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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
již po dvanácté se k Vám dostává Výroční zpráva starosty obce, tentokrát za rok 2010.
Rok 2010 byl pro obec velmi významným rokem především proto, že si v prosinci připomněla již
760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
Oslavy se zúčastnily stovky občanů a někteří z nich byli i za svoji práci pro obec i pro občany
oceněni Pamětní plaketou.
U příležitosti těchto oslav vydala obec Bolatice i obsáhlou publikaci "Bolatice od pravěku
k současnosti", která zachycuje život bolatických občanů po mnoho století a stala se tak
nejvýznamnějším dokumentem obce.
V roce 2010 dosáhli opět Bolatičtí řady úspěchů, ať už v individuálním klání (sportovci, paní
Alena Vitásková v soutěži MISSIS ČR vítězstvím v krajském kole), tak i v kolektivním zápolení
(hasiči, voltiž,….).
Někteří občané se stali držiteli Zlaté plakety dr. Jánského za desítky bezplatného dárcovství krve
a další desítky i stovky občanů se podílely na rozvoji obce a kulturně-společenského života.
Obec také získala v průběhu roku dotace na výsadbu zeleně a výstavbu a opravu suchých hrází
(realizace proběhla až v roce 2011) a také získala dotace na zateplení kulturního domu a hasičské
zbrojnice. Poslední dvě dotace však obec z důvodu velkého podílu z rozpočtu obce na zateplení
budov (více jak 50% nákladů) odmítla. Z největší dotace z programu EU - ROP - 4.1. Venkov
bylo opraveno a rozšířeno zdravotní středisko!
Vedení obce se pak v průběhu roku podařilo zahájit rozsáhlejší komunikaci s veřejností, která
bude i díky získané dotaci z ministerstva životního prostředí z tzv. revolvingového fondu ještě
více rozvinuta v letech 2011 a 2012.
O obci Bolatice se začíná hovořit jako o obci, ve které stojí za to žít a ve které běží život naplno.
A o to nám všem šlo. Aby se v Bolaticích lidem žilo co nejlépe.
Teprve čas ukáže, zda se nám daří udržet kvalitu života v obci.
Snad ano, vždyť Bolatice mají mnoho aktivních lidí, kteří žijí pro obec a kteří jsou ochotni
obětovat svůj volný čas ve prospěch druhých.
Spoustu dalších informací o životě obce naleznete v kronice obce, do které zaznamenává všechny
významné události kronikářka Mgr. Ivana Kramářová a která bude do konce roku 2011
v elektronické podobě i na internetových stránkách obce.
Přeji Vám, ať nejenom Výroční zpráva je pro vás zajímavým zdrojem informací o fungování obce
i o životě jejich občanů.

Mgr. Herbert Pavera
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2. Základní charakteristika obce
2.1.

Název obce, sídlo, IČO
Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3/95, PSČ 747 23
IČO:
00299847
DIČ:
CZ00299847
Bankovní spojení:
Čs. a.s. Opava, pobočka Bolatice
Číslo účtu:
1847205399/0800 (do 1. 7. 2010)
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
43-7019400217/0100 (od 1. 7. 2010)

2.2.
Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
a) Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovaly
čtyři 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
b) Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. TOP 09 (16 kandidátů) – TOP 09
2. Občanská demokratická strana (10 kandidátů) - ODS
3. SNK pro posílení a modernizaci (17 kandidátů) – SNK
4. Komunistická strana Čech a Moravy (6 kandidátů) - KSČM
2.2.1. Starosta obce
a) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (52 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 (38 let), který byl zvolen
místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 6. listopadu 2006
č. usnesení 3/1/g.
b) Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (52 let), který byl starostou
zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010
č. usnesení 2/1/g.
Uvolněným místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice (38 let), který byl zvolen
místostarostou na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010
č. usnesení 2/1/h.
2.2.2. Rada obce
a) 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
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b) Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2010, č. usnesení
2/1/ch; i; j, zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

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

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

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

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

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

Všichni členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce
dne 10. 11. 2010.

2.3.

Další údaje o obci

2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce dal pod ochranu cisterciáckému klášteru na Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky), která byla založena 3. 6. 1786
svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena
15. listopadu 1893.
V obci je řada významných staveb, z nichž některé jsou i kulturními památkami a všechny
vybudovali cisterciáci, kteří se zasloužili významně o rozvoj obce po řadu století.
Z roku 1703 je postaven v obci kostel zasvěcený sv. Stanislavu, který byl rozšířen v roce 1912.
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Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724 - 1729 raně
barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli
sv. Mikuláše na ul. Hlučínská a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého
na ul. Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět do
majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve od roku 1945 se stala
natrvalo součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 %
zničena, a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce.
Všechny domy byly vybudovány nově či přestavěny. Ze staré zástavby se zachovalo jen několik
typických domů. I jim hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své
životy za 1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro
pořádek a pracovitost.
19. prosince 2010 si obec připomínala již 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice
a u této příležitosti mj. vydala rozsáhlou publikaci o historii i současnosti obce autora PhDr.
Václava Štěpána, "Bolatice od pravěku k současnosti".
V ní najdou občané téměř vše, co bylo dohledáno v českých i zahraničních archivech o životě
obce Bolatice.

2.3.1.2. Současnost obce
Starobylá slezská obec Bolatice leží na okraji Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravaře ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký smíšený Chuchelenský les
a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 320 ha. Nejnižší místo
v obci je na jihu v bývalé pískovně u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m nad
mořem. V obci žije v současné době 4 360 občanů ČR a 34 cizinců (k 31. 12. 2010), je zde
obydleno 1 036 domů, z toho 10 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný
vodovod, kanalizaci a plynovod. 1. 7. 2004 byla uvedena do trvalého provozu čistírna odpadních
vod na Borové pro 500 EO. V roce 2006 se její kapacita zvýšila na 700 EO.
Na jaře 2005 zahájila provoz také čistírna odpadních vod v průmyslové zóně. V září 2005 byla
zahájena stavba čistírny odpadních vod Bolatice pro 4000 EO, 1. listopadu 2006 zahájila zkušební
provoz a 1. 11. 2007 byla uvedena do trvalého provozu.
1. prosince 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična ZŠ. V roce 2006 byla také
vybudována první kruhová křižovatka na Hlučínsku na komunikaci u průmyslové zóny a v září
2007 bylo otevřena druhá kruhová křižovatka v centru obce.
V roce 2009 byly opraveny budovy MŠ a ZŠ (výměna oken, zateplení, nové střechy – mimo
Borové, generální rekonstrukce severního pavilonu ZŠ).
V roce 2010 byla provedena díky dotaci EU (ROP- 4.1. Venkov) generální rekonstrukce
zdravotního střediska s přístavbou a nadstavbou nových prostor zdravotnických zařízení.
Rok 2010 byl i rokem zeleně, protože se obci díky dotaci z programu OPŽP (Operační program
životní prostředí) podařilo vysadit stovky stromů a tisíce keřů na hřbitově, na obecních
parkovištích a podél cest.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY (dříve Jednota), Česká
pošta, Česká spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, nová sportovní
hala, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, dvě posilovny, sauna, spinning, solná jeskyně,
solárium, kulturní dům, kino, penzion, turistická ubytovna, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan,
zaměstnávající více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a. s. obhospodařující
627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, na 20 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.
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Pro rozvoj podnikání dokončila obec díky dotacím z EU, státu a Moravskoslezského kraje
v roce 2006 základní infrastrukturu průmyslové zóny u hřiště (16 ha), aby další investoři mohli
zahájit stavby svých sídel. V roce 2009 i 2010 obec pokračovala v úpravě terénů pozemků
průmyslové zóny, ve které působilo v roce 2010 již 17 investorů a další 3 budovali svá nová sídla
nebo pokračovali v jejich výstavbě.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové, gynekolog) a také lékárna.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelenském lese.
Od roku 2002 je vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci před
sedmdesáti a více lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských akcí, ale
také místem, které navštěvují turisté z blízkého i dalekého okolí.

2.3.2. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2010 – matrika a evidence obyvatel
V obci žije v současné době 4 360 lidí (k 31. 12. 2010), je zde obydleno 1 036 domů, z toho
10 obytných domů.
K 31.12. 2010 měla obec Bolatice 4 360 obyvatel, což je o 9 více než v roce 2009 a o 19 více než
v roce 2008.
Statistika dat
obyvatel

4 360
675

ROK 2010
Ženy
2214
348

Muži
2146
327

Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Starší 80 let

678
792
829
113

344
399
469
76

334
393
360
37

675
801
789
97

339
396
463
67

336
405
326
30

Starší 90 let
Průměrný věk

7
39,09

6
40,12

1
38,04

5
38,66

4
39,79

1
37,49

Celkem

Obyvatelé
z toho Borová

ROK 2009
Celkem
Ženy
4351
2205
669
340

Muži
2146
329

Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V roce 2010 se v obci Bolatice narodilo 42 dětí (22 dívek a 20 chlapců).
Bylo uzavřeno 33 manželství a zemřelo 23 občanů.
V obci žije 34 cizinců (z toho 8 Poláků, 5 Němců, 5 Rusů, 5 Vietnamců, 2 Ukrajinci, 3 Francouzi,
3 Slováci, 1 Jihoafričan, 1 Rumun, 1 Kanaďan).
Zpracovala: Marcela Bochňáková

2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2010
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek
Budovy a stavby

390.227.626,74

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

7.836.800,72
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7.806.093,76

Pozemky

21.130.913,00

Umělecká díla a předměty

46.350,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
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6.881.804,98

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
k 31. 12. 2010

0,00
433.929.589,20

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

149.542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

350.420,80

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

913.367,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2010

0,00
1.413.330.55

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice - budova OÚ

ul. Hlučínská 3

19.767.820,64

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

7.518.201,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

Budova školní jídelny

ul. Luční

Tělocvična + horolezecká stěna

ul. Školní 9

22.037.049,10

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy Bol.

ul. Luční 13

8.926.625,50

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

2.411.698,05

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3.156.935,50

Turistická základna

ul. Svobody 15

1.169.284,00

Autobusové čekárny

Hlučínská, Ratibořská,
Nádražní, Opavská

119.028,00

Dům obchodů a služeb

ul. Hlučínská 6

5.051.469,20

Budovy koupaliště vč. sauny

ul. Ke Koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

15.518.556,15

Zdravotní středisko

ul. Opavská 11

10.783.257,47

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

2.068.886,60

Plynofikace budov v obci

Zdravotní středisko,
DOS, SDH Bolatice

1 964 241,00

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

Budovy na hřišti FK

ul. Opavská

30.773.048,75
3.001.413,84

466.000,00

12.097.218,90
2.036.833,40

80.000,00
2.443.612,20

Sociál. zařízení Borová - hřiště
ul. Bělská
289.506,50
(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám)
Zpravovala: Renáta Řehořová
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2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším podnikem v obci je LANEX a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků pro flexitanky, od vysokopevných polypropylenových vláken po vlákna
pro umělé trávníky, od lodních lan po lana horolezecká či záchranná.
V roce 2010 celkem LANEX zaměstnával 750 zaměstnanců, z toho cca 150 zaměstnanců
pracovalo v provozovně Vítkov a cca 100 zaměstnanců v SINGING ROCK s.r.o. Poniklá.
LANEX působí celosvětově svými dodávkami do více než 50-ti zemí, přičemž dominantní podíl
mají trhy EU a Ruska. Podíl exportu tvoří 90% z obratu.
Mateřská společnost LANEX vlastní čtyři dceřiné společnosti, v Česku „Q-FLEX, spol. s r.o.“,
v Polsku „LANEX Polska, Sp.z o.o.“, na Slovensku „LANEX Slovakia, spol. s r.o.“ a v Rusku
„LANEX-KANAT LLC“.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, která se zabývá zemědělskou výrobou
a u které pracovalo k 31. 12. 2010 32 lidí. Opavice a.s. obhospodařuje v katastru obce 627 ha
polí a chová 250 masných jalovic a 12 krav bez tržní produkce mléka.
V roce 2006 přestěhovala Opavice a.s. své kanceláře do svého areálu v D. Benešově – Moravci.
V průmyslové zóně Bolatice – u hřiště zkolaudovaly v roce 2010 svá nová sídla firmy ÚDRŽBA
BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o., Petrometal s.r.o., HOT-JET - tepelná čerpadla, Elektro Pavelek.
Rozestavěné a nezkolaudované stavby zatím mají firmy Ostravské stavby a. s.; DAJPP s.r.o. – část
objektu restaurace (prostory pro provoz restaurace); zámečnictví J. + R. Vehovští; Kovářství
P. Hanzlík; stolařství Kořenek.
Stavbu nezahájila fy Vendula s.r.o.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- Česká spořitelna, Česká pošta

- bankovnictví, služby

- TUTY, Bolatice,
TEMPO o. d. Opava

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

- Pekárna AZPEK

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

- DAJPP s.r.o.

- výroba textilních vázacích prostředků, benzinka,
restaurace

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod,
maloobchod, baushop

- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- SaBon Bolatice

- internetová prodejna s nábytkem

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- CINE SERVIS J. Loskot

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

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

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

- zámečnická výroba

- Zámečnictví J. Moch

- zámečnická výroba

- Kovářství P. Hanzlík

- kovářská a zámečnická výroba
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- Valdis

- výroba oken a žaluzií

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

- dodávky a servis průmyslových armatur,
servopohonů a hutního materiálu značkových výrobců

- Petrometal s.r.o.

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

- HOTJET CZ, s.r.o.

- tepelná čerpadla

- ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o.- výroba, vývoj a prodej domácích telefonů
a videotelefonů
- JMS db s.r.o.

- zámečnictví, kovoobráběčství

- Medis International a.s.

- výroba potravinových doplňků

Dále je v obci několik autoopraven, téměř dvacet obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené
potřeby, papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství, atd.), kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra, masáže, 11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada
dalších drobných podnikatelů a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště získalo práci ve firmách v této zóně okolo 180 zaměstnanců
a další desítky získají práci v postupně otevíraných nových halách.

2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
2.3.5.1.

Spolupráce s dalšími obcemi

2.3.5.1.1.

