovou hudbu v Bolaticích i okolí
- členové dechové hudby bezplatně vystoupili na Koledách ve skanzenu.
Stolní tenis
- zástupci stolního tenisu se zúčastnili výsadby stromků v rámci Dne Země
- členové klubu stolního tenisu uspořádali turnaj pro veřejnost a spolupracovali s obcí při
zpracování návrhů využití kotelny.
Futsalový klub
- pro veřejnost uspořádal předvánoční fotbalový turnaj, členové klubu se zapojili do kampaně Dne
Země a pomáhali při úklidu okolí fotbalového hřiště.
Airsoft Sabotage Team Bolatice
- členové týmu se zapojili do úklidu Křemének v rámci Dne Země a pomáhají obci při kontrole
bezpečnosti v obci.
Letečtí modeláři (LM)
- zástupce bolatických modelářů vzal na jaře pod patronát kroužek LM při ZŠ Bolatice a také
pomáhali při výsadbě stromků v rámci Dne Země.
Základní umělecká škola (ZUŠ)
- ZUŠ uspořádala pro veřejnost absolventský koncert.
6.4.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek pro obnovu venkova nevyvíjel žádnou činnost.
V roce 2010 bude pravděpodobně zrušen.
Jeho funkci i činnost převzala komise pro strategický rozvoj obce Bolatice.

6.5. Prezentace obce na veřejnosti
Rok 2009 byl pro obec velmi úspěšný, protože se mj. prezentovala na mezinárodní výstavě
a především v mezinárodní soutěži. Po celý rok probíhaly v obci tradiční akce, pouze Kácení máje
zhatilo nevlídné počasí. V červnu a červenci se uskutečnilo díky špatnému počasí jen velmi málo
akcí, např. FK Bolatice musel několikrát odložit Sportovní slavnost a zrušit i několik karnevalů!
I tak díky OÚ a také díky aktivitě spolků a organizací se uskutečnilo v obci více jak 80 akcí.
Již v lednu se obec prostřednictvím Moravskoslezského kraje a Informačního centra v Opavě
prezentovala svými materiály i propagačním dokumentem Hlučínska na mezinárodní výstavě
Regiontour v Brně.
Obec navštěvují stovky lidí z okolí při pořádání akcí jako Obecní bál, Rozloučení s masopustem,
Stavění máje, Bolatické dožínky, Bolatický Hlukfest, Den strašidel, Koledy ve skanzenu.
Velkou zásluhu na zvýšené návštěvnosti obce mají i zlepšené služby nabízené místními
podnikateli. Na špici návštěvnosti je pak areál koupaliště, který především v létě navštěvují tisíce
lidí i z blízkého Polska.
O aktivitách obce byly napsány desítky článků v regionálních novinách, informace o obci se
objevily v regionálním rozhlasovém a televizním vysílání (informace o aktivitách obce, Den Země,
atd.).
K propagaci obce přispívají i záznamy na internetové televizi www.hlucinsko.tv
a na internetových stánkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
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K nejvýznamnějším prezentačním prvkům obce patří internetové stránky obce www.bolatice.cz
a dvouměsíčník Bolatický zpravodaj.
Bolatické seniorky natočily písně na 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí a především DVD
s veselými scénkami podle námětu paní J. Schlossarkové.
Úspěšnou propagaci zajistily obci i úspěchy v soutěžích!
Obec získala 3. místo v třídění odpadů v Moravskoslezském kraji a 4. – 5. místo v soutěži Obec
přátelská rodině.
Prezentaci obce v celostátním časopise Moderní obec, Veřejná správa a na internetových stránkách
Národní sítě zdravých měst zajistilo obci ocenění Rady NSZM za obrovský posun v kvalitě řízení
a života obce.
Jeden úspěch obce však překonal všechny ostatní.
Obec Bolatice získala v Plzni v říjnu 2009 3. místo v mezinárodní soutěži o kvalitě života
v obcích a městech
v kategorii do 20 000 obyvatel pořádané neziskovou organizací NATIONS IN BLOOM The
International Awards for Liveable Communities pod hlavičkou OSN. Záběry ze soutěže šly
prostřednictvím internetové televize do celého světa!

