VÝROČNÍ

ZPRÁVA

STAROSTY OBCE BOLATICE
ZA ROK 2006

ZPRACOVAL:

MGR. HERBERT PAVERA, STAROSTA OBCE

VE SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNANCI OÚ
březen 2007

Obsah
1. Úvod .....................................................................................................................................4
2. Základní charakteristika obce ............................................................................................5
2.1.
Název obce, sídlo, IČO .................................................................................................5
2.2.
Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo..............................................................5
2.2.1.
Starosta obce ....................................................................................................5
2.2.2.
Rada obce .........................................................................................................5
2.2.3.
Zastupitelstvo obce...........................................................................................6
2.3.
Další údaje o obci.........................................................................................................6
2.3.1.
Historie a současnost obce ...............................................................................6
2.3.1.1. Historie obce .....................................................................................................6
2.3.1.2. Současnost obce ................................................................................................7
2.3.2
Obyvatelstvo .....................................................................................................7
2.3.3.
Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2006 .........................................................8
2.3.3.1. Celkový majetek obce .......................................................................................8
2.3.3.2. Budovy v majetku obce .....................................................................................8
2.3.4.
Podnikatelé v obci ............................................................................................9
2.3.5.
Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským
úřadem v Ostravě, ministerstvy, apod. .........................................................................10
2.3.5.1.
Spolupráce s dalšími obcemi.....................................................................10
2.3.5.2.
Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad ........................13
2.3.5.3.
S Městský úřadem v Hlučíně ....................................................................14
2.3.5.4.
S Krajským úřadem v Ostravě .................................................................14
2.3.5.5.
S ministerstvy a dalšími............................................................................14
2.3.6.
Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2006.......................................15
2.3.7. Výběrová řízení v roce 2006 ................................................................................16
2.3.7.1.
Prodej pozemků........................................................................................16
2.3.7.2.
Přístupové komunikace............................................................................17
2.3.7.3.
Prodej vozidla...........................................................................................17
2.3.7.4
Záměr obce o pronájem nebytových prostor ................................................18
2.3.7.5.
Nová tělocvična ZŠ Bolatice.....................................................................18
2.3.7.6.
Výběrové řízení – Kamerový systém ........................................................18
2.3.7.7.
Výběrové řízení na dodavatele služeb – veřejné osvětlení .........................18
2.3.8.
Významné události roku 2006 v obci Bolatice...............................................18
3. Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí..............................................20
3.1.
Z jednání rady obce....................................................................................................20
3.1.1.
Počet jednání RO, účast členů RO na jednáních, hosté na jednáních RO...20
3.1.2.
Vybráno z jednání Rady obce Bolatice..........................................................21
3.2. Z jednání zastupitelstva obce.............................................................................................28
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních.................................................28
3.2.2.
Z jednání zastupitelstva obce.........................................................................29
3.3.
Z jednání výborů a komisí...........................................................................................32
3.3.1. Finanční výbor .....................................................................................................32
3.3.2. Kontrolní výbor ...................................................................................................34
3.3.3. Osadní výbor........................................................................................................34
3.3.4. Komise přestupková ............................................................................................35
3.3.5. Komise sociální a zdravotní .................................................................................36
3.3.6. Komise pro občanské záležitosti ..........................................................................37
3.3.7.
Komise mládeže, sportu a pro volný čas .......................................................37
4. Informace o Obecním úřadu Bolatice...............................................................................38
4.1.
Organizace OÚ..........................................................................................................38
4.1.1.
Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu: ..38
4.1.2.
Řízení práce:...................................................................................................38
4.1.3.
Náplň práce jednotlivých zaměstnanců.........................................................38
4.2.
Údaje o zaměstnancích ...............................................................................................40
4.2.1.
Kvalifikační a platové zařazení......................................................................40
2

4.2.2.
Další vzdělávání zaměstnanců ......................................................................40
4.2.3.
Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2006 (2005): .......................................41
4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)...............................................................42
4.3.1.
Matrika, evidence obyvatel ............................................................................42
4.3.2.
Stavební úřad .................................................................................................43
4.3.3.
Knihovna ........................................................................................................44
4.3.4.
Podatelna ........................................................................................................44
4.3.5.
Přestupky........................................................................................................45
4.3.6.
Kulturní pořady OÚ.......................................................................................45
4.4.
Zpráva Policie ČR......................................................................................................46
5. Kontroly a závěry kontrol .................................................................................................48
5.1.
Záznam o provedené kontrole přestupků za rok 2006 .....................................................48
5.2.
Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
pojištění................................................................................................................................48
5.3.
Kontrola výkonu státní správy na úseku matriky............................................................48
5.4.
Kontrola ze Státního intervenčního fondu v Opavě.........................................................49
5.5.
Kontrola o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2006 .............49
5.6.
Kontrola provedená Finančním úřadem v Opavě o použití dotačních prostředků...............49
6. Další údaje o obci...............................................................................................................49
6.1.
Kulturní a společenské akce ........................................................................................49
6.2.
Účast obce v soutěžích................................................................................................50
6.3.
Spolupráce obce s dalšími subjekty..............................................................................50
6.3.1.
Spolupráce s podnikateli ................................................................................50
6.3.2.
Spolupráce se spolky ......................................................................................50
6.3.3.
Spolek pro obnovu venkova...........................................................................54
6.4.
Prezentace obce na veřejnosti ......................................................................................54
6.5.
Projekty obce Bolatice v roce 2006 ..............................................................................55
6.6.
Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ) ...............55
6.7.
Úspěchy bolatických občanů v roce 2006......................................................................57
7. Ekonomické údaje o obci ..................................................................................................58
7.1.
Hospodaření za rok 2006 ............................................................................................58
7.1.1.
Příjmy .............................................................................................................58
7.1.2.
Vydání.............................................................................................................59
7.1.3.
Rozbor hospodaření sociálního fondu ...........................................................60
7.1.4.
Fond rozvoje bydlení rok 2006 .....................................................................61
7.1.5.
Získané dotace v roce 2006 ............................................................................61
7.2.
Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2006....................................................................61
7.3.
Úvěry obce Bolatice ...................................................................................................62
8. Technické služby Bolatice, s.r o. .......................................................................................62
9. Možná strategie vývoje v obci ...........................................................................................63
9.1.
Rozvoj průmyslové zóny a podnikání...........................................................................63
9.2.
Podpora místních podnikatelů......................................................................................63
9.3.
Rozvoj bydlení ..........................................................................................................63
9.4.
Sociální oblast, zdravotnictví ......................................................................................63
9.5.
Turistický ruch a sport ................................................................................................63
9.6.
Školství a mládež .......................................................................................................63
9.7.
Ochrana před povodněmi............................................................................................63
9.8.
Životní prostředí ........................................................................................................63
9.9.
Doprava a bezpečnost.................................................................................................64
9.10. Vytvoření krátkodobé i dlouhodobé strategie obce .........................................................64
10.
Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2006.......................................65

3

1. Úvod
Výroční zprávy starosty obce se zpracovávají již od roku 2000 (první za rok 1999).
V každé zprávě jsou určité informace, které se opakují, většina je však nových a některé
kapitoly jsou postupně zaváděny nově.
I v této výroční zprávě jsou zachyceny přehledy hlavních událostí obce Bolatice a jejich
občanů v roce 2006.
Každý, kdo nahlédne do této zprávy, může získat podrobné a přesné informace o členech
zastupitelstva, rady, komisí a výborů, dočte se zde i o zajímavostech z kulturně-společenského
života obce, o investicích v obci, atd.
Rok 2006 byl pro obec významný z hlediska realizace velkých investic a mimořádně
vysokého rozpočtu obce, který především díky získaným dotacím od státu, EU a kraje přesáhl
poprvé (a asi i naposledy) hranici 100 mil. Kč.?
Rok 2006 byl také rokem volebním, a to nejen do Parlamentu a Senátu ČR, ale
především do zastupitelstva obce.
Průběh loňského roku je zachycen také v obecní kronice, kterou již druhým rokem píše
Mgr. Ladislav Böhm.
Mgr. Herbert Pavera
starosta obce
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2. Základní charakteristika obce
2.1.

Název obce, sídlo, IČO

Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3, PSČ 747 23
IČO:
00299847
Bankovní spojení:
Čs. a.s. Opava, pobočka Bolatice
Číslo účtu:
1847205399/0800
2.2.
Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
a) Ve dnech 1. a 2. 11. 2002 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová (4 kandidáti) - KDU ČSL
2. Sdružení nezávislých (17 kandidátů) - SNK
3. Komunistická strana Čech a Moravy (7 kandidátů) - KSČM
b) 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
a) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (49 let), který
byl starostou zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 14. listopadu 2002
č. usnesení 2/1/.
b) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (49 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 (35 let),
který byl zvolen místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 6. listopadu 2006
č. usnesení 3/1/g.
2.2.2. Rada obce
a) Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 14. listopadu 2002, č. usnesení
2/1,zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (neuvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Karel Kupka
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík
- Radek Slivka (do března 2005 byla členkou
Rady obce Mgr. Dagmar Tielová)

b) 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
5

2.2.3. Zastupitelstvo obce
a) Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do zastupitelstva obce Bolatice
ve dnech 1. a 2. 11. 2002:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Daniela Langrová
Ing. Jiří Kupka

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

Mgr. Josef Neuwirth
Karel Ostárek
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Josef Ricka
Radek Slivka
Richard Sněhota
Gerhard Václavík
Jarmila Mlýnková

(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)
(SNK)

Členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva
obce dne 14. 11. 2002 (16 členů), resp. na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2002 (Bc.
Kristina Adamcová).
b) 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.
2.3.

Další údaje o obci

2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného 18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru
na Velehradě. Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve 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 navštívil Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl
na pomoc Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen
sv. Stanislavu, polskému patronovi, 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
6

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.
2.3.1.2. Současnost obce
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně
smrkový a borový, a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše
1 320 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu v bývalé pískově u soutoku „Černého“ potoka
a potoka Opusty - 240 m nad mořem. V obci žije v současné době 4 258 lidí (k 31. 12. 2006),
je zde obydleno 977 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 loňském roce se její kapacita zvýšila na 700 EO.
V září 2005 byla zahájena stavba čistírny odpadních vod Bolatice pro 4000 EO a 1. listopadu
2006 byla uvedena do zkušebního provozu. V roce 2006 se začalo s výstavbou nové tělocvičny,
která byla slavnostně otevřena 1. prosince 2006. V roce 2006 byla také vybudována první
kruhová křižovatka na Hlučínsku na komunikaci u průmyslové zóny.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TEMPO (dříve
Jednota), Česká pošta, Česká spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské
školy, nová sportovní hala, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, sauna, 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, 14 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 průmyslovou zóny u hřiště (16 ha), která je již téměř z poloviny zaplněna 13
drobnými investory z Bolatic a okolí.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové) a také výdejna léků.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelnickém lese.
V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety).
2.3.2 Obyvatelstvo
V obci žije v současné době 4 258 obyvatel (k 31. 12. 2006), je zde obydleno 977 domů
z toho 10 obytných domů.
K 31.12. 2006 měla obec Bolatice 4 258 obyvatel, což je o 25 více než v roce 2005
a o 43 více než v roce 2004 a o 72 více než v roce 2003.
Průměrný věk obyvatel obce je 38,20 (v roce 2005 - 37,86 let), průměrný věk žen 39,35
(v roce 2005 - 38,91), průměrný věk mužů 37,01 (v roce 2005 - 36,78).
rok 2006
2165 žen a 2093 mužů
618 do 15 let (303 dívek)
769 do 18 let (380 dívek)
710 starších 60 let (417 žen)
88 starších 80 let (64 žen)
6 starších 90 let (4 ženy)

rok 2005
2 153 žen a 2080 mužů
626 do 15 (311 dívek)
784 do 18 (387 dívek)
704 starších 60 let (409 žen)
91 starších 80 let (62 žen)
6 starších 90 let (4 žen)
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Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V obci žije 14 cizinců (z toho 8 Poláků, 2 Ukrajinci, 1 Němka, 1 Ruska, 1 Etiopka,
1 Jihoafričan).
2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2006
2.3.3.1. Celkový majetek obce
je v hodnotě 365.429.840,36 Kč ( 2005 – 292.314. 578,82 Kč)
Budovy

110.234.337,48

Stavby (kanalizace, komunikace,...)

217.709.752,14

Stroje, zařízení

6.462.646,60

DHIM

5.042.379,35

Pozemky

18.001.752,00

Porosty

52.731,00

Rozestavěné stavby

7.179.088,69

Umělecká díla
Dlouhodobý nehmotný majetek (POV, projekty,
studie, soffware)
(Budovy obce jsou pojištěny u Pojišťovny Generali a UNIQA)

46.350,00
700.803,10

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

9.021.319,40

Budova školní jídelny

ul. Luční

3.001.413,84

Tělocvična

ul. Školní 9

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

2.823.361,00

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

1.238.590,05

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

ul.Bělská, Ratibořská,
Hlučínská, Nádražní

119.028,00

Dům obchodu a služeb

ul. Hlučínská 6

5.051.469,20

Budovy koupaliště

ul. Ke koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

Zdravotní středisko

ul. Opavská 1

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

Sběrna druhotných surovin

ul . Hlučínská

200.200,00

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

80.000,00

Budovy hřišti FK

ul. Opavská

Sociál. zařízení Borová-hřiště
ul. Bělská
(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací)
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21.642.962,70

466.000,00

10.298.122,70
2.036.833,40
15.518.556,15
484.084,00
1.617.956,60

2.443.612,20
289.506,50

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největší podnik v obci je Lanex a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávající asi 700 zaměstnanců (z toho asi 500 přímo v obci,
cca 200 ve Vítkově, pobočka v Kravařích byla dočasně zrušena ke konci roku 2006). Lanex má
své další pobočky v Polsku a na Slovensku. 80% produkce Lanexu se vyváží do celého světa.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, který se zabývá rostlinnou a
živočišnou výrobou au kterého pracuje asi 70 lidí. Opavice a.s. na katastru obce obhospodařuje
627 ha polí a chová asi 500 ks krav. V roce 2006 přestěhovala Opavice a.s. své kanceláře do
svého areálu v D. Benešově – Moravci.
V průmyslové zóně Bolatice – u hřiště - nezkolaudovaly své nové výrobní haly žádné
další firmy, ale několik firem připravuje své výrobny a haly ke kolaudaci (DK 1, Dřevěná
schodiště Karhan, Ostravské stavby, DAJPP – benzínka, stavební firmy p. Antonína Esslera,
p. M. Vrány, Kovářství P. Hanzlík).
Další podnikatelské subjekty:
- Česká spořitelna, Česká pošta

- bankovnictví, služby

- TEMPO, o. d. Opava
(bývalá Jednota)

- má dvě provozovny v obci, nákupní středisko
v Bolaticích a obchod na Borové

- Pekárna AZPEK

- pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami,
prodej

- DAJPP s.r.o.

- výroba textilních vázacích prostředků

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod,
maloobchod

- Ostravské stavby

- stavební firma

- SaBon Bolatice

- prodejna s nábytkem

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- Autodoprava P. Duda

- autodoprava, dílny, garáže

- CINE SERVIS J. Loskot

- prodej montáž, servis filmové techniky,
elektrotechniky do kin

- Keramika M. Monsberger

- výroba a prodej keramiky

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- 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

- Kovářství P. Hanzlík

- kovářská a zámečnická výroba

Dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květena, stavebniny), kadeřnictví, kosmetika, pedikůra,
cestovní kancelář, 11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, kovářství,
autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště přijdou do Bolatic další firmy (např. OK Boček Kravaře,
Valdis Kravaře a další).
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2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
2.3.5.1.

Spolupráce s dalšími obcemi

2.3.5.1.1.