Sdružení obcí

a) Sdružení obcí Hlučínska - SOH (Obec Bolatice je členem od roku 1998)
Předsedou SOH byl v roce 2010 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen 5. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně.
Po komunálních volbách ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se konal dne 21. 12. 2010 v Bolaticích
ustavující Sněm SOH, na kterém byl zvolen opět předsedou SOH starosta obce Bolatice
Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2010 se uskutečnilo 5 jednání Sněmů SOH, z toho 1 byl prosincový, ustavující Sněm
s volbou nové Rady SOH (v roce 2009 se uskutečnilo rovněž 5 jednání Sněmu SOH), na kterých
bylo projednáno 114 bodů (v roce 2009 = 100 bodů).
Na jednáních Sněmů SOH řešili starostové obcí a měst SOH např. autobusovou a vlakovou osobní
dopravu (důstojné místo pro cestující autobusy v Ostravě - Přívoze, nezrušení vlakových spojů
na trati Kravaře - Chuchelná), setkání s podnikatelskou a zemědělskou veřejností, novou vlajku
SOH, přípravu Festivalu kultury Hlučínska, připomínky podnikatelské a zemědělské veřejnosti ze
setkání s podnikateli SOH (příprava nové R/56, podpora učňovského školství, snížení byrokracie
při přijímaní nových zaměstnanců z úřadu práce), možnost spolupráce s měsíčníkem Zrcadlo
Hlučínska, schválili závěrečný účet hospodaření SOH, rozpočtové změny, novou pamětní medaili
E. Hadamczika za podporu a rozvoj sportu na Hlučínsku, zorganizování Dne učitelů na Hlučínsku,
vzdělávací seminář představitelů obcí a měst Hlučínska na téma Jak lépe komunikovat
s veřejností, velký projekt na propagaci Hlučínska a polských gmin (který ale nebyl přijat), zvolili
nové vedení SOH; podpořili akce - srazy historických vozidel, Darujte krev se starosty, Svatební
veletrh v Kravařích, hudební festival Štěrkovna Open, setkání chrámových sborů a sborů mladé
duchovní hudby, žádosti obcí a měst o dotaci, charitativní akci Pomozte dětem, vyjádřili nesouhlas
s rozhodnutím vlády ČR snížit podíl dotací EU u schválených projektů, atd.
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Zasedání Sněmu se zúčastnili i významní hosté, např. Ing. A. Stejskal z firmy KODIS (řešení
osobní dopravy cestujících), Ing. A. Uvíra z Pozemkového fondu v Opavě (komplexní pozemkové
úpravy, protipovodňová opatření), Ing. J. Baránek z Agentury pro zemědělství a venkov (osevní
postupy zemědělců, protipovodňová opatření).
Kromě Sněmů SOH se uskutečnilo i pět jednání Rady SOH, na kterých bylo projednáno přes
80 bodů, z nichž většina pak byla řešena i na Sněmu SOH.
Rada SOH mj. projednala Petici občanů z Kravař, Štěpánkovic, Bolatic a Chuchelné za zachování
ranního vlakového spoje do Chuchelné, žádost Policie ČR o příspěvek na vybavení vyšetřovací
místnosti pro týrané a zneužívané děti a ženy, možnost vybudování denního stacionáře pro
nemocné a přestárlé lidi, podpořila zřízení nového autobusového spoje Hlučín-Poruba, termíny
sportovních akcí starostů Hlučínska, schválila smlouvy o partnerství s městskými částmi Ostravy
a Opavy, podpořila projekt občanky Vřesiny pro získání dotace z programu EU na vytvoření
denního centra pro děti od 1 do 5 let, připravila společné setkání zástupců SOH s podnikatelskou
veřejností, objednání vlajek SOH, atd.
Jednání Rady SOH se zúčastnila i zástupkyně firmy e-CENTRE Ostrava, která informovala členy
Rady SOH o možnostech tzv. elektronické aukce na dodávky elektřiny a plynu.
Vzhledem k tomu, že počet jednání Sněmu SOH i Rady SOH byl v roce 2010 nižší z důvodu
konání komunálních voleb v říjnu 2010, bylo na těchto jednáních projednáno i méně bodů.
I přesto byl rok 2010 velmi bohatý a pestrý na realizování zajímavých projektů a aktivit:
1. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů rok od roku stoupá a je výbornou příležitostí k prezentaci celého regionu!
2. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě
- Jarního darování krve (20. 4. a 4. 5.) - se zúčastnilo několik desítek zástupců a občanů obcí
a měst Hlučínska
- Podzimní darování krve - se uskutečnilo 5. a 12. 10. 2010 opět za zájmu tří desítek starostů,
zastupitelů a občanů Hlučínska.
Tyto aktivity se konají již 3. rokem!
3. Vzdělávací seminář představitelů obcí a měst SOH v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích
Semináře na téma „Jak zlepšovat komunikaci s veřejností“ ve dnech 5. – 7. 5. 2010 se zúčastnilo
25 starostů a místostarostů z obcí a měst SOH. Vzdělávání představitelů obcí a měst je každoročně
zařazováno do aktivit SOH, rovněž již 3. rokem!
4. Poznávací zájezd do Německa a Rakouska ve dnech 9. – 13. 6. 2010
Zájezdu organizovaného Ing. A. Hahnem se zúčastnila většina představitelů obcí a měst SOH.
Pořádání těchto akcí svědčí o dobrých vztazích mezi starosty SOH!
5. Návštěva mezinárodní výstavy Regiontour v Brně 14. 1. 2010.
Téměř 30 účastníků navštívilo tradiční výstavu cestovního ruchu v Brně, kde se setkali se starosty
jiných obcí, měst, s představiteli kraje, atd.
6. Studentské práce řeší témata z Hlučínska
V tomto roce řešili nebo řeší studenti témata z Hlučínska (např. osobnosti z Hlučínska, využití
dotací EU, sakrální stavby, památky na Hlučínsku, historie některých obcí, atd.).
Spolupráce se studenty je čím dále větší a může přinést mnoho poznatků i materiálů potřebných
pro vydání různých publikací o regionu.
Představitelům univerzit a také studentům patří naše poděkování.
7. Jednání se zástupci kraje ohledně přípravy nové R/56
Dne 11. 1. 2010 se zástupci SOH (členové komise pro výstavbu R/56) zúčastnili jednání
s náměstkem hejtmana MSK p. Miroslavem Novákem ve věci urychlení příprav výstavby nové
R/56.
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8. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku v Bolaticích
V roce 2010 podpořilo SOH záštitou – Bál Hlučínska a finančně „Setkání mladé duchovní hudby
v Hlučíně“ (19. 6.), Setkání chrámových sborů v Bolaticích (3. 10.), Festival kultury Hlučínska
v Hlučíně (11. 7.), Den učitelů v Kravařích (26. 3.).
9. Podpora jiných aktivit, organizací
SOH finančně podpořilo ocenění tvůrců soutěže o nejoriginálnější kraslici (akci pořádalo KC
Hlučín), tvůrce návrhů vlajek SOH, finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte dětem“
(centrum Mraveneček pro postižené děti), finančně podpořilo vybavení vyšetřovací místnosti
Policie ČR pro týrané a zneužívané děti a matky a zhotovení standarty Okresního svazu hasičů
v Opavě.
10. Záštity nad akcemi v regionu
SOH je stále častěji žádáno o převzetí záštity nad akcemi pořádanými v regionu – v letošním roce
to byla opět podpora hudebního festivalu Štěrkovna Open v Hlučíně a nově motoristické soutěže
historických vozidel Oldracingu klubu Hlučín, Moto-clubu Kravaře, sraz karavanistů ČR
v Hlučíně, atd.
11. Sportovní aktivity
Město Kravaře uspořádalo tradiční Sportovní den (9. 4.), v rámci Sněmu SOH ve V. Hošticích se
konalo fotbalové utkání (29. 4.), 23. 3. se v D. Benešově uskutečnilo bowlingové setkání a další
fotbalové zápasy se odehrály 17. 6. v Chlebičově a 26. 6. v Kravařích (v rámci akce Pomozte
dětem).
Z důvodu špatného počasí se nekonal cyklovýlet po cyklostezkách Hlučínska a z důvodu
nedostatku času se neuskutečnil Sportovní den v Darkovicích.
12. Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info
Internetové stránky stále častěji využívají jak jednotlivé obce a města k prezentování svých akcí,
tak i další pořadatelé akcí. Škoda jen, že ještě stále některé obce zde mají neúplné informace.
Větší propagaci stránek SOH by jistě pomohlo získání domény www.hlucinsko.cz.
13. Aktivity obcí a měst v rámci NSZM, Vesnice roku
Od roku 2009 je SOH členem NSZM (Národní síť zdravých měst). Členství umožňuje
představitelům obcí a měst získávat zajímavé informace a zkušenosti z jiných municipalit. Obce
a města SOH se zapojují do kampaně NSZM – nejvíce do kampaně Den Země, některé také
do kampaní Dne bez aut, Dnů zdraví, Dne bez úrazů, Dne bez kouření.
V loňském roce se také poprvé přihlásily dvě obce (Chlebičov, Sudice) do soutěže Vesnice roku!
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- zlepšování spolupráce mezi starosty
- účast na jednáních Sněmů SOH je téměř 100 %, vzdělávacího semináře se zúčastnilo více
jak 80 % (!) zástupců samospráv
- představitelé obcí a měst se účastní slavnostních akcí v jiných obcích a městech (otevření
nových či rekonstruovaných budov, oslavy obce, odpusty, atd.)
- podpora společného financování projektů a aktivit SOH
- zapojování občanů do aktivit obcí a měst i SOH
- zájem podnikatelské veřejnosti o spolupráci s SOH
- o regionu Hlučínska byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích,
filmových pořadech v ČT, v novinách vyšly desítky článků o aktivitách SOH
- rostoucí zájem médií o Hlučínsko i o činnost SOH je dobrým znamením o vzrůstající
autoritě regionu
- již druhým rokem byl uspořádán s velkou odezvou Festival kultury Hlučínska
- rostoucí zájem partnerů o spolupráci s SOH
- internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, zájem
partnerů o prezentaci na těchto portálech
- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávání
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Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- k rozvoji SOH stále chytí nová R/56
- cestující do Ostravy- Přívozu stále nemají důstojné podmínky
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností
- stále malý zájem většiny představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a měst
v soutěžích apod.
- nedostatečné využití internetové televize pro prezentaci některých obcí
- špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii
- netaktnost některých představitelů samospráv vůči ostatním - špatné plánování času
na společné akce, neomlouvání se kolegům při pozvání na akce, brzké odchody z akcí, atd.
- nezískání dotace na projekt „Hlučínsko a polští partneři se představují“
Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- sdružovat prostředky pro budování prosperujícího a zajímavého regionu, pro společnou
propagaci regionu
- využívat potenciálu nadšení mezi veřejností pro udržování a rozšiřování tradic, pro
prezentaci regionu Hlučínska
- využívat zájem médií pro šíření dobrého jména regionu Hlučínska a lidí v něm žijících
- využívat všechny formy propagace obcí a měst – účast na výstavách, vydávání
propagačních materiálů, účast v soutěžích
- využívat kontaktů se zástupci MSK, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro rozvoj regionu
- podpořit realizaci nové expozice v Muzeu Hlučínska v Hlučíně týkající se historie
i současnosti regionu
- zvážit vytvoření speciální agentury, která by zajišťovala propagaci a rozvoj Hlučínska
v budoucnosti (podobná organizace jako v Irsku!)
- nadále pořádat společné vzdělávací a turistické akce pro upevnění vztahů mezi
představiteli obcí a měst SOH
Hlučínsko se rok od roku posunuje kupředu, je více a více propagováno, získává větší respekt
u veřejnosti, zvyšuje se zájem o poznání regionu.
To vše by nešlo bez vzájemné spolupráce jak představitelů samospráv SOH, tak i samospráv
s veřejností.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2010 se konaly dva Sněmy SOMH, na kterých se řešilo hospodaření svazku, rozpočtový
výhled, projekt kamerových systémů, společná likvidace bioodpadů, volba nového vedení SOMH,
atd.
Starostové si rovněž sdělovali zkušenosti z práce při řízení samosprávy.
Obec Bolatice spolupracovala s SOMH na odstranění závad bezdrátového rozhlasu instalovaného
v rámci projektu VIBR (2006).
c) Euroregion Silesia - ES (obec je členem od roku 1999)
19. března se konala již XVII. Valná hromada ES, na které se projednávaly dokumenty a zprávy
ES, rozpočet ES, členské příspěvky, hospodaření ES, operační program příhraniční spolupráce ČR
- PR 2007 - 2013, záležitosti podpory cestovního ruchu ze strany Moravskoslezského kraje (ROP
Moravskoslezsko), atd.
Obec Bolatice spolupracovala se zástupci ES při vyúčtování dotace na projekt financovaný z fondu
mikroprojektů Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí Bolatice a Rudy pro rok 2009, který obec
realizovala v roce 2009.
d) Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
Také v roce 2010 pokračoval SMO ČR v pořádání krajských setkání, např. v Ostravě.
Kromě této aktivity pořádá SMO ČR řadu akcí na určitá témata (finance, daně, bezpečnost, atd.).
Těchto akcí se zástupci obce neúčastní, protože velká většina z nich se koná v Čechách, popř.
v Praze.
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O činnosti SMO ČR je obec informována prostřednictvím měsíčníků SMO ČR a internetových
stránek www.smocr.cz.
Po loňských komunálních volbách obdržela obec od SMO ČR zdarma "Příručky pro zastupitele".
e) Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice je členem MAS prostřednictvím
Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006, sídlo má ve Velkých Hošticích a řídí ji sedmičlenný
programový výbor.
V současné době jsou členy MAS dvě sdružení obcí, jedna nezisková organizace
a 16 zemědělských subjektů (podnikatelů a firem podnikajících v zemědělství). Počet členů
zemědělských subjektů je nižší než v době založení, protože někteří nedosáhnou na dotaci či jsou
pro ně vysoké členské poplatky, a proto ukončili členství v MAS.
Programový výbor MAS připravil v roce 2010 pro veřejnost zájezd do spolupracující polské MAS
a také vyhlásil dotační program dotovaný z programu Leader ČR.
Do tohoto programu se přihlásila Římskokatolická farnost Bolatice, které obec (Ing. R. Herudek)
pomáhala připravit žádost o dotaci na opravu kopulí na střeše kostela.
Více informací o MAS Hlučínsko naleznete na www.mashlucinsko.cz.
f) Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
Obec Bolatice pokračovala ve využívání zkušeností získaných jednak z příkladů Dobré praxe
ostatních obcí a měst a jednak z účastí zástupců obce na seminářích pořádaných NSZM k dalšímu
rozvoji obce a především ke zlepšování komunikace s veřejností.
Díky těmto zkušenostem získala obec dotaci z tzv. revolvingového fondu ministerstva životního
prostředí na projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, v rámci kterého bude obec v
letech 2011 - 2012 pořádat na dvě desítky akcí ročně s veřejností. Cílem tohoto projektu je co
nejvíce zapojit veřejnost do dění v obci a při rozvoji obce.
V roce 2010 byl starosta obce Mgr. H. Pavera členem Rady NSZM. Ve dnech 6. - 7. září se
konalo poprvé zasedání Rady NSZM v Bolaticích. Aktivity a činnost NSZM jsou pravidelně
hodnoceny na jednáních Rady NSZM a především na Valných hromadách, které se konají 2x
ročně v Jihlavě (13. 4. a 23. 11.). Jarní Valné hromady se zúčastnil místostarosta M. Bortlík a Ing.
R. Herudek, podzimní Valné hromady opět místostarosta M. Bortlík a Ing. R. Herudek.
Na Valných hromadách byly projednávány především zprávy o hospodaření NSZM, koncepce
rozvoje, příklady Dobré praxe, atd.
NSZM ČR vede Kancelář NSZM v čele s ředitelem Ing. Petrem Švecem, která zajišťuje pro
členské obce řadu vzdělávacích seminářů, kurzů a také poskytuje mnoho informací týkajících se
rozvoje obcí a měst prostřednictvím elektronické pošty.
K nejvýznamnějším akcím NSZM patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy NSZM, na kterých se
účastníci učí komunikovat s veřejností, jak mluvit s novináři, s médii, jak uspořádat kampaně, jak
zlepšit prezentace obce či města, jak zlepšit práci úřadů, atd.
Jarní školy v Pelhřimově (24. - 26. 3.) se zúčastnili starosta obce a Ing. R. Herudek; Letní školy
v Prachaticích se zúčastnili starosta obce, Ing. R. Herudek a Podzimní školy v Uherském Hradišti
se zúčastnili Mgr. H. Pavera, Ing. R. Herudek a Bc. J. Štěpáníková.
V loňském roce uspořádala obec Bolatice tři kampaně podporované NSZM - Den Země, Evropský
týden mobility - Den bez aut, Dny zdraví, které se setkaly s velkou odezvou u veřejnosti a všech
tří kampaní se zúčastnilo přes 1000 účastníků!
Obec i v roce 2010 pokračovala v plnění kritérií MA21 a obhájila kategorii C, ale také splnila
několik bodů kategorie B!
Obec poprvé uspořádala Veřejné fórum na Borové, kterého se zúčastnilo 35 občanů a na kterém se
řešily obdobné problémy jako v Bolaticích.
V roce 2010 se rozšířila Komise MA21 o nového člena (P. Koch) a komise připravila plán MA21
na rok 2010 a vyhodnotila činnost za rok 2009.
Další informace o NSZM i MA21 najdete na internetových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz (v sekci ROZVOJ A STRATEGIE), popř. na www.nszm.cz, www.ma21.cz.
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2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec Bolatice pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum
(Německo), Doľany (Slovensko).
Pouze s obcí Nagykovásci (Maďarsko) se nedařilo navázat další spolupráci.
1. S polskou vesnicí Rudy (oficiální zahájení spolupráce od 13. 4. 2000).
S obcí Rudy probíhá tradičně velmi úzká spolupráce, především ZŠ Bolatice a SDH Bolatice
udržují pevné družební vztahy se svými partnery a v průběhu roku zorganizovaly několik
společných akcí.
- Zástupci obce Rudy se tradičně účastnili Bolatických dožínek 21. srpna, kdy opět svojí krásnou
dožínkovou korunou přispěli k důstojným oslavám dožínek v Bolaticích.
- V pátek 19. září uspořádali představitelé Rud oslavy 10 let vzájemné spolupráce. V Rudách se
uskutečnilo slavnostní setkání zástupců spolků, organizací a obce, kteří se podílejí na spolupráci
a jednotliví zástupci na obou stranách obdrželi upomínkové předměty.
- 19. prosince u příležitosti oslav 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice bylo panu
Manfredu Wronovi, občanovi Rud a předsedovi Městské rady v Kuzni Raciborska, uděleno čestné
občanství obce Bolatice.
Slavnostního zasedání ZO Bolatice se zúčastnila delegace 6 osob.
2. S německou vesnicí Linum
Začátky spolupráce se datují od roku 2000, kdy paní starostka W. Nickel navštívila starostu
Bolatic a pozvala zástupce obce do Linum (v roce 2001).
- 2. - 4. 7. 2010 - Linum - Bolatičtí starší fotbaloví hoši navštívili Linum
Na účastníky akce čekal bohatý program (návštěva okolních měst, projížďka lodí, sledování
zápasů MS ve fotbale v Jižní Africe, atd.) a také přátelské fotbalové utkání, ve kterém opět
zvítězili Bolatičtí.
- 26. 7. - 2. 8. 2010 - Linum – konal se další Jugendcamp v Linum,
kterého se zúčastnili společně mladí lidé z polských Rud, z Linum a z Bolatic (6 mladých lidí).
Celý červenec strávila v Linum na praxi slečna Veronika Šulová (obor hotelnictví).
- 31. 7. - 1. 8. - Linum - tradičního Storchenfestu (Čapí slavnost)
se zúčastnili za obec Bolatice starosta obce s manželkou.
- 19. 12. 2010 - Bolatice - u příležitosti 760. výročí 1. písemné zmínky o obci Bolatice
bylo paní starostce Wilmě Nickel uděleno čestné občanství obce za rozvoj mezinárodní
spolupráce a propagaci Bolatic v zahraničí. Oslav se zúčastnili čtyři zástupci Linum.
3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
První kontakty s obcí Doľany se uskutečnily v roce 2001 a 2002, kdy se konaly fotbalové zápasy,
poprvé v Bolaticích, podruhé v Doľanech.
V roce 2006 navštívili občané obce v rámci obecního zájezdu Doľany. Větší spolupráce je
datována od roku 2008, kdy se začaly navštěvovat skupiny turistů v rámci akcí Bolatická dvacítka
a Pochodu pre všetkých.
- 17. - 19. 4. 2010 - Bolatice
Na čtyřicet turistů z Doľan navštívilo Bolatice za účelem účasti v pochodu Bolatická dvacítka.
Kromě tohoto pochodu navštívili Dolanští Lysou horu a také pobesedovali se zástupci obce o
řízení samosprávy, o činnostech spolků, atd.
- 7. - 9. 8. 2010 - Doľany
Asi 35 turistů se zúčastnilo návštěvy Doľan a také se aktivně zapojilo do Pochodu pre všetkých.
Bolatičtí zde měli i nemilý zážitek v podobě porouchaného autobusu, kdy namísto odjezdu v 9,00
hod., odjížděli z Doľan až okolo 14,00 hod. po sehnání náhradního autobusu.
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- 19. 12. 2010 - Bolatice
Oslav 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice se zúčastnil nový starosta Doľan Jozef
Mruškovič s manželkou, kterému byl předán Pamětní list za rozvoj spolupráce s obcí Bolatice.
Byla to první návštěva starosty Doľan v Bolaticích za celou dobu společných kontaktů!
d) S maďarskou obcí Nagykovásci:
V roce 2010 se uskutečnily volby také v Nagykovásci a paní starostka Monika Bencik opět
obhájila post starostky obce.
Kontakty se uskutečnily jen v rámci zaslání přání k Vánocům.
Překvapením bylo sdělení pracovnice s mládeží v Nagykovásci, že připravuje setkání mládeže
v roce 2011 v Nagykovásci - podobně jako Jugendcamp v Linum.
2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře - pověřený úřad
Rok 2010 byl opět rokem výborné a kvalitní spolupráce se zaměstnanci města Kravaře, Městského
úřadu v Kravařích.
Úzká a častá spolupráce byla se zástupci odboru výstavby a územního plánování, životního
prostředí, dopravy, sociálních věcí. Obec také spolupracovala s Městskou policií Kravaře (na
základě partnerské smlouvy mezi obcí Bolatice a městem Kravaře), jejíž policisté prováděli
namátkové kontroly v určených dnech na území obce.
S jednotlivými odbory jsme řešili mj. tyto záležitosti:
- Výstavby a územního plánování