6.6. Projekty obce Bolatice v roce 2009
V roce 2009 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Podpora komunitního plánování a aktivit MA 21 v obci Bolatice - Dotační program na podporu
aktivit v oblasti životního prostředí
(žádosti nebylo vyhověno)
b) Na Regionální radu Soudržnosti Moravskoslezsko
- Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa
(žádosti nebylo vyhověno)
- Zdravotní středisko - přístavba, nástavba a stavební úpravy
(v roce 2009 získána dotace ve výši cca 9 mil. Kč)
c) Na Ministerstvo financí
- Obnova a rozvoj místních komunikací v obci Bolatice – program Podpora rozvoje a obnovy
regionální infrastruktury
(žádosti nebylo vyhověno)
d) Na Ministerstvo životního prostředí
- Rozvoj a zkvalitnění principů MA 21 v obci Bolatice – Revolvingový fond
(žádosti nebylo vyhověno)
e) Na Ministerstvo pro místní rozvoj
- Výstavba chodníku Bolatice - Borová – zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích - Program
obnovy venkova
(v roce 2009 získána dotace ve výši 1 mil. Kč)
f) Na Ministerstvo vnitra
- Upgrade CzechPoint Bolatice - Integrovaný operační program
(v roce 2009 získána dotace ve výši 57 tis. Kč)
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g) Na Českomoravský fotbalový svaz
- Výstavba víceúčelového minihřiště v areálu FK Bolatice – program výstavby minihřišť
(v roce 2009 získána dotace ve výši 1 mil. Kč)
6.7. Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)
Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2008/2009
Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ je základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská
škola včetně odloučeného pracoviště v Borové.
ZŠ Bolatice byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace ke dni 1. 1. 1994 včetně školní
družiny, která se stala součástí organizace.
K připojení dalších školských subjektů (MŠ, ŠJ) k právnímu subjektu ZŠ došlo k 1. 7. 2001.
ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2008/2009 celkem 339 žáků v 16 třídách, MŠ navštěvovalo 134
dětí v šesti odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 50 žáků ve dvou odděleních a školní jídelna
vyvařovala cca 500 obědů denně.
a) Základní škola
V ZŠ byla realizována výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2
ve třetím až pátém, osmém a devátém ročníku. V prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku
probíhala výuka podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro všechny,
č. j. 265/07.
Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho 4 nekvalifikovaní. Z 25 pedagogických
pracovníků byli 4 muži a 21 žen.
ZŠ realizovala také projekty - S písničkou po Hlučínském kraji, který probíhal na nižším stupni
(zaměřen na seznámení s historií, lidovými tradicemi a zvyky hlučínské oblasti).
Projekt Výuka přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ve spojení se zájmy žáků v rámci volnočasových
aktivit byl zaměřen na vytváření kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí – monitorování
čistoty ovzduší a ochrany zeleně v Bolaticích.
Pro všechny žáky školy byl realizován projekt Využití volného času z pohledu žáků naší školy,
jehož náplní bylo prodiskutovat s žáky možnosti využití jejich volného času k aktivitám, které jsou
pro ně zajímavé a současně podporují jejich kladné vlastnosti a rozvíjení jejich dovedností
a schopností.
Projekt Týden mobility je určen pro všechny žáky, který pořádá OÚ Bolatice – Malování
na asfalt, Na kole jen s přilbou a koloběžkové a in-line závody.
26 žáků splnilo povinnou školní docházku a v 1. kole přijímacího řízení byli přijati všichni žáci.
Na střední odborné školy bylo přijato 16 žáků, na gymnázium 1 žák, na 4-leté obory s maturitou
1 žák, na 3-leté učební obory 7 žáků.
Dva žáci 7. ročníku byli po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijati na 6-leté gymnázium.
Ve školním roce bylo evidováno 10 integrovaných žáků. Žákům se specifickými poruchami učení
se věnovali dyslektičtí asistenti.
Škola měla velmi dobrou spolupráci se státními institucemi, které v rámci prevence stále se
zvyšujícího počtu negativních jevů v chování žáků umožňují svým zaměstnancům uskutečnit
besedy (beseda se žáky 8. ročníku s příslušníkem Městské policie v Opavě na téma přestupkové
právo, žáci 9. ročníku besedovali se zástupcem opavské věznice na téma trestní právo).
Během každého školního roku se škola setkává s výchovnými problémy, jejichž počet bohužel