Sdružení obcí

a) Sdružení obcí Hlučínska (Obec Bolatice je členem od roku 1998) - SOH
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonával do listopadu 2006 funkci
místopředsedy SOH. 5. prosince 2006 na ustavujícím novém Sněmu SOH byl starosta obce
Mgr. Herbert Pavera zvolen předsedou SOH.
V roce 2006 se uskutečnilo šest jednání Rady SOH a pět jednání Sněmu SOH.
Rada SOH projednávala na svých jednáních např. kritéria pro oceňování pedagogických
pracovníků školských zařízení na Hlučínsku, grafický návrh propagačního materiálu „Krásy
a zajímavosti Hlučínska“, rozhodlo o přidělení dotací spolkům a organizacím podporujícím
tradice a zvyky Hlučínska, schválila partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy, Opavy,
patřících do území Hlučínska, vybrala dodavatele služeb na zhotovování videonahrávek z akcí
SOH atd.
Sněm SOH schválil rozpočet sdružení na rok 2006 ve výši 1 448 132,15 Kč, rozpočtový
výhled SOH na léta 2007-2009, podpořil realizaci akcí z programů EU v některých obcích,
iniciativu zastupitelstva města Hlučína týkající se uložení ostatků německých vojáků, rozhodl
o spolufinancování projektu – studie „Cyklistické stezky mikroregionu Hlučínsko“, o podání
žádosti o dotaci k MSK na vydání CD s písněmi Hlučínska.
Sněm SOH dne 5. 12. 2006 zvolil nové složení Rady SOH. Sdružení obcí Hlučínska se
také aktivně zapojilo do založení Místní akční skupiny (sdružení, které sdružuje obce a firmy)
pro čerpání dotací z programů EU Leader +, Leader ČR.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - východ (Obec Bolatice je členem od 28. 11. 2001) – SOMH
Do listopadu 2006 vykonával starosta obce Mgr. Herbert Pavera funkci místopředsedy
SOMH. Ke konci roku 2006 obec vystoupila ze svazku z důvodu kumulace spolupráce s dvěma
svazky (Hlučínska a Kravařska). Obec byla členem SOMH „východ“, protože původně měla
patřit pod pověřený úřad Hlučín.
Protože však obec spádově patří pod pověřený úřad města Kravaře, je pro ni výhodnější být
i členem svazku sdružující obce regionu Kravařska.
V roce 2006 se uskutečnila dvě jednání Rady SOMH a dvě jednání Sněmu SOMH.
Rada SOMH se zabývala založením Místní akční skupiny (MAS) a přípravou rozpočtu.
Sněm SOMH schválil hospodaření za rok 2005, rozpočet SOMH pro rok 2006, delegoval členy
SOMH do MAS Hlučínska.
Tento svazek po celý rok fungoval spíše formálně.
c) Svazek obcí a měst Hlučínska – západ (obec je členem svazku od prosince 2006)
SOMH-západ sdružuje obce, které patří pod pověřený úřad Kravaře a obce z Hlučínska,
jeho západní části.
Přestože obec nebyla členem SOMH-západ, starosta obce Mgr. Herbert Pavera se pravidelně
zúčastňoval jednání svazku.
Sněm SOMH-západ se uskutečnil v roce 2006 6x a především zásluhou tohoto svazku se
uskutečnil projekt VIBR v obcích Kravařska, kterým obec získala novou rozhlasovou ústřednu,
počítač pro veřejný internet, promítačku, kopírku a 50 ks bezdrátových rozhlasů. Na sněmu
SOMH-západ se řešily i každodenní problémy starostů (parkování aut, pobíhání psů na
veřejných prostranstvích, atd.).
Sněm také schválil 9. 11. 2006 přijetí nových členů – Bolatic a Chuchelné.
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d) Euroregion Silesia (členství obce od prosince 1999)
V roce 2006 získala obec Bolatice prostřednictvím Euroregionu Silesia dotaci
z programu EU INTERREG IIIA na projekt „Prohlubování spolupráce družebních vesnic
Bolatice a Rudy“.
Díky projektu se mohlo uskutečnit setkání zástupců ZŠ, FK, SDH, Římskokatolické
farnosti, členů zastupitelstva, atd.
V roce 2006 se neuskutečnila žádná zasedání Euroregionu Silesia.
e) Svaz měst a obcí České republiky (členství obce od 10. 3. 2003)
Prostřednictvím měsíčníků SMO je obec informována o činnosti SMO ČR, o nových
programech EU, o jednáních s poslanci a senátory.
SMO ČR pořádá pro představitele obcí a měst kongresy (27. 4. 2006) či finanční
konferenci (7. – 8. 12. 2006), kterých se účastní i zástupci poslanců a vlády. Obě akce se konaly
mimo Moravskoslezský kraj (Brno, Praha), takže se zástupci naší obce těchto akcí nezúčastnili.
SMO ČR se mj. podařilo v závěru roku 2006 prosadit průběžné financování projektů
dotovaných z prostředků EU v letech 2007-2013.
V roce 2006 se nekonal Sněm SMO ČR.
f)

Národní síť zdravých měst (členství obce od 20. 3. 2006)
V roce 2006 se obec Bolatice stala členem NSZM ČR. Obec chce díky NSZM získat
nové zkušenosti z rozvíjení samospráv, zlepšování života v obci, chce taky získat informace
o nových způsobech řízení, o nových dotačních programech a hlavně chce vybudovat obec,
která bude mít udržitelný rozvoj, bude obcí pro děti, bude opravdovým domovem pro své
občany, která bude prosperovat a kterou stojí za to vidět.
Zástupci obce se zúčastnili jednání Valné hromady na jaře v Třebíči (4. 4.) a na podzim
v Jihlavě (13. 12.). Na těchto jednáních byla projednávána mj. témata „Dopravy ve městech,
obcích a regionech“, hospodaření NSZM, přijetí nových členů, záměr programu „Brána
kvality“, která má za cíl dlouhodobý postup k naplňování poslání NSZM, atd.
Kancelář NSZM pořádala během roku několik vzdělávacích akcí a seminářů, starosta
obce se zúčastnil např. Letní školy NSZM v Litoměřicích ve dnech 11. – 14. 7. 2007, v rámci
které se účastníci tohoto semináře naučili, jak zapojit celý úřad do realizace projektu zdravých
měst, Místní agendy 21.
Obec se v roce 2006 zapojila do tří (z celkových šesti) celostátních kampaní
propagujících zdraví, péči o zdraví, o životní prostředí – Den Země, Evropský týden mobility,
Dny zdraví.
2.3.5.1.2.

Mezinárodní spolupráce, kontakty s obcemi

Obec Bolatice i v roce 2006 udržovala kontakty se čtyřmi obcemi ze čtyř evropských zemí Rudy (Polsko), Linum (Německo), Doľany (Slovensko), Nagykovasci (Maďarsko).
Spolupráce s těmito obcemi byla schválena i zastupitelstvem obce. Bohužel, ne se všemi
obcemi probíhala aktivní forma spolupráce, např. ze strany vedení Doľan a Nagykovasci jsme
nezaznamenali žádný bližší kontakt. I proto vyzveme nové vedení těchto obcí (v obou vesnicích
se uskutečnily na podzim 2006 komunální volby) začátkem roku 2007, aby se vyjádřily k další
vzájemné spolupráci.
V loňském roce se neuskutečnil také žádný kontakt s italským městem Santa Maria del
Cedro (tuto spolupráci s regionem Calabrie zastřešuje město Hlučín).
1.Rudy – Polsko
Spolupráce probíhá od roku 2000 (písemná dohoda podepsána 13. 4. 2000).
V roce 2006 se díky dotaci EU program INTERREG IIIA mohl realizovat společný projekt,
v rámci kterého se uskutečnilo sedm společných akcí:
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Další společné akce:
4. 2. 2006

Bolatice

Obecní ples – účast 8 zástupců z Rud včetně pana Manfreda
Wrony (předseda zastupitelstva) a pana Henryka
Siedlaczka (poslanec Sejmu)

19. – 21. 6. 2006

Olympiáda ZŠ – společné setkání dětí a učitelů, soutěže ve sportu,
vědomostní soutěže, poznávání regionu Hlučínska, atd.

29. 7. 2006

Fotbalový turnaj starších hochů spojený se společným tréninkem
a předáváním zkušeností z financování i řízení klubů

25. – 26. 8. 2006

Setkání mládeže – společné setkání mládeže z obou vesnic, příprava
výzdoby na Dožínky, vzdělávání v protidrogové
prevenci, volný čas,..
(26. 8. 2006 se také delegace občanů a představitelů Rud zúčastnila Bolatických dožínek).
2. 9. 2006

Soutěž hasičů – společné školení v oblasti prevence, návštěva
hasičského muzea, 1. pomoc, hasičská soutěž, atd.

10. 9. 2006

Den Bolatic v Rudach – zástupci obce se zúčastnili dožínek v Rudach,
vystoupili seniorky, dechová hudba, propagace
Bolatic

14. 10. 2006

Den Rud v Bolaticích – setkání seniorů, farníků, zastupitelů – mše svatá
v kostele sv. Stanislava, vystoupení chóru
z Rud, mladé hudební skupiny z Rud, seniorek,
beseda o dotacích EU, zkušenostech z vedení
samospráv

19. 10. 2006

Závěrečné vyhodnocení projektu – zkušenosti ze setkání v průběhu
roku, návrhy na spolupráci
v dalších letech (např. v oblasti
myslivectví, turistiky) atd.

V průběhu roku se zástupci obou obcí sešli při projednávání přípravy společných projektů, které
chtějí obě obce podat do jednotlivých nových programů EU.
2.Linum – Německo
I tato spolupráce začala prvními kontakty v roce 2000.
V roce 2006, kromě oficiálních kontaktů, prožili bolatičtí fotbaloví fanoušci díky
Mistrovství světa ve fotbale několik dnů v Linum (18. – 22. 6).
Další naši občané tak mohli poznat krásnou přírodu v Linum a okolí.
Ve dnech 17. – 19. 6. navštívili Linum právě fotbalisté, kteří zde sehráli přátelské
fotbalové utkání, a také zástupci bolatických hasičů.
Začátkem srpna (1. – 8. 8.) uspořádala paní W. Nickel pro zástupce mládeže z Rud,
Bolatic, Nagykovásci a Linum společný tábor, v rámci kterého mladí lidé poznávali tradice
a zvyky jiných národů, připravili pro ostatní svá národní jídla, atd.
5. – 8. 8. 2006 se starosta obce zúčastnil Storchenfestu. Této akce, i když jí příliš nepřálo
počasí, se zúčastnilo opět několik tisíc hostů. V programu Storchenfestu vystoupily také naše
soubory Burianky a Dolce Vita.
25. – 27. 8. 2006 navštívili zástupci Linum Bolatické dožínky. Kromě paní starostky přijeli
i zástupci mládeže, kteří se u nás setkali se svými vrstevníky z Rud a Nagykovásci.
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3. Doľany – Slovensko
Po návštěvách fotbalistů Doľan v Bolaticích (2002, 2004) a bolatických fotbalistů
v Doľanech (2005), nedošlo k žádným bližším kontaktům.
V roce 2006 však občané obce navštívili v rámci obecního zájezdu Doľany, kde si prohlédli
obec a setkali se s propagátorem spolupráce fotbalistů panem Petrem Tichým.
4. Nagykovásci – Maďarsko
Spolupráce s maďarskou vesnicí Nagykovásci byla zahájena v roce 2003. V roce 2006
navštívili Bolatice v rámci Bolatických dožínek mladí občané Nagykovásci, kteří vystoupili
i v programu dožínek s nádherným maďarským tancem.
Jejich návštěva však byla neformální, z jejich vlastní iniciativy.
Oficiální kontakty mezi obcemi byly udržovány pouze v písemné formě.
5. Italská Calabrie – město Santa Maria del Cedro
Zástupci města Santa Maria del Cedro navštívili krátce v rámci veletrhu turistiky v Praze
město Hlučín.
K jiným kontaktům mezi regiony v roce 2006 nedošlo.
2.3.5.2.

Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad

V roce 2006 byla spolupráce s MěÚ Kravaře výborná, jednotlivé odbory se nejenom naši obci
sněží vycházet vstříc při řešení problémů. Zaměstnanci MěÚ Kravaře vždy poradí a pomohou
objasnit dotazy našich zaměstnanců týkající se problematiky samosprávy i státní správy.
Také v loňském roce pomáhala Městská policie Kravaře naší obci při řešení dopravních
problémů i bezpečnosti v obci.
Nejčastěji jsme spolupracovali na MěÚ Kravaře s odbory:
- stavebního a územního rozvoje

- změny územního plánu obce Bolatice č. 5
- poradenství v oblasti stavebního zákona

- životního prostředí

- vyjádření k povolení staveb v ochranném pásmu
2. stupně
- vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- kácení stromů
- hlášení o středních zdrojích znečišťování ovzduší
v obci, o množství odpadů v obci, o majetkové
a provozní evidenci vodovodů a kanalizací
- kolaudace ČOV Bolatice

- regionálního rozvoje

- společný projekt Svazku obcí mikroregionu
Hlučínsko – západ – veřejný internet
a bezdrátový rozhlas (VIBR)
- informace o dotačních titulech

- dopravy

- omezení dopravy v obci při akcích OÚ
- změna dopravního značení v obci
- kolaudace mostku na potoku Opusta
- kolaudace kruhové křižovatky v průmyslové
zóně

- sociálním

- dohled v rodinách, poradenství, pomoc sociálně
slabým rodinám

- vnitřních věcí

- poradenství a kontrola vedení matrik
- evidence obyvatel, pasy
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2.3.5.3.
S Městský úřadem v Hlučíně
Přestože obec Bolatice nepatří pod pověřenou obec Hlučín, zaměstnanci MěÚ Hlučín
ochotně poskytují nejen naší obci informace týkající se řízení samosprávy a státní správy.
Výrazná spolupráce byla především s odborem školství, kde zaměstnankyně
poskytovaly obcím informace o dotačních titulech a také spolupracovaly při přípravě oslav Dne
učitelů.
2.3.5.4.
S Krajským úřadem v Ostravě
Starosta obce pracoval v komisí pro zdravotně postižené při KÚ Ostrava. V průběhu
roku uspořádal kraj dvě setkání hejtmana MSK a starostů obcí a měst a také řadu seminářů
a vzdělávacích akcí (legislativa v oblasti životního prostředí, dotační programy EU,....).
Přestože i v loňském roce se Krajský úřad v Ostravě (KÚ) dále rozšiřoval, spolupráce
s obcemi se začíná zlepšovat a zaměstnanci KÚ také poskytují důležité informace obcím
týkající se zajištěním správného chodu úřadů.
Ještě více by se mohla zlepšit spolupráce KÚ s obcemi (především těmi menšími)
v oblasti poskytovaní metodických materiálů týkající se obecně závazných vyhlášek, směrnic,
odměňování, atd.
V průběhu roku došlo také k odchodu několik mladých zaměstnanců odboru regionálního
rozvoje, což je složité při zajišťování konzultací k evropským programům.
V roce 2006 poskytl Moravskoslezský kraj naší obci dotaci ve výši 2. mil. Kč na
dokončení průmyslové zóny.
Kraj také přispěl obci na pohotovost hasičů (JPO II) částkou 150 000,- Kč a na
vzdělávání hasičů a část nákladů spojených s výjezdy hasičů k akcím přispěl kraj částkou
34 100,- Kč.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:
- Regionálního rozvoje

- strukturální fondy EU, dotační programy EU,
kraje – semináře, poradenství

- Finančním a majetkoprávním

- účtová osnova
- účtování dotací

- Životního prostředí

- kolaudace ČOV Bolatice

- Výstavby

- řešení stížností a poradenství v oblasti výstavby,
stavebního zákona, územního plánování

- Vnitřních věcí

- kontrola přestupkového řízení

- Kontroly

- audit hospodaření obce

2.3.5.5.
S ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo financí

- dotace na výstavbu nové tělocvičny
- žádost o dotaci na rekonstrukci budov ZŠ

- Státní fond životního prostředí
(Ministerstvo ŽP)

- dotace na ČOV Borová

- Parlament ČR

- žádost o dotaci na rekonstrukci budov ZŠ

- Pozemkový fond ČR, Opava

- převod pozemků státu na obce (pozemky
na výstavbu RD, bytových domů, hráze – na ul.
Družstevní)
- převody dalších pozemků se neuskutečnily

- Pozemkový úřad ČR, Opava

- z důvodu nedostatku financí stále nedošlo
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k zahájení plánovaných komplexních
pozemkových úprav v katastru obce
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Opava
- převod pozemků, na kterých jsou zatrubněné
potoky, další převody pozemků jsou v jednání,
některé již trvají déle než dva roky
- Česká inspekce životního
prostředí v Ostravě

- povolování množství odebíraných podzemních
vod
- řešení neoprávněného odběru podzemních vod
(v době sucha)
- poplatek za vypouštění odpadních vod

- Agentura ochrany přírody
a krajiny Ostrava

- povolení kácení stromů v obci
- řešení revitalizace potoka Opusta

- CzechInvest

- dotace EU z programu Reality na dobudování
velké části zóny

- Povodí Odry Ostrava

- laboratorní rozbory vzorků odpadních vod
- hlášení o množství odebrané pitné vody
a vypouštěných odpadních vod
- vyjádření k provozu ČOV Bolatice

- Zemědělská vodohospodářská správa, Ostrava

- vyjádření k provozu ČOV
Bolatice
- řešení revitalizace potoka Opusta

- Centrum pro regionální rozvoj, Ostrava – dotace z programů EU NP Phare 2003
(průmyslová zóna, parkoviště, komunikace)
2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2006
Rok 2006 byl rokem velkých investičních akcí v obci Bolatice.
Největšími investicemi byly:
Čistírna odpadních vod Bolatice a kanalizace
(kolaudace se uskutečnila 10. 10. 2006)

33 768 mil. Kč

Infrastruktura průmyslová zóna Bolatice (velká část) 19 971 mil. Kč
(kolaudace 17. 10. 2006)
Výstavba nové tělocvičny ZŠ Bolatice 21 463. mil. Kč
(kolaudace14. 11. 2006
Oprava místních komunikací Bělská, Ke Koupališti a výstavba parkovišť 4 274 mil. Kč
(kolaudace 30. 5. 2006)
Dalšími většími akcemi byly:
Vjezdy ul. Opavská
Chodník ul. Ratibořská
Sociální zařízení hřiště Borová + přístřešek
Pergola Důlek a ostatní hřiště

ohlášení
kolaudace 4. 1. 2006
kolaudace 7. 9. 2006
kolaudace 24. 8. 2006 (využ. území)

15

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2006
2.3.7.1.