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

- Dopravy

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

- Životního prostředí

- hlášení o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- výstavba kanalizace (ul. Příkopní)
- vyjádření k projektům Regenerace urbanizované krajiny –
výsadba zeleně v obci 1. etapa a 2. etapa

- Regionálního rozvoje

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

- Sociální

- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách

- Vnitřních věcí

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

obecně

2.3.5.3. S Městský úřadem v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně v oblasti školství a regionálního
rozvoje (město Hlučín spolupracovalo při organizování oslavy Dne učitelů v regionu Hlučínska)
a v oblasti zlepšování kvality života v obci (odbor životního prostředí) – výměna zkušeností.
2.3.5.4. S Krajským úřadem v Ostravě
V roce 2010 pracoval starosta obce Mgr. H. Pavera při Kr. úřadu v Ostravě v komisi pro zdravotně
postižené občany a také v dopravním výboru.
Krajský úřad pořádal řadu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance obecních a městských úřadů
s tématy např. uplatňování stavebního zákona v praxi, řešení přestupků, účetnictví obce, dotace
EU, atd.
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Celkově lze hodnotit spolupráci kraje s obcí jako velmi dobrou, termíny vydání různých
rozhodnutí kraje se zkracují, a to výrazně pomáhá obci při zajišťování stavebních povolení, atd.
Moravskoslezský kraj přispěl obci na pohotovost hasičů a na částečné pokrytí nákladů spojených
s jejich výjezdy, opotřebením techniky, vzděláváním hasičů.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s odbory:
- Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury - řešení stížností v oblasti výstavby
- Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – strukturální fondy EU
- Odbor kontroly a vnitřního auditu – přezkoumání hospodaření obce
- Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – kontrola přestupkových řízení
- Odbor financí – účtování dotací, účtová osnova

2.3.5.5.

S ministerstvy a dalšími

Ministerstvo financí

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo vnitra
Parlament ČR

Pozemkový fond ČR, Opava

Pozemkový úřad ČR, Opava
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Opava
Agentura ochrany přírody
a krajiny v Ostravě

- žádost o dotaci na rekonstrukci školy, na rekonstrukci
místních komunikací (odpověď jsme neobdrželi)
- žádost o dotaci na zateplení obecních budov
(kulturní dům a hasičská zbrojnice, ale protože podíl obce
byl příliš vysoký, přes 50 % nákladů, odmítla obec dotaci)
- dále obec požádala o dotaci z programů OPŽP na výsadbu
zeleně a se svojí žádostí uspěla
- žádost o dotaci na stavbu dvou nových poldrů a na
rekonstrukci dvou starších poldrů (obec získala dotaci!)
- žádost na opravu rozvodů na vodojemu Bolatice
(obec se svojí žádostí neuspěla)
- poradenství při vydávání obecně závazných vyhlášek
obce Bolatice
- žádost o dotaci na rekonstrukci školních budov
a na rekonstrukci místních komunikací (žádosti nebyly
akceptovány)
- uzavření dohody o užívání společné věci ½ pozemku parc.
č. 1200/5, k.ú. Bohuslavice (travnatá plocha u ČOV
Borová) a dodatku k dohodě na ½ stejného pozemku
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemky v areálu
ČOV Borová a pod jejími budovami
- žádost o nápravu polní cesty za Křeménkami (bez odezvy
úřadu)
- žádost obce o úplatný převod pozemku na rozšíření
průmyslové zóny (fotovoltaická elektrárna)
- žádost obce o bezúplatný převod pozemků pod budovami
ČOV Borová
- žádost obce o úplatný převod pozemků v areálu ČOV
Borová a ½ travnaté plochy u ČOV Borová
(žádosti nedořešeny)
- pokračování v přípravných pracích na komplexních
pozemkových úpravách v obci Bolatice
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu ¼ pozemku
parc. č. 101/1 ostatní plocha (část sportoviště v areálu ZŠ)
- vyjádření k ořezu stromů u kostela
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CzechInvest, Ostrava
Povodí Odry, Ostrava
Zemědělská vodohospodářská
správa Ostrava

Úřad Regionální rady
Moravskoslezsko Ostrava

Euroregion Silesia Opava

Policie ČR, Kravaře, Opava

Městská policie Kravaře

Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního
zabezpečení Opava

- hlášení o obsazenosti průmyslové zóny
- hlášení o udržitelnosti projektu průmyslová zóna
Bolatice, na který obec získala dotaci z OPPP
- hlášení o množství odebrané pitné vody
- vyjádření ke stavbám v obci (oprava propustků)
- vzdělávání v oblasti evropských fondů
- vyúčtování dotace na rekonstrukci severního pavilónu ZŠ
Bolatice (projekt byl v roce 2009 dokončen) a žádost
na rekonstrukci zdravotního střediska - přístavba,
nástavba a stavební úpravy (obec obdržela dotaci, která
bude vyúčtována v roce 2011)
- vyúčtování projektu Rozvoj přeshraniční spolupráce obcí
Bolatice a Rudy realizovaného v roce 2009
- občasné kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní
policie ČR
- vyjádření ke změně dopravního značení v obci
(Dopravní policie ČR)
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci
- bezpečnostní dohlídky v obci
Spolupráce s Policií ČR by mohla být ještě kvalitnější,
pokud by policisté měli více techniky (radary), více by
dbali při návštěvách obce na dodržování pravidel silničního
provozu a nebyli benevolentní při průjezdech obce
k přestupkům řidičů (např. parkování na chodnících,
na přechodech pro chodce, vlevo ve směru jízdy,
v zákazech stání, atd.)
- kontrola bezpečnosti a dodržování pravidel silničního
provozu
- spolupráce je na velmi dobré úrovni a policisté jsou
vstřícní při řešení požadavků obce
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice

2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2010
Největšími investičními a stavebními akcemi v roce 2010 byly:
Rekonstrukce Zdravotního střediska v Bolaticích
(kolaudace se uskutečnila 12. 11. 2010 Vyst. 344/10/Sel.)

9.963.218,77 Kč

Rekonstrukce části chodníku na ul. Svobody
(nedokončeno)

1.418.687,00 Kč

Rekonstrukce chodníku na ulici K lesu

364.360,00 Kč

Oprava komunikace na ul. Ratibořská (u Ruždiny)

589.314,00 Kč

Výstavba kanalizace na ulici Příkopní
(kolaudace se uskutečnila 7. 12. 2010 Kra 2647/2010/ZP/Esch)

310.355,00 Kč

Výstavba kanalizace a vodovodního řádu na ulici Ratibořská
(u Ruždiny)

365.882,00 Kč
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Nasvětlení přechodů
(kolaudace se uskutečnila 14. 10. 2010 299/10/Sel)

610.479,00 Kč

Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v obci etapa I
(bez kolaudace)

1.866.353,00 Kč

Nové dětské hřiště na „Řadovkách“

246.912,00 Kč

Oprava cesty kolem Staré školy

301.672,00 Kč

Oprava areálu sběrných surovin

108.432,00 Kč
Zpracovala: Renáta Řehořová

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2010
1. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
a) Výběrové řízení na banku na vedení účtu obce a na refinancování úvěrového
portólia obce
Byla přihlášena:
Byla hodnocena:

1 firma
1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila na 72. jednání dne 8. 4. 2010
Komerční banku a.s., Praha, aby vedla účet obce, která podala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

b) Výběrové řízení na dodavatele stavby projektu „Zdravotní středisko
- přístavba, nástavba a stavební úpravy“
Bylo přihlášeno:
Bylo hodnoceno:

16 firem
16 nabídek

Rada obce Bolatice schválila na 73. jednání dne 30. 4. 2010
firmu Šafrán-Stavitel s.r.o., Opava 6, která nabídla nejvýhodnější
nabídku.

c) Výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě během realizace
projektu „Zdravotní středisko - přístavba, nástavba a stavební úpravy“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 18. 5. 2010
firmu DK1 – Ing. Daniel Kozel, Kravaře, která nabídla
nejvýhodnější nabídku.

d) Výběrové řízení na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na staveništi
projektu „Zdravotní středisko - přístavba, nástavba a stavební úpravy“
Bylo přihlášeno:
Bylo hodnoceno:

6 firem
6 nabídek
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Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 18. 5. 2010
firmu Red-Lant, Ostrava, která nabídla nejvýhodnější nabídku.

e) Výběrové řízení na realizaci projektu „Veřejné osvětlení – osvětlení
přechodů pro chodce“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

4 firmy
4 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 18. 5. 2010
firmu Alois Pěcháček – elektromontáže – služby, Bolatice Borová,
která nabídla nejvýhodnější nabídku.

f) Výběrové řízení na pronájem pozemku parc. č. 2741/149 k. ú. Bolatice
na výstavbu FVE
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

4 firmy
4 nabídky

Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 23. zasedání dne 18. 5. 2010
firmu SUNTRANS s.r.o., Frýdek – Místek, která nabídla obci
nejvýhodnější nabídku.

g) Výběrové řízení na dodávku technologie pro „ATS Borová“ pro dodávku
pitné vody
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

2 firmy
2 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 79. jednání dne 19. 8. 2010
firmu Gasmeter Water s.r.o. Brno, která podala nejvýhodnější
nabídku.

h) Výběrové řízení na realizaci projektu „Regenerace urbanizované krajiny
- výsadba zeleně v Bolaticích“
Bylo přihlášeno:
Bylo hodnoceno:

9 firmy
9 nabídek

Rada obce Bolatice schválila na 80. jednání dne 7. 9. 2010
firmu Petr Vykrut – zahradní služby, Ostrava - Hrabůvka,
která nabídla nejvýhodnější nabídku.

ch) Výběrové řízení na dodávku technologie pro „ATS Bolatice“ pro dodávku
pitné vody
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 81. jednání dne 22. 9. 2010
firmu Gasmeter Water s.r.o. Brno, která podala nejvýhodnější
nabídku.
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i) Výběrové řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední
etapa“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

3 firmy
3 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 82. jednání dne 13. 10. 2010
firmu Bytostav Poruba a.s., Ostrava Poruba, která nabídla
nejvýhodnější nabídku.

j) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření v obci
Bolatice (poldry I., II., IX. a X.)
Byly přihlášeny:3 firmy
Byly hodnoceny:
3 firmy
Rada obce Bolatice schválila na 86. jednání dne 26. 10. 2010
firmu Šafrán – stavitel, s.r.o., Opava 6, která podala nejvýhodnější
nabídku.

k) Výběrové řízení na vydání publikace o historii obce „Bolatice od pravěku
po současnost“
Byly přihlášeny:
Byly hodnoceny:

4 firmy
4 nabídky

Rada obce Bolatice schválila na 1. jednání dne 15. 11. 2010
firmu BITTISK s.r.o., Ostrava, která podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku.

2. ZÁMĚRY OBCE BOLATICE O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
a) Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově autobusového nádraží,
č. p. 125, parc. č. 690/4
Do tohoto výběrového řízení se přihlásili tři zájemci:
1. Pan Ondřej Konečný, paní Magda Langrová - s nabídkou realizace prodejny kvalitních
francouzských vín
2. Pan Jan Vavřík – s nabídkou pokračování obchodu s textilem
3. Pan Martin Schwarzer – s nabídkou vytvoření prodejny bižuterie, galanterie
Rada obce Bolatice schválila na 69. jednání dne 23. 2. 2010
pronájem nebytových prostor v budově autobusového nádraží panu
Janu Vavříkovi, Bolatice za účelem provozování prodejny
s textilem.

b) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor sběrných surovin
na ul. Hlučínská 876, Bolatice, parc.č. 409/2 k. ú. Bolatice
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce - AVE komunální služby s.r.o., Oderská 838,
742 13 Studénka.
Rada obce Bolatice schválila na 70. jednání dne 9. 3. 2010
pronájem nebytových prostor sběrných surovin firmě AVE
komunální služby s.r.o., Studénka za účelem provozování
sběrných surovin a sběrného dvoru.
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Rada obce Bolatice na 72. jednání dne 8. 4. 2010 schválila revokaci usnesení ze dne
9. 3. 2010 z důvodu opomenutí odeslán výpovědi fy Ritschny kovošrot, Opava - Vávrovice
a která nevěděla o výběrovém řízení a schválila vyhlásit nové výběrové řízení na nebytové
prostory sběrných surovin za stejných podmínek jako v lednu.
Obec vyhlásila nový záměr na pronájem nebytových prostor a do výběrového řízení se přihlásily
2 firmy:
AVE komunální služby, s.r.o.
Ritschny Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava-Vávrovice
Rada obce Bolatice na 74. jednání dne 4. 5. 2010
vybrala fy AVE komunální služby, s.r.o. Studénka s výhodnější
nabídkou.

3. ZÁMĚRY OBCE BOLATICE O PRODEJI NEBO PRONÁJMU
OBECNÍCH POZEMKŮ
a) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 2756/4 k. ú. Bolatice o výměře cca 0,9 ha
v PZ u hřiště
- Do tohoto výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce.
Rada obce Bolatice schválila na 69. jednání dne 23. 2. 2010
vyhlášení nového záměru o prodeji pozemku v průmyslové zóně
Bolatice i formou inzerce v novinách.
- Do druhého výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce - firma Erich Opatrzil, Kravaře s
plánem vybudovat na tomto pozemku provozovnu zámečnictví a zaměstnat 10 – 15 osob.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 23. zasedání dne 18. 5. 2010
odprodej části pozemku parc. č. 2756/4 k. ú. a obci Bolatice v PZ
u hřiště fy Erich Opatrzil, Kravaře o výměře cca 3 000 m2
na vybudování provozovny zámečnictví.

b) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku o výměře 173 m2 parc. č. 2180/2
k. ú. Bolatice – pozemek vedle restaurace U Kozla v Bolaticích-Borové
Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce: fy DK 1 – Ing. D. Kozel.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 22. zasedání dne 15. 3. 2010
fy DK 1- Ing. Kozel, Štěpánkovická 27, Kravaře prodej pozemku
parc. č. 2180/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře
cca 173 m2 v k. ú. a obci Bolatice.

c) Záměr obce Bolatice o pronájmu nově vzniklých nebytových prostor ve 3. NP
a o pronájmu rekonstruovaných nebytových prostor ve 2. NP v budově
zdravotního střediska na ul. Opavská 119
Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci:
1. fy Practic Medical s.r.o.
- žádá o možnost pronájmu nově vzniklých prostor ve 2. NP ve zdravotním středisku
na ul. Opavská 119 za účelem přestěhování současné gynekologické ambulance vedené
MUDr. R. Kupkovou.
2. MUDr. Táňa Lefnerová, Kravaře
- žádá o pronájem nově vzniklých nebytových prostor ve 3. NP za účelem zřízení kožní
ambulance.
3. MUDr. Tomáš Papuga, Bolatice
- žádá o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení chirurgické ambulance.
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Rada obce Bolatice schválila na 77. jednání dne 30. 6. 2010
všem žadatelům o pronájem nebytových prostor v rekonstruovaném
zdravotním středisku.

d) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 (2741/152) k. ú.
a obci Bolatice o výměře cca 4 193 m2 na výstavbu bytových domů
na ul. Družstevní
Do výběrového řízení podal žádost o koupi pozemku jeden zájemce – fy DK 1 – ing. D. Kozel,
Kravaře.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 26. zasedání ZO dne 22. 9. 2010 neschválilo
prodej pozemku fy DK1 - Ing. D. Kozel parc. č. 2741/63 (2741/152) k. ú.
a obci Bolatice o výměře cca 4 193 m2 na výstavbu bytových domů
na ul. Družstevní.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 27. zasedání dne 13. 10. 2010 revokovat usnesení
z 26. zasedání ZO ze dne 22. 9. 2010 o neprodání pozemku na ul. Družstevní a odložilo
prodej pozemku do dalších zasedání ZO.