stále narůstá (špatné vztahy v třídních kolektivech, narůstá agresivita, velký problém je vulgární
vyjadřování, kouření). Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve
škole, ale hlavně výchovou v rodině.
Žáci se účastnili soutěží na okresní úrovni, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků:
Veronika Kochová /žákyně 8.A třídy/ získala 1. místo v okresním kole matematické
olympiády.
V soutěži Eurorébus postoupilo družstvo žáků 8. A třídy do národního kola, kde měli zastoupení
i v soutěži jednotlivců. Byli to tito žáci:
Veronika Kochová, Klára Holleschová, Tereza Kalinowská.
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V jednotlivcích soutěžili: Veronika Kochová 8.A, Jonáš Boček 8.B a Markéta Nawrathová
7.B.
V dopravní soutěži získalo družstvo žáků 9. třídy po vítězství v okresním i krajském kole výborné
čtvrté místo v národním kole. Složení družstva: Jiří Magera, Martin Mrkva, Ivana Sroková,
Sabina Kalusová.
Ve výtvarné soutěži „MNOHO ZEMÍ, JEDEN SVĚT“ získala žákyně 7.B třídy Věra
Kollarcziková 3. místo a kresba Patrika Kozlovského ze 7.B třídy druhé místo
a postoupila do mezinárodního kola soutěže.
V okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“ získala žákyně 8.B třídy Tereza Mazalová
7. místo a žák 9. třídy Daniel Hnilka 9. místo.
Ze sportovních soutěží byly organizovány soutěže žáků ve vybíjené, florbalu, skoku vysokém,
přehazované a kopané, a to pro dívky i chlapce v různých kategoriích. Kromě školních kol se
některá družstva účastnila i okresních kol těchto soutěží.
Vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo získat grant z programu EU COMENIUS, zaměřila se škola
pouze na spolupráci s německou školou Schule Altstadt – Europaschule z Rendsburgu a hlavně
se ZSO Rudy z Polska. Začátkem školního roku se skupina 10 žáků školy zúčastnila Žákovské
výměny. Kontakty s dalšími školami ve Velké Británii, Španělsku a Řecku udržovali na dálku
alespoň elektronickou poštou, telefonicky nebo výměnou žákovských projektů.
Pro žáky byly připraveny i další aktivity:
Besedy pro žáky 6. – 9. ročníku se zeměpisným zaměřením - Cykloturisté Lucie Kovaříková
a Michael Jonn, Dalibor Kupka na téma Papua – Nová Guinea, Lukáš Herudek vyprávěním
o cestách v Íránu.
Kulturní představení - skupiny historického šermu Pernštejni „Obrazy z války třicetileté“ se
uskutečnilo pro žáky 5. – 9. tříd v červnu.
Exkurze do ZOO se zúčastnili žáci 8. ročníku s výukovým programem PRIMA PRIMÁTI
a ZVÍŘATA ČERNÉHO KONTINENTU.
Základním nástrojem prevence sociálně patologických jevů ve škole byl Minimální preventivní
program (MPP). Žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy na téma přestupkové právo, žáci 9. ročníku na
téma trestní právo. Nepodařilo se realizovat plánovaný prožitkový program pro 6. ročník.
Škola se aktivně zapojila do charitativních akcí: Květinový den, Adopce na dálku a Sbírka hraček
pro handicapované děti.
Ve škole mohli žáci navštěvovat 24 zájmových kroužků. Škola spolupracuje i s ostatními
složkami, které tyto aktivity pro děti zajišťují - mládežnická organizace KONDOR, která je
zaměřena převážně na turistiku a táboření, SDH Bolatice a SDH Borová a FK Bolatice.
Specifická primární prevence byla zaměřena především na žáky s opakujícími se kázeňskými
problémy. Zde se osvědčila spolupráce učitel – rodič – odborný poradce.
Škola se snaží v rámci programu Škola podporující zdraví 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.
Pro rodiče jsou připravovány „Dny otevřených dveří“ kromě tradičních „Pohovorů s rodiči“.
Jednotlivé třídy /hlavně na nižším stupni/ připravily besídky k Vánocům nebo jiné netradiční
setkání s rodiči v rámci realizace výše zmíněných projektů.
Pro veřejnost škola uspořádala několik akcí – Společenský ples, Miniakademie, Dětský den,
Rozloučení s vycházejícími.
Škola se také výrazně podílela na akcích obce Bolatice (Den Země, Den strašidel, Evropský týden
mobility, Dny zdraví a žáci školy vystoupili v kulturních programech při Vítání občánků, Setkání
se seniory, apod.
b) Školní družina (ŠD)
ŠD pracovala ve dvou odděleních. První pro děti 1. a 2 ročníku ZŠ a druhé pro děti 3. – 5 tříd.
V mladším oddělení pracovaly děti v projektu ,,Putování v říši pohádek“, starší oddělení
realizovalo projekt ,,Poznáváme krásy světa“.
V tomto školním roce obě oddělení pracovala na některých aktivitách společně - ve výtvarné