Prodej pozemků

a) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 1419/11 k výstavbě rodinného domu (ul. Horní)
Byla přijata: 1 nabídka
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 28. 6. 2006 na 23. zasedání prodej pozemku s tím, že
obec Bolatice prodá tento pozemek v případě, pokud ho nevymění za jiný pozemek potřebný
pro obec Bolatice nejpozději do konce srpna 2006. Tento pozemek nebyl vyměněn a byl prodán.
p. Vítězslavu Harazimovi, Opavská 21, Bolatice
b) Záměr o prodeji pozemku parc. 1061/3 a část parc. č. 1061/6 k. ú. Bolatice k výstavbě
rodinného domu (ul. Nádražní)
Byla přijata: 1 nabídka
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 13. září 2006 na 24. zasedání prodej pozemku
parc. č. 1061/3 a část parc. č. 1061/6 k. ú. Bolatice za účelem výstavby rodinného domku
a kadeřnictví, kosmetiky apod. služeb.
p. Michaeli Kousalíkové, Slavíkova 1758/25, 708 00 Ostrava

c)Záměr o prodeji pozemků k výstavbě rodinných domků na ulici U Hřiště, parcelní čísla:
parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice, jehož část bude rozdělena na parcely č. 2741/68; 2741/69;
2741/70; 2741/71; 2741/72; 2741/73 o výměře cca 1 100 m2 (48,7 x 22,5 m) k. ú. Bolatice.
Bylo přijato:

7 nabídek

Zastupitelstvo obce schválilo dne 6. 11. 2006 na svém 1. zasedání prodej pozemků výstavbě
rodinných domků na ulici U Hřiště.
1. prodej pozemku parc. č. 2741/68 k. ú. Bolatice p. R. Bortlíkovi, Mírová 13,
Bolatice za cenu 330,- Kč/ m2
2. prodej pozemku parc. č. 2741/69 k. ú. Bolatice, p. Milanu Zmarzlákovi, ml.,
Školní 3/344, Bolatice za cenu 300,- Kč/m2
3. prodej pozemku parc. č. 2741/70 k. ú. Bolatice, p. Luďkovi Nevoralovi,
Lonkova 489, Pardubice za cenu 300,- Kč/ m2
4. prodej pozemku parc. č. 2741/71 k. ú. Bolatice p. Vladimíru Valábkovi, U Trati
16, Kravaře za cenu 300,- Kč/ m2
5. prodej pozemku parc. č. 2741/72 k. ú. Bolatice p. MgrA. Mgr. Marku Sklářovi,
Jasanová 557/1, Bolatice za cenu 305,- Kč/ m2
6. prodej pozemku parc. č. 2741/73 k. ú. Bolatice ing. Vítu Ausficírovi,
Nálepkova 973, Ostrava-Poruba za cenu 315,- Kč/ m2
7. prodej některého z pozemků parc. č. 2741/68 – 2741/73 k. ú. Bolatice
manželům
R. a M. Tománkovým z Hněvošic za cenu 300,- Kč/ m2 v případě, že některý ze
zájemců o koupi pozemku přestane mít zájem o některý z přidělených
pozemků
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d) Záměr o prodeji pozemku p. č. 2741/63 k výstavbě bytových domů na ul. Družstevní
Byly přijaty: 2 nabídky
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 6. 12. 2006 na 2. zasedání prodej části pozemku
parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní
Společnosti ekonomických poradců s. r. o., Smetanova 8, 602 00 Brno
e) Záměr o prodeji pozemku p. č. 2741/16 k. ú. Bolatice k výstavbě rodinného domu
na ul. U Hřiště
Byly přijaty: 3 nabídky
Zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 12. 2006 na svém 3. zasedání prodej pozemků výstavbě
rodinných domků na ulici U Hřiště
Bc. Martinu Adamcovi, Hornická 450/22, Bolatice za cenu 350,- Kč/ m2
(nejvyšší nabídce)
2.3.7.2.
Přístupové komunikace
a) Oprava místní komunikace ul. Příčná a část ul. Luční
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
1.230.575,00 Kč
1.458.376,70 Kč

Komisí byla dne 4. 7. 2006 vybrána firma:

Silnice Morava, s. r. o. Krnov,
která podala nejnižší nabídku

b) Oprava místní komunikace ul. Nová
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže (1 uchazeč byl vyloučen pro nesplnění
zadání výzvy)
1.515.290,00 Kč
1.822.502,10 Kč

Komisí byla dne 14. 6. 2006 vybrána firma:

Strabag a.s,Ostrava,
která podala nejnižší nabídku

2.3.7.3.
Prodej vozidla
a) Prodej Hasičského vozu Bolatice-TATRA 138, CAS 32
Bylo osloveno:
6 obcí a 1 firma
Byla přijata:
1 nabídka
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 6. 11. 2006 na ustavující zasedání ZO prodej
hasičského vozu za cenu 50 000,- Kč (cena dohodou)
Obec Brumovice
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2.3.7.4

Záměr obce o pronájem nebytových prostor
– Dům obchodu a služeb na ul. Hlučínská 6 – podesta
Rada obce dne24. 1. 2006 na 74. jednání schválila pronájem nebytových prostor – Dům
obchodu a služeb na ul. Hlučínská 6 - podesta
p. Ireně Müllerové – pojišťovnictví České pojišťovny

2.3.7.5.
Nová tělocvična ZŠ Bolatice
(Výběrové řízení prováděla pro obec bolatice firma RTS a.s., Brno)
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firmy
4 nabídky firem
20 888 903,- Kč
22 512 621,- Kč

Komisí byla dne 3. 5. 2007 vybrána firma:
2.3.7.6.

Hochtief VSB Praha 8,
která podala nejnižší nabídku

Výběrové řízení – Kamerový systém

Byly osloveny:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

2 firmy
2 nabídky firem
77 000,- Kč
82 000,- Kč

Rada obce dne 30. 5. 2006 na 85. jednání vybrala na vyhotovení kamerového systému
před budovou DOS v Bolaticích
NEXT SECURITY OSTRAVA,
nižší nabídka
2.3.7.7.
Výběrové řízení na dodavatele služeb – veřejné osvětlení
– Provoz veřejného osvětlení v obci Bolatice
Byly osloveny:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

3 firmy
3 nabídky firem
388 676,- Kč
445 000,- Kč

Komisí byla dne 14. 11. 2006 vybrána firma:

EVi Energetika Vítkovice, as.
Ostrava-Vítkovice,
nejnižší nabídka

2.3.8. Významné události roku 2006 v obci Bolatice
- Obecní ples

4. 2. 2006

- Bál Hlučínska v Bolaticích

11. 2. 2006

- Obec má nové osobní vozidlo Škoda Octavia Combi

14. 2. 2006

- Vítání nových občánků v sále KD (43)

12. 3. 2006

- Schválení rozpočtu obce na rok 2006

20. 3. 2006

- Vítání jara (módní přehlídka místních žen)

26. 3. 2006
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- Den učitelů Hlučínska v Kravařích – ocenění i dvou učitelů ZŠ a MŠ Bolatice
(Mgr. Lenka Kočí, Magda Ratajová)
28. 3. 2006
- Účast starosty obce na slavnostním obědě s prezidentem ČR
Václavem Klausem v Kravařích

30. 3. 2006

- Den země v Bolaticích
(akce se opět zúčastnilo 300 lidí, vysadilo se na 2 000 ks stromků!,
první akce v rámci kampaně NSZM)

20. 4. 2006

- Účast obce na výstavě URBIS v Brně – investiční příležitosti

25. 4 – 28. 4. 2006

- Volby do Parlamentu

2. – 3. 6. 2006

- Kácení máje na autobusovém nádraží
(bohatý program, módní přehlídka s auty Auto Heller, oslavy Dne dětí,
přilákaly na 1 500 návštěvníků)

2. 6. 2006

- Oslavy 220. výročí od založení osady Henneberky (Borová)
(zúčastnilo se asi 1 000 lidí!)

3 6. 2006

- Kolaudace části infrastruktury průmyslové zóny – malá část

9. 6. 2006

- Bolatický Hlukfest
(přehlídku amatérských kapel tentokrát navštívilo na 300 příznivců
tvrdé muziky)

17. 6. 2006

- Oslavy 100 let včelařství v Boalticích a okolí (včelařský spolek OPATAL)

11. 8. 2006

- Bolatické dožínky
(účast zástupců družebních vesnic Rudy, Linum)

26 8. 2006

- Evropský týden mobility v Bolaticích
(akce sběr tříděného odpadu – platů, Na kole jen s přilbou,
malování na asfalt)

18. – 21. 9. 2006

- Obecní zájezd – Bratislava, Doľany, Modrá, Piešťany

22. - 24. 9. 2006

- Kolaudace Čistírny odpadních vod Bolatice

10. 10. 2006

- Dny zdraví v Bolaticích
7. – 14. 2006
(Výstava zahrádkářů s ochutnávkou ovoce a zeleniny,
Den zdraví v KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa, Pochod za zdravím)
- Kolaudace větší části průmyslové zóny

17. 10. 2006

- Den strašidel
31. 10.2006
(na 500 účastníků průvodu s lampióny, ohnivá show a ohňostroj na hřišti FK)
- Zahájení zkušebního provozu ČOV Bolatice

1. 11. 2006

- Oslavy 30 let turistiky v Bolaticích v sále KD

11. 11. 2006

- Oslavy 80 let kopané v Bolaticích v sále KD

18. 11. 2006

- Slavnostní otevření nové tělocvičny

1. 12. 2006

- Koledy ¨ve skanzenu
(vánoční atmosféru si přišlo „nasát“ až 500 lidí!)
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23. 12. 2006

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
Ve starém volebním období se v roce 2006 uskutečnilo celkem 20 jednání, na kterých se
projednalo více jak 500 bodů.
Účast na jednáních:

Mgr. Herbert Pavera
Karel Kupka
Mgr. Josef Neuwirth
Gerhard Václavík
Radek Slivka

20
16
18
18
19

(Počet členů na jednáních byl u čtyřech jednání 3, u čtyřech jednání 4, ostatních jednání se
zúčastnil plný počet členů RO)
Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, lázně
Hosty jednání RO byli:
ing. Pavel Bezděk

- 75. jednání RO dne 10. 1. 2006 – zájemce v průmyslové zóně,
pojištění hasičského vozu Renault

- MUDr. Jana Rafajová, MUDr. Jiří Lebeda, členové komise sociální a zdravotní
- na 76. jednání RO dne 24. 1. 2006 – dojasnění vztahů mezi
oběma praktickými lékaři v obci, vzájemná spolupráce lékařů,
obce a lékařů
- ing. Pavel Bezděk, Pavel Koch - na 80. jednání RO dne 21. 3. 2006 – schválení ceníku
fakturačních cen u strojů a zařízení, vnitřní mzdový
předpis zaměstnanců TS
- ing. Pavel Bezděk, K. Jochimová, K. Bolacká – na 82. jednání RO dne 25. 4. 2006
– schválení půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení
- ing. Pavel Bezděk

- na 91. jednání RO dne 5. 9. 2006 – průběh zakázky TS v Rohově

V novém volebním období se v roce 2006 uskutečnily celkem 4 jednání, na kterých se
projednalo 90 bodů.
Za celý rok 2006 bylo na jednáních ZO projednáno téměř 600 bodů!
(V roce 2005 se projednalo přes 470 bodů).
Účast na jednáních:

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

4
4
4
4
4

Hosty jednání RO byli:
- ing. Pavel Bezděk

- na 1. jednání RO dne 14. 11. 2006 - výběrové řízení na Provoz
veřejného osvětlení v obci Bolatice,
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- zástupci Realitní kanceláře Společnosti ekonomických poradů Brno a firmy Dvorská,
Líšnice, Ing. Pavel Bezděk - na 2. jednání RO dne 28. 11. 2006 – prezentace firmy s návrhy
zastavovací studie v obytné zóně na ul. Družstevní
- ing. Pavel Bezděk

- na 4. jednání RO dne 28. 12. 2006 – nabídka doplňků
a montáž kolumbárií na hřbitově

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
264/75 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků od 1. 10. 2005 mezi obcí Bolatice
a Opavicí a.s., Mírová 17, Bolatice na dobu neurčitou s tím, že roční nájemné bude
činit 1 200,- Kč/ha orné půdy, 400,- Kč/ha louky, pastviny a ostatní plochy a že
nájemce nesmí pronajaté pozemky pronajmout třetí osobě bez souhlasu vlastníka
pozemků,
e) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit návrh smlouvy o dílo
č. BOL06_SOD na tvorbu GIS obce Bolatice v roce 2006 mezi obcí Bolatice
a ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti DIGIS, spol. s. r. o., Gen. Sochora
6176, P.O. BOX 187, 708 00 Ostrava-Poruba s cenou 35 938,- Kč včetně DPH,
g) uzavřít havarijní pojištění nového hasičského auta SDH Bolatice Renault 220,
14 9 4x4 FR 17.5 u pojišťovny UNIQA za cenu 73 680,- Kč/ročně,
ch) za velitele jednotky SDH Borová p. Petra Holeše, Hlavní 14, Bolatice-Borová
a za velitele družstva p. Ondřeje Langra, Bělská 160, Bolatice-Borová.
269/76 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) uzavřít Dohodu o pracovní činnosti mezi obcí Bolatice a JUDr. M. Hartmanem,
Ostrava-Slezská Ostrava na provádění poskytování právních rad, konzultací
a výkonu činnosti Komise pro projednávání přestupků obce na dobu určitou
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 s odměnou ve výši 300,- Kč za odpracovanou hodinu
a s tím, že p. JUDr. Hartmannovi budou uhrazeny i cestovní náhrady spojené
s dojížděním do místa výkonu práce,
i)

doporučit ZO schválit zpracování PD na úpravu a rozšíření skládky Borová
a schvaluje doporučit ZO schválit odkoupení cca 1 520 m2 na rozšíření skládky,

j) rozšířit sběr další komodity tříděného sběru o kartónové obaly zkušebně od dubna
2006 prostřednictvím žlutých pytlů a firmy Remondis Studénka,
k) upravit provozní dobu Obecního úřadu Bolatice od 30. 1. 2006 v úterý od 700 hod.
do 1530 hod. a ve čtvrtek od 700 hod. do 1500 hod..
Rada obce Bolatice po projednání
ukládá
273/77 starostovi obce připravit veškeré podklady pro přijetí dotace ze státního rozpočtu
na výstavbu tělocvičny ZŠ.
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274/77 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e)

poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 500,- Kč pro bolatickou občanku na její
účast v projektu Sociálně rehabilitační rekondice vozíčkářů pro Ozdravný pobyt pro
těžce tělesně postižené, či jinak handicapované pořádané Ostravskou organizací
vozíčkářů ve dnech od 8. 7. do 15. 7. 2006 ihned po schválení rozpočtu obce
Bolatice (březen 2006),

ch) požádat o vyjádření k pokácení 5 ks stromů v areálu FK Bolatice Agenturu ochrany
přírody a krajiny v Ostravě a Městský úřad Kravaře, odbor ŽP a do vyjádření těchto
orgánů odložit rozhodnutí o pokácení stromů,
k) předložit žádost fy DAJPP, s. r. o., Průmyslová 1, Bolatice o vyjádření obce
Bolatice k výstavbě benzínové čerpací stanice v areálu fa DAJPP k projednání ZO,
l) zaslat na HZS MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39 písemné stanovisko, že
obec Bolatice počítá u JPO II SDH Bolatice se zabezpečováním pohotovosti v roce
2007 finanční částkou 350 000,- Kč z toho dotace na pohotovost 150 000,- Kč,
m) uzavřít Smlouvu mezi obcí Bolatice a Školou manažerského rozvoje, s. r. o.,
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec o zajištění praxe pro členy kurzů
pořádaných Školou manažerského rozvoje na dobu platnosti akreditace školy
provádět uvedený program tj. do 30. 9. 2008, vždy po předchozí vzájemné dohodě,
n) Zápis ze závěrečného projednání inventarizace hospodářských prostředků za rok
2005 u Obecního úřadu Bolatice a organizací řízených ve smyslu vyhlášky
o inventarizaci, vyhlášky o účetnictví a dalších zákonů.
278/78 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Lipovská 21, Opava 6 poskytnout
sponzorský dar 2 500,- Kč na činnost organizace ihned po schválení rozpočtu obce,
d) smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi obcí
Bolatice a firmou Connex Morava, a.s, Vítkovická 2, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
a Koordinátorem ODIS s. r. o., Na Hradbách 1440/16, Ostrava-Moravská Ostrava
s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 s výší dotace - úhrady prokazatelné ztráty
76 380,- Kč s tím, že smlouva bude podepsána až po schválení rozpočtu obce
na rok 2006,
g) plán investic na rok 2006 pro ZŠ a MŠ Bolatice v celkové výši 354 064,60 Kč s tím,
že zůstatek Fondu reprodukce k 1. 1. 2006 je 193 767,60 Kč.
Odpisy 2006 jsou ve výši 160 297,- Kč,
h) doporučit ZO schválit hospodaření obce Bolatice za rok 2005,
ch) doporučit ZO schválit návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2006 jako vyrovnaný
s příjmy a výdaji ve výši 111 914 000,00 Kč.
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280/79 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) poděkovat Policii ČR Kravaře za spolupráci a požádat Policii ČR o další úzkou
součinnost při sledování trestné činnosti a při dopravních přestupcích řidičů,
Zprávu o bezpečnostní situaci zveřejnit ve zpravodaji a výroční zprávě starosty
obce,
ch) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 002RS-VO/01-12-2001 o provozování zařízení
veřejného osvětlení mezi obcí Bolatice a firmou EVi Energetika Vítkovice,
Ostrava, kterým se navyšuje dohodnutá roční cena 356 304,- Kč o míru inflace
(1,9 %), o navýšení spotřeby elektrického energie u nových světel VO na novou
cenu 388 676,- Kč bez DPH/ročně s platností od 1. 2. 2006 a předložit na vědomí
ZO.
282/80 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
b) vyjádření ministra zemědělství ČR, Ing. Jana Mládka, CSc., Praha k naší žádosti
ze dne 30. 1. 2006 ve věci prověření převodu pozemků parc. č. 1419/1 a části
pozemku parc. č. 2741/1 k. ú. Bolatice, o které obec požádala Pozemkový fond.
284/80 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) smlouvu č. Z_S14_12_8120001067 o podílu žadatele na nákladech provozovatele
spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, případně smlouvy
o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 a obcí Bolatice, kterou se provozovatel zavazuje
zajistit přeložku 3 ks sloupů NN dle ceny stanovené výběrovým řízením,
h) zapojení obce Bolatice do humanitární sbírky vyhlášené Diakonii Broumov
a schvaluje příspěvek obce Diakonii Broumov na dopravu ve výši 2 000,- Kč,
o) podporu účasti obce Bolatice na výstavě „Polsko-český veletrh podnikání“
v Glubčicích v Polsku.
286/81 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
h)

Protokol o definitivním přiznání podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci Kanalizace a ČOV Bolatice-Borová.