2.3.8. Významné události roku 2010 v obci Bolatice
- Obecní ples

30. 1. 2010

- Bál Hlučínska

6. 2. 2010

- Rozloučení s masopustem a pochování basy
- Vítání nových občánků v sále KD (42 dětí)

13. 2. 2010
7. 3. 2010

- Schválení rozpočtu obce na rok 2010

15. 3. 2010

- Humanitární sbírka šatstva, hraček a dalších věcí z domácností
pro Diakonii Broumov

20. 3. 2010

- Vítání jara (módní přehlídka místních žen a mužů)

21. 3. 2010

- Den učitelů Hlučínska v Hlučíně - oceněni byli i tři učitelé ZŠ a MŠ
Bolatice (Mgr. Gabriela Elblová, Mgr. Pavel Pavera, p. Věra Návratová)

26. 3. 2010

- Bolatická „20“ – pochod a běh
(oblíbeného pochodu a běhu se zúčastnilo 445 pochodujících)
/mezi nimi i zástupci družební vesnice Doľany/, 93 běžců a 77 cyklistů MTB/

18. 4. 2010

- Den Země v Bolaticích
22. 4. 2010
(akce se zúčastnilo 300 dětí a na 100 dospělých, vysadilo se 1 200 ks stromků)
- Stavění májky ve skanzenu

30. 4. 2010

- Divadelní představení Příbuzné si nevybíráme

8. 5. 2010

- Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice – místní části Borová
19. 5. 2010
(stanovení 10 největších problémů v obci, účast cca 35 občanů, sál HZ Borová)
- Kácení máje
(přes 1000 návštěvníků se dobře bavilo na autobusovém nádraží)

28. 5. 2010

- Kácení máje na Borové
(cca 200 lidí se zúčastnilo této tradiční akce)

29. 5. 2010

24

- Setkání obcí Borových na Borové

25. - 27. 6. 2010

- Bolatický Hlukfest na Křeménkách
(přehlídka amatérských kapel a kapely ARAKAIN)
- Country festival Křeménky
(přehlídku country kapel doprovázenou ukázkou kovbojského života
navštívilo okolo 1000 lidí)
- Bolatické dožínky
(účast zástupců družební vesnice Rudy)

16. 7. 2010
7. 8. 2010

21. 8. 2010

- Evropský týden mobility v Bolaticích
16. – 22. 9. 2010
(Na kole jen s přilbou, Den bez aut, Malování na asfalt, Koloběžkové a in-line závody,
akce se zúčastnilo více jak 250 dětí)
- Divadelní představení Záskok

27. 9. 2010

- Barevný večer
(kulturní pořad pro dříve narozené občany, akce se zúčastnilo kolem 150 osob)

2. 10. 2010

- Setkání chrámových sborů v Bolaticích
(setkání 10 sborů z Hlučínska, účast zástupců obcí Hlučínska, cca 500 osob)

3. 10. 2010

- Dny zdraví v Bolaticích
5. 10. 2010
(v KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa, možnost změření krevního tlaku,
cholesterolu, cukru, množství tuku v těle, objemu plic, akce se zúčastnilo na 300 osob)
- Pochod za zdravím
(pochodu se zúčastnilo cca 100 lidí)

9. 10. 2010

- Den strašidel
(na 600 účastníků se zúčastnilo průvodu s lampióny; ohnivá show
a ohňostroj na hřišti FK)
- Filmové představení pro seniory ŽENY V POKUŠENÍ
(účast asi 150 seniorů)
- Vánoční trhy
(předvánoční atmosféru s doprovodným programem přišlo nasát cca 500 lidí)

26. 10. 2010

22. 11. 2010

5. 12. 2010

- Vánoční koncert Jožky Černého a cimbálové muziky Gracia
(účast cca 250 posluchačů a příznivců lidové hudby)

12. 12. 2010

- Oslavy 760 let obce Bolatice
(na autobusové nádraží přišlo okolo 1000 občanů oslavit výročí obce)

19. 12. 2010

- Koledy na náměstí v Borové
(asi 150 lidí si i přes deštivé počasí přišlo zazpívat koledy)

24. 12. 2010
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3. Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
3.1.

Z jednání rady obce

3.1.1. Počet jednání RO, účast členů RO na jednáních, hosté na jednáních RO
Ve starém volebním období v roce 2010 se uskutečnilo celkem 18 jednání, na kterých se
projednalo více jak 380 bodů.
Účast na jednáních:

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

18
18
13
18
17

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

- na 72. jednání RO dne 8. 4. 2010 – projednání a vybrání
nejvýhodnější nabídky banky na vedení účtu obce a na
refinancování úvěrového portfolia obce

- Ing. Pavel Bezděk

- na 74. jednání RO dne 4. 5. 2010 – projednání a vybrání
nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na inženýring a BOZP
- Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy
- projednání a vybrání nejvýhodnější nabídky o pronájem nebytových
prostor sběrných surovin na ul. Hlučínská 876, Bolatice
- projednání a vybrání nejvýhodnější nabídky na pronájem pozemku
parc. č. 2741/149 k. ú. Bolatice na výstavbu FVE

- Ing. Pavel Bezděk

- na 75. jednání RO dne 18. 5. 2010 – projednání a vybrání
nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení „Nasvětlení přechodů
pro chodce“
- projednání Protokolu o otevírání obálek a Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy“

- Ing. Pavel Bezděk

- na 81. jednání RO dne 22. 9. 2010 – projednání a schválení
nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení „ATS Bolatice“
- projednání a schválení vyhlášení výběrového řízení na stavbu
„Zemní vodojem Bolatice – rekonstrukce“

V novém volebním období se v roce 2010 uskutečnila celkem 4 jednání, na kterých se projednalo
okolo 100 bodů.
Za celý rok 2010 bylo na 22. jednáních RO projednáno téměř 480 bodů!
(v roce 2009 bylo projednáno 470 bodů)
Účast na jednáních:

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

Důvod nepřítomnosti - školení
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4
4
4
4
3

Hosty jednání RO byli:
- Ing. Pavel Bezděk, Zdeněk Kročil

- na 1. jednání RO dne 15. 11. 2010 – projednání
a vybrání nejvýhodnější nabídky na vydání
publikace o historii obce „Bolatice od pravěku
po současnost“

- Ing. Josef Ricka, Ing. David Jakš
- Ing. Radek Kotík, Ing. Pavel Bezděk

- na 3. jednání RO dne 14. 12. 2010 – příprava
a výstavba bioplynové stanice na Moravci v Dolním
Benešově

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
206/66

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) novou smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou MK-mont illuminations s.r.o.,
Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří na pronájem 3 ks sad vánočních světel za cenu
1 ks sady 8 300,- Kč bez DPH na dobu určitou pěti let od 1. 7. 2010,
d) vypovědět k 30. 6. 2010 smlouvu na pronájem nebytových prostor sběrny surovin
firmě Ritschny kovošrot a sběrné suroviny Opava.

207/67

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
c) informaci o souhlasném stanovisku Střední průmyslové školy stavební v Opavě,
Mírová 3 ke spolupráci s obcí Bolatice při zpracování studie centra obce Bolatice,
d) informaci starosty obce o získání dotace ve výši 9 097 494,47 Kč z programu ROP
4. 1. Venkov na přístavbu, nástavbu a rekonstrukci budovy zdravotního střediska.

208/67

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007–2013 č. ERS-CZ/2009/01020 mezi obcí Bolatice
a Euroregionem Silesia – CZ, Opava z důvodu prodloužení termínu realizace
projektu,
g) finanční příspěvek Ostravské organizaci vozíčkářů, DPS, Horymírova 3054/121,
Ostrava na Ozdravný pobyt pro Kateřinu Adamcovou ve výši 3 500,- Kč s tím, že
částka bude poskytnuta až po schválení rozpočtu obce Bolatice na rok 2010
v březnu 2010.

210/68

Rada obce Bolatice po projednání schvaluje
d) uspořádat ve spolupráci s Diakonií Broumov Humanitární sbírku ošacení v naší
obci dne 20. 3. 2010 v suterénu DOS a informovat občany o konání sbírky
ve zpravodaji, rozhlasu a na obecních vývěskách,
e) předložit nové podmínky k úvěrům poskytnutým obci Bolatice od ČS a.s. Opava
k projednání členům Finančního výboru a členům zastupitelstva obce.

27

213/68

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) rozhodnout o zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem “Zdravotní středisko přístavba, nástavba a stavební úpravy“, a to podle § 84 odst. 2, písm. e),
zák. č. 137/2006 Sb., jelikož bylo zjištěno, že cena díla uchazeče s nejvhodnější
soutěžní nabídkou by překročila finanční možnosti zadavatele, které byly mimo jiné
negativně ovlivněny nepříznivým hospodářským vývojem,
g) vyhlášení nového záměru o prodeji pozemku v průmyslové zóně Bolatice i formou
inzerce v novinách,
h) pronájem nebytových prostor v budově autobusového nádraží panu Janu Vavříkovi,
Bolatice na dobu neurčitou s cenou za pronájem prodejní plochy ve výši
500,- Kč/m2, ostatní plochy 200,- Kč/m2 za účelem provozování prodejny
s textilem.

217/70

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) pronájem nebytových prostor sběrných surovin na ul. Hlučínská 876 firmě AVE
komunální služby s.r.o., Oderská 838, 742 13 Studénka za cenu 12 000,- Kč/rok
za účelem provozování sběrných surovin a sběrného dvoru,
i) aby firma RECTE CZ, s.r.o., Matiční 730/3, Ostrava byla pověřena zajištěním
výběrových řízení na „Vedení účtu a refinancování úvěrového portfolia Obce
Bolatice“ a na „Pronájem pozemku v průmyslové zóně na provoz fotovoltaické
elektrárny“.

222/71

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
p) oslovit do výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zdravotní středisko - přístavba,
nástavba a stavební úpravy“ pět firem, které podaly v původním výběrovém řízení
nejnižší ceny za provedení díla.

224/72

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) účast obce Bolatice v kampani Evropského týdne mobility pod názvem „Prodluž si
život, buď aktivní“ a na akci Evropský den bez aut pod názvem „Ve městě bez
mého auta“ ve dnech 16. – 22. září 2010,
f) součinnost obce Bolatice s turistickým klubem, „TRAPPEŘI 1976“ při pořádání
akce „Bolatická dvacítka 2010“ formou získání sponzorů na tuto akci,
g) revokaci usnesení č. 217/70/f z jednání Rady č. 70 ze dne 9. 3. 2010 z důvodu
opomenutí odeslání výpovědi firmě Ritschny kovošrot, Opava-Vávrovice a která
nevěděla o výběrovém řízení,
h) vyhlásit nový záměr o pronájmu nebytových prostor sběrných surovin
na ul. Hlučínská 876, Bolatice za stejných podmínek jako v lednu.

227/73

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) nabídku firmy Šafrán-Stavitel s. r. o., Ruská 237/57, 747 06 Opava 6 jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na akci „Zdravotní
středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy“ s přihlédnutím k hodnotícím
kritériím v Zadávací dokumentaci,
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d) pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Zdravotní středisko – přístavba,
nástavba a stavební úpravy“, jak je sestavila hodnotící komise dne 20. 4. 2010,
j) Okresnímu fotbalovému svazu Opava finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč
na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ dne 26. 6. 2010 v Kravařích,
m) uzavřít smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení dne 16. 7. 2010 v Bolaticích –
Křeménky v rámci akce „Bolatický hlukfest“ mezi obcí Bolatice a hudební skupinou
ARAKAIN.
229/74

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) doporučit ZO schválit přijetí dotace ve výši max. 836 000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt Veřejné osvětlení přechodů pro chodce
z programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH 9,
g) nabídku firmy DK 1 Ing. D. Kozel, Kravaře, která podala nejnižší nabídku na inženýring –
Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy,

ch) nabídku firmy Red-Lant s.r.o, Ostrava, která podala nejnižší nabídku na BOZP–
Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy.
231/75

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč voltižní skupině jezdeckého klubu
Albertovec na účast této skupiny na ME juniorů a na Světových hrách v Kentucky
v roce 2010, ale pouze v případě, že se zúčastní soutěží na světových hrách
v Kentucky, v opačném případě by činil příspěvek 3 000,- Kč na činnost klubu,
d) pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Zdravotní středisko – přístavba,
nástavba a stavební úpravy“, jak je sestavila hodnotící komise dne 13. 5. 2010,
e) nabídku firmy Šafrán-Stavitel s. r. o., Ruská 237/57, 747 06 Opava 6 jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na akci „Zdravotní
středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy“ s přihlédnutím k hodnotícím
kritériím v Zadávací dokumentaci,
g) SDH Bolatice přidělení grantu na rok 2010 na akci „Prodluž si život, buď aktivní“
ve výši 13 280,- Kč,

l) bezplatné zapůjčení dobových rekvizit ze skanzenu Bolatice firmě DP Film s.r.o.
Ostrava na dobu od 24. 5. 2010 do 2. 6. 2010 pro natáčení filmu „Země divokých
sviní“ s tím, že s firmou bude uzavřena dohoda o zapůjčení rekvizit v níž bude
uveden soupis rekvizit a v případě jakéhokoliv poškození rekvizit či jejich ztráty
uhradí fy DP Film vzniklé náklady s opravením rekvizit,
n) uzavřít Mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Red-Lant, Ostrava na zajištění
výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci
stavby „Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy,
o) uzavřít Mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice a fy DK 1 – Ing. Kozel, Kravaře
na inženýring při realizaci stavby “Zdravotní středisko – přístavba, nástavba
a stavební úpravy“,
s) jako nejvýhodnější nabídku na zhotovení díla „Nasvětlení přechodů pro chodce“
nabídku firmy Alois Pěcháček, Bolatice-Borová, která podala nejvýhodnější
nabídku.
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233/76

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
k) doporučit ZO schválit navýšení kupní ceny a schválení následné kupní smlouvy
na část pozemku parc. č. 2741/1 orná půda, o výměře 12 735 m2, v k. ú. a obci
Bolatice z majetku ČR – Pozemkový fond ČR do majetku obce Bolatice, která je
označena v geometrickém plánu pro obec Bolatice č. 1387-20/2010 novým parc.
č. 2741/149 na rozšíření průmyslové zóny a vybudování fotovoltaické elektrárny
o 1 655 550,- Kč, celkem tedy po zaokrouhlení dle metodického pokynu PF ČR
2 550 100,- Kč (891 450,- Kč dle znaleckého posudku, + 1 655 550,- Kč
navýšení znaleckým ústavem, + 2 510,- Kč náklady s posouzením cenových
podmínek převodu, + 500,- Kč náklady spojené s návrhem na vklad práva
do katastru nemovitostí).

235/77

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady pro projekt „Zdravotní středisko –
přístavba, nástavba a stavební úpravy s registračním číslem
Z.1.10/4.1.00/03.00534 ve výši 9 097 494,47 Kč,
g) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000,- Kč FK Bolatice z rozpočtu obce
(z grantového programu) na projekt 8. ročník mezinárodní fotbalového turnaje
mládeže – Fragaria cup 2010 ve dnech 2. – 7. 7. 2010 v Prešově.

238/78

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a fy STRABAG, Odštěpný závod
Ostrava, oblast Východ, PJ Opava, Krnovská 136, 747 07, Opava na stavební práce
„Oprava MK v obci Bolatice“ ve výši 449 307,- Kč včetně DPH,
g) zajistit od 1. 9. 2010 hlídání přechodů pro chodce v době docházky dětí do školy
a ze školy (7,15 – 8,00 hod.; 11,45 – 14,00 hod.) a schválit vyhlásit přijetí
brigádníků na hlídání přechodů pro chodce v obci Bolatice od 1. 9. 2010,
o) poděkovat za spolupráci všem hasičským sborům (Bolatice, Borová, Strahovice
a Opava), které se na odstraňování škod po přívalových deštích dne 17. 7. 2010
podílely.