soutěži ,,Kreslíme čarodějnice a čaroděje“ a při hudebním setkání ,,Zpíváme vánoční i jiné písně“
a ,,Únorový tričkový týden“. Děti se zapojily do sportovní soutěže ,,Hry bez hranic“. V závěru
školního roku se žáci zapojili do charitativní akce, při níž vyráběli květinová zapichovátka pro
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nemocné občany Bolatic a Borové.
Další akce družiny ,,Děti dětem“ začala tím, že starší oddělení připravilo ostatním divadelní
představení ,,O Popelce“. V rámci této akce mladší děti vystoupily se svým programem ,,Jarní
budíček“ zahrnující pásmo písní, básní a veršovanou pohádku „O broučcích“.
c) Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ /134 dětí/, stravování žáků
ZŠ /průměrně 250 obědů/ a zaměstnanců organizace /průměrný počet 45 obědů /. V doplňkové
činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ – v průměru 75).
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, Zabíjačka ve skanzenu).
Pro děti, které se zúčastnily ranních mší /rorátů/, byla zajišťována snídaně.
Ze sponzorských darů dodavatelů potravin jsou dětem připravovány balíčky k Vánocům,
Velikonocům nebo Dni dětí.
d) Mateřská škola (MŠ)
MŠ pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my všichni
společně“.
V MŠ je šest tříd (na začátku školního roku se otevírala nová třída pro 15 dětí, která vznikla
přebudováním bývalé sauny). Kromě třídy na Borové, která je smíšená, jsou ostatní třídy
rozděleny podle věku dětí. Každá třída má vypracovaný třídní vzdělávací program (TVP), který
vychází ze společných tematických bloků.
Témata vzdělávací nabídky jsou „ušita“ dětem jednotlivých tříd na míru, respektují věk a možnosti
dětí. V mateřské škole pracovalo 11 pedagogických pracovnic, 3 na zkrácený úvazek.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 134 dětí (20 dětí na Borové). Pro dvě děti s tělesným
postižením byl po domluvě s rodiči a ve spolupráci se SPC v Opavě utvořen individuální
výchovně-vzdělávací program.
MŠ nabízela dětem možnost rozvoje dovedností v kroužcích Flétnička, Veselé cvičení, Klubíčko,
Duhová kulička.
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, Vánoce v MŠ, Den dětí - Lovecká sezóna, výlet do ZOO, návštěva knihovny,
návštěva 1. tříd ZŠ, ŠD.
Učitelky MŠ uspořádaly pro děti v MŠ i pro rodiče v rámci tříd řadu akcí (výroba „Podzimníčků“,
předvánoční akce, Den matek, přednáška psychologa, slavnostní rozloučení s předškoláky,
indiánské rozloučení se školním rokem).
Pro veřejnost uspořádala nebo spoluuspořádala 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 rovněž pro děti i rodiče řadu akcí (vánoční pohádka, uspávání broučků,
odpoledne pro rodiče předškoláků, Den matek, rozloučení s předškoláky, masopustní průvod
masek, koledování s mařenou, čarodějnický den, ukončení školního roku).
MŠ Borová pořádá akce pro veřejnost ve spolupráci s „osadním výborem“ a s rodiči, kteří jsou
zároveň i sponzory (Drakiáda, Kácení máje, Maškarní rej).
MŠ pokračovala ve zlepšování spolupráce s rodiči. Rodiče mají zájem o vylepšení prostředí MŠ
a díky jejich sponzorství jsme mohli dovybavit některé třídy a školní zahradu.
Rodiče měli možnost být se svými dětmi během adaptačního režimu v MŠ, pravidelně a včas byli
informováni o činnostech dětí v MŠ, rodiče se více zapojovali do organizování i sponzorování akcí
pro děti.
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ pokračovala i v letošním roce, učitelky MŠ byly zapojeny u zápisu dětí
do 1. tříd, komunikace a spolupráce s učitelkami 1. tříd ZŠ (předávání zkušeností). Velmi se
osvědčila. V letošním roce nabídla MŠ rodičům možnost pomocí ankety vyjádřit svou spokojenost
– nespokojenost s mateřskou školou. Do ankety se zapojilo 41% rodičů. Většina ohlasů byla velmi
pozitivních, rodiče jsou s prostředím a chodem mat. školy spokojeni.
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Provoz MŠ byl ztížen stavebními úpravami (výstavba nové kotelny, výměna oken, zateplení budov
a nová fasáda).
Hospodaření školy v roce 2009
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2009 byly ve výši 24 334 548,68 Kč, celkové náklady pak měla
škola ve výši 24 328 982,68 Kč.
Výnosy školy tvoří příspěvek obce (2 574 000,- Kč), příspěvek státu (18 189 000,- Kč) a příjmy
z vlastní činnosti školy (3 571 548,68 Kč).
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 5 566,- Kč v plné výši byl převeden do rezervního fondu.