287/81 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h) mimořádný příspěvek ve výši 19 999,- Kč jedné z obcí postižené povodněmi
na Moravě a požádat Římskokatolickou farnost o uspořádání sbírky na pomoc obci
postižené povodněmi.
292/82 - Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) poskytnout sl. K. Adamcové, Hornická 390/5, Bolatice příspěvek na pořízení
invalidního vozíku s tím, že se sl. K. Adamcová zaváže neprodat invalidní vozík třetí
osobě,
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k) podání žádosti o dotaci obce Bolatice na rekonstrukci budov ZŠ Bolatice
u Ministerstva financí a u Parlamentu ČR,
l) půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení v celkové částce 820 000,- Kč s tím, že
každému z žadatelů bude přiznána pouze jedna půjčka na jednu stavební úpravu
rodinného domku.
293/83 – Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na dodávku stavebních prací na akci „Nová
tělocvična ZŠ Bolatice“ ze dne 28. 4. 2006.
294/83 - Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) výsledné pořadí nabídek výběrového řízení na akci „Nová tělocvična ZŠ Bolatice“,
d) uzavřít smlouvu na provedení díla stavby „Nová tělocvična ZŠ Bolatice“ s vítězným
uchazečem firmou HOCHTIEF VSB a. s., Primátorská 36/323, 180 00 Praha 8, IČ:
46678468.
295/84 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
f) informaci starosty obce o služební cestě do Prahy dne 11.5.2006 na jednání
s CzechInvestem ve věci dotace na dokončení infrastruktury prům. zóny Bolatice.
296/84 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
i)

vyhlášení záměru o prodeji pozemků parc.č. 1419/11,1061/3, část parc.č.1061/6
k.ú.Bolatice na výstavbu rodinných domů s tím, že budoucí vlastník pozemku musí
zahájit výstavbu RD nejpozději do 31.12.2009 a že zájemce o pozemek navrhne
cenu za pozemek,

j) služební cestu starosty a ing. R. Herudka do Prahy dne 11. 5. 2006 na jednání s
CzechInvestem ve věci dotace na dokončení infrastruktury prům. zóny Bolatice.
297/85 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
i) dopis z Parlamentu ČR – poslanecké sněmovny, ing. Miloslava Vlčka, předsedy
rozpočtového výboru se sdělením k žádosti o dotaci na rok 2007 na akci
„Rekonstrukce objektů ZŠ Bolatice ve výši 21 mil. Kč.
298/85 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) uzavřít Smlouvu o dílo na inženýrskou činnost na stavbu „Novostavba tělocvičny
se sociálním zázemím ZŠ v Bolaticích“ mezi obcí Bolatice a firmou DK 1 – Daniel
Kozel, Mírová 7, Bolatice v celkové ceně 163 000,- Kč + 19 % DPH,
h) objednání vyhotovení kamerového systému před budovu DOS v Bolaticích u firmy
NEXT SECURITY OSTRAVA, Slévarenská 427/22, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
za cenu cca 77 000,- Kč včetně DPH, dle nabídky firmy NEXT ze dne 18. 5. 2006,
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i)

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Příčná a část
ul. Luční“ formou výzvy k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění a oslovit firmy
ODS Ostrava, Silnice Morava, Strabag Ostrava, DSF Rychtář Březová,
ing. Vít Lesák, Opava,

ch) spolupodílení se obce na financování vybudování kryté zastávky na vlakovém
nádraží pro cestující ve výši max. 50 % nákladů, popř. max. 40 000,- Kč.
302/86 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e)

žádost fy AZPEK, s. r. o. Bolatice, Sokolovská 865 o povolení umístění přístavby
sociálního zařízení pekárny na pozemcích p. č. 689/1 a 689/2 ve vzdálenosti 1 m
od hranice pozemku obce Bolatice – parc. č. 690/1 k. ú. Bolatice,

n) podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů
ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání na projekt obce
Bolatice „Výstavba infrastruktury průmyslové zóny Bolatice – u hřiště – evidenční
číslo projektu 1.2.R/152.
305/87 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace
ul. Nová“ firmě Strabag, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod
Ostrava, oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, která předložila
nejvýhodnější nabídku a s nejnižší cenovou nabídkou za provedení díla,
l) účast dvou zástupců obce na semináři pro začínající členy NSZM v Litoměřicích
ve dnech 11. – 14. 7. 2006 a schvaluje úhradu nákladů spojených s pobytem
na semináři.
307/88 Rada obce Bolatice po projednání
ukládá
starostovi obce projednat možnost dotace přímo s hejtmanem MSK a požádat MSK o
informaci, jaké pobídky kraj poskytl na přípravu průmyslových zón a podnikatelských
aktivit v letech 2002 – 2006 s tím, že obec Bolatice uhradí náklady za poskytnutí
informace.
311/89 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) přidělit veřejnou zakázku na akci „Oprava místní komunikace ul. Příčná a část ul.
Luční“ firmě Silnice Morava, s. r. o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,
l) předložit ZO ke schválení podat přihlášku obce Bolatice do Místní agendy 21 a do
Ligy NSZM.
m) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a firmou Hochtief VSB a.s., Primátorská 36/323,
180 00 Praha 8 – Libuš na provedení „Oprav sociálního zařízení MŠ Bolatice“ v ceně
díla 400 000,- Kč včetně DPH.
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313/90 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

příspěvek paní Ritě Kramářové, Hlučínská 65/176, Bolatice na zakoupení
elektrického vozíku pro tělesně postižené s tím, že finanční částka bude
poskytnuta po předložení faktury či dokladu o úhradě vozíku,

e)

předložit ZO ke schválení změnu katastru obce Bolatice, kterou by se z katastru
obce Bohuslavice do katastru Bolatic převedly pozemky, na kterých se nachází
ČOV Borová, popř. i Hřebčín na Borové,

p)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Bolatice a firmou Hochtief VSB a.s.,
Primátorská 36/323, 180 00 Praha 8 – Libuš na provedení „Opravy sociálního
zařízení MŠ Bolatice, kterou se hodnota realizovaného díla zvýší o cca 150 000,Kč (výměna oken).

315/91 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
j) zaslání žádosti obce Bolatice České spořitelně a.s. o změnu splátkového kalendáře
u úvěru č. 1250/05/LCD s tím, že splátkový kalendář splátek úvěru bude
v roce 2006 – 1 mil. Kč, v roce 2007 – 1 mil. Kč, v roce 2008 – 3 mil. Kč, ostatní
splátky zůstanou nezměněny a zaslat ČS a.s. také zdůvodnění změny splátek úvěru.
318/92 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

vyhlásit výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení v obci Bolatice ve
spolupráci s odbornou firmou RTS Brno, popř. jinými odbornými firmami.

320/93 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

uzavřít Smlouvu mezi obcí Bolatice a MSK Ostrava o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace pro jednotku SDH Bolatice na rok 2006 ve výši 34 100,- Kč na
nákup věcného vybavení a případné neinvestiční opravy požární techniky a
věcných prostředků požární ochrany,

ch)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 228/D80168/I/06 mezi obcí Bolatice a firmou
Hochtief, kterým se posune termín dokončení stavby tělocvičny do 15. 11. 2006,

i)

úhradu nákladů kampaně Týden zdraví v Bolaticích ve dnech 7. – 14. 10. 2006
ve výši cca 15 000,- Kč.

321/94 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
b) sdělení Českého červeného kříže Ostrava o předání Zlaté plakety MUDr. Janského
p. Jiřímu Bímonovi z Bolatic za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a doporučuje
starostovi obce pozvat p. Bímona na OÚ a poděkovat mu za bezpříspěvkové odběry
krve.
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322/94 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) nájemci koupaliště p. S. Mikulenkovi, Záblatská 682/33, 713 00
Ostrava-Heřmanice povolit přestavbu stávajících prostor fitness na ubytovací
prostory na své náklady na základě stavebního povolení a bez nároku na zápočet
nájemného,
f) p. S Mikulenkovi, Záblatská 682/33, 713 00 Ostrava-Heřmanice povolit opravu
sprch v prostorách fitnes v zimě 2006/2007 na vlastní náklady (max. 60 000,- Kč)
s tím, že p. Mikulenkovi musí zápočet za pronájem pro rok 2007 schválit ZO. Dále
sdělit p. S Mikulenkovi, že Rada obce předloží jeho žádost o zápočet nákladů ve
výši 105 000,- Kč zastupitelstvu obce na zasedání v prosinci 2006,
ch) p. Mgr. D. Tielové, ředitelce ZŠ, finanční dar za práci pro obec, přípravu
družebních setkání, zajišťování programů na kulturní akce OÚ v minulých letech,
apod.,
k) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. B.0025 (původně V.0157) mezi obcí Bolatice a
Tchas spol. s r. o, Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, kterou se navyšuje
cena díla – inženýrské sítě v průmyslové zóně na celkovou částku 32 228 325,- Kč
bez DPH.
l) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24390314 mezi obcí Bolatice a firmou Serio,
s. r. o. Ostrava, kterým se navyšuje cena díla stavby ČOV o 151 000,- Kč bez DPH
za vícepráce na stavbě ČOV.
2/1

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) zveřejnit záměr o prodeji pozemků parc. č. 2741/16 k. ú. Bolatice,
o) úpravu cen od firmy Remondis za svoz a likvidaci v roce 2007 o 9 % a doporučuje
ZO schválit zvýšení cen za odpady i pro občany pro rok 2007,
r) smlouvu na provoz a údržbu VO mezi obcí Bolatice a EVi Energetika Vítkovice a.s.
na dobu neurčitou za podmínek stávající smlouvy o pronájmu a údržbě VO
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, popř. 12 měsíců a s cenou za provoz a údržbu VO ve
výši 388 676,- Kč bez DPH/rok.
s) úhradu nákladů (malé občerstvení + hudba) ve výši cca 15 000,- Kč)na setkání
s podnikateli dne 25. 11. 2006, jako poděkování za pomoc obci i místním spolkům.

5/2

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) požádat o vyjádření k nabídce firmy SMP Ostrava na provedení rekonstrukce
kotelen a zajištění jejich provozu členy Finančního výboru a poté pozvat zástupce
SMP na jednání RO,
ch) výpověď firmě PODA s. r. o, 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava a schválit připojení OÚ, knihovny a hasičské zbrojnice k internetu u firmy
Ing. Martin Lampa, Závada 65 - BOLATICE.NET.

7/3

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

p. Tomáši Loskotovi, Padoly 32, Bolatice bezplatný pronájem sálu KD Bolatice
ve dnech 26. – 30. 12. 2006 za účelem konání soutěže v počítačových hrách
LAN-party s tím, že zajistí na své náklady hrubý úklid pronajatých prostor,
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10/4

h)

příspěvek firmě iOpavsko.cz ve výši 928,- Kč/rok pro rok 2007 na provoz
zpravodajského serveru iOpavsko.cz s tím, že firma bude na svých stránkách
prezentovat akce v obci a informace o obci,

ch)

sdělit předsedkyni ing. O. Sýkorové, že Rada obce Bolatice již dne 17. října 2006
schválila bezplatný pronájem sálu pro Benefiční akci pro Nadaci prof.
Hejdovského a dne 28. listopadu 2006 schválila také finanční příspěvek ve výši
3 000,- Kč na zakoupení občerstvení pro účinkující.

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

vyhlášení výběrového řízení na nového zaměstnance Stavebního úřadu Bolatice
za podmínek – vzdělání SŠ stavební, praxe v oboru vítána.

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Ve starém volebním období v roce 2006 se uskutečnilo 5 jednání ZO, jedna pracovní schůzka,
na kterých se projednalo více jak 140 bodů.
Účast na zasedáních, na pracovním jednání
Mgr. Herbert Pavera
6
Karel Kupka
4
Daniela Langrová
5
Bc. Kristina Adamcová
6
Ing. Josef Ricka
6
Kristina Jochimová
5
Karel Ostárek
6
Ing. Pavel Bezděk
6
Ing. Jiří Kupka
5

Mgr. Josef Neuwirth
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

6
6
6
4
6
5
5
4

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, služební cesty, pracovní jednání
V novém volebním období v roce 2006 se uskutečnila 3 jednání, na kterých se projednalo 80
bodů.
Za celý rok 2006 bylo na zasedáních ZO projednáno na 220 bodů!
(V roce 2005 se na jednáních zastupitelstva projednalo přes 140 bodů).
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
MUDr. Renáta Kupková
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Daniela Holleschová
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

3
3
3
3
2
3
3
3
3

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

Důvod nepřítomnosti - dovolená
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3
3
3
2
3
3
3
3

3.2.2. Z jednání zastupitelstva obce
88/21 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) výsledky hospodaření obce za rok 2005 s příjmy ve výši 64 434 050,86 Kč a výdaji
ve výši 59 792 150,50 Kč,
d) výsledky hospodaření obce za rok 2005 s příjmy ve výši 64 434 050,86 Kč a výdaji
ve výši 59 792 150,50 Kč,
ch) vstup obce Bolatice do Národní sítě Zdravých měst a obcí ČR a schvaluje úhradu
základního příspěvku a povinného příspěvku za účast v síti NSZMO,
k) odkoupení cca 1 520 m2 pozemků od vlastníků pozemků na rozšíření skládky za
cenu odhadní, popř. 35,- Kč/m2,
q) sdělit firmě DAJPP, s . r. o., Průmyslová 1, Bolatice, že obec Bolatice nemá
výhrady vůči plánované výstavbě benzínové čerpací stanice v areálu fa DAJPP
na parc. č. 2741/40 k. ú. Bolatice při dodržení veškerých bezpečnostních,
stavebních a hygienických norem.
91/22 - Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) Smlouvu č. 02750411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky mezi obcí Bolatice a SFŽP ČR, kterou se obci Bolatice poskytne
ze SFŽP ČR podpora ve výši 19.282.320,- Kč a půjčka ve výši 6.427.440,- Kč
(úročená 1,5 %) na realizaci akce „Čistírna odpadních vod a kanalizace Bolatice,
okres Opava, Moravskoslezský kraj,
e)

Smlouvu o dílo č. 08 285 10/06 mezi obcí Bolatice a firmou EUROTRADE
IMPORT - EXPORT s. r. o. na dodávku a montáž vnitřní fólie velkého a malého
bazénu včetně dodávky a montáže souboru zařízení.

93/23 - Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) sdělit Krajskému úřadu MSK, že obec Bolatice nesouhlasí se změnou správního
obvodu Stavebního úřadu Bolatice, nadále chceme mít ve své obvodové
působnosti katastr obce Bělá i s ohledem na zájem obce Bělé,
e) uzavřít smlouvy mezi obcí Bolatice a KÚ MSK, 28. října 117, Ostrava o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MSK ve výši 150 000,- Kč na výdaje
spojené s činností jednotky SDH Bolatice – JPO II,
f) závěrečný účet obce Bolatice za rok 2005 s přílohami dle soupisu s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
ch) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o. za rok 2005 a ztrátu
hospodaření za rok 2005 ve výši 201 772,12 Kč ponechat jako ztrátu min. období,
která se srovná v příštím roce.
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95/24 - Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši cca 2 mil. Kč na dofinancování
výstavby infrastruktury průmyslové zóny Bolatice – U Hřiště,
g)

žádost firmy DROP – Roman Žižka, Masarykova 142, Chuchelná o prodej
3 500 m2 pozemku v průmyslové zóně pro podnikání v oboru kovoobrábění
a autodopravy za cenu 73,- Kč/m2 s tím, že firma přispěje finanční částkou
150,- Kč/m2 na vybudování dalších inženýrských sítí se splatností 73,- Kč/m2 při
podpisu smlouvy, příspěvek na vybudování sítí ve výši 77,-Kč/m2 do 30. 6. 2007
a 73,- Kč/m2 do 30. 6. 2008.
Obec se také zavazuje, že v případě, že nebude muset budovat další sítě
v průmyslové zóně, vrátí firmě DROP příspěvek na vybudování inženýrských sítí,
popř. jeho alikvotní část.
Obec prodá pozemky firmě DROP také za podmínky, že firma bude mít min.
po dobu 7 let v průmyslové zóně min. 51 % své činnosti – výrobní činnost
spadající do OKEČ 15-36. V opačném případě by firma musela zaplatit smluvní
pokutu ve výši 1. mi. Kč,

h)

žádost firmy Valdis Kravaře, Kostelní 3330/2 Kravaře o nákup pozemků
v průmyslové zóně o výměře cca 12 200 m2 dle schématu fy DK 1 Kravaře –
varianta „U“ pro vybudování provozně výrobního areálu za cenu 73,- Kč/m2 s tím,
že firma přispěje finanční částkou 150,- Kč/m2 na vybudování dalších
inženýrských sítí se splatností 73,- Kč/m2 při podpisu smlouvy, příspěvek na
vybudování sítí ve výši 77,-Kč/m2 do 30. 6. 2007 a 73,- Kč/m2 do 30. 6. 2008.
Obec se také zavazuje, že v případě, že nebude muset budovat další sítě
v průmyslové zóně, vrátí firmě Valdis příspěvek na vybudování inženýrských sítí,
popř. jeho alikvotní část. Obec prodá firmě Valdis pozemky také za podmínky, že
firma bude mít v průmyslové zóně min. po dobu 7 let 51 % své činnosti – výrobní
činnost spadající do OKEČ 15-37.
V opačném případě by firma musela zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 mil. Kč.
p) vyhlášení záměru o prodeji pozemku p. č. 2741/63 k. ú Bolatice po podpisu
smlouvy s Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/1, Praha 3 (obytná zóna
min. 300,- Kč/m2,, výstavba do 31. 12. 2009, úhrada za pozemek při podpisu
smlouvy o budoucí smlouvě, bytové domy – min. 70,- Kč/m2,, výstavba
do 31. 12. 2009, úhrada za pozemek při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě,
zafinancování některých komunikací, inženýrských sítí, parkovišť.

97/25 - Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
b) hodnotící zprávy o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru, osadního
výboru, komise pro občanské záležitosti, komise mládeže, sportu a pro volný čas,
komise sociálnía zdravotní za minulé volební období a zápis z jednání finančního
výboru ze dne 2. 10. 2006,
d) Hodnotící zprávu starosty obce za uplynulé období.
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98/25 - Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) úpravu rozpočtu obce dle Návrhu č. 1 úpravy rozpočtu jako vyrovnaný s příjmy
a výdaji ve výši 109 672 033,- Kč,
l) objednání projektové dokumentace na zhotovení nové komunikace ve velké části
průmyslové zóny „U hřiště“ u firmy DK 1 – ing. D. Kozel za cenu cca 200 000,Kč,
o) podat individuální projekt obce Bolatice „Rekonstrukce objektů Základní školy
Bolatice“ do Finančního mechanismu EHP/Norsko, schvaluje spolufinancování
projektu ve výši min. 15 % celkových nákladů projektu, což představuje
291 737 €, prostřednictvím úvěru u banky (Česká spořitelna, a.s.).
3/1

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
ř)

6/2

uzavřít Kupní smlouvu mezi obcí Bolatice a obcí Brumovice na prodej
hasičského vozu značky TATRA 138, CAS 32 za cenu 50 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
starostovi obce sjednat mezi svátky schůzku s p. Mikulenkou, nájemcem koupaliště,
za přítomnosti členů ZO - Ing. Josefa Kurky, Ing. Pavla Bezděka ohledně investic
vložených na koupališti a o zvýšení nájemného.