240/79

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h) uspořádat ve spolupráci s Diakonií Broumov Humanitární sbírku ošacení v naší
obci dne 16. 10. 2010 v suterénu DOS a informovat občany o konání sbírky
ve zpravodaji, rozhlasu a na obecních vývěskách,
k) finanční dar ve výši 20 000,- Kč obci Heřmanice v Libereckém kraji
na odstraňování povodňových škod po povodních 7. 8. 2010 a doporučit ZO
navýšit finanční dar obci Heřmanice na 50 000,- Kč,
l) zřízení Komise pro rozvoj a výstavbu v obci při Radě obce ve složení
Mgr. H. Pavera, Ing. D. Kozel, Ing. D. Halfar, Ing. Z. Mazal,
Ing. Arch. P. Harazimová, která se bude mj. vyjadřovat k významným stavbám
v obci (nad rámec stavebního zákona) s ohledem na dlouhodobý rozvoj obce,
k atypickým nestandardním stavbám, k řešení tvorby zeleně a veřejných
prostranství obce, k tvorbě územního plánu obce apod.
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245/80 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) stanovisko hodnotící komise, že nejvhodnější nabídkou podle § 81 zákona č. 137/2006
na realizaci veřejné zakázky „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně
v Bolaticích“ byla vybrána nabídka uchazeče Petr Vykrut – zahradní služby, U Haldy
1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
ch) Mandátní smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou RECTE.CZ, s. r.o., na provedení
zadavatelské činnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů na akci „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa“,
k) služební cestu starosty obce ve dnech 27. 9. 2010 – 1. 10. 2010 do Bruselu na pozvání
europoslance Ing. E. Tošenovského.
249/81 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) uzavřít Smlouvu o dílo na zakázku „Změna č. 6 Územního plánu obce Bolatice mezi
obcí Bolatice, Městem Kravaře a fy Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
k) doporučit ZO schválit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby

„Protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.)“ na firmu, která
zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby,
m) doporučit ZO schválit pravidla o udělování čestného občanství obce Bolatice
vybraným osobnostem.
251/82 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
i) doporučit ZO schválit nabídku Opavského a Hlučínského deníku o možnosti
prezentace obce Bolatice včetně prezentace povinných informací o získaných
dotačních prostředcích z různých programů EU za cenu 20 000,- Kč za čtyřstranu
novin,
j) uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z předmětné Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy včetně technických podmínek připojení mezi obcí Bolatice, ČEZ Distribuce
a fy SUNTRANS s.r.o.,
l) doporučit ZO schválit udělit čestné občanství obce Bolatice paní Wilmě Nickel,

starostce družební vesnice Linum a p. Manfredu Wronovi, předsedovi Rady Kuznie
Raciborske za propagaci obce Bolatice v zahraničí, šíření dobrého jména obce Bolatice,
za podporu spolupráce občanů družebních vesnic, a předat jim titul čestný občan obce
Bolatice u příležitosti oslav 760. výročí obce Bolatice v prosinci 2010,
ř) nabídku firmy Bytostav Poruba, a.s. Ostrava-Poruba jako nejvýhodnější nabídku na
plnění veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce ZŠ – poslední etapa“ s přihlédnutím
k hodnotícím kritériím v Zadávací dokumentaci a schvaluje pořadí uchazečů
o veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce ZŠ - poslední etapa“, jak je sestavila
hodnotící komise dne 12. 10. 2010.
255/83 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) nabídku firmy Šafrán – stavitel, s.r.o., Ruská 237/57, 747 06 Opava 6 jako
nejvýhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na akci „Protipovodňová opaření
v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.) s přihlédnutím k hodnotícím kritériím
v Zadávací dokumentaci a schvaluje pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na akci
„Protipovodňová opaření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.) , jak je sestavila
hodnotící komise dne 26. 10. 2010,
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i) finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Slezské diakonii Krnov na činnost sociální
služby rané péče poskytované na území obce Bolatice jedné rodině.
2/1

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) smlouvu č. 3/2010 o nájmu nebytových prostor ve 3. NP zdravotního střediska mezi
obcí Bolatice a MUDr. Táňou Lefnerovou na dobu neurčitou od 1. 2. 2011,
ch) předsedy a členy komisí při Radě obce Bolatice pro období 2010 – 2014:
Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
Předsedkyně:
Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Kristina Jochimová
Simona Adamcová
Edith Kurková
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda
Anna Lasáková
Karel Kupka
Komise pro občanské záležitosti
Předsedkyně:
Alena Böhmová
Členové:
Barbara Plaskurová
Karel Ostárek
Elen Mašíková
Daniela Holleschová
Ingrid Nováková
Petr Skiba
Komise přestupková
Předseda:
JUDr. Mario Hartmann
Členové:
MUDr. Jiří Andreas
Šárka Košůtková
Ing. Aleš Theuer
Josef Majda
Ing. David Kotík
Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Předseda:
Ing. David Jakš
Členové:
Hana Seidlová
Petr Faltýnek
Jan Dominik
Bc. Jana Štěpáníková
Komise rozvoje a výstavby v obci Bolatice
Předseda:
Ing. Daniel Halfar
Členové:
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Daniel Kozel
Ing. Zdeněk Mazal
Ing. Arch. Pavlína Janošová
i) oddávající na územní obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru, MUDr. Renátu
Kupkovou, Bc. Kristinu Adamcovou, MUDr. Tomáše Papugu, Radka Slivku,
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q) uzavřít s firmou BITTISK s.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava smlouvu na realizaci
akce „Bolatice od pravěku po současnost“ a pověřit starostu obce Bolatice
Mgr. H. Paveru podpisem smlouvy.

4/2

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
d) smlouvu č. 89/S/330/10 o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí na projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci
Bolatice ve výši 778 320,- Kč realizovanou v letech 2011 a 2012,

8/2

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) doporučit ZO schválit přijetí dotace ve výši 778 320,- Kč z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí na projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci
Bolatice realizovanou v letech 2011 a 2012.

10/3

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) vydání zamítavého stanoviska obce Bolatice k plánované výstavbě bioplynové stanice
Bolatice na Moravci v Dolním Benešově z důvodu zvýšeného hluku, prašnosti, zápachu
a dopravy spojené s provozem bioplynové stanice v obci Bolatice a s ohledem
na plánované zvýšení osevních ploch na katastru obce kukuřicí a řepou, ohrožení půdy
erozí a zvýšení rizika záplav v obci z přívalových dešťů,
i) cenu publikace o historii a současnosti obce „Bolatice od pravěku k současnosti“
od autora PhDr. V. Štěpána ve výši 550,- Kč/ks včetně DPH.

12/4

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
b) informace ministerstva zemědělství o rozhodnutí poskytnutí dotace na akci programu
129 120 „Protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.) ve výši
4 191 129,- Kč.

13/4

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) smlouvu o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti obce Bolatice, uzavřená
dle zák. č. 513/1991 Sb., a 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o zprostředkování služby
kopání hrobů mezi obcí Bolatice a Jiřím Schönfeldem, výkopy hrobů, Dělnická 741,
749 01 Vítkov,
c) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Ing. Augustou Kocurkovou, Opava o zřízení
odpovědného zástupce za provoz vodního díla – kanalizace, vodovodu, ČOV na dobu
neurčitou.

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Ve starém volebním období roku 2010 bylo 6 zasedání ZO a jedna pracovní schůzka, na kterých
bylo projednáno na 193 bodů.
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
MUDr. Renáta Kupková
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček

6
3
6
6
6

Ing. Josef Kurka
Karel Kupka
Daniela Langrová
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Josef Ricka
33

5
6
5
6
6

Daniela Holleschová
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

6
4
6
4

Kristina Jochimová
Karel Ostárek
Ing. Pavel Bezděk

5
5
5

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

- na 25. zasedání ZO dne 30. 6. 2010 – podání informace obce
Štěpánkovice členům ZO o vybudování „Zařízení pro přepracování
bioodpadů na pozemcích obce Štěpánkovice

Kromě řádných zasedání ZO byla v roce 2010 svolána 1 pracovní schůzka členů ZO:
Na schůzce 27. 2. 2010 bylo projednáno:
1.
Informace o hospodaření obce za rok 2009
2.
Návrh příjmů obce pro rok 2010
3.
Návrh výdajů obce pro rok 2010
4.
Příprava oslav 760. výročí obce
Banky a úvěry
Fotovoltaická elektrárna
Projekty, studie, dotace
5.
Prohlídka obce – bronzová socha
- bývalá kotelna ZŠ Bolatice
6.
Vzdělávání k MA21 a k NSZM
7.
Diskuse
V novém volebním období v roce 2010 se uskutečnila 3 zasedání, na kterých se projednalo
38 bodů.
Za celý rok 2010 bylo na zasedáních ZO projednáno na 222 bodů.
(V roce 2009 se na jednáních zastupitelstva projednalo na 230 bodů).
Účast na zasedáních:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Josef Boček
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Ing. Daniel Halfar
Daniela Holleschová
Ing. Radek Kotík
Zdeněk Kročil

3
3
3
3
3
3
3
3
2

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

3
2
3
2
3
3
3
3

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
Hosty jednání ZO byli:
- Ondřej Fus
- Roman Ševčík
- Vlastislav Kotzur

- na 3. zasedání ZO dne 22. 12. 2010 – předání pamětních
listů a věcných darů za udělení Zlaté medaile prof. MUDr.
J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů

- Martin Fus (karate Kumité)
- Veronika Nováková (voltiž)
- Kateřina Kocurová (voltiž)
- Vojtěch Schneider (běh)

- na 3. zasedání ZO dne 22. 12. 2010 – předání finančních
darů za skvělé sportovní výsledky a propagaci obce Bolatice
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3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
83/22 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) výsledky hospodaření obce za rok 2009 s příjmy obce po konsolidaci ve výši
82 498 133,91 Kč včetně zapojení stavu na bankovních účtech k 1. 1. 2009 a výdaje
ve výši 82 306 794,02 Kč,
e) rozpočet obce Bolatice na rok 2010 s příjmy ve výši 67 400 tis. Kč a výdaji ve výši
65 420 tis. Kč,
f) bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2741/1 orná půda, o výměře 3 476 m2
v k. ú. a obci Bolatice, který je označen v geometrickém plánu pro obec Bolatice
č. 1387-20/2010 novým parc. č. 2741/150 z majetku ČR – Pozemkový fond ČR
do majetku obce Bolatice na vybudování ochranné zeleně u průmyslové zóny,
h) úplatný převod části pozemku s novým parc. č. 2741/149 orná půda, o výměře 2 735
m2, v k. ú. a obci Bolatice z majetku ČR – Pozemkový fond ČR do majetku obce
Bolatice na rozšíření průmyslové zóny za cenu odhadní,
k) odprodej plynárenského zařízení v majetku obce Bolatice firmě SMP Net, s.r.o.
Plynární 420/3, Ostrava,
l) kupní smlouvy č. 1-20-020/10 DMS 1310000024 a č. 1-20-020/10 DMS1310000025
za nabízené ceny s tím, že SMP Net, s. r.o. Plynární 420/3, Ostrava si zajistí věcná
břemena s vlastníky sama a na své náklady,
m) vypovědět smlouvy o vedení účtu u České spořitelny, a.s. k 31. 7. 2010, nejpozději
k 31. 12. 2010,
n) vypovědět úvěrové smlouvy mezi obcí Bolatice a Českou spořitelnou, a.s. Opava
č. 645/04/LCD z roku 2004; č. 1250/05/LCD z roku 2005 a č.1465/08/LCD z roku
2008 k nejbližšímu vhodnému datu k 30. 4. 2010 (max. do 30. 6. 2010),
o) vyhlásit výběrové řízení na banku, která zajistí refinancování úvěrového portfolia
obce Bolatice od 1. 5. 2010 a povede běžný účet obce Bolatice nejpozději od 1. 7.
2010,
r) řešení problémů obce vyšlých z Veřejného fóra 2009 dle plánu řešení problémů obce
Bolatice předložené starostou obce,
ř) Plán aktivit MA21 na rok 2010, který byl navržen Komisí pro MA21,
s) vyhlásit záměr o pronájmu budoucího pozemku parc. č. 2741/1 k. ú. Bolatice
v průmyslové zóně Bolatice o výměře cca 12 735 m2 na vybudování fotovoltaické
elektrárny,
š) odklad zřízení zvláštního účtu, z něhož budou čerpány prostředky na obnovu
vodovodů a kanalizací v souladu s částí 6, přílohy č. 18 vyhl. č. 428/2001 Sb.,
v) přijetí dotace ve výši max. 9 097 494,47 Kč z programu ROP 4.1 Rozvoj venkova
na projekt reg. č. CZ.1.10/4.1.00/03.00534 - Zdravotní středisko - přístavba,
nástavba a stavební úpravy do rozpočtu obce Bolatice,
y) prodej pozemku parcelní číslo 2180/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře
cca 173 m2 v k. ú. a obci Bolatice fy DK 1- Ing. Kozel, Štěpánkovická 27, Kravaře za
cenu 151,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí všechny náklady kromě daně z prodeje.
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87/23 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) přijetí krátkodobého úvěru u Komerční banky v Opavě na předfinancování akce
„Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy“ ve výši 8 880 000,- Kč
s dobou čerpání od 1. 8. 2010 a s termínem splácení max. do 31.7. 2011,
e) objednání zhotovení nových internetových stránek u firmy Galileo Corporation s.r.o.
Chomutov,
g) rozpočtové opatření č. 1, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2010 s příjmy obce ve
výši 68 678 140,- Kč a výdaji ve výši 68 678 140,- Kč,
h) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o., Ratibořská 14a, 747 23 Bolatice
za rok 2009,
i) Závěrečný účet obce Bolatice za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,
o) pronájem pozemku parc. č. 2741/149 k. ú. a obci Bolatice firmě SUNTRANS s.r.o.,
Collo louky 2140, 738 01 Frýdek – Místek na dobu 25 let, která nabídla obci
nejvýhodnější podmínky,
p) uzavřít Dohodu o zatravnění pozemků a poskytnutí náhrady mezi obcí Bolatice
a Opavicí a.s. Bolatice na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2010 a roční náhradou za
omezení užívání pozemku ve výši 2 235,- Kč bez DPH za 1 ha, to je celkem 32 712,Kč + 20 % DPH,
q) odprodej části pozemku parc. č. 2756/4 k. ú. a obci Bolatice v PZ u hřiště fy Erich
Opatrzil, Pod Dráhou 4, 747 21 Kravaře II o výměře cca 3 000 m2 na vybudování
provozovny zámečnictví s tím, že firma přispěje obci na vybudování inženýrských sítí
částkou 150,- Kč/m2 se splatností 73,- Kč/m2 při podpisu smlouvy, 77,- Kč/m2 do 30. 9.
2010 a cenu za pozemek ve výši 73,- Kč/m2 do 20. 12. 2010 a s tím, že obec sepíše
s kupujícím smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující zaváže
vystavět provozovnu s výrobní činností (zámečnické výrobky) nejpozději do 31. 12.
2012 a kupující podepíše směnku na částku za prodej pozemků i za příspěvek
na vybudování inženýrských sítí a na vybudování provozovny,
s) přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Veřejné osvětlení
přechodů pro chodce z programu „ZVYŠOVÁNÍ PASIVNÍ BEZPEČNOSTI NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – DSH 9“ ve výši 836 000,- Kč,
u) poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč některé obci postižené povodněmi.
87/24 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) navýšení kupní ceny a schválení následné kupní smlouvy na část pozemku parc.
č. 2741/1 orná půda, o výměře 12 735 m2, v k. ú. a obci Bolatice z majetku ČR –
Pozemkový fond ČR do majetku obce Bolatice, která je označena v geometrickém
plánu pro obec Bolatice č. 1387-20/2010 novým parc. č. 2741/149 na rozšíření
průmyslové zóny a vybudování fotovoltaické elektrárny o 1 655 550,- Kč, celkem tedy
po zaokrouhlení dle metodického pokynu PF ČR 2 550 100,- Kč (891 450,- Kč dle
znaleckého posudku, + 1 655 550,- Kč navýšení znaleckým ústavem, + 2 510,- Kč
náklady s posouzením cenových podmínek převodu, + 500,- Kč náklady spojené
s návrhem na vklad práva do katastru nemovitostí),
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89/25 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) úpravu rozpočtu obce na rok 2010 dle rozpočtové úpravy č. 2 předložené ekonomkou
a starostou obce,
f) žádost fy SUNTRANS, Frýdek Místek o převod práv na povolení připojení FVE
na pozemku parc. č. 2741/149 k. ú. Bolatice,
ch) vyhlášení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2741/63 orná půda v k.ú. a obci
Bolatice o výměře 4 193 m2, označeného dle geometrického zaměření č. 1424103/2010 pro obec a k.ú. Bolatice novým parc. č. 2741/152, ul. Družstevní na výstavbu
bytových domů za min. cenu 1m2/200,- Kč,
k) uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a fy Promaco Consulting, s.r.o. se sídlem
Pelušková 1405, Praha 9 Kyje, 198 00 na zpracování žádosti o získání dotace na
projekt „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v Bolaticích II“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií,
n) počet volených členů Zastupitelstva obce Bolatice na 17 členů pro nastávající volební
období 2010 - 2014.
92/26 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) finanční dar ve výši 40 000,- Kč (celkem 60 000,- Kč) obci Heřmanice v Libereckém
kraji, která byla postižena povodní 7. 8. 2010,
g) žádost Římskokatolické farnosti Bolatice o poskytnutí půjčky na pokračování
rekonstrukcí věží nad bočními vchody kostela ve výši 400 000,- Kč s termínem
splatnosti k 31. 3. 2011,
h) úpravu rozpočtu obce na rok 2010 dle rozpočtové úpravy č. 3 předložené ekonomkou
a starostou obce,
k) prodej části pozemku parc. č. 2750 o výměře 120 m2 firmě SMP Net s.r.o, Ostrava
za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že fy SMP Net uhradí kromě daně z prodeje veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku,
p) bezúplatný převod pozemků z majetku státu (PF ČR) do vlastnictví obce Bolatice,
parc. č. 2847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a parc. č. 2848 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 31 m2, vše v k.ú. a obci Bolatice (pozemky pod budovami
ČOV Bolatice, Borová),
q) bezúplatný převod pozemku z majetku státu (PF ČR) do vlastnictví obce Bolatice, parc.
č. 2846 trvalý travní porost o výměře 5284 (oplocený pozemek sousedící s budovami
ČOV Bolatice, Borová) a bezúplatný převod ideální ½ pozemku parc. č. 2838 trvalý
travní porost o celkové výměře 272 m2 (příjezdová komunikace k ČOV Bolatice,
Borová), vše v k. ú. a obci Bolatice,
tˇ) přijetí municipálního úvěru ve výši 19 500 000,- Kč od Komerční banky a.s.
za účelem „Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa“ s platností příslibu
do 30. 6. 2011,
u) pravidla pro udělování čestného občanství obce Bolatice.
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
96/27 starostovi obce a ekonomce obce, aby projednali s auditorem, právníkem a daňovým
poradcem v termínu do 31. 12. 2010 smlouvu o pronájmu a investice do těchto nebytových
prostor v pohostinství Pod Kostelem,
97/27 starostovi obce a ekonomce obce zkontrolovat ve spolupráci s auditorem a daňovým
poradcem všechny smlouvy o pronájmu nebytových prostor v majetku obce v termínu
do 31. 12. 2010.
98/27 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) přijetí finančního daru od fy Lanex a.s. na uspořádání oslav 760 let od 1. písemné
zmínky o obci ve výši 100 000,- Kč a poděkovat firmě Lanex a.s. za poskytnutí daru,
e) přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci Protipovodňová opatření v obci
Bolatice (poldry I., II., IX a X.) ve výši 3,626 mil. Kč bez DPH,
f) úpravu rozpočtu obce na rok 2010 dle rozpočtové úpravy č. 4 předložené ekonomkou,
starostou obce a předsedou Finančního výboru,
g) udělit čestné občanství obce Bolatice paní Wilmě Nickel, starostce družební vesnice
Linum a p. Manfredu Wronovi z Rud, předsedovi Městské rady Kuznie Raciborske
za propagaci obce Bolatice v zahraničí, šíření dobrého jména obce Bolatice, za podporu
spolupráce občanů družebních vesnic, a předat jim titul čestný občan obce Bolatice
u příležitosti oslav 760. výročí obce Bolatice v prosinci 2010,
k) revokovat usnesení č. 93/26/a z 26. zasedání ZO ze dne 22. 9. 2010 a schvaluje
odložit prodej pozemku parc. č. 2741/63 k. ú. Bolatice o výměře 4 193 m2 fy DK 1 Ing. D. Kozel do dalších jednání ZO.
2/1