6.8.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2009

Martin Fus - dosáhl v roce 2009 výborných výsledků v karate v soutěži mužů KUMITE
Krajský přebor seniorů - 67 kg - 1. místo
- BRH (bez rozdílů hmotnosti) - 1. místo
Gymnasion Cup - BRH - 1. místo - organizace CzKA
Mistrovství ČR - BRH - 2. místo - organizace CzKa (tradiční karate)

Kateřina Kocurová, Veronika Nováková, Kristýna Nováková
– dosáhly v roce 2009 výborných výsledků ve voltiži
- 2. místo seniorské skupiny v Šale
- vyjetá nominace na ME ve Švédsku, kam bohužel z důvodu kulhání koně
neodjely
- 2. místo v Topoĺčiankách
- morální vítězství na Mistrovství České republiky v Tlumačově, kde se nemohly
ucházet o mistrovský titul, jelikož neměly konkurenci
- 2. místo juniorského družstva na Mistrovství ČR v Tlumačově

6.9.

Ocenění občané za dárcovství krve v roce 2009

Jan Baránek

- udělení Zlatého kříže II. stupně prof. MUDr. J. Janského
za 120 bezpříspěvkových odběrů

Jiří Bímon

- udělení Zlatého kříže III. třídy prof. MUDr. J. Janského
za 80 bezpříspěvkových odběrů krve

Kamil Michalík

- udělení Zlatého kříže III. třídy prof. MUDr. J. Janského
za 80 bezpříspěvkových odběrů krve

Miroslav Boháček

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkové
darování krve

Tomáš Kramář

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkové
darování krve

Michal Růžička

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkové
darování krve

Pavel Duda

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkové
darování krve
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Martin Wawrzinek - udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkové
darování krve
Markéta Švanová

- udělení stříbrné plakety MUDr. J. Jánského za 20 bezpříspěvkových
odběrů krve

7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2009

7.1.1. Příjmy
OdPa Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4111
4112
4116
4122
4129
4134
4139
4213
4216
4218
1019
2143
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3429
3511
3612
3613

Schválený
rozpočet

Název
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 za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostr.
Poplatek za provoz. výherní přístroj
Odvod výtěžku z prov. loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery
Neinvestiční př. dotace ze SR
Ostatní neivest. dotace Czech Point
Neinv. dotace-kraj-hasiči, kom. odpad
Ostatní neinv. transf. od rozp. území
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Investiční přijaté transf. ze SF
Ostatní inv. př. transf. ze SR
Investiční převody z nar. fondů
Ostatní zeměděl. a potrav. činnost
Cestovní ruch
Provoz veř. silniční dopravy
Pitná voda - vodné
Odpadní vody - stočné
Základní škola
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ostatní záležit. sděl. prostř. - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní zájmová činnost - koupaliště
Všeobecná ambul. péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

6 300 000,00
850 000,00
550 000,00
9 300 000,00
1 300 000,00
12 900 000,00
3 000,00
50 000,00
1 000 000,00
45 000,00
10 000,00
130 000,00
85 000,00
250 000,00
1 150 000,00
1 739 000,00
1 000 000,00
180 000,00
130 000,00
2 512 000,00

23 653 000,00
32 000,00
4 000,00
50 000,00
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
40 000,00
6 000,00
20 000,00
65 000,00
210 000,00
150 000,00
155 000,00
375 000,00
392 000,00
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Upravený
rozpočet
6 015 000,00
640 000,00
550 000,00
6 000 000,00
1 457 220,00
13 280 000,00
3 100,00
70 000,00
120 000,00
45 000,00
10 000,00
125 000,00
120 000,00
184 900,00
1 150 000,00
742 337,00
1 739 000,00
58 256,00
192 800,00
20 000,00
1 392 024,00
130 000,00
810 000,00
14 760 000,00
8 083 000,00
32 000,00
4 000,00
50 000,00
2 600 000,00
3 000 000,00
27 800,00
40 000,00
6 000,00
25 000,00
70 000,00
410 000,00
244 000,00
190 000,00
375 000,00
510 000,00

Skutečnost
k 31.12.2009
6 051 176,67
620 789,98
529 149,02
6 062 783,72
1 457 220,00
13 271 346,59
3 100,00
69 863,00
114 060,00
42 699,00
3 250,00
95 000,00
117 141,00
269 648,00
1 184 118,49
742 337,00
1 739 339,00
57 409,00
192 800,00
20 000,00
1 392 024,00
123 887,00
809 389,07
14 759 614,28
0,00
33 221,00
3 370,00
57 270,00
2 622 701,82
3 101 333,33
27 795,15
43 824,00
3 330,00
27 185,50
76 902,00
413 626,00
244 000,00
194 988,50
386 429,80
595 635,50

3632
3633
3639
3722
3725
3729
4351
5311
5512
6171
6310
6399
6409
2460

Pohřebnictví
Výstavba inž. sítí - nájem za plynovod
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk. komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin. operací
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Splátky půjček

Příjmy roku 2009
Tř.8

8123
8115

30 000,00

805 000,00

930 000,00

13 136,00
4,00
1 080 774,00
1 002 268,00
636 013,00
45 540,00
409 458,36
3 600,00
53 755,00
98 297,63
131 177,85
165 490,00
165,00
923 101,30