7/2

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e)

přijetí zvýšeného kontokorentu z původní částky 2 mil. Kč dle Smlouvy
o kontokorentním úvěru č. 828-206/2006 ze dne 1. 6. 2006 na částku 4 mil. Kč se
zachováním všech dalších ujednáních této úvěrové smlouvy a schválit použití
kontokorentu při platbě faktur a úvěru na konci roku 2006,

h) prodej části pozemku parc. č. 2741/63 k. p. Bolatice o výměře 7 668 m2 firmě
Společnost ekonomických poradců s. r. o., Smetanova 8, 602 00 Brno za cenu 70,Kč/m2 s tím, že firma uhradí cenu za pozemek při podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, nejpozději však do 28. 2. 2007, dále se firma zaváže u každého
plánovaného třípodlažního domu s 15 byty vybudovat 12 parkovacích míst, dětské
hřiště, zeleň, zahrádky a samostatné parkoviště pro všechny domy a dále se firma
zaváže, že byty neprodá firmám zastupujícím sociálně slabé rodiny,
ch) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce Bolatice na rok 2007
v podobě 1/12 provozních nákladů rok 2006 měsíčně na provoz obce, ZŠ apod., na
nezbytné výdaje spojené s úhradou služeb provedených TS Bolatice (rekonstrukce
sociálek v KD v části kina, oklepání omítek ve sklepě zdravotního střediska, údržba
stromů na alejích, opravy vodoměrů, oprava bytu na ul. Družstevní, atd.), platba
hotovosti členů JPO II SDH Bolatice a rozestavěných staveb v obci,
i) p. S Mikulenkovi, nájemci koupaliště povolit opravu sprch v prostorách fitness
v zimě 2006/2007 na vlastní náklady (max. 60 000,- Kč) s tím, že p. Mikulenkovi se
tato investice započte za pronájem koupaliště.
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
9/3

Radě obce zajistit provedení výběrového řízení malého rozsahu a obeslat s nabídkou
na zpracování geometr. zaměření vodovodní a kanalizační sítě min. tří firem.

10/3

Radě obce zajistit objednání a zajištění výběrového řízení na dodávku služeb včetně
stavebních prací na rekonstrukci kotelen a vytápění kotelen v DOS, KD, ZŠ a MŠ
a zajistit výběr firmy, která uskuteční výběrové řízení.

11/3

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) změnu rozpočtu obce Bolatice dle rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2006 s příjmy
a výdaji ve výši 110 278,04 mil. Kč,
f) objednání příběhu obce Bolatice (film) dle záměru projektu MgA. Mgr. M. Skláře za
cenu 100 000,- Kč u pana MgA. Mgr. Marka
Skláře, Jasanová 1, Bolatice,
h) záměr pořídit Strategický plán rozvoje obce Bolatice,
i) vyhlášení dvoustupňového výběrového řízení na dodávku služeb – vytápění
objektů a stavebních prací – rekonstrukce kotelen pro kotelny obce Bolatice
kotelnách domu obchodu a služeb, kulturním domě a v základní a mateřské škole,
j) objednání výběrového řízení na dodávku služeb včetně stavebních prací u firmy
zabývající se výběrovými řízeními,
p) zapojení obce Bolatice do projektu regionální internetové televize u zhotovitele
Universal Productions Ltd., se sídlem Tower Gridge BusinessComplex,
100 Clements RD, Block J. Suite 212, SE16 4DG, Londýn GB, prostřednictvím
firmy Universal Productions Limited, organizační složka, se sídlem Bystré 1323,
Frenštát pod Radhoštěm dle návrhu smlouvy o dílo č. 200 001 na částku
7 854 ,- Kč/rok s DPH (tj. 654,50 Kč/měsíc s DPH) s tím, že obec bude hradit cenu
měsíčně dle předložených faktur.

3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva 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
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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 (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 loňském roce se uskutečnily celkem čtyři jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

4
3
4
4
4
4
4

Na ustavujícím zasedání ZO dne 6. 11. 2006 byl schválen nový člen komise finanční p. ing.
Josef Kurka, ostatní členové výboru byli opětně zvoleni také 6. 11. 2006.
Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, Pavel Koch – ředitel TS Bolatice, členové RO Bolatice , ing. Bjalek-zástupce
SMP
Na 1. jednání
- Projednání rozboru hospodaření obce Bolatice za rok 2005
- Projednání Rozpočtu obce Bolatice na rok 2006
- Projednání fungování TS Bolatice
- Uložení suti na skládce Borová
Na 2. jednání
- Hospodaření TS Bolatice za rok 2005
- Informace o auditu za rok 2005
- Plnění rozpočtu obce a období 01-05/2006
- Informace o postupu prací na stavbách v obci
- Informace o jednání se zahraničními investory, o pozemcích v PZ
Na 3. jednání
- Hospodaření TS za 3. čtvrtletí 2006
- Kontrola plnění rozpočtu obce a projednání změn rozpočtu
Na 4. jednání
- Kontrola plnění rozpočtu obce a projednání změn rozpočtu
- Rekonstrukce plynových kotelen provozovaných obcí
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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 2006 se uskutečnila celkem tři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

PaedDr. Josef Drozd
Richard Sněhota
Josef Boček
Ing. Jiří Kupka
Richard Vehovský
Kristina Bolacká
Eva Michalíková
Eliška Vitásková

3
3
1
3
1
2
2
2

Na ustavujícím zasedání dne 6. 11. 2006 byl Zastupitelstvem obce schválen Kontrolní
výbor ve stejném složení členů jako v minulém volebním období.
Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Mgr. H. Pavera – starosta obce, p. S. Mikulenka – nájemce koupaliště,
Na 1. jednání
- Kontroly v obci v roce 2005
- Hospodaření, zadluženost a rozpočet obce
- Informace o koupališti – jednání s fy Tchas
- Příprava činnosti výboru
Na 2. jednání
- Kontrola prací a příprava koupaliště k provozu
Na 3. jednání
- Kontrola prací na ČOV v Bolaticích
3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2005 celkem tři jednání Osadního výboru.
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Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Eliška Hřibková
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Vilém Kerlín

3
3
2
1
3
1
2

Na ustavujícím zasedání ZO dne 6. 11. 2007 byly schváleny novými členy Osadního
výboru p. Kristina Stočková a p. Simona Adamcová místo p. Elišky Hříbkové a p. Viléma
Kerlína, ostatní členové výboru zůstávají ve stejném složení jako v minulém volebním
období.
Na 1. jednání
- Zhodnocení akcí za rok 2005
- Příprava maškarního plesu pro děti
- Plán akcí na rok 2006
Na 2. jednání
- Příprava oslav 220. let založení Borové
- Setkání účastníků Borovských her
Na 3. jednání
- Příprava akce Setkání s důchodci
- Oslavy 220.let založení Borové
3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti: - řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků
Náplň činnosti:
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
Komisi k projednávání přestupků došlo v roce 2006 celkem 26 přestupků (7 postoupeno pro
nepříslušnost jinam, 3 odloženy). Z toho zpracovala KKPP 16 přestupků. Příkazem o uložení
sankce rozhodla ve 3 případech, u 4 případů rozhodla v blokovém řízení, zastavením řízení ve 3
případech, 6 přechází do období roku 2007.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve všech 6 případech, nevymožená
nezůstala za rok 2006 ani 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
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Rada obce schválila dne 14. 11. 2006 nového člena přestupkové komise p. Aleše Theuera,
ostatní členové výboru zůstávají ve stejném složení, jako v minulém volebním období.
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) Doporučení na přidělení bytů na ul. Družstevní a v DPS
Účast na jednáních
V roce 2006 se uskutečnily celkem čtyři jednání Komise sociální a zdravotní. .
Předseda:
Členové:

Kristina Jochimová
Bc. Kristina Adamcová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda

4
4
3
4
4

Rada obce schválila dne 14. 11. 2006 nové členy komise sociální a zdravotní p. Editu
Kurkovou a p. Simonu Adamcovou, ostatní členové výboru zůstávají ve stejném složení,
jako v minulém volebním období.
Na 1. jednání
- Sociální problematika v obci
- Problémová mládež a děti
Na 2. jednání
- Sociální poměry v rodině
- Problémová mládež a děti
- Vyjádření členů komise k žádostem o přidělení bytu v DPS
Na 3. jednání
- Vytipování problémových rodin
- Přehled služeb sociální a zdravotní péče pro starší občany
Na 4. jednání
- Vytýčení cílů v práci komise
- Příprava exkurze do Domovů důchodců v Hlučíně a Kravařích
- Projednání návrhu na vyplacení jednorázového peněžitého příspěvku občanovi
- Vyjádření členů komise k žádostem o přidělení bytu na ul. Družstevní
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3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Rozsah působnosti: - kulturní a společenská činnost
Náplň činnosti:
a) Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti,
b) Navrhuje odměny pro jubilanty a nově narozené občany obce a navštěvuje tyto
občany,
c) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Předsedkyně:

Jarmila Mlýnková,
3
(od 14. 11. 2006 členka)
Karel Ostárek (od 14. 11. 2006)
3
Alena Böhmová
3
Ingrid Nováková
2
Karel Ostárek
3
Petr Skiba
2
Gabriela Bočková
3
Daniela Holleschová (od 14. 11. 2006)

Členové:

RO schválila dne 14. 11. 2006 novou členku komise pro občanské záležitost p. Danielu
Holleschovou, předsedou se stal p. Karel Ostárek, ostatní členové výboru zůstávají ve
stejném složení, jako v minulém volebním období.
Komise se setkala v roce 2006 celkem 3x.
Na 1. jednání
- komise připravila plán práce a akcí
- rozdělení návštěv u občanů slavících výročí
- zajištění a pomoc při pořádání obecního plesu a Bálu Hlučínska
Na 2. jednání
- příprava a organizace Vítání jara a Kácení máje
Na 3. jednání
- organizace a příprava Bolatických dožínek
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS V ROCE 2005
a)
b)
c)
d)

Akce pro mladé občany – Klub volného času, filmové festivaly, besedy, výstavy
Rozhovory s mladými lidmi
Příprava soutěží – olympiády pro veřejnost
Kontrola, prohlídka sportovišť a míst určených pro mládež

Účast na jednáních
V roce 2006 se uskutečnily dvě jednání Komise mládeže, sportu a pro volný čas a někteří
členové komise se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Veronika Slivková
Lucie Mlýnková

2
1
1 v roce 2006 ukončila svou činnost
v komisi
2
2
2
1

Radek Kotík
Kamil Lasák
Petr Mikulčák
Václav Bečica
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RO schválila dne 14. 11. 2006 nové členy komise mládeže, sportu a pro volný čas –
předseda Mgr. H. Pavera, členové R. Kotík, Mgr. P. Rzehanek, H. Seidlová. Další členové
komise budou doplněni.
Jednání komise dne 3. 4. 2006
- projednání plánu činnosti v roce 2006
(filmové festivaly, hudební festival Bolatický Hlukfest, výstava „Moje droga“, beseda
s mládeží, kontrola dětských hřišť, informace o mladý a úspěšných lidech ve
Zpravodaji, návštěva Klubu volnočasových aktivit)
Jednání komise dne 27. 9. 2006
- informace o návštěvě ELIM
- informace o návštěvě dětských hřišť a sportovišt
- hodnocení práce komise, doporučení aktivit pro další činnost komise

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 11 (1 - sekretariát, 1 - zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura, 1 - matrika, 2 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka,
mzdová účetní, 1 – správce počítačové sítě, 2 - stavební úřad, 1 – uklizečka ).
Dále u OÚ v roce 2006 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo 133
osob, z toho 18 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních
a záchranných prací při zásahu.
Velký počet zaměstnaných osob byl způsobem zaměstnáním občanů do volebních komisí, při
roznášení volebních lístků.
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, pasy,...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, J. Gratzová.
Milada Bortlíková

- ekonom, účetní

Zástup za paní M. Bortlíkovou zajišťovala paní J. Gratzová.
Janetta Gratzová
Kateřina Mrovcová

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy ZO a RO, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a zástupce starosty
- zajišťuje zpracování zpravodaje
- provádí zápisy SOH, Sněmu SOH, vede agendu SOH

Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní M. Bortlíková.
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Eliška Vitásková

- referentka OÚ - hospodářka
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci

Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.
Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
- obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce

Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní E. Vitásková, paní M. Bochňáková (v oblasti
kultury).
Ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především organizací)
Zástup za pana ing. M. Selingra zajišťuje pan P. Ricka.
Petr Ricka

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především občanů)

Zástup za pana P. Ricku zajišťuje pan ing. M. Selingr.
Ing. Radim Herudek - samostatný referent
- správce počítačové sítě
- internetové stránky obce
- zpracování žádostí o dotace
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,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
Zástup za paní E. Hanzlíkovou zajišťuje p. M. Tvarůžková.
Marie Tvarůžková

- knihovnice
- 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.

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
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4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/8

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/10

Milada Bortlíková

ÚSO

10/12

Janetta Gratzová

ÚSO

8/9

Petr Ricka

ÚSO

9/10

VŠ

10/12

Eliška Vitásková

ÚSO

8/12

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/11

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/8

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/4

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/3

ÚSO

6/12

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Ing. Miroslav Selingr

Marie Tvarůžková

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance
Eva Hanzlíková

Datum

Místo

Název školení

29.3. 2006 Opava
4.10. 2006 Opava

Marcela Bochňáková

23.2.2006
23.6.2006
29.6.2006
1.12.2006

MěÚ Kravaře
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava

19.1.2006

Frýdlant
nad Ostravicí

Mgr. Herbert Pavera

3.3.2006 Třanovice
22.6.2006 KÚ Ostrava
11.7. Litoměřice
14.7.2006
7.11.2006 Opava

Eliška Vitásková

29.11. 30.11.2006
14. 12.2006
11.1.2006
24.1.2006
13.6.2006

Hlučín
Ostrava
Opava
Opava
Opava
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E-government, poskytování informací z oblasti
veřejné a státní správy
Alternativní metody sebepoznání se zaměřením na
získání manažerských a marketingových
dovedností
Porada matrikářek
Seminář „Problematika EO a správní řízení“
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Seminář o státní podpoře úspor energie, využití
obnovitelných zdrojů energie v rámci výstavy
Infothemra
Seminář k programům
Seminář k legislativě v oblasti životního prostředí
Letní škola Národní sítě zdravých měst
Jak zapojit úřad do realizace projektu zdravých
měst, Místní agendy 21
Seminář k evropským fondům pro venkov
- LEADR +, LEADER ČR
Příprava, tvorba a realizace strategických plánů
obcí a mikroregionů
Veřejné zakázky v praxi
Zdaňování mezd a platů v roce 2006
Roční zúčtování mezd
Nemocenské pojištění od 1.1.2007

Gabriela Bočková

Milada Bortlíková

Ing. Miroslav Selingr

Petr Ricka

23.11.2006
19.5.2006
13.6.2006
12.9.2006
7.4.2006
15.6.2006
26.10.2006
12.12.2006
7.4.2006
27.-28.4.2006
26.5.2006
15.6.2006
18.-20.10.
2006
2.-3.11.2006
7.4.2006
27.-28.4.2006
26.5.2006
15.6.2006
18.-20.10.
2006
2.-3.11.2006

Ing. Radim Herudek
3.3.2006
6.3.2006
2.5.2006
4.5.2006
26.9.2006
27.9.2006

Janetta Gratzová
Martin Bortlík

Opava
KÚ Ostrava
Bolatice
KÚ Ostrava
Kravaře
Kravaře
Ostrava
Opava
Ostrava
Kravaře
Ostrava
Ostrava

Nový Zákoník práce
Seminář k výherním hracím přístrojům
Požární ochrana a bezpečnost práce
Konzultační den pro výkon přestupkové agendy
Konzultace k účetnictví
Konzultace k účetnictví
Rozpočtová skladba
Konzultace ke změnám v nové rozpočtové skladbě
Nový správní řád (500/2006 Sb.)
Nový správní řád (500/2006 Sb.)
Stavební zákon – starý (50/1970 Sb.)
Stavební zákon – starý (50/1970 Sb.)

Malenovice

Nový Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

Ostrava
Ostrava
Kravaře
Ostrava
Ostrava

Nový Stavební zákon a prováděcí vyhlášky
Nový správní řád (500/2006 Sb.)
Nový správní řád (500/2006 Sb.)
Stavební zákon – starý (50/1970 Sb.)
Stavební zákon – starý (50/1970 Sb.)