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) aby starosta obce Bolatice a místostarosta obce Bolatice byli uvolněnými členy
Zastupitelstva obce Bolatice pro výkony těchto funkcí,
f) aby volba starosty, místostarosty obce a členů Rady byla veřejným hlasováním,
g) uvolněným starostou obce pana Mgr. Herberta Paveru,
h) uvolněným místostarostou obce pana Martina Bortlíka,
ch) neuvolněným členem Rady obce p. Vlastislava Poláška,
i) neuvolněným členem Rady obce p. Radka Slivku,
j) neuvolněným členem Rady obce p. MUDr. Renátu Kupkovou,
k) za předsedu Finančního výboru (FV) pana Ing. Pavla Bezděka a za členy FV
pana Ing. Josefa Ricku, pana Ing. Josefa Kurku, paní Ing. Blanku Slivkovou,
pana Ing. Jiřího Mlýnka, pana Ing. Stanislava Paška, paní Editu Moravcovou
a pana Ing. Rudolfa Stavaře,
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l) za předsedu Kontrolního výboru (KV) pana Zdeňka Kročila a za členy KV
pana PaedDr. Josefa Drozda, pana Richarda Sněhotu, pana Josefa Bočka,
pana Ing. Radka Kotíka, paní Kristinu Bolackou, pana Richarda Vehovského,
paní Evu Michalíkovou,
m) za předsedkyni Osadního výboru (OV) paní Danielu Langrovou a za členy Osadního
výboru:
pana Václava Mrovce, pana Jaroslava Paška, pana Ladislava Stuchlíka,
paní Kristinu Stočkovou, paní Martu Kolarčíkovou, paní Simonu Adamcovou,
n) rozpočtovou úpravu č. 5 rozpočtu obce Bolatice na rok 2010.
4/2

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) ZŠ a MŠ Bolatice mimořádný finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč na dohody
o provedení práce zaměstnancům ZŠ a MŠ Bolatice uvolněním této částky z rezervy
rozpočtu obce na rok 2010,
e) přijetí dotace ve výši 778 320,- Kč z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí na projekt Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice
realizovanou v letech 2011 a 2012,
g) seznam oceněných pamětní plaketou za práci pro obec a občany obce, za podporu
rozvoje obce Bolatice dle přílohy č. 1 a předá oceněným plaketu na oslavě 760. výročí
od 1. písemné zmínky o obci Bolatice dne 19. 12. 2010.

6/2

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) úpravu rozpočtu obce na rok 2010 dle rozpočtové úpravy č. 6 předložené ekonomkou,
starostou obce a Finančním výborem,
e) rozpočet obce Bolatice na rok 2011 s příjmy ve výši 64.856 tisíc Kč a výdaji ve výši
64.856 tisíc Kč včetně tabulek a) a b), jež obsahují příspěvky spolkům a organizacím
a návrh rozpočtu soc. fondu na rok 2011,
h) nepřijetí dotace ze SFŽP ČR z programu Zelená úsporám na realizaci staveb „Zateplení
objektů hasičské zbrojnice Bolatice“ a „Zateplení KD Bolatice“ vzhledem k velkým
celkovým nákladům a poměrně nízké dotaci a realizovat některé stavební úpravy
z vlastních zdrojů po etapách v jednotlivých letech,
ch) výběrové řízení na banku, která povede účet obce a financuje úvěrové portfólium obce
Bolatice.
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3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo osm výborů a komisí.
3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý.
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu (doporučuje se
nejméně za čtvrt roku).
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání.
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje plnění
příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu.
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce.
f) Zabezpečuje informovanost občanů (min. 7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva)
o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok.
g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální
využívání a rozvoj majetku ve vlastnictví obce.
h) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy
na poplatcích, o nichž rozhoduje obec.
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo dlouhodobě
úrokové výhodnější vklady.
Účast na jednáních
V roce 2010 se uskutečnilo celkem šest jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

6
4
6
6
5
6
6
6

Na ustavujícím zasedání ZO dne 10. 11. 2010 byl schválen nový člen Finančního výboru
p. Ing. Stanislav Pašek, ostatní členové výboru kromě p. Otto Preusze byli opětně zvoleni
také 10. 11. 2010.
Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Renáta Řehořová –
ekonomka OÚ.
Jednání výboru dne 1. 2. 2010
- Informace o hospodaření obce za rok 2009
- Projednání návrhu rozpočtu obce Bolatice na rok 2010
- Pronájem obecních prostor TS Bolatice
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Jednání výboru dne 8. 3. 2010
- Rozbor hospodaření obce za rok 2009
- Návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2010
- Daňové příjmy 01-02/2010
- Informace o výstavbě nových bytů
- Tabulka investic do areálu TS Bolatice
- Informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Zdravotní středisko – přístavba,
nástavba, rekonstrukce“
- Refinancování úvěrového portfolia obce
- Nabídka makléřů na zakoupení akcií ČSOB
Jednání výboru dne 10. 5. 2010
- Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2010
- Informace o plnění rozpočtu a dlouhodobých závazcích obce
- Projednání uzávěrky TS za rok 2010
- Další záležitosti TS
- Informace starosty obce o výběrových řízeních, nasvětlení přechodů, bytových domech
a měření prašnosti
Jednání výboru dne 21. 6. 2010
- Informace o daňových příjmech obce
- Informace o dlouhodobých závazcích obce
- Projednání rozpočtového opatření č. 2/2010
- Plnění rozpočtu za 1 až 5/2010
- Informace starosty obce a stanovení termínu příštího FV
Jednání výboru dne 20. 9. 2010
- Dopis TS ohledně zvýšení nájmu
- Žádost dětské organizace KONDOR o prodloužení nájmu
- Informace o daňových příjmech obce a informace o dlouhodobých závazcích obce
- Projednání rozpočtového opatření č. 3/2010
- Plnění rozpočtu za 1 až 8/2010
- Prodej pozemků pro bytové domy
Jednání výboru dne 14. 12. 2010
- Informace o daňových příjmech obce, dlouhodobých závazcích obce
- Projednání rozpočtového opatření č. 6/2010 v souvislosti s plněním rozpočtu
za 1-11/2010
- Návrh rozpočtu na rok 2011
- Informace starosty obce o dotaci na zateplení
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.
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f)

Kontroluje zařízení a případné právnické osoby založené nebo zřízené obcí v rozsahu
stanovení zvláštními předpisy.

Účast na jednáních
V roce 2010 se uskutečnila celkem čtyři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

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

4
2
2
2
3
3
4
3

Na ustavujícím zasedání ZO dne 10. 11. 2010 byl schválen novým předsedou Kontrolního
výboru Zdeněk Kročil, novými členy se stali Ing. Radek Kotík, kromě Ing. Jiřího Kupky byli
ostatní členové výboru opětně zvoleni také 10. 11. 2010.
Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Renáta Řehořová – ekonomka obce Bolatice
Jednání výboru dne 1. 3. 2010
- Hospodaření obce, vývoj daňových příjmů, návrh rozpočtu, splácení dluhů
- Kontrola vyúčtování příspěvků spolkům a organizacím
Jednání výboru dne 26. 5. 2010
- Výsledky kontroly hospodaření obce
- Daňové příjmy a rozpočtová opatření obce
- Výběrová řízení
- Jednání a plnění usnesení rady obce
Jednání výboru dne 25. 8. 2010
- Prohlídka přístavby zdravotního střediska
Jednání výboru dne 20. 9. 2010
- Hodnocení práce kontrolního výboru ve funkčním období 2006 - 2010
3.3.3. Osadní výbor
NÁPLŇ PRÁCE OSADNÍHO VÝBORU
Rozsah působnosti:
- předkládá zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části
Bolatice-Borová, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí,
pokud se týká části Bolatice-Borová,
- vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu v části Bolatice-Borová
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce Bolatice týkajícího se osady Borová
b) Provádí kontrolu plnění rozpočtu týkajícího se osady Borová
c) Navrhuje ZO, RO přijímaná opatření v souvislosti s rozvojem osady a s řízením
problémů v osadě Borová
d) Podporuje kulturně-společenský život v osadě Borová
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2010 celkem čtyři jednání Osadního výboru.
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Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Simona Adamcová
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková

4
4
4
1
3
3
4

Na ustavujícím zasedání ZO dne 10. 11. 2010 byl schválen novým členem Osadního výboru
p. Ladislav Stuchlík místo Jaroslava Adamce, ostatní členové výboru zůstávají ve stejném
složení jako v minulém volebním období a ostatní členové výboru byli opětně zvoleni také
10. 11. 2010 na ustavujícím ZO.
Jednání výboru dne 4. 3. 2010
- Projednání rozpočtu obce na rok 2010
- Zhodnocení akce Maškarní ples pro děti
- Příprava Borovských her
Jednání výboru dne 4. 5. 2010
- Organizace Kácení máje na Borové
- Organizace Borovských her
Jednání výboru dne 17. 8. 2010
- Zhodnocení Borovských her
- Setkání sponzorů a pořadatelů Borovských her
Jednání výboru dne 20. 12. 2010
- Přivítání nového člena Osadního výboru
- Organizace Koled na rynku
3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti: - řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků
Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky:
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2010 celkem 26 přestupků (2 přestupky přešly
k vyřízení z roku 2009, ve 2 případech komise přestupek postoupila dle § 12 zák. č. 500/2004 Sb.,
v 9 případech došlo k odložení věci, k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 13). Příkazem
o uložení sankce rozhodla ve dvou případech, u 5 případů rozhodla v blokovém řízení, v jednom
případě rozhodla pokutou, v jednom případě rozhodla zastavením řízení a 4 přestupky přešly
k vyřízení do roku 2011.
Z projednávaných přestupků v roce 2010 byly pokuty uhrazeny ve všech případech.
Předseda Komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
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Předseda:
Členové:

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

Na 1. jednání Rady obce Bolatice dne 15. 11. 2010 byl zvolen novým členem Přestupkové
komise p. Ing. David Kotík, ostatní členové byli opětně zvoleni dne 15. 11. 2010 na 1. jednání
rady.
3.3.5. Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PRO RODINU
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany
- preventivní působení na občany
Náplň činnosti:
a) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům.
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření.
c) Spoluorganizuje činnost klubu důchodců.
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním.
e) Doporučuje přidělení bytů na ul. Družstevní a v DPS.
f) Seznamuje se se zařízeními poskytujícími sociální služby zřizovanými jinými zřizovateli
(např. Charita Hlučín, Domov důchodců Kravaře, DD Hlučín).
g) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče.
h) Předkládá náměty k projednání radě obce.
ch) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti.
Účast na jednáních
V roce 2010 se uskutečnilo celkem šest jednání Komise sociální, zdravotní a pro rodinu:
Předseda:
Členové:

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

6
5
2
3
4
1
3
6
6

Na 1. jednání Rady obce Bolatice dne 15. 11. 2010 byli schváleni členové Komise sociální,
zdravotní a pro rodinu ve stejném složení jako v minulém volebním období a novým členem
se stal pan Karel Kupka.
Na 3. jednání Rady obce Bolatice dne 14. 12. 2010 byla zvolena novou členkou slečna
Bc. Kateřina Moravcová a na 4. jednání dne 29. 12. 2010 Rady obce Bolatice byl zvolen
novým členem p. Luděk Nevoral.
Jednání komise dne 21. 1. 2010
- Návrh řešení aktuální situace: projednání co nejdříve umístění občanky v zařízení
s celodenní péčí a doporučení šetření v domácnosti u seniorky v obci
- Školení sociální pracovnice v přípravě dezinfekčních roztoků
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Jednání komise dne 17. 3. 2010
- Informace o dvou mimořádných schůzkách v prosinci 2009 a v lednu 2010
- Sdělení o možnosti půjčování zdravotních a rehabilitačních pomůcek
- Žádost na starostu obce o možnosti nákupu určitých kompenzačních pomůcek
- Ústavy pro speciální choroby
Jednání komise dne 21. 6. 2010
- Kontrola splnění úkolů z minulé schůzky
- Projednání informace sociální pracovnice o oslovení občanů s žádostí o krátkodobou
výpůjčku kompenzačních pomůcek
- Informační brožura pro občany
- Přípravy Dne zdraví v Bolaticích
Jednání komise dne 15. 10. 2010
- Zhodnocení činnosti komise ve volebním období 2006 – 2010
- Účast členů komise na akci Den zdraví
Jednání komise dne 3. 11. 2010
- Vyjádření se komise k občanům, kteří mají pohledávky u Obecního úřadu Bolatice
Jednání komise dne 13. 12. 2010
- Noví členové komise
- Statut a postavení komise
- Informace o schůzce se starostou obce
- Návrh na rozdělení finančních prostředků
- Návrh na využití rehabilitační místnosti Česko-německého svazu
- Stanovení kritérií pro udělování obecních bytů
- Návrh paní Bochňákové na pozvání majitele firmy, která zajišťuje rehabilitační lůžka,
invalidní vozíky a další kompenzační a rehabilitační pomůcky
3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Rozsah působnosti: - kulturní a společenská činnost
Náplň činnosti:
a) Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti.
b) Navrhuje odměny pro nově narozené občany obce.
c) Navrhuje odměny pro jubilanty obce a navštěvuje občany slavící v daném roce 80.
a 85. narozeniny.
d) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Předseda:
Členové:

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

2
2
2
2
2
2
2

Na 1. jednání Rady obce Bolatice byla novou předsedkyní Komise pro občanské záležitosti
zvolena p. Alena Böhmová, novou členkou byla zvolena p. Elen Mašíková, ostatní členové
byli schváleni na 1. jednání rady.
Komise se setkala v roce 2010 celkem 2x.
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Hosté na jednání komise pro občanské záležitosti:
p. Jarmila Mlýnková
Jednání komise dne 20. 1. 2010
Rozvržení členů komise ke gratulacím jubilantům dovršujících v letošním roce 80 a 85 let
Obecní ples
Bál Hlučínska
Ostatní kulturní akce v letošním roce
Jednání komise dne 21. 10. 2010
- Kontrola průběhu návštěv jubilantů do konce roku 2010
- Projednání žádosti p. Ingrid Novákové z Borové o ukončení práce v komisi
- Projednání promítání filmu v kině dne 20. 11. 2010 – Ženy v pokušení
- Volba nového předsedy komise
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS
Rozsah působnosti: Řeší problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže
Náplň činnosti:
a) Navrhuje RO, ZO opatření vedoucí ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
b) Navrhuje ZO, RO opatření k řešení negativních jevů u mladých spoluobčanů.
c) Vyjadřuje se k návrhu výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům a organizacím pracujících
s mládeží.
d) Spolupracuje, popř. doporučuje k organizování akce pro mladé občany.
e) Kontroluje stav dětských hřišť a sportovišť a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení stavu
těchto hřišť.
f) Navrhuje ZO, RO ocenění mladých úspěšných spoluobčanů.
g) Řeší další záležitosti týkající se volného času mládeže.
Účast na jednáních
V roce 2010 se uskutečnilo pět 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
Ing. Radek Kotík
Mgr. Petr Řehánek
Petr Faltýnek
Hana Seidlová
Bronislav Hlaváč
Jan Dominik

5
4
3
2
4
2
5

Hosté na jednáních Komise mládeže, sportu a pro volný čas:
Richard Seidel, Ing. Radim Herudek, Ing. Lenka Mušálková
Jednání komise dne 29. 3. 2010
- příprava Bolatického Hlukfestu
- Informace o dětských hřištích a sportovištích
- Informace o kinu Bolatice
- Projednání možnosti uspořádání Dne obce
- Informace o akci Daruj krev se starosty obcí a měst MSK
Jednání komise dne 19. 4. 2010
- Projednání přípravy Bolatického Hlukfestu – cena vstupného, plakáty, oslovení sponzorů
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Jednání komise dne 17. 5. 2010
- Kontrola dětských hřišť a sportovišť
- Příprava Hlukfestu
Jednání komise dne 23. 6. 2010
- Kontrola dětských hřišť a sportovišť (MŠ Borová, areál skládky na Borové, dětská hřiště
na Řadovkách, hřiště Karavana, hřiště ul. Horní)
Jednání komise 13. 9. 2010
- Hodnocení akce Bolatický Hlukfest
- Kino Bolatice
- Dětská hřiště a sportoviště
- Ucelená nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
V novém volebním období byl zvolen na 1. jednání rady dne 15. 11. 2010 novým předsedou
Komise mládeže, sportu a pro volný čas Ing. David Jakš za Mgr. Herberta Paveru a byli
zvoleni tito členové komise: Petr Faltýnek, Hana Seidlová, Jan Dominik a novou členkou se
stala Bc. Jana Štěpáníková.
Na 3. jednání Rady obce Bolatice dne 14. 12. 2010 byli zvoleni novými členy komise Iveta
Ritzková a Robin Obrusník.
V novém volebním období v roce 2010 komise neuskutečnila žádné jednání.
Předseda:
Členové:

Ing. David Jakš
Petr Faltýnek
Hana Seidlová
Jan Dominik
Bc. Jana Štěpáníková
Iveta Ritzková
Robin Obrusník

3.3.8. Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
(Komise byla zřízena nově na 79. jednání Rady obce dne 19. srpna 2010)
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO ROZVOJ A VÝSTAVBU V OBCI
Rozsah působnosti: Řeší problematiku staveb v obci, tvorby zeleně, ÚP
Náplň činnosti:
- Komise se vyjadřuje k významným stavbám v obci (nad rámec stavebního zákona)
s ohledem na dlouhodobý rozvoj obce, k atypickým nestandardním stavbám, k řešení
tvorby zeleně a veřejných prostranství obce, k tvorbě Územního plánu obce apod.
Komise pro rozvoj a výstavbu obce byla schválena na 79. jednání Rady obce Bolatice dne
19. 8. 2010.
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Ing. Daniel Kozel
Ing. Daniel Halfar
Ing. Zdeněk Mazal
Ing. Arch. P. Harazimová

1
1
1
1
1

Komise se sešla do nového volebního období 1x.
Jednání komise dne 15. 9. 2010
- Přivítání přítomných, seznámení s náplní práce komise
- Řešení kruhové křižovatky v PZ Bolatice
- Řešení osazení laviček v obci
- Řešení nového centra obce
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V novém volebním období na 1. jednání Rady obce Bolatice dne 15. 11. 2010 byl schválen
předsedou Komise rozvoje a výstavby v obci Ing. Daniel Halfar místo Mgr. Herberta Pavery,
ostatní členové byli schváleni na 1. jednání rady.
Předseda:
Členové:

Ing. Daniel Halfar
Mgr. Herbert Pavera
Ing. Daniel Kozel
Ing. Zdeněk Mazal
Ing. Arch. P. Janošová (Harazimová)

1
1
1
1
1

Komise se v novém volebním období v roce 2010 sešla 1x.
Jednání komise 8. 12. 2010
- Seznámení se s programem jednání
- Řešení okružní křižovatky v průmyslové zóně
- Řešení laviček v obci
- Řešení obecních budov v návaznosti na dotaci Zelená úsporám
a) Hasičská zbrojnice
b) Kulturní dům
c) Dům obchodu a služeb
- Řešení ul. Horní
- Řešení nového centra obce

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 13 (1 - sekretariát, podatelna; 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 – sociální pracovnice;
1 – uklízečka; 1 – správce kulturního domu, správce obecního úřadu).
Dále u OÚ v roce 2010 na dohodu o provedení práce pracovalo 130 osob, z toho 19 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu, 5 osob,
které zajišťovaly bezpečnost na přechodech a 6 osob, které roznášely volební lístky pro komunální
volby, atd.
4.1.2. Řízení práce:
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:
Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu,
občanské průkazy, ...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
- CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního
rejstříku a živnostenského rejstříku)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková a p. J. Gratzová.
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Renáta Řehořová

- ekonom, účetní
- styk s bankami, ekonomickými útvary krajského úřadu
- vedení účetních knih, účtování o majetku
- účtování o DPH, vyhotovení podkladů pro daňové přiznání
- převzetí a kontrola dokladů k fakturování
- reklamace zajištěných diferencí mezi obcí a dodavateli, popř. příjemci
- likvidace cenových reklamací a penalizačních závazků
- věcné a formální správnosti účetních dokladů
- sledování termínů a zpracování potřebné evidence a statistiky
- vyhotovování účetních, případně statistických výkazů a hlášení, provádění
jejich správnosti a úplnosti
- shromažďování a zpracování archivních materiálů, skartace písemností
v předepsaných lhůtách
- schvaluje účetní pokladní operace vycházející z přijatého plánu
a rozpočtu
- návrh rozpisu rozpočtu obce v návaznosti na stanovené zásady
a ukazatele
- návrh změn rozpisu plánu a rozpočtu v souladu se závaznými pokyny MF
a koncepcí zastupitelstva obce
- kompletní rozbory hospodaření obce pololetní, operativní hodnocení
měsíčně
- návrhy na opatření vyplývající z průběžné kontroly hospodaření útvarů
obce
Zástup za paní R. Řehořovou zajišťovala paní J. Gratzová.

Janetta Gratzová

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

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

Eliška Vitásková

- referentka OÚ – hospodářka, mzdová účetní
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci
- prodej knih, CD, DVD o obci a Hlučínsku
Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.

Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
- obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce
- CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí)
Zástup za paní G. Bočkovou zajišťovala paní E. Vitásková,
paní M. Bochňáková (v oblasti kultury).
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Ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
- podává informace o Územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana Ing. M. Selingra zajišťoval pan Bc. J. Josefus.
Bc. Jakub Josefus

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

Ing. Radim Herudek - samostatný referent
- zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
- zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
- zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
- zajišťuje zveřejňování listin na elektronické Úřední desce obce
- přijímá inzeráty ke zveřejnění na internetu
- vyhledává a předkládá návrhy na realizaci projektů v obci
z mimorozpočtových zdrojů
- vede agendu grantů, podpor, dotací a vypracovává dokumenty
pro jejich získávání
- koordinuje činnosti při podávání žádostí obce o grant, podporu,
dotaci
- koordinuje a průběžně vyhodnocuje plnění podmínek, které vyplývají
z poskytnuté dotace, grantu apod.
- zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu
ekonomického rozvoje
Eva Hanzlíková

- knihovnice
- nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich evidenci
v počítači
- organizování a rozvíjení klasické a nové formy práce se čtenářem
- vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Zástup za paní E. Hanzlíkovou zajišťovala p. Bc. J. Štěpáníková.

Bc. Jana Štěpáníková - vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Anna Lasáková

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

Alfréd Solich

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

Kateřina Mrovcová

- toho času na mateřské dovolené, vypomáhala obci při psaní zpravodajů,
Výroční zprávy, při inventarizaci majetku obce.

4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/9

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/11

Renáta Řehořová

ÚSO

10/10

Janetta Gratzová

ÚSO

8/10

Bc. Jakub Josefus

Bakalář

9/2

VŠ

10/12

Eliška Vitásková

ÚSO

8/12

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/12

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/9

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/4

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/5

ÚSO

6/12
8/4
(pracovní úvazek na 6 hodiny)
6/5
(poloviční úvazek)

Jméno a příjmení

Ing. Miroslav Selingr

Marie Tvarůžková
Bc. Jana Štěpáníková
Anna Lasáková
Alfréd Solich

Kvalifikace

Bakalář
SO
vyučen
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5/12

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno
zaměstnance

Datum

Místo

21. 4. 2010 Opava
Eva Hanzlíková

Bc. Jana
Štěpáníková

23. 11. 2010 Kravaře
9. 10. 2010 Ostrava
19. – 26. 5. 2010 Ostrava
Pavlovice
16. – 18. 9. 2010
u Přerova
3. – 5. 11. 2010 Uherské Hradiště
10. 11. 2010 Opava
25. 11. 2010 Kravaře

Marcela
Bochňáková

16. 3. 2010 Ostrava
24. 6. 2010 Ostrava
11. – 12. 11. 2010 Trojanovice
23. 11. 2010 Kravaře
7. 12. 2010 Ostrava
26. 2. 2011 Bolatice
Modrá
4. 3. 2011 u Uherského
Hradiště
24. – 26. 3. 2010 Pelhřimov

Mgr. Herbert
Pavera

5. – 7. 5. 2010 Velké Karlovice
16. – 18. 6. 2010 Prachatice

Eliška Vitásková

Gabriela Bočková

3. – 5. 11. 2010
10. 12. 2010
26. 1. 2010
23. 11. 2010
26. 2. 2009
11. – 12. 11. 2010

Uherské Hradiště
Bolatice
Opava
Opava
Bolatice
Trojanovice

25. 11. 2010 Kravaře
10. 12. 2010 Bolatice
9. 3. 2010 Ostrava
11. – 12. 11. 2010 Trojanovice

Janetta Gratzová
23. 11. 2010 Kravaře
10. 12. 2010 Bolatice
Renáta Řehořová

25. 2. 2010 Ostrava
26. 2. 2010 Bolatice
15. 3. 2010 Ostrava
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Název školení
Výtvarný workshop na téma enkaustika
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Seminář - Umění sebeprezentace
Seminář pro pracovníky dětských oddělení
VI. setkání venkovských knihoven aneb
Co venkovské knihovny umějí a mohou
Podzimní škola Národní sítě zdravých měst
Školení ohledně Clavia a výpůjčního protokolu
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Seminář „Evidence obyvatel“
Porada matrikářek
Školení programů GORDIC
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Porada matrikářek
Školení řidičů
Vzdělávání předsedů hodnotících komisí
soutěže Vesnice roku 2010
Jarní škola NSZM (Problematika realizace
Zdravého města a MA21)
„Jak lépe komunikovat s veřejností“, „Zapojení
veřejnosti do rozvoje obce“ (seminář starostů
Hlučínska)
Letní škola NSZM
(metodika postupu v rámci ZM a MA21)
Podzimní škola Národní sítě zdravých měst
Školení BOZP a PO
Daň z příjmů
Nemocenské pojištění
Školení řidičů
Školení programů GORDIC
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Školení BOZP a PO
Spisová služba v aktualitách a praxi
Školení program GORDIC - spisová služba
WESS
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Školení BOZP a PO
Podvojné účetnictví ÚSC - úč. reforma
- Gordic
Školení řidičů
Účetní reforma účetnictví státu

15. 4. 2010 Ostrava
21. 4. 2010 Opava
23. 9. 2010 Ostrava
11. – 12. 11. 2010 Trojanovice
18. 11. 2010
25. 11. 2010
26. 2. 2010
7. 10. 2010

Ing. Miroslav
Selingr
Jakub Josefus

18. 1. – 22. 1. 2010
15. 2. – 22. 2. 2010
8. 3. – 12. 3. 2010
31. 3. – 2. 4. 2010

29. 1. 2010
26. 2. 2010

Ostrava
Opava
Ostrava
Ostrava
Benešov u Prahy
Benešov u Prahy
Benešov u Prahy
Benešov u Prahy
Ostrava
Bolatice

22. 3. 2010 Velké Hoštice
Ing. Radim
Herudek

24. 3. 2010 Opava
6. 4. 2010 Ostrava
21. 5. 2010 Ostrava
25. 11. 2010 Kravaře
10. 12. 2010 Bolatice
9. 3. 2010 Ostrava

Martin Bortlík

21. 9. 2010 Ostrava
10. 12. 2010 Bolatice

Účetnictví ÚSC a účetnictví státu II. od 2010
Metodické dny pro obce
Účetnictví ÚSC a účetnictví státu III. od roku
2010
Změna účetnictví a opravné položky, majetek
státu
Poplatky od 1. 1. 2011
Metodické dny pro obce
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Zkoušky odborné způsobilosti
Zkoušky odborné způsobilosti
Zkoušky odborné způsobilosti
Zkoušky odborné způsobilosti
Seminář studie proveditelnosti - ROP
Školení řidičů
Program rozvoje venkova, osa IV.
LEADER - školení k Výzvě č. 2
Seminář příjemců Euroregion Silesia
Seminář příjemců Euroregion Silesia
Seminář příjemců Euroregion Silesia
Úvod do e-Learningu, informační systém
datových stránek
Školení BOZP a PO
Nové vodohospodářské předpisy v roce
2010
Velká novela vodního zákona
2010
Školení BOZP a PO

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2010 (2009):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 21 207,- Kč (2009 - 21 715,- Kč).
4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2010

2009

2008

Narození dětí

42

55

53

Uzavřená manželství v Bolaticích (místní občané)

21

23

22

3

6

6

18

17

16

12

8

12

23
22

32
24

30

55

14

civilní
církevní
Uzavřená manželství mimo obec
Uzavřená manželství (ostatní občané)

9

Úmrtí občanů
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Vydané druhopisy matričních dokladů
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)
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21
15

Ověřeno podpisů na listinách

774

899

1084

Ověřeno opisů listin

624

584

597

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

102

144

234

57

68

48

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

3

3

1

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

8

9

-

35

25

40

313

216

487

61

39

52

9

4

3

Poskytnuté údaje z informačního systému

27

13

22

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

53

61

64

Přihlášeno osob

43

45

91

Odhlášeno osob

53

51

42

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

Žádosti o státní občanství ČR
Žádosti o vydání občanského průkazu
Potvrzení o občanském průkazu
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

655

k 31. 12. 2007

4 269

3 605

664

k 31. 12. 2008

4 341

3 677

664

k 31. 12. 2009

4 351

3 682

669

k 31. 12. 2010

4 360

3 685

675

Zpracovala: Marcela Bochňáková
4.3.2. Stavební úřad
Rok 2010

Rok 2009

Územní informace - celkem

3

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

5

1

0

Územní souhlas – celkem

43

57

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

30

44

13

13

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

9
8
1
27

14
10
4
44

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

13

30

14

14

Ohlášení – celkem

55

108

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

45

89

10

19

Územní rozhodnutí – celkem

54

Stavební povolení – celkem

25

32

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

14

20

11

12

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

13

16

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

11

13

2

3

Veřejnoprávní smlouva - celkem

3

---

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

---

0

---

Rozhodnutí o výjimce – celkem

6

9

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

6

2

3

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

9

6

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

5

6

4

0

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

9

27

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6

23

3

4

Kolaudační souhlas – celkem

20

16

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

12

15

8

1

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

2

0

1

Ohlášení užívání - celkem

22

---

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

16

---

6

---

Pasport stavby – celkem

2

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

1

1

0

Ostatní opatření – celkem

---

18

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

---

13

---

5

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

7
6
1
30

4
3
1
51

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

11

41

19

10

Stížnosti - celkem
z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6

8
4
4

Sdělení informace – celkem

3
3
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Silniční rozhodnutí - celkem

17

18

Přestupky a správní delikty - celkem

0

0

ROK

REKAPITULACE

2010

2009

2008

Zpracovaná podání

306

437

469

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

207

343

341

99

94

128

93

130

147

399

567

616

Ostatní korespondence
Podání celkem

Zpracoval: Ing. Miroslav Selingr
4.3.3. Knihovna, vzdělávací akce v knihovně

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

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

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

Vzdělávací akce v knihovně v roce 2010
Datum
27. 1.
14. 4.
5. 5.