73 623 000,00

71 919 940,00

62 122 537,56

15 528 000,00
4 847 000,00

15 528 000,00
4 847 000,00

15 527 858,00
4 847 738,35

93 998 000,00

92 294 940,00

82 498 133,91

1 527 000,00
600 000,00
50 000,00
400 000,00
5 000,00
25 000,00
15 000,00
130 000,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky účtů k 31. 12. 2008

Příjmy 2009 celkem

20 000,00
3,00
3 067 000,00
1 080 000,00
636 000,00
50 000,00
400 000,00
5 000,00
55 000,00
100 000,00
130 000,00
165 500,00

7.1.2. Vydání
OdPa
1014
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2339
2510
3113
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3421-29
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3635
3639
3719
3722
3729
3745
4351
4359

Položka

Schválený
rozpočet

Název
Ozdrav. hospod. zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež. pozem. komun. - chodníky
Dopravní obslužnost a ČSAD
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Záležitosti vodních toků - hráze
Podpora podnikání
Základní škola
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
Příspěvky spolkům
Všeobecná ambul. péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Ostatní rozvoj bydlení - půjčky FRB II.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
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50 000,00
550 000,00
2 400 000,00
4 715 000,00
292 000,00
2 093 000,00
2 940 000,00
200 000,00
35 288 000,00
840 000,00
150 000,00
550 000,00
150 000,00
120 000,00
1 445 000,00
1 550 000,00
1 400 000,00
5 000,00
955 000,00
1 090 000,00
957 000,00
232 000,00
985 000,00
990 000,00
1 000 000,00
980 000,00
557 000,00
50 000,00
1 030 000,00
80 000,00
1 800 000,00
610 000,00
2 150 000,00
302 000,00
70 000,00

Upravený
rozpočet
50 000,00
350 000,00
1 500 000,00
4 215 000,00
442 000,00
1 400 000,00
2 340 000,00
150 000,00
100 000,00
32 788 000,00
700 000,00
150 000,00
500 000,00
100 000,00
140 000,00
1 265 000,00
1 450 000,00
1 850 000,00
5 000,00
955 000,00
2 243 500,00
957 000,00
232 000,00
800 000,00
950 000,00
1 050 000,00
740 000,00
160 000,00
17 850,00
2 000 000,00
23 800,00
1 800 000,00
750 000,00
2 000 000,00
302 000,00
140 000,00

Skutečnost
k 31.12.2009
37 128,40
334 794,85
1 390 686,90
4 115 280,70
375 921,50
1 301 167,69
2 351 112,28
82 479,00
100 000,00
31 314 196,05
613 583,68
127 516,00
500 000,00
86 991,00
115 109,50
985 601,75
1 361 576,00
1 812 857,43
0,00
518 545,30
2 217 493,60
882 715,00
205 136,24
539 843,41
479 597,88
1 050 000,00
663 156,37
156 476,22
17 850,00
1 882 247,00
23 800,00
1 768 733,19
762 200,25
1 940 544,00
305 410,06
142 664,00

5311
5512
6112
6117
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
8124
8124
8124
8124

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypoř. min. let - vrátka z voleb
Ostatní činnosti
Splátky úvěru ČOV Bolatice
Splátky úvěrů PZ, výstavba v obci
Splátka úvěru ČOV a vodovod
Vrátka půjčky FRB I. po 10 letech

Výdaje 2009 celkem

6 032 000,00
1 383 000,00
200 000,00
2 642 000,00
1 900 000,00
10 000,00
1 520 000,00
1 288 000,00
4 267 000,00
516 000,00
2 200 000,00

Počáteční stav
Základní BÚ
Sociální fond
Fond rozvoje a bydlení I.
Fond rozvoje a bydlení II.

Zůstatky na účtech celkem

Výdaje 2009 + konečný stav

4 847 738,35

191 339,89

93 998 000,00 92 294 940,00 82 498 133,91

Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

120.000,00

123.887,00

Splátky půjček

24.000,00

12.886,50

Počáteční stav k 1.1.2009

33.982,05

33.982,05

177.982,05

170.755,55

Rozpočet
33.000,00

Skutečnost
34.222,00

15.000,00

16.747,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

28.000,00

28.000,00

Příspěvek na ošatné

32.500,00

30.000,00

Půjčky

10.000,00

0,00

Odměny a dary

15.000,00

25.000,00

Vydání:
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Konečný stav
69 482,44
6 186,55
54 628,21
61 042,69

Příjmy:

Příspěvek na stravování
Schůzová činnost, kultura
a sport

172 773,10
1 208 668,86
1 837 824,31
82 048,65
5 800 860,75
749 828,35
171 911,00
1 515 911,00
1 759 243,24
6 491,41
168 162,10
1 288 000,00
4 266 656,00
516 000,00
2 200 000,00

4 026 875,38
33 982,05
786 880,92
0,00

7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu
obce Bolatice za rok 2009

celkem Kč

220 000,00
1 320 000,00
1 924 000,00
82 050,00
5 830 000,00
753 000,00
200 000,00
1 522 024,00
2 100 000,00
10 000,00
5 446 716,00
1 288 000,00
4 267 000,00
516 000,00
2 200 000,00

93 998 000,00 92 294 940,00 82 306 794,02

Rekapitul
ace:
8115
8115
8115
8115

220 000,00
1 320 000,00
1 924 000,00

0,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

5.000,00

0,00

Ostatní - očkování

5.000,00

0,00

882,05

0,00

Soc.výpomoc návratná

Rezerva
Příspěvek zaměst. na pojištění
Celkem Kč

33.600,00

30.600,00

177.982,05

164.569,00

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2009

6.186,55 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2009
Počáteční stav k 1. 1. 2009 FRB I.

786.880,92 Kč

Půjčky občanům

0,00 Kč

Půjčka OÚ - obnova BF obce

0,00 Kč

Splátky půjček od občanů vč.úroků

876.427,50 Kč

Splátky půjček od obce

0,00 Kč

Úroky kreditní z FRB I.
Nesplacená půjčka z BÚ obce na vrátku
na MMR k 31.12.

4.579,79 Kč
160.000,00 Kč

Vrátka půjčky MMR po 10 letech

2.200.000,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB I. k 31. 12. 2009

54.628,21 Kč

Počáteční stav FRB II. k 1. 1. 2009

0,00 Kč

Půjčky občanům -14 zájemců

1.050.000,00 Kč

Úroky kreditní z účtu FRB II. od 5-12/09

1.587,78 Kč

Poplatek z půjčky – úrok debetní

6.388,89 Kč

Splátky půjček od občanů

115.843,80 Kč

Vrácené poplatky od občanů

3.597,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB II. k 31. 12. 2009

61.042,69 Kč

7.1.5. Získané dotace v roce 2009
Dotace CZECH POINT 2009 (MSK)
Dotace FS „Zateplení MŠ a ZŠ“
Mzdy a vybavení pro SDH (MSK)
Dotace „Chodník Borová 2009“
Dotace „Volby do Evrop. parlamentu“
Dotace SFŽiP „Zateplení MŠ a ZŠ“
Dotace na kontak. místa ze všeob.stát.pokl.
Celkem přijaté dotace v roce 2009
7.2.

57.409,00
13.759.614,28
182.800,00
1.000.000,00
61.890,00
809.389,07
680.447,00
16.551.549,35

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2009

Pohledávka
a) Vyúčt. vody k 31. 10. 2009

nedoplatky
14.730,00
73

přeplatky

b) Vodné a stočné do r. 2007
c) Skládka Borová
d) Místní poplatek - automaty
e)) Správní poplatky
f) Pokuty - stav.úřad
g) Komunální odpad
h) Poplatek ze psů
ch) Pokuty KPP
i) Nájemné
j) Nezaplacené faktury
k) Náklady řízení
l) Srážkové vody 2009

3.508,00
10.190,00
9.000,00
1.300,00
500,00
27.899,00
1.600,00
9.900,00
26.349,30
91.649,22
2.500,00
20.507,81

Pohledávka
m) Vodné a stočné 2008
n) Vodné a stočné 1. Q. 2009
o) Vodné a stočné 2 - 4. Q. 09
Pohledávky k 31. 12. 2009

nedoplatky
45.001,00
22.446,00
35.441,35
300.666,68

200,00
7.579,00

přeplatky
4.264,00
9.812,00

ad. a) - pohledávky z vyúčt. vody za podnikateli k 31.10. 2009
(zrušeny zálohy u podnikatelů, fakturace je čtvrtletní)
ad. b) - nedoplatky vodné a stočné do roku 2007
ad. c) - jedná se o nedoplatky vodné - stočné
ad. d) - místní poplatek za automaty firmy
ad. e) - správní poplatky vyměřené na konci roku
ad. f) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. g) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku a nezaplacení poplatku v roce 2009
ad. h) - poplatky za psa za rok 2009
ad. ch) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. i) - poplatníci za nebytové prostory, úhrada v roce 2009
ad. j) - faktury vystavené na konci roku 2009 včetně dlužných faktur z roku 2008
ad. k) - jedná se o tři občany
ad. l) - vystavené faktury za srážkové vody v roce 2009 – 2 dlužníci
ad. m) - nedoplatky vodné a stočné rok 2008
ad.n) - nedoplatky vodné a stočné 1. Q. 2009
ad.o) - nedoplatky vodné a stočné 2. - 4. Q. 2009

7.3.