Malenovice

Nový Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

Ostrava
Třanovice
Podnikatelský
ikubátor
Ostrava
KÚ MSK
Ostrava
KÚ MSK
Ostrava
Hotel Atom
Ostrava
Dům kultury
města Ostravy
Opava
Slezská
univerzita
KVIC Ostrava

Nový Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

8.11.2006
29.11 MěÚ Hlučín
30.11.2006
Opava
13.12.2006 Slezská
univerzita
14.2.2006 KÚ MSK
1.6.2006 Opava
29.11 MěÚ Hlučín
30.11.2006

MAS Poodří – diskuse, ROP MSK
SROP – vzorové projekty
Seminář – mezikulturální rozdíly ČR - Korea
Konference – IT ve státní správě
Seminář INTERREG IIIA – zhodnocení iniciativy
Seminář FMP INTERREG IIIA – koneční
uživatelé
Seminář – Dotační programy OŠMS
Příprava, tvorba a realizace strategických plánů
obcí a mikroregionů
Seminář FMP INTERREG IIIA – koneční
uživatelé
Spisová služba
Spisová a archivní služba - aktuálně
Příprava, tvorba a realizace strategických plánů
obcí a mikroregionů

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2006 (2005):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 19 924,- Kč (2005 - 18 376,- Kč).
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4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2006

2005

2004

Narození dětí

50

43

43

Uzavřená manželství v Bolaticích

19

21

21

2

5

7

17

16

14

Uzavřená manželství mimo obec

15

16

23

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

42

44

32

29

58

63

893

808

840

Ověřeno opisů listin

880

780

842

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

228

218

168

80

112

87

Žádosti o vydání občanského průkazu

669

960

566

Žádosti o vydání cestovního pasu

383

415

456

Žádost o zapsání dítěte do cestovního pasu

28

13

24

Potvrzení o občanském průkazu

56

96

72

Poskytnuté údaje z informačního systému

22

13

23

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

73

43

87

Přihlášeno osob

68

43

66

Odhlášeno osob

50

49

48

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2002

4 164

3 516

648

k 31. 12. 2003

4 186

3 533

653

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

civilní
církevní

Žádosti o státní občanství ČR

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Zpracovala:
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Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
ROK
2006

2005

2004

Ohlášení drobných staveb - celkem

135

119

131

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

112

88

102

23

31

29

Územní rozhodnutí – celkem

105

109

70

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

77

73

47

28

36

23

Stavební povolení – celkem

61

61

54

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

46

43

10

15

18

14

Kolaudační rozhodnutí – celkem

77

71

81

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

54

47

53

23

24

28

Rozhodnutí o změně rozest. stavby – celkem

22

22

21

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

17

16

9

5

6

12

Rozhodnutí o změně účelu užívání – celkem

6

3

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

5

2

3

1

1

2

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

1

1

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

1

4

1

0

0

Pasport stavby – celkem

2

1

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

0

3

0

1

1

Ostatní rozhodnutí – celkem

31

17

20

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

14

13

13

17

4

7

Ostatní sdělení – celkem

24

33

21

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

11

17

11

13

16

10

Stížnosti – celkem

2

3

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

2

2

0

1

2

Žádost o informaci – celkem

3

3

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

1

4

1

2

4

Silniční rozhodnutí – celkem

43

49

30

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

37

39

17

5

10

13

43

Rozhodnutí o přestupku – celkem

0

0

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

1

0

0

0

Ostatní došlá pošta

205

270

229

a) Zpracováno podání

512

492

454

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

380

342

309

132

150

145

b) Ostatní podání celkem

205

270

229

Podání celkem

717

762

683

Celková rekapitulace

Zpracoval: Ing. Miroslav Selingr

4.3.3. Knihovna

2006
16 944
4 549
6 416
1 149
4 833
517
180
5 818
26 533

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
2005
16 624
4 372
6 234
1 131
4 887
517
177
5 824
27 187

Zpracovala:

2004
16 237
4 244
6 080
1 124
4 789
509
199
6 041
28 479

Eva Hanzlíková

4.3.4. Podatelna

Došla pošta
(žádosti, sdělení)
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem

2006

ROK
2005

2004

1 109

1115

1104

358

367

359

1 467

1482

1463

Zpracovala:

44

Janetta Gratzová

4.3.5. Přestupky
Komisi k projednávání přestupků došlo v roce 2006 celkem 26 přestupků (7 postoupeno pro
nepříslušnost jinam, 3 odloženy). Z toho zpracovala KKPP 16 přestupků. Příkazem o uložení
sankce rozhodla ve 3 případech, u 4 případů rozhodla v blokovém řízení, zastavením řízení ve 3
případech, 6 přechází do období roku 2007.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve všech 6 případech, nevymožená
nezůstala za rok 2006 ani jedna.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
ROK
2006

2005

2004

vyřízeno

10

13

25

uložení pokuty včetně blokové

6

7

19

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

1

0

1

zastavení řízení

3

0

2

návrhový přestupek

2

6

2

odložení věcí

3

6

1

Přestupky byly vyřízeny
- 6 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 2 500,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise bylo přijato celkem 3 x.
Stížnosti
V roce 2006 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2005 - 0

Zpracovala: Gabriela Bočková
4.3.6. Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je stále na velmi vysoké úrovni díky Obecnímu
úřadu Bolatice, spolkům, organizacím, místním podnikatelům a výborně fungující komisi pro
občanské záležitosti. V naší obci se uskutečnily všechny již tradiční akce, např. Obecní ples,
Vítání jara, Stavění a Kácení máje, Dožínky, koncerty dechové hudby, Den strašidel, atd.
Kulturní pořady
ROK

Kulturní pořady

2006
0

2005

2004

z důvodu
uzavření
divadla

3

3

2+

5

6

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

23

29

29

Zájezdy do divadel
Koncerty dechové hudby

+ Další koncerty dechové hudby podpořila obec v rámci spolkových oslav (Den dětí, Sportovní
slavnost, Myslivecká slavnost, hasičská slavnost).
Zpracovala: Gabriela Bočková
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4.4.

Zpráva Policie ČR
obvodní oddělení Kravaře o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok 2006

V uplynulém roce 2006 nedošlo v oblasti působnosti Obecního úřadu Bolatice a Obvodního
oddělení k žádným podstatným změnám.
Na úseku trestné činnosti je z uvedené tabulky zřetelné, že v porovnání s rokem 2005 došlo
k opětovnému nárůstu spáchaných trestných činů, ale i přes tuto skutečnost je zcela zjevný
meziroční postupný pokles, což je celorepublikový trend. U přestupků je počet skutků již
několik let stabilizovaný.

1997

Trestné
činy
36

1998

Úspěšnost v
%

25

Řidiči pod vlivem
alkoholu
2

49

28

4

1999

31

17

2

2000

31

25

2

2001

25

10

4

2002

26

73,1

13

65,1

3

2003

13

84,6

29

68,9

6

2004

27

85,2

21

57,1

2

2005

12

75

18

55,5

3

2006

18

77,8

21

66,6

4

Rok

Přestupky

Úspěšnost v
%

Za rok 2006 bylo v obci spácháno celkem 19 trestných činů a způsobená škoda touto
trestnou činností činí cca 283 000,- Kč. Z těchto trestných činů se podařilo objasnit
14 případů, což je 77,8 % úspěšnosti. Ve dvou případech nebyl pachatel občan obce. Z jejich
skladby vyplývá, že převažuje majetková trestná činnost.
Skladba spáchaných přestupků v roce 2006:
Počet
přestupků
7
10
4

Název přestupků

objasněny/neobjasněny

proti občanskému soužití

neobjasněn jeden

proti majetku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu (řidiči pod vlivem
alkoholu)

objasněny čtyři
objasněny všechny

Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2006 spácháno celkem 21 skutků a způsobená
škoda těmito přestupky činí cca 20 700,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem
14 skutků, což činí 66,6 % úspěšnosti. Pachatelé těchto přestupků byli ve většině případů
občané obce. Při řízení vozidla po předchozím požití alkoholického nápoje byli zjištěni 4 řidiči
a dva občané obce byli pro své protiprávní jednání dodáni k vystřízlivění na protialkoholní
záchytnou stanici.
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Skladba spáchaných trestných činů za rok 2006:
Počet
Název trestného činu
Majetkové
5
krádež prosté
1
krádež na osobě
1
krádež vloupáním do osobního automobilu
2
podvody
1
neoprávněné držení platební karty
1
neoprávněný zásah do práva k domu
Obecně nebezpečné
řízení motorového vozidla bez řidičského
1
oprávnění
Proti rodině a mládeži
2
zanedbání povinné výživy
Proti životu a zdraví
ublížení na zdraví z nedbalosti
2
při dopravních nehodách
Proti svobodě a lidské důstojnosti
1
omezování osobní svobody
1
vydírání

objasněny/ neobjasněny
dva objasněny
objasněn
neobjasněn
objasněny
objasněn
objasněn
objasněn
objasněny
objasněny
objasněn
objasněn

Tak jako v uplynulých letech je v obci průběžně prováděn dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, který byl zaměřen zejména na opakující se problém
nesprávného parkování vozidel, a to i přes skutečnost, že v obci je stále více parkovacích míst.
Na opakované žádosti obce o zvýšenou kontrolu dodržování zákona o provozu na pozemních
komunikacích v obci byly prováděny v průběhu roku kontroly zaměřené na tyto přestupky.
Sankce za zjištěné přestupky byly již přísnější, což se projevilo na ukázněnosti řidičů, ale i přes
tuto skutečnost je těch přestupků zjišťování stále mnoho. V tomto bude i nadále pokračováno a
při řešení případů porušování tohoto zákona bude využívání maximálních sankcí. Od července,
kdy vešly v platnost novely zákonů upravující provoz na pozemních komunikacích, bylo za
jejich porušení řidičům vozidel na katastru obce uloženo 114 blokových pokut v celkové výši
52 200,- Kč. Převažovalo nedodržení dopravního značení a nesprávné parkování.
Při dohledu nad veřejným pořádkem a ochraně majetku je v obci stále věnována zvýšená
pozornost místům, kde se schází mládež, a místům, kde probíhají společenské akce. Tato místa
jsou průběžně tipována ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, a to zejména s panem
starostou a dále se zodpovědnými pracovníky areálů a objektů, kde se tato místa nachází.
Rovněž se osvědčila spolupráce s najímanou bezpečností agenturou, která nemalou měrou
přispívá zejména k udržení veřejného pořádku v obci v době konání kulturních a společenských
akcí, a doporučujeme služeb bezpečnostní agentury nadále využívat. Díky těmto opatřením
nebyl za uplynulý rok zaznamenán žádný případ závažného porušení veřejného pořádku
v souvislosti s kulturní akcí pořádanou v obci.
Spolupráce mezi obecním úřadem a zdejším Obvodním oddělením Policie ČR je
i nadále zajišťována územně zodpovědnými policejními inspektory, praporčíkem Milošem
Paludou, podpraporčíkem Liborem Gratzou a vedoucím oddělení, nadporučíkem Ladislavem
Ryglem.

47

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1.
Záznam o provedené kontrole přestupků za rok 2006
Dne 9. 3. 2006 provedli pracovníci KÚ Ostrava kontrolu přestupků za období od 1. 1. 2005 do
28. 2. 2006.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovníci KÚ Ostrava konstatovali, že kontrolované spisy
jsou uspořádány systematicky, obsahují podané podněty a vypravené
písemnosti. Většina došlých přestupků byla vyřešena a závěrem
konstatovali, že výkon přenesené působnosti obce Bolatice se od poslední
kontroly zlepšil. Přesto kontrolní orgán nalezl několik nedostatků: ve
spisech chyběly založené doklady o zaplacení blokových pokut,
v hlasovacích protokolech chyběla vyjádření jednotlivých členů komise,
chybné poučení podle platných předpisů, chybné označení odložení věci a
zastavení řízení.

5.2.
Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
pojištění
Dne 19. 1. 2006 provedla pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení kontrolu
pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
Závěr kontroly:

Provedenou kontrolou plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění
povinností při odvodu pojistného, kontrolou podkladů vyplacených dávek
nemocenského bylo zjištěno, že „Přihlášky k pojištění“ a „Odhlášky
z pojištění“ zaměstnanců nebyly na OSSZ podávány včas, zaměstnanci
nebyli přihlašováni ode dne skutečného vstupu do zaměstnání, na
„Přehledech o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“
byly nesprávně uváděny dny omluvené absence, nebyla odeslána žádost o
výpis dob pojištění pojištěné osoby.
Kontrolou zjištěné nedostatky byly v co nejkratším termínu odstraněny.

5.3.
Kontrola výkonu státní správy na úseku matriky
Dne 31. 10. 2006 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolu výkonu státní správy
na úseku matriky.
Závěr kontroly:

Kontrola byla provedena na základě zákona č. 301/2000 Sb. Byla
zaměřena na vedení matriční agendy, uložení matričních knih a sbírky
listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách, manželství,
úmrtí, druhopisy matričních dokladů, matriční doklady pro použití
v cizině, zápisy do zvláštní matriky v Brně, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevním sňatkům,
uzavření manželství na jiném místě, seznamy osob oprávněných k přijetí
prohlášení o uzavření manželství, prohlášení o užívání příjmení
v nepřechýlené formě, povolení změny jména a příjmení, vpisy
z rejstříku trestů, vidimace a legalizace, nabírání žádostí o vydání
osvědčení a státní občanství.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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5.4.
Kontrola ze Státního intervenčního fondu v Opavě
Dne 10. 2. 2006 byla provedena zástupci Státního intervenčního fondu v Opavě kontrola plnění
podmínek pro poskytnutí finanční pomoci v rámci programu SAPARD
Závěr kontroly:

Byla provedena kontrola na místě – Skanzen Lidových tradic a řemesel,
instalované informační tabule, ostatní předměty zakázky dle smlouvy,
kontrola úvěru – úhrady, kontrola pojištění – úhrady, zaúčtování dotace,
kontrola označení spolufinancování.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.5.
Kontrola o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2006
Ve dnech 21. 8. do 22. 8. 2006 provedli pracovníci KÚ MSK dílčí přezkoumání hospodaření
obce Bolatice v roce 2006.
Závěr kontroly:

Bylo přezkoumáno plnění příjmů a výdajů rozpočtu, vyúčtování
a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu MSK
a státním fondům, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na
základě mezinárodních smluv, kontrola hospodaření a nakládání
s majetkem a s příspěvky, poskytnutými obcí příspěvkovými
organizacemi, rozpočtová skladka, finanční operace, evidence majetku
obce, veřejné zakázky, odměny členů ZO.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.6.
Kontrola provedená Finančním úřadem v Opavě o použití dotačních prostředků
a) Dne 16. 10. 2006 provedly pracovnice Finančního úřadu kontrolu týkající se poskytnutí
systémové investiční dotace v roce 2001 na akci „Rekonstrukce místních komunikací – ulice
Úzká, Květinová, Školní, 1. Máje“.
Závěr kontroly:

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.

6. Další údaje o obci
6.1.

Kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život byl v naší obce velmi bohatý, jen OÚ uspořádal 24
kulturně společenských akcí.
4. února
11. února
28. února
12.března
26. března
8. dubna
20. dubna
11. května
27. května
2. června
3. června
30. července
26. srpna
21. září
10. října

- Obecní ples
- Bál Hlučínska
- Rozloučení s masopustem a pochování basy
- Vítání občánků
- Vítání jara
- Velikonoce na skanzenu
- Den Země
- Beseda o jiných možnostech vytápění
- Humanitární sbírka
- Kácení máje
- 220 let osady Borová, Kácení máje na Borové
- Koncert dechové hudby na Borové
- Dožínky
- Na kole jen s přilbou v rámci Evropského týdne mobility
- Den zdraví
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14. října
14. října
30. října
31. října
9. listopadu
18. listopadu
25. listopadu
29. listopadu
23. prosince

- Pochod Chuchelenským lesem v rámci týdne zdraví
- Setkání se zastupiteli, členy výborů a komisí a hosty z Polska
- Dlabání dýní
- Den strašidel
- Setkání s jubilanty
- Vesnická zabijačka
- Setkání s podnikateli
- Filmové představení pro seniory
- Koledy na skanzenu

6.2.
Účast obce v soutěžích
V roce 2006 získala obec 4. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou popelnici“
v kategorii obcí a měst nad 3 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.
6.3.
Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.3.1. Spolupráce s podnikateli
Obec již pravidelně informuje místní podnikatele o možnostech čerpání dotace z EU,
státu na provoz i rozvoj podnikání.
V rámci možností a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zapojuje některé
místní podnikatele do výstavby v obci (jedná se především o práce projekční, elektro,
plynařské, výsadba zeleně, atd).
Limitující pro drobné podnikatele jsou dobře fungující Technické služby Bolatice, které
řadu drobných stavebních prací provádějí v obci.
Místní podnikatelé podporují nejenom akce OÚ, ale také činnost místních spolků a
organizací.
OÚ uspořádal dne 25. 11. 2006 pro sponzory kulturně-společenský večer v sále KD, na
kterém se při pestrém a zajímavém programu pobavilo více jak 100 místních podnikatelů se
svými partnery.
OÚ se snažil také více pomáhat firmám stavějících v průmyslové zóně při vyřizování
stavebních povolení.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2006 patřily firmy - Energetika
Vítkovice, Tchas Ostrava, Albreko Opava, VHS ing. J. Beneš, Isotra, DK 1, Zahradnictví
Mazal, Hochtief VSB Ostrava.
6.3.2. Spolupráce se spolky
Také v roce 2006 jsem mohli zaznamenat vznik nových oddílů a i s těmi novými je nyní
v obci Bolatice 22 spolků, oddílů a zájmových sdružení.
Největší členská základna patří i nadále organizacím:
- Fotbalový klub Bolatice
- Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
- Slezsko-německý svaz Bolatice
- Dětská organizace Kondor
- Sdružení dobrovolných hasičů Borová
- Český zahrádkářský svaz
Malé členské základny mají organizace:
- Svaz chovatelů holubů
- Letečtí modeláři
- Český svaz chovatelů včel
- Volejbalový klub
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Mezi nově vzniklá zájmové sdružení můžeme zařadit oddíl košíkové při ZŠ, florbalový oddíl,
futsalisty.
V roce 2006 oslavil FK Bolatice
80. výročí od svého založení
a Klub turistů Bolatice
30. výročí od vzniku turistiky v obci
a Český svaz chovatelů včel oslavil 100. výročí svého trvání.
V naší obci existují oficiálně (se stanovami) i neoficiálně (bez stanov) tyto spolky:
Fotbalový klub
SDH Bolatice
Hokejový klub
SDH Borová
Šachový klub
Slezsko - německý svaz
Volejbalový klub
Český svaz zahrádkářů
Stolní tenis
Myslivecká společnost Křeménky
Klub českých turistů
Klub seniorů
Fitnesstudio JUMI
Český svaz chovatelů včel
Dětská organizace Kondor
Svaz chovatelů holubů
Burianky
Letecké modelářství
Římskokatolická farnost Bolatice-Schola
Futsalový klub
Dále v obci působí již zmiňované oddíly košíkové a florbalu, nadšenci vojenské strategie,
bojového myšlení jsou sdružení v airsoftovém týmu, 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 skatebordech.
Starosta obce navštívil některá výroční jednání spolků (SDH Bolatice, SDH Borová, FK
Bolatice, klub turistů, Český svaz chovatelů včel), místostarosta obce se zúčastnil jednání SNS, ČSZ.
Každoročního setkání zástupců spolků s vedením obce dne 5. 4. 2006 se zúčastnilo
19 zástupců jednotlivých organizací.
Na schůzce byli informováni o přidělení finančních prostředků na činnost organizace,
o možnostech vzájemné spolupráce a pomoci.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly spolky:
Každoročně se spolupráce spolků a obce zlepšuje. Obec Bolatice se snaží každému
spolku a organizaci přispět určitou finanční částkou na provoz, spolky podporují rozvoj talentu
občanů, pomáhají občanům smysluplně vyplňovat volný čas a také pomáhají obci při údržbě
obecního majetku, při výsadbě zeleně, při pořádání kulturně-společenských akcí OÚ, atd.
SDH Bolatice
- organizace, která svými aktivitami i významem patří mezi nejvýznamnější
organizace v obci,
- se získáním nového hasičské auta (r. 2005) a se zavedením dvacetičtyřhodinové
pohotovosti hasičů Jednotky požární ochrany II. stupně vyjížděli hasiči v loňském
roce k více jak dvaceti zásahům, převážně k požárům a k pokáceným stromům,
- členové SDH pomáhali OÚ při pořádání řady kulturních a společenských akcí
(Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Kácení máje, Dožínky, Den strašidel),
při odklízení přívalu sněhu,
- SDH se také zasloužil o uspořádání několika seminářů – besed k novému zákonu
o pravidlech silničního provozu, proškolil požární hlídky spolků a organizací,
- SDH byl nápomocen při pořádání zasedání zastupitelstva obce na hasičárně SDH,
kterou také zapůjčoval pro setkání seniorů,
- pečoval o majetek obce (hasičárna, hasičská technika), pomáhal obci při čištění
kanalizací,
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- v roce 2006 reprezentovalo soutěžní družstvo úspěšně obec i SDH v hasičském
sportu, ve kterém získalo již potřetí za sebou vítězství v Moravskoslezském poháru
(v celostátní extralize skončili hasiči na krásném 9. místě),
- hasiči uspořádali pro veřejnost hasičský bál s pochováním basy, hasičskou soutěž
spojenou také s uspořádáním kola extraligy v hasičském sportu
a Moravskoslezského poháru,
- velkou pozornost věnoval sbor protipožární výchově občanů i dětí ve škole (články
ve zpravodaji),
- jako jedna z mála organizací v obci udržovala úzkou spolupráci s hasiči z Rud
(Kuznia Raciborska) a Linum.
Dětská organizace Kondor
- organizace pokračovala v drobných úpravách místnosti restaurace Pod kostelem
(např. místnost pro účetní), mnoho hodin odpracovala při údržbě chatek
v Klokočůvku na Slovensku a na vybavení letního tábora,
- uspořádala v létě tři turnusy letních táborů pro děti a jeden turnus „příměstského
„tábora, uspořádala maškarní ples pro děti, soutěže pro děti a mládež,
- členové Kondoru pomohli obci při pořádání několika kulturních akcí (Obecní ples,
Rozloučení s masopustem, Den strašidel, Pochod za zdravím), zapojili se do
přípravy programu pro setkání mládeže družebních vesnic obce
- členové Kondoru se také pečlivě starali o pronajatý majetek budovy Turistické
základny a byli obci nápomocni při pokusu rozjetí činnosti klubu volného času.
Klub seniorů
- ač věkem babičky a dědečkové, členové klubu se velmi aktivně zapojili i v roce
2006 do kulturně-společenského života v obci. Bez jejich účasti si už neumíme
představit Rozloučení s masopustem, Stavění máje, Kácení máje, Dožínky
a Koledy na skanzenu,
- úspěch jejich vystoupení (scénky, písně) se dostal k uším občanů celého regionu
Hlučínska a řada akcí v širokém okolí se neobešla bez nich,
- členové klubu pomáhali také obci v péči o majetek na skanzenu.
FK Bolatice
- v průběhu roku bezplatně zapůjčil obci stoly a lavice nebo prostory FK na akce OÚ
(Bolatický Hlukfest, Kácení máje, Dožínky, Den strašidel),
- FK spolupracoval s obcí při uspořádání bolatického Hlukfestu
- uspořádal pro veřejnost sportovní ples, sportovní slavnost, karnevaly pro mládež,
letní tábor v Klokočůvku a Slovensku – pro mladé fotbalisty
- pečoval o majetek obce
- pokračoval v rozvíjení druženích kontaktů s polskými Rudami a německým Linum.
SDH Borová
- členové SDH pomáhali obci při pořádání kulturně-společenských akcí (Kácení máje
v Bolaticích, Oslavy 220. let osady Borová), při odklízení sněhových závějí, při
organizování mší svatých na Borové, pečovali o majetek obce (hasičárna, hasičká
technika, areál skládky),
- SDH zapůjčil obci bezplatně stoly a lavice pro pořádání kulturních akcí (Kácení
máje, Dožínky, oslavy 220 let borová)
- ženské hasičské družstvo úspěšně reprezentovalo sbor i obec na hasičských
soutěžích,
- sbor také pokračoval ve spolupráci s polským hasičským sborem Nowa Cerekew,
- členové sboru se také aktivně zapojili do hasičské soutěže Moravská brána
(česko-polská hasičská soutěž).
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Slezskoněmecký svaz
- mažoretky SNS vystoupily na Kácení máje a na oslavách 220 let Borové,
- pěvecký sbor i mažoretky reprezentovali úspěšně obec na několika akcích v obci,
v Praze i v zahraničí,
- SNS uspořádal akce pro bolatické matky (květen) a předvánoční posezení občanů,
- členové SNS dobudovali relaxační místnost pro členy i ostatní občany obce, která
byla slavnostně otevřena v únoru 2007,
- členové SNS také pomáhali při údržbě stromků na polních cestách.
Schola
- členové Scholy vystoupili v programu několik akcí OÚ (Kácení máje, Koledy na
skanzenu),
- uspořádala pro veřejnost několik akcí (Dětský den, letní tábor, Mikuláš, Živý
Betlém),
- starší členové Scholy a členové chrámového sboru se zúčastnili přehlídky
chrámových sborů na Hlučínsku v Kozmicích,
- členové Scholy také reprezentovali farnost i obec na akcích v jiných farnostech.
Společenství věřících při Římskokatolické farnosti Bolatice
- pořádalo řadu výchovně – vzdělávacích akcí pro veřejnost,
- pomáhalo při organizaci Tříkrálové sbírky pro Charitu Hlučín
- pan farář otec Przemyslaw pomáhal obci při propagaci významných akcí OÚ
(Dožínky, Koledy na skanzenu, oslavy 220 let Borové, atd.).
Český svaz zahrádkářů
- členové ČSZ pokračovali v rekonstrukci svého sídla (vnitřní vybavení),
- zajišťovali pro občany moštování , nové sazenice, hnojiva, semináře,
- členové ČSZ uspořádali ve spolupráci s OÚ velmi úspěšnou akci Výstavu
zahrádkářů a kutilů,
- pomáhali obci při výsadbě stromků a při péči o stromky na polních cestách,
Myslivecká společnost Křeménky
- zapůjčila OÚ bezplatně stoly a lavice na kulturně-společenské akce (Kácení máje,
Dožínky),
- členové se aktivně zúčastnili akce OÚ Den Země při vysazování stromků,
- vysazovala stromky, pečovala o stromky na polních cestách,
- i v roce 2006 pokračovala ve zvelebování svého sídla v Křeménkách,
- uspořádala několik akcí pro veřejnost (myslivecká slavnost, country festival),
- byla hlavním organizátorem mezinárodní soutěže loveckých psů – Memoriál Karla
Podhajského.
Šachový klub
- členové klubu pomáhali obci při vysazování stromků na polních cestách
Hokejový klub
- členové klubu pomáhali obci při úklidu Pinkadélka
Burianky
-

soubor vystoupil v programech několika akcí OÚ (Stavění máje, Dožínky, Oslavy
220 let Borové, Koledy na skanzenu),
- úspěšně se předvedl soubor na slavnosti Strorchenfest v Linum
- reprezentoval obec na různých vstoupeních v regionu.

Fitnesstudio Jumi
- členové oddílu vystoupili v programu obecního plesu, na akci vítání jara,
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- členové oddílu úspěšně reprezentovali oddíl i obec na juniorských soutěžích ve
fitness a bodyfitness 1. místa na Moravě a mistrovství republiky, 5. a 6. místo na
mistrovství světa).
Volejbalový klub
- členové klubu pomáhali při výsadbě stromků v rámci akce OÚ Den Země
- uspořádali turnaje pro veřejnost
Klub turistů Bolatice
- uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), zájezdy pro veřejnost na
hory,
- členové se zúčastnily výsadby stromků na akci Den Země a pomáhali při
organizaci Pochodu za zdravím,
Český svaz včelařů
- zúčastnil se výstavy zahrádkářů a kutilů
6.3.3. Spolek pro obnovu venkova
Tento spolek pravděpodobně bude začátkem roku 2007 zrušen. Ani v roce 2006 se
neuskutečnilo žádné setkání členů Spolku pro obnovu venkova.
Důvodů k pasivitě spolku je více – jednak většina ze stanovených bodů programu POV z roku
1997 byla do roku 2006 splněna, jednak obce našeho typu byly vyloučeny (vysoký počet obyvatel)
z dotačních program POV i ze soutěží Vesnice roku.
Činnost spolku bude nahrazena jinými aktivitami obce, např. v Národní sítí zdravých měst,
zapojením se obce do projektů Zdraví 21, Místní agenda 21.
V roce 2007 se bude snažit obec zapojit co nejvíce občanů do tvorby strategického plánu
rozvoje obce.
6.4.
Prezentace obce na veřejnosti
Obec se v roce 2006 již tradičně prezentovala široké veřejnosti kvalitními kulturně-společenskými
pořady (Obecní ples, rozložení s masopustem, Vítání jara, Velikonoce na skanzenu, Kácení máje,
Dožínky, Výstava zahrádkářů a kutilů, Den strašidel, Koledy na skanzenu).
Také jsme se prezentovali v rámci stánku Moravskoslezského kraje na výstavě URBIS v Brně
(25. – 28. 4. 2006) s investičními příležitostmi v obci.
Pokračovali jsme ve zlepšování internetových stránek obce (např. virtuální prohlídka obce,
inzerce pro občany, ...), které patří k nejlepším v širokém okolí.
O Bolaticích a aktivitách obce, spolků i občanů se napsalo mnoho článků v regionálních
novinách (Deník, Dnes) a některé informace o obci se objevily i v celostátních časopisech (Střechy,
Respekt).
K propagaci obce také výrazně přispěl svými pořady Český rozhlas Ostrava a rádia Čas,
Helax, která informovala veřejnost o akcích u nás.
Česká televize natočila příspěvek o našem skanzenu do pořadu Toulavá kamera, ten se však
bohužel nevysílal.
Pro občany obce vydala obec propagační materiál, který obsahoval informace o historii
a současnosti Bolatic a Borové, o provozních dobách obchodů a provozoven v obci, o jízdních
řádech, mapku obce, atd.
Obec se také prezentovala při návštěvách družebních vesnic Linum, Rudy, Doľany a při
různých návštěvách naší obce.
Významnou prezentaci obce očekáváme od nově vzniklé internetové regionální televize, která
propaguje akce v obcích na Hlučínsku a plánuje zavést i zpravodajství z regionu na
www.hlucinsko.tv.

54

6.5.

Projekty obce Bolatice v roce 2006
V roce 2006 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Infrastruktura průmyslové zóny Bolatice - rozpočet Moravskoslezského kraje
(obec získala dotaci ve výši 2 mil. Kč)
- Rekonstrukce objektů Základní školy v Bolaticích – Finanční mechanismy
EHP/Norsko
(o přidělení dotace nebylo ještě rozhodnuto)
b) Na Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže
- Víceúčelové sportoviště Bolatice
o přidělení dotace nebylo ještě rozhodnuto)
c) Na Nadaci VIA
- Veřejné prostranství obce Bolatice – park volného času
(žádost obce postoupila do 2. kola, ale pak nebylo žádosti vyhověno)
- Vybavení areálu FK Bolatice
(žádosti nebylo vyhověno)
d) Na Nadaci Partnerství
- Zalesnění svahu koryta hráze č. IV – malé granty
(žádosti nebylo vyhověno)
- Veřejné prostranství obce Bolatice – park volného času – program Místo pod
stromy
(žádost obce postoupila do 2. kola, ale pak nebylo žádosti vyhověno)
e) Na Nadaci ČEZ
- Víceúčelové sportoviště Bolatice – program Oranžové hřiště
(žádosti nebylo vyhověno)

6.6.

Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)
Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ je základní škola, školní družina, mateřská škola a školní

jídelna.
ZŠ navštěvovalo cca 360 žáků v 16 třídách, MŠ 110 žáků v 5 odděleních, ve školní družině bylo
zapsáno 50 dětí a ŠJ zajišťuje pro děti, zaměstnance i veřejnost vyvařování cca 450 obědů.
a) Základní škola
V ZŠ probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. K posouzení kvality
výuky využila škola zapojení se do celostátního programu KVALITA. V Moravskoslezském kraji získala
škola 25. místo v matematice, 29. místo v jazyce českém a 23. místo v testu obecných studijních
předpokladů (testů se zúčastnilo 292 škol).
Žáci školy získali také v roce 2006 řadu úspěchů.
- žákyně Martina Seidlová (9.A) získala po 1. místě v okrese 8. místo v kraji v Olympiádě JČ.
- žákyně Blanka Gvoždíková (9.A) získala 9. místo v kraji v Dějepisné olympiádě, 2. místo v okrese.
- žáci 7. třídy (Radim Schimetzek, Lukáš Teuer, Beáta Preuszová) vybojovali v celostátním kole
zeměpisné soutěže EUROREBUS 7. místo.
- družstvo žáků 5. – 6. tříd získalo po vítězství v krajském kole 3. místo v celostátním kole dopravní
soutěže.
- družstvo žáků 3. a 4. tříd vyhrálo okresní kolo šachistů, v krajském kole skončilo na 4. místě.
Ze sportovních výsledků žáků ZŠ zaujala umístění družstev 4. a 5. tříd ve vybíjené (4. místo v okrese) a
družstva 8. – 9. tříd v minikopané (3. místo v okrese).
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Žáci 9. tříd byli ve velké většině přijatí v 1. kole přijímacích řízení na školy, na které se přihlásili (z
51 žáků 46), ostatní (5 žáků) byli přijati ve 2. kole přijímacích řízení (na Gymnázium – 7 žáků, na střední
odborné školy – 23, na umělecké školy – 1, na 4-leté obory s maturitou 6, na 3-leté učební obory - 14).
Škola se rok od roku potýká s výchovnými problémy žáků (kouření, alkohol, šikana), které řeší ve
spolupráci s odborníky z řad policie, vězeňské služby a také s rodiči.
Škola byla úspěšně zapojena do mezinárodní spolupráce se školami v Rendsburgu (Německo,
Rudach (Polsko), v Southamu (Velká Británie), v Torox Coste (Španělkso) a v Asporgyrgos (Řecko)
v rámci projektu EU COMENIUS.
Největší mezinárodní spolupráci rozvíjela ZŠ se školami v Rudach a v Rendsburgu.
Škola také pořádala pro žáky kulturně-společenské akce (divadla, filmová představení, atd.),
besedy a soutěže.
Děti mohly ve volném čase navštěvovat 11 kroužků zaměřených na sport i rozvoj vědomostí.
Žáci i pedagogové se zapojili do akcí pořádaných OÚ Bolatice (Den Země, Evropský týden
mobility) a také se podíleli na přípravě programů pro různé kulturní akce (Vítání dětí, setkání seniorů). Pro
rodiče uspořádala škola školní ples a pro děti a veřejnost Den dětí, Den otevřených dveří).
Pro veřejnost byly také určené vzdělávací kurzy němčiny a angličtiny.
b) Školní družina
Školní družina nabízí dětem zajímavé programy (Cesta do pohádkového města), soutěže i akce, takže
zájem dětí (i rodičů) o družinu výrazně přesahuje možnosti školy.
Paní učitelky zapojily do některých akcí i rodiče dětí.
c) Mateřská škola
Mateřská škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Planeta Země“ ( rámcový program, který dětem
podle věku v jednotlivých blocích vysvětluje hravou formou svět lidí, zvířat, živé i neživé přírody). Školka
pořádá pro děti i veřejnost řadu zajímavých akcí – Den dětí s balonovou show, malování na asfalt,
sportovní olympiádu, Drakiádu, Maškarní ples, Cestu za pohádkou.
Rodiče dětí jsou aktivně zapojováni do pečení cukroví, perníčků, výroby vánočních ozdob, zdobení
velkonočních vajíček, atd.
Děti a učitelky se podílejí na tvorbě řady programů na akcích OÚ (Vítání dětí, Vítání jara, posezení se
seniory).
d) Školní jídelna
Školní jídelna kromě vyvařování obědů zajišťuje také pitný režim pro děti školní družiny, pracovnice
jídelny se podílely na zajištění akcí školy (Den dětí, Školní ples) a také akce OÚ – Zabíjačka na skanzenu.
ZŠ a MŠ pokračovala v užší spolupráci s OÚ Bolatice, která se projevila např. návštěvou
zaměstnanců OÚ ve vyučovacích hodinách občanské nauky, dva pedagogové školy začali spolupracovat
s obcí na projektu zdravá obec, atd.
Škole výrazně pomůže v jejich aktivitách nová tělocvična, která byla slavnostně otevřena
1.12. 2006.
Obec i škola se dohodly, že nadále budou prohlubovat vzájemnou spolupráci (zapojování se
školy do aktivit obce v Národní síti zdravých města, atd.), více se bude škola otevírat veřejnosti a také se
bude snažit co nejvíce zapojit rodiče do aktivit tříd i školy.
Obec se bude snažit získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci budov ZŠ a postupně by
měla obec i modernizovat objekty MŠ, s jejichž opravami začala v roce 2006.
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6.7.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2006

Robin Preusz

- dvakrát 3. místo na Mezinárodních závodech zrakově postižené
mládeže v Praze v plavání na 50 a 100 m prsa

Jakub Boček

- 5. místo na mistrovství světa juniorů v Itálii (Agrigento na Sicílii)
v soutěži fittnes.
Kromě toho se stal v tomto sportu i mistrem ČR a přeborníkem
Moravy.

Petr Hanzlík

- 6. místo na mistrovství světa juniorů v Itálii (Agrigento na Sicílii)
v soutěži bodyfittnes,
V soutěži bodyfittnes se stal absolutním mistrem ČR a vyhrál také
soutěž na Moravě.