Úvěry obce Bolatice
Účel

Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kanal. 2002
Výstavba v obci 2004
Půjčka SFŽP
Půjčka SFŽP – ČOV Bolatice
Půjčka FRB I.

Úvěr celkem
11.000.000,00
3.426.872,30
15.000.000,00
3.409.000,00
6.427.440,00
2.200.000,00
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Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2009
1.600.000,00
330.872,30
8.333.376,00
uhrazeno
2.563.440,00
0,00

Začátek
úvěru

Splatnost

2001
2002
2004
2005
2006
1999

2010
2010
2014
2008
2011
2009

Výstavba v obci 2006
Výstavba v obci 2008
Půjčka od ing. Bezděka

10.000.000,00
15 000 000,00
1 000 000,00

Zůstatek úvěrů a půjček celkem

4.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00

2005
2008
2009

2013
2020
2014

32.827.688,30 Kč
Zpracovala: Renáta Řehořová

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
TS jsou společností, jejímž 100% vlastníkem je obec Bolatice. Firma byla založena 18. 12. 2002
zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
Technické služby kromě práce pro obec (80 % celkového objemu prací) vykonávaly i práce pro
jiné obce (Rohov – chodníky, Chuchelná – chodníky, kanalizace) a také pro majitelé rodinných
domů v celkovém objemu 2 164 303 Kč.
V obci Bolatice realizovaly TS především chodník na Borovou, minihřiště s umělým povrchem,
oplocení ve školce na Borové, kanalizace a výstavbu komunikace na části ulice Bělská, opravu
terasy v MŠ Bolatice, bezbariérové vstupy na chodníky, výrobu a montáž autobusových zastávek
v PZ.
Kromě těchto staveb se zaměstnanci TS věnovali údržbě zeleně v obci, údržbě obecních budov,
čistotě veřejných prostranství, zabezpečovali chod vodovodní i kanalizační sítě, skládky na
Borové, čistírnu odpadních vod a zjišťovali dodávku pitné vody a údržbu vodovodní a kanalizační
sítě.
Výnosy firmy za rok 2009 byly ve výši 12.717.866,37 Kč, náklady měla firma ve výši
12.660.730,26 Kč. Čistý zisk za rok 2009 činil 57.136,11 Kč, z kterého bylo 10 % převedeno
do rezervního fondu a zbylá část na účet nerozděleného zisku.
Výnosy byly nižší než v roce 2008, protože TS nenakupovaly tolik materiálu pro jednotlivé stavby.
Předmětem podnikání TS je správa a údržba nemovitostí, poskytování služeb pro zemědělství
a zahradnictví, poskytování technických služeb, pronájem půjčování věcí movitých, specializovaný
maloobchod, provádění jednoduchých a drobných staveb, klempířství, tesařství, vodoinstalatérství,
topenářství, zámečnictví, silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2009 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě cca 339.553,- Kč, zakoupily ochranné pomůcky za cca 108 589,- Kč, že leasing traktoru,
traktorku, přívěsu, sekačky a žacího ramene činil za celý rok 674.900,- Kč, že mzdové náklady
byly (bez sociálního
a zdravotního pojištění) ve výši cca 4.232.120,- Kč.
V roce 2009 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců (z tohoto 1 ředitel a 1 ekonomka, účetní), dále
6 sezónních zaměstnanců přes Úřad práce v Opavě (6 měsíců) a 15 brigádníků.
Na činnost sezónních zaměstnanců (veřejně prospěšné práce) získaly TS dotaci z ÚP v Opavě
ve výši 421.159,- Kč.

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 zastupitelstvem.
V současné době má obec schválený i dílčí plán, tzv. Akční plán na léta 2008 – 2009.
Bližší 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 2009
Chodník na Borovou

Oprava sociálního zařízení v KD Bolatice

Úprava skládky na Borové

Zateplení - MŠ Borová - původní a nový stav
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Zateplení - MŠ Bolatice původní a nový stav

Rekonstrukce ZŠ Bolatice
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Hřiště s umělým povrchem FK Bolatice

78

Osvětlení FK

Ulice Bělská

Nové dětské hřiště na ulici Horní
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Nové obložení banketka a chodby KD Bolatice

Rekonstrukce sauny

Oprava památníku – Kuroň
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Masopust

Vítání občánků

Vítání jara

Stavění máje
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Setkání Bolatice – Rudy – Linum

Dožínky

Den bez aut, malování na asfalt, koloběžkové závody

82

Francouzské odpoledne

Veřejné fórum

Den zdraví

Setkání s podnikateli
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