Martin Fus

- 2. místo na mistrovství ČR v karate mužů bez rozdílu vah

Jan Solich

- 2. místo v běhu na lyžích na 15 km klasicky na přeborech MSK
v Mostech u Jablunkova,
- 3. místo v přespolním běhu na 9 km na přeboru MSK v Břidličné,
- 3. místo v přespolním běhu na 10 km na přeboru MSK v Bruntále

Petr Langer

– 5. místo na mistrovství ČR dorostu v hasičském sportu v Liberci

Zuzana Mrovcová, Věra Skřenková,
Iveta Ritzková, Lenka Jurášková,
Pavla Šafarčíková, Darina Heimová
a Kristina Juretzková
– 2. místo na mistrovství ČR dorostu v hasičském sportu
v Liberci v soutěži družstev.
Marek Češka, Jiří Lasák, Kamil Lasák,
Tomáš Faltýnek, Petr Faltýnek,
Stanislav Pašek a Tomáš Osmančík – 1. místo v přeboru Moravskoslezského kraje
v hasičském sportu
- 9. místo v extralize hasičského sportu v ČR
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2006

7.1.1. Příjmy
Oddíl Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1511
1211
1361
1341
1343
1334
1347
1351
1337
1332
1019
2140
2169
2221
2310
2321
3314
3341
3349
3392
3399
3421
3429
3511
3612
3613
3632
3633
3639
3722
3729
4314
4319
5311
5512
6171
6310
6399
4112
4111
4116
4118
4121
4122
4211

schválený
rozpočet
5 850,00
1 850,00
350,00
6 450,00
1 100,00
1 100,00
11 250,00
280,00
45,00
5,00
4,00
100,00
100,00
900,00
7,00
130,00
2,00
20,00
25,00
2 800,00
1 100,00
50,00
5,00
10,00
50,00
100,00
6,00
200,00
120,00
200,00
710,00
15,00
0,00
6 350,00
400,00
30,00
300,00

Název
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO
Dan srážková FO
Daň z příjmu PO
Daň za obec
Daň z nemovitostí
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Popl. z veř. prostranství
Odvod za odnětí PF
Místní popl. automaty
Výtěžek z hracího automatu
Komunální odpad
Poplatek za zneč.ovzduší
Ostatní zeměd.činnost
Vnitřní obch.-cestovní ruch
Ostatní správa ve stavebnictví
Provoz veř.sil.dopravy
Vodní hospodářství
Odpadní vody
Knihovna
Místní rozhlas
Zpravodaj
Zájmová činnosti v kultuře
Ostatní záležitosti v kultuře
Využití volného času dětí
Ostatní zájm.čin.-koupal.
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba inž.sítí
Komunální služby a úz.roz.
Sběr a svoz kom.odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Ostatní soc.péče
Přijaté sankční platby-pokuty
Požární ochrana
Činnost místní správy
Obecné příjmy-úroky ZBU
Ostatní fin.operace
Neinvestiční dotace do rozp.
Neinv.dotace ze SR
Neinv.dotace ze SR
Neinv.dotace PHARE
Neinvestiční dotace od obcí
Neinvestiční dotace od krajů
Investiční dotace SR

5,00
47,34
25,00
1 478,75
29,00
150,00
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upravený
rozpočet
6 400,00
650,00
370,00
7 000,00
1 268,64
1 150,00
11 250,00
250,00
43,00
105,00
25,00
100,00
100,00
900,00
13,00
30,00
2,00
22,00
2 640,00
1 100,00
50,00
4,00
22,00
57,00
170,00
10,00
115,00
120,00
200,00
710,00
75,00
2 750,00
450,00
25,00
300,00
35,00
5,00
20,00
135,00
80,00
100,00
1 478,75
158,03
21,60
42,00
34,00
184,10
14 938,00

čerpání
k 31.12. 2006
6 099 833,49
786 497,98
377 292,93
6 983 211,72
1 268 660,00
1 129 712,00
11 216 045,00
288 650,00
43 400,00
105 220,00
23 681,80
110 000,00
81 676,00
915 595,00
13 100,00
36 263,00
8 820,00
19 472,00
3 011 651,00
1 000 052,00
52 641,00
4 950,00
21 650,00
73 200,00
179 667,00
9 948,00
115 000,00
126 826,30
195 296,00
661 099,60
87 428,00
2,00
3 043 405,70
474 019,80
33 230,00
316 385,00
35 849,00
5 300,00
25 263,00
135 404,10
68 869,06
105 642,00
1 478 752,00
158 034,00
21 600,10
41 977,97
34 511,24
184 100,00
14 938 000,00

4213
4216
4218
4222
4134
4139
8124
8124
8113
8115
2460

Investiční dotace ze SF
Ostatní investiční dotace
Investiční dotace PHARE
Investiční dotace od krajů
Převody z rozpočt.účtů SF
Ostatní převody z vlastních
fondů
Úvěr dlouhodobý
Dotace SFZP
Úvěr KK
Zůstatek r.2005
Splátky půjček

18 377,00
5 815,00
2 630,00
2 000,00
80,00

18 377 000,00
5 814 924,06
2 630 067,52
2 000 000,00
89 429,00

4 641,90
800,00

220,00
11 000,00
6 427,44
2 578,57
4 641,90
800,00

171 064,50
11 000 000,00
6 427 440,00
1 826 835,85
4 641 900,36
802 036,35

111 914,00

110 278,04

109 927 582,43

schválený
rozpočet
40,00
250,00
26 500,00
2 428,00
250,00
220,00
950,00
27 200,00
150,00
21 220,00
680,00

upravený
rozpočet
30,00
80,00
20 885,00
3 700,00
180,00
240,00
750,00
26 900,00
100,00
24 300,00
600,00
32,00
250,00
440,00
80,00
950,00
1 000,00
840,00
300,00
1 000,00
95,00
148,00
480,00
750,00
700,00
200,00
13,00
20,00
2 600,00
1 000,00
280,00
1 450,00
20,00
280,00
50,00
2,00
20,00
250,00
1 020,00

41 760,00
20 663,00
80,00
220,00

Celkem

7.1.2. Vydání
Oddíl
1014
2140
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2339
3113
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3421
3429
3511
3611
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3639
3722
3729
3745
4182-86
4314
4319
4345
5299
5311
5512

Název
Ozdravování zvířat
Turismus - skanzen+cyklos.
Pozemní komunikace
Doprava a chodníky
Dopravní obslužnost a ČSAD
Dopravní značky
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Hráz + pozemky
Základní škola
Knihovna
Pořízení a obnova hodnot
Činnost regist.cirkví
Rozhlas
Zpravodaj
Zájmové činnost v kultuře-KD
Kultura obce
Sportovní zařízení v obci
Využití volného času dětíOstatní zájmová činnosti-koupal
Všeobecná ambul.péče
Podpora indiv.byt.výst.
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inž.sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Příspěvky sociální
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Centra soc.péče
Ost.zál.civ.připr.-př.povodeň
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana

250,00
440,00
75,00
950,00
1 080,00
940,00
795,00
895,00
210,00
480,00
660,00
800,00
200,00
0,00
75,00
1 000,00
1 000,00
380,00
1 650,00
20,00
290,00
75,00

250,00
1 270,00
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skutečnost
k 31.12.2006
19 468,50
112 144,04
20 766 739,39
3 645 201,65
167 049,85
220 972,50
701 686,42
27 525 140,39
99 452,50
24 227 362,70
598 243,80
31 612,00
249 809,50
402 584,00
85 115,03
956 714,75
976 014,50
824 631,10
311 379,00
925 125,20
88 295,87
147 933,00
426 096,98
694 546,44
764 359,30
206 079,11
12 434,00
18 326,00
2 597 066,81
1 032 227,00
250 401,86
1 395 220,50
0,00
273 794,70
55 056,50
2 000,00
19 999,00
215 846,80
997 924,40

6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
6114
6115
8124
3619

1 130,00
5 205,00
1 280,00
170,00
300,00
1 700,00
17,00

Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy+SF
Obecné výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypoř.min.let
Ostatní činnosti
Volby do Parlamentu
Volby do ZO
Splátky půjček
FRB-půjčky
Celkem

Zůstatek z ZBÚ k 31. 12. 2006
Zůstatek účtu FRB k 31. 12. 2006
Zůstatek účtu SF k 31. 12. 2006

7 639,00
800,00

1 130,00
5 000,34
1 280,00
170,00
300,00
1 708,66
17,00
40,00
68,03
90,00
7 639,00
800,00

1 139 665,00
4 959 320,54
1 020 763,61
152 981,00
393 786,30
1 683 296,00
17 000,00
37 044,50
41 446,36
51 604,38
7 638 656,00
780 000,00

111 914,00

110 278,03

109 959 618,78

čerpání KK - 1 826 835,85 Kč
670 692,49 Kč
89 745,35 Kč

7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu
Obecního úřadu Bolatice za rok 2006
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

90 000,00

89 429,00

Splátky půjček

10 000,00

16 800,00

Zůstatek r. 2005

127 018,05

127 018,05

ostatní
celkem Kč

4,00
227 018,05

233 251,05

Vydání:
Rozpočet

Skutečnost

Příspěvek na stravování
Schůzová činnost,kultura
a sport
Příspěvek na zájezd
a rekreaci

22 000,00

24 258,00

15 000,00

9 061,00

24 000,00

22 675,00

Příspěvek na ošatné

30 000,00

27 500,00

Půjčky

50 000,00

28 817,70

Odměny a dary

10 000,00

4 442,50

Soc.výpomoc návratná

5 000,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

5 000,00

0,00

Ostatní - očkování

10 000,00

1 351,50

Rezerva

28 018,05

0,00

Příspěvek na pojištění

28 000,00

25 400,00

227 018,05

143 505,70

Celkem Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2006
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89 745,35 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení rok 2006
Počáteční stav k 1.1.2004

470 568,02 Kč

Půjčky občanům

780 000,00 Kč

Půjčka -OÚ - obnova BF obce

171 064,50 Kč

Poplatek za vedení účtu

5 587,00 Kč

Splátky půjček od občanů

785 236,35 Kč

Splátky půjček od obce

290 107,30 Kč

Úroky
Převod do fondu dle vyhlášky -prodej
bytu

65 375,32 Kč
14 250,00 Kč

Vrácení poplatků od občanů

1 807,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB k 31.12.2005

670 692,49 Kč

7.1.5. Získané dotace v roce 2006
Dostupnost turistických objektů
Družba s Polskem - doplatek
Družba s Itálií - doplatek
SDH Bolatice – mzdové prostředky
SDH Bolatice – neinvestiční náklad
Výstavba tělocvičny
Průmyslová zóna
Infrastruktura průmyslová zóna
ČOV Bolatice
ČOV Borová - doplatek
CELKEM
Půjčka SFŽP-ČOV Bolatice

2 922 394,91
22 914,42
34 511,24
150 000,00
34 100,00
14 938 000,00
5 563 259,32
2 000 000,00
17 354 000,00
1 023 000,00
44 042 179,89
6 427 440,00

7.2.

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2006
Nedoplatky
127.500,00
a) Vodné a stočné + SIPO
400,00
b) Správní poplatky
29.200,00
c) Komunální odpad
16 000,00
d) Prodej bytů - Nádražní 1
9.000,00
e) Místní poplatky - automaty
500,00
f) Pokuty - stavební úřad
0,00
g) Prodej zařízení TS - HIM
h) Pokuty KPP
i)) Nájemné
j) Nezaplacené faktury
k Náklady řízení
l) Poplatky ze psů
Celkem

Přeplatky
2.390,00

8.200,00
15.668,50
85.154,10
1.500,00
2.000,00
295 122,60

Pohledávky k 31. 12. 2006

292 639,10,55 Kč
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93,55

2 483,55

ad. a) - jedná se o nedoplatky do roku r. 2004 a v roce 2004
ad. b) - poplatky vyměřené na konci roku
ad. c) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku a nezaplacení poplatku v roce 2006
ad. d) - prodej bytů na ul. Nádražní
ad. e) - místní poplatek za automaty firmy RB Robot, dluží částku 9.000,- Kč
ad. f) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. h) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. i) - poplatníci za nebytové prostory
ad. j) - faktury vystavené na konci roku 2006
ad. k) - jedná se o dva občany
ad. l) - poplatky za psa za rok 2006
7.3.

Úvěry obce Bolatice
Účel

Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kan. 2002
Výstavba v obci 2004
Půjčka SFŽP
Půjčka SFŽP – ČOV Bolatice
Půjčka FRB
Výstavba infrastruktury PZ
Výstavba v obci 2006

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
11.000.000,00
10.000.000,00

Zůstatek úvěru celkem
Zůstatek půjček celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2006
6.400.000,00
1.878.872,30
13.333.344,00
1.697.000,00
6.427.440,00
2.200.000,00
11.000.000,00
7.000.000,00

Začátek
úvěru
2001
2002
2004
2005
2006
1999
2006
2005

Splatnost
2010
2010
2014
2008
2011
2009
2007
2013

39.612.216,30 Kč
10.324.440,00 Kč

8. Technické služby Bolatice, s.r o.
Společnost, jejímž 100 % vlastníkem je obec Bolatice, byla založena 27. 11. 2002
zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
Svoji činnost zahájily TS 1. 1. 2003.
Za čtyři roky trvání společnosti se ukázalo, že tato firma je velmi potřebnou pro chod
celé obce, protože zabezpečuje provoz vodovodní a kanalizační sítě, provoz čistíren odpadních
vod, zajišťuje údržbu budov v majetku obce, pečuje o zeleň v obci a stará se o pořádek v obci.
TS kromě prací pro obec (80 % veškerých prací) nabízí své služby i občanům,
soukromým firmám i jiným obcím (20 % zakázek). Např. v loňském roce realizovaly TS
zakázku v obci Rohov téměř za 2 mil. Kč (rekonstrukce chodníků).
Loňský obrat firmy se pohyboval okolo 9 mil. Kč.
TS zaměstnávají celkem 17 zaměstnanců, z toho 2 THP.
Během roku bylo u TS zaměstnáno na veřejně prospěšných pracích pět pracovníků
evidovaných Úřadem práce v Opavě a v letních měsících mohli pracovat u TS také studenti na
krátkodobých brigádách (23).
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9. Možná strategie vývoje v obci
9.1.

Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna je připravena na pozemcích u hřiště FK Bolatice (uvažuje se
o rozšíření sítí pro menší investory ve větší části zóny)
- možný rozvoj služeb v obci (optik, ubytování, opravna obuvi, sklenářství, úklidové
služby, opravna kol,...)

9.2.

Podpora místních podnikatelů
- účast podnikatelů při výstavbě v obci
- pronájem obecních prostor a pozemků za přiměřenou cenu
- informace podnikatelů o možnostech získání levných úvěrů a o chybějících
službách v obci
- informace podnikatelů o možnostech získávání dotací z programů státu, EU
- budování parkovišť obci
- zapojení podnikatelské veřejnosti do přípravy a tvorby strategického plánu obce
Bolatice

9.3.

Rozvoj bydlení
- výstavba bytů (podpora výstavby bytových domů na ul. Družstevní v letech 2007 2010)
- příprava pozemků pro výstavbu dalších rodinných domků v obci v letech
2008 - 2012) – nutno zvážit v návaznosti na další služby (např. školství)
- podpora modernizace bytového fondu - půjčky (realizace i v následujících letech)
- rozvoj infrastruktury (realizace průběžně)
- informace podnikatelské veřejnosti o možnostech výstavby bytových domů
a rodinných domů v obci (propagační letáky, prezentace na výstavách)

9.4.

Sociální oblast, zdravotnictví
- rozšíření budovy zdravotního střediska pro rozšíření a zlepšení lékařské péče
(realizace v roce 2008 - 2010)
- podpora aktivit dříve narozených občanů
- ordinace ženského lékaře
- pomoc sociálně slabým rodinám
- včasné řešení rodinných problémů (podpora služeb psychologa v obci, komise
sociální a zdravotní, sociální pracovnice pro spolupráci s osamělými občany)
- bezbariérové vstupy do veřejných budov a na chodníky

9.5.

Turistický ruch a sport
- koupaliště - rozšíření sportovního centra v areálu koupaliště, ubytování (realizace
v letech 2007 – 2010)
- vybudování turistických stezek a cyklostezek (realizace průběžně)
- budování sportovišť pro děti i sportovce (realizace v letech 2007 - 2010)

9.6.

Školství a mládež
- rekonstrukce škol. budov (realizace v letech 2007 - 2010)
- budování posezení pro mládež (Maracana, Důlek, skládka, atd. - průběžně

9.7.
Ochrana před povodněmi
opravy hrází, uzávěrů hrází (realizace v letech 2007 - 2009)
- obnovení polních cest (průběžně)
- pokračování v zatravnění části pozemků u hrází a na svazích v blízkosti obce
- výstavba nových hrází na ul. Družstevní a Polní (2007-2009)
9.8.

Životní prostředí
- výsadba nové zeleně (realizace průběžně)
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách (realizace průběžně)
- separace odpadů, větší propagace třídění odpadů
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- budování mokřadů, rybníků (výhledově)
- opravy místních komunikací (realizace průběžně v letech 2007 - 2012)
9.9.

Doprava a bezpečnost
- zavádění kamerových systémů (průběžně)
- osvětlení přechodů pro chodce (2008-2009)
- stavební úpravy hlavních komunikací za účelem snížení rychlosti (ostrůvky,
zvýšené přechody pro chodce, kruhová křižovatka,..)
- informační radary (2007-2008)
- prodloužení chodníku na Borovou (2008-2009)

9.10.

Vytvoření krátkodobé i dlouhodobé strategie obce
- zapojení veřejnosti do přípravy a tvorby Strategického plánu obce Bolatice (2007)
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10.

Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2006

Komunikace Ke Koupališti

Parkoviště na ul. Ke Koupališti

Parkoviště ul. Padoly

Parkoviště ul. Luční

Komunikace ul. Bělská

Točna autobusů ul. Bělská

Sociálky na hřišti na Borové

Kanalizace na Borové
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Nová tělocvična

Interiér tělocvičny

ČOV Bolatice

Oprava mostku na potoku Opusta

Kruhová křižovatka v průmyslové zóně

Průmyslová zóna – nové komunikace

Nová autobusová zastávka u průmyslové zóny

Rekonstrukce bazénu (vložení fólie)
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4. 2. 2006 – Obecní ples

11. 2. 2006 – Bál Hlučínska

28. 2. 2006 – Rozloučení s masopustem

26. 3. 2006 – Vítání jara

8. 4. 2006 – Velikonoce ve skanzenu

20. 4. 2006 – Den Země

2. 6. 2006 – Kácení máje

3. 6. 2006 – Oslavy 220 let Borové
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29. 7. 2006 – Prohlubování spolupráce
přátelské utkání starších hochů Bolatice-Bělá-Rudy

26. 8. 2006 – Dožínky

24. – 27. 8. 2006 – Prohlubování spolupráce
mládeže Bolatice-Rudy-Linum-Nagykovasci

7. – 9. 9. 2006 – Výstava zahrádkářů a kutilů

10. 10. 2006 – Den zdraví

14. 10. – 2006 – Den Rud v Bolaticích

19. 10. 2006 – Vyhodnocení projektu Prohlubování
spolupráce Bolatice-Rudy

31. 10. 2006 – Den strašidel
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