19. 5.
4. – 10. 10.
5. 10.
20. 10.

Název

Počet dětí

Lekce pro 7. třídy
Lekce pro 1. třídy
Přednáška „Celé Česko čte dětem“
Nedokončená povídka
Tipovačka – kolik cizrny je v láhvi
MŠ Borová
Týden knihoven
Prohlídka obecních kronik
Lekce pro 6. třídy
Kurzy "Word" a "Jak na internet"
pro nezaměstnané a seniory
Zpracovala:
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43
41
5
2
150
20
22
24

Počet
dospělých
1
2
17
91
3
1
1
20

Eva Hanzlíková, Bc. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

Došlá pošta
(žádosti, sdělení)
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření)
Celkem
E-podatelna
Datové zprávy

2010

ROK
2009

2008

1172

993

1 057

410

331

410

1582
--393

1324
48
25

1 467
23
-

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2010
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

1964

9693

75495

932787

8.77 GB

Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics, obsahuje údaje pouze
za období 09 – 12/2010 z důvodu přechodu na nové stránky.
Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2010

2009

2008

171

153

162

Zpracovala:

Janetta Gratzová

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

2010

2009

2008

81

----

----

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.7. Přestupky
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2010 celkem 26 přestupků (2 přestupky přešly
k vyřízení z roku 2009, ve 2 případech komise přestupek postoupila dle § 12 zák. č. 500/2004 Sb.,
v 9 případech došlo k odložení věci, k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 13). Příkazem
o uložení sankce rozhodla ve dvou případech, u 5 případů rozhodla v blokovém řízení, v jednom
případě rozhodla pokutou, v jednom případě rozhodla zastavením řízení a 4 přestupky přešly
k vyřízení do roku 2011.
Z projednávaných přestupků v roce 2010 byly pokuty uhrazeny ve všech případech.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise splnila účel,
pro nějž byla založena.
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ROK
2010

2009

2008

vyřízeno

22

11

21

uložení pokuty včetně blokové

8

4

8

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

0

0

1

zastavení řízení
návrhový přestupek, přestupek přecházející
do roku 2011
odložení věcí

1

0

7

4

2

0

9

5

5

Přestupky byly vyřízeny
- 8 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 3300,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2010 přijato.
Stížnosti
V roce 2010 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2009 – 0

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

Kulturní pořady

2010

2009

Zájezdy do divadel

1

2

Koncerty dechové hudby

4

4

Akce pro seniory

2

2

Akce pro veřejnost
36
39
Pozn.: u spousty akcí pro veřejnost byla obec Bolatice spoluorganizátorem akce
Zpracovala:
4.3.9. Přehled kulturně-společenských akcí v Bolaticích
Kulturní a společenský život byl v naší obci velmi bohatý:
8. ledna
9. ledna
16. ledna
22. ledna
23. ledna
24. ledna
30. ledna
6. února
13. února

- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Myslivecký ples
- Rodičovský ples
- Sportovní ples
- Ples seniorů
- Maškarní ples pro děti
- Obecní ples
- Bál Hlučínska
- Pochování basy
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Gabriela Bočková

13. února
únor
16. únor
27. února
7. března
20. března
21. března
8. dubna
18. dubna
22. dubna
23. dubna
30. dubna
8. května
9. května
15. května
28. května
29. května
22. června
24. června
25. – 27. června
4. července
16. července
24. července
7. srpna
8. srpna
21. srpna
22. srpna
28. srpna
28. srpna
4. září
16. – 22. září
18. září
21. září
25. září
26. září
27. září
2. října
3. října
5. října
6. října
7. října
9. října
16. října
26. října
18. listopadu
20. listopadu
22. listopadu
28. listopadu
5. prosince
12. prosince
19. prosince
24. prosince
Celoročně

- Ples SDH Borová
- Maškarní ples pro nejmenší děti na Borové
- Rozloučení s masopustem a pochováním basy
- Dívka roku
- Vítání občánků
- Sbírka šatstva
- Vítání jara
- Beseda s občany
- Pochod a běh „Bolatická 10 a 20“
- Den Země
- Setkání Slezsko-německých svazů
- Stavění májky na skanzenu
- Divadelní představení Příbuzné si nevybíráme
- Oslava ke Dni matek
- Svatofloriánské setkání hasičů, oslava 105 let od založení hasičského sboru
- Kácení máje
- Kácení máje na Borové, koncert dechové hudby
- Koncert ZUŠ
- Rozloučení se školou (žáci devátých tříd)
- Setkání obcí Borových
- Myslivecká slavnost
- HLUKFEST
- Karneval skládka Borová
- Country festival Křeménky 2010
- Hasičká slavnost, koncert dechové hudby
- Dožínky
- Hasičská slavnost Borová
- Štrasenfest na Borové
- Štrasenfest na ul. Zahradní
- Cesta za pohádkou
- Evropský týden mobility
- Den otevřených dveří ČOV Bolatice a Borová
- Den bez aut, Koloběžkové a in-line závody
- Oslavy ZŠ
- Školní akademie
- Divadelní představení Záskok
- Barevný večer
- Setkání chrámových sborů
- Dny zdraví
- Drakiáda
- Přednáška o zdraví
- Pochod za zdravím
- Sbírka šatstva
- Den strašidel
- Setkání s jubilanty
- Krmášová zábava pro starší
- Kino pro seniory
- Předvánoční besídka SNS s mikulášskou nadílkou
- Vánoční trhy
- Vánoční koncert Jožky Černého a cimbálové muziky Gracia
- Oslavy 760 let obce Bolatice
- Zpívání koled na náměstí v Borové
- zájezdy na divadelní představení, koncerty známých umělců
Zpracovala: Gabriela Bočková
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4.4. Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci Bolatice
za rok 2010
OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRAVAŘE
Kontaktní informace pro občany:
Název: Policie ČR

tel: 553 671 233, 974 737 721

obvodní oddělení

fax: 553 671 285

Adresa: Bezručova 475/102

e-mail: opoopkrava@mvcr.cz

747 21 Kravaře
Na našem místním oddělení slouží 19 policistů, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte
nás kdykoliv kontaktovat na telefonu 553 671 233 nebo na lince 158! Navštivte webové stránky
www.policie.cz. Pokud patříte k těm, co nemají přístup k internetu, přijďte se k nám zeptat, který
policista slouží zrovna v místě Vašeho bydliště.
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI OBCE BOLATICE ZA ROK 2010

Ve svěřeném okrsku, území Vaší obce, tento policista – prap. Petr Kerlin – odpovídá za stav,
úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti.
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE
Na území obce Bolatice došlo v roce 2010 ke spáchání 34 trestných činů a 133 přestupků, viz
tabulka – porovnání s předešlými léty.

rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

trestné činy
26
13
27
12
18
30
20
15
34

přestupky
13
29
21
18
21
19
29
112
133

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

V tabulce jsou u přestupků v r. 2010 navíc zahrnuty i přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
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Analýza trestných činů v rámci obce Bolatice:
V obci Bolatice bylo v uplynulém roce spácháno celkem 34 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 548.808,--Kč. Z těchto trestných činů je 9 skutků, u kterých je pachatel známý.
a) majetkové trestné činy
1 případ neoprávněného opatření platebního prostředku, kdy pachatel odcizil z domu
platební kartu a z této následně vybral hotovost ve výši 3.000,-- Kč, tento případ byl
objasněn
1 případ krádeže vloupáním do stavební buňky, kdy neznámý pachatel po předchozím
rozstřižení visacího zámku odcizil z buňky stavební stroje v hodnotě 40.200,-- Kč,
neobjasněno
1 případ krádeže finanční hotovosti, kdy pachatel za použití lsti vnikl do domu a odtud
odcizil finanční hotovost ve výši 12.000,-- Kč, neobjasněno
2 případy krádeže vloupání do rodinného domu, kdy pachatelé vždy do domu vnikli násilím
a odtud poté odnesli věci v celkové hodnotě 38.480,-- Kč, oba případy byly objasněny
1 případ krádeže nafty z motorového vozidla, kdy pachatel po vypáčení víka nádrže odcizil
180 litrů nafty v hodnotě 4.930,-- Kč, neobjasněno
3 případy krádeže vloupáním do osobních automobilů, kdy se pachatel vloupal celkově do
osmi automobilů a odtud odcizil různé věci a způsobil celkovou škodu ve výši 60.100,-Kč, neobjasněny
1 případ prosté krádeže, kdy neznámý pachatel odcizil ze staveniště stropní nosník
v hodnotě 15.000,-- Kč, neobjasněno
2 případy krádeže jízdních kol, kdy neznámý pachatel odcizil zajištěná jízdní kola
v celkové hodnotě 19.098,-- Kč, neobjasněny
2 případy krádeže přívěsného vozíku, kdy neznámý pachatel odcizil odstavené přívěsné
vozíky v celkové hodnotě 31.050,-- Kč, neobjasněny
2 případy krádeže vloupáním do skladu, kdy neznámý pachatel po předchozím vypáčení
zámku odcizil různé věci v celkové hodnotě 212.000,-- Kč, neobjasněny
1 případ padělání a pozměňování platebního prostředku, který je v šetření služby kriminální
policie a vyšetřování územního odboru Opava, objasněno
1 případ krádeže vloupání do kůlny, kdy pachatel po předchozím vypáčení dveří kůlny do
této vnikl a odtud odcizil věci za částku 53.500,-- Kč, tento případ je v současné době ještě
vyšetřován
1 případ krádeže příruční pokladny, kdy pachatel vnikl bez použití násilí do kanceláře a
odtud si odnesl příruční pokladnu s finanční hotovostí ve výši 9.450,-- Kč, neobjasněno
1 případ krádeže osobního automobilu, kdy pachatel neznámým způsobem odcizil
odstavený osobní automobil v hodnotě 20.000,--, neobjasněno
1 případ neoprávněného opatření platebního prostředku, kdy tento případ je v současné
době vyšetřován
b) ostatní
4 případy ohrožení pod vlivem návykové látky, 4 x známý pachatel
1 případ indoorové pěstírny marihuany, kdy občan cizí státní příslušnosti pěstoval
v rodinném domě rostliny tzv. marihuany, objasněno
Dále bylo oznámeno 8 případů, kdy po prověřování bylo zjištěno, že v daném případě
se nejedná o podezření z trestného činu.
Analýza přestupků v rámci obce Bolatice:
Bylo evidováno 133 přestupků s celkovou způsobenou škodou 40.254,--Kč, což je o 21 přestupků
více než v roce 2009. Do celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Skladba přestupků je následující:
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18 přestupků proti majetku, kdy u 3 skutků byl zjištěn přestupce
14 přestupků proti občanskému soužití, u všech zjištěn přestupce
93 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za něž
byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 59.100,-- Kč, u všech byl přestupce zjištěn
3 přestupky, u nichž byl zjištěn řidič motorového vozidla pod vlivem alkoholu
Dále bylo oznámeno 5 případů, kdy po prověřování bylo zjištěno, že v daném případě se nejedná
o podezření z přestupku.
Z celkového počtu přestupků bylo 17 postoupeno k projednání správnímu orgánu při Obecním
úřadu Bolatice, ostatní byly vyřešeny zdejším oddělením PČR Kravaře.
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu
územního odboru Opava. Do současné doby není k dispozici statistika dopravních nehod za rok
2010, ke kterým došlo na katastrálním území obce. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst
dopravních nehod.
Závěrečné shrnutí:
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se
dopustili pachatelé, jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky
a u majetkové trestné činnosti nechybí údaje o materiální škodě.
Pokud nebudou společností i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního jednání, nelze
očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany obyvatel jde zejména
o zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany PČR o doplnění personálních
stavů, vzdělávání policistů, zavádění nových metod a technologií do praxe a zvyšování důvěry
občanů v Policii ČR.
Za Policii ČR, obvodní oddělení Kravaře
prap. Petr Kerlin a Npor. Ing. I. Lasák

4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice v roce 2010
Městská policie byla zřízena jako instituce obecně prospěšná, jejímž prostřednictvím si obce
zajišťují klid, pořádek a dodržování obecně závazných právních předpisů na svém území. Je
pochopitelné, že při rozsahu činností, které jí ukládá zákon, musí městská policie plnit funkci
zvláště preventivní, kontrolní, ale také represivní. Podle zákona o městské policii mohou strážníci
MP na základě veřejnoprávní smlouvy působit i na území jiných obcí.
Městská policie Kravaře působí v obci Bolatice již pátým rokem. Na podzim roku 2005 byla
mezi starosty Města Kravař a Obce Bolatice podepsána veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě
může Městská policie Kravaře vykonávat službu stanovenou zákonem na území obce Bolatice
a části Borová. Vzhledem k vytíženosti strážníků v domovském městě provádějí tito službu ve
vaší obci výlučně v denních hodinách - výjimkou jsou akce zaměřené na dodržování zákazu
nalévání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let a hry osob mladších osmnácti let na
výherních hracích automatech, které se provádí v pozdních večerních a nočních hodinách.
Strážníci městské policie při obchůzkových činnostech působí hlavně preventivně a během této
činnosti také zjišťují z velké části nedostatky na úsecích veřejného pořádku ve městě.
Jedním z hlavních úkolů městské policie je zajišťování pořádku a dodržování obecně závazných
právních předpisů na území obce. Na území obce Bolatice je to především předvolání
neukázněných řidičů a následné vyřešení ve zkráceném (blokovém) řízení.
Službu v Bolaticích vykonávají za Městskou policii Kravaře stejně jako v předešlých letech
strážníci: Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Libor Pospiech. Tito
strážníci se při výkonu služby ve vaší obci střídají v nepravidelných intervalech podle rozpisu
směn.
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Městská policie Kravaře ve vaší obci taktéž přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích a kontroluje porušování pravidel silničního provozu, a to zejména
neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na
komunikacích, jízdu na jízdních kolech.
Městská policie se snaží věnovat problémům, na které oprávněně poukazuje veřejnost a které
značnou měrou obtěžují občany města a ruší jejich klidný a pokojný život. Kontakt strážníků
s veřejností probíhá buďto přímo - jednáním strážníků s občany v terénu nebo nepřímo prostřednictví starosty obce Bolatice.
Těžko si lze představit, že bude činnost strážníků kladně hodnotit někdo, komu je uložena pokuta
za stání vozidla v místech, kde není stání vozidel povoleno, za porušování veřejného pořádku či
narušování občanského soužití. Jinak je však vnímána práce městské policie občany, kteří jsou
výše uvedeným chováním svých spoluobčanů omezováni. Strážníci se snaží, v rámci zákona
o obecní policii, na přijatá oznámení reagovat a občanům účinně pomoci.
Za činností Městské policie Kravaře je, dle mého názoru, vidět kus práce, přestože strážníci
vykonávají službu v Bolaticích pouze v malém rozsahu.
Například:
- porušování zákazu stání na ulicích Slunečná, Padoly a Sokolovská
- snížení průjezdových rychlostí automobilů projíždějících obcí Bolatice - díky mobilnímu radaru
městské policie i ukazatelů rychlosti pevně nainstalovaných na sloupech při vjezdech do obce
ze směru od Borové a od Albertovce.
Dalším palčivým problémem je nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro
parkování (dvě hodiny) na parkovištích u obchodního domu na Hlučínské ulici. Tento problém byl
prakticky vyřešen, jelikož v době výkonu služby strážníků se zde tento dopravní přestupek řeší jen
sporadicky ve srovnání s dobou, než začala Městská policie Kravaře v Bolaticích působit.
Stejně jako v předchozích letech byly v nočních hodinách provedeny dvě preventivně represivní
akce (5.11. a 3.12.) zaměřené na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám
mladším osmnácti let a hru osob mladších osmnácti let na výherních hracích automatech
ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Policie ČR v Kravařích a pracovnicí odboru
sociálních věci při MěÚ Kravaře. Kontroly ve výše uvedených restauracích byly negativní - bez
zjištění podnapilých mladistvých osob.
Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrola na projekt „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon“
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko provedla dne 1. 2. 2010 Veřejnosprávní
kontrolu dle Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů
na projektu Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon za období 07/2008 – 10/2009.
Hlavním účelem provedené kontroly bylo naplnění povinností řídícího orgánu dané Nařízením ES
1083/2006, článek 60, písm. b) – ověřovat dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně
vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci a jejich soulad s předpisy Společenství
a s vnitrostátními předpisy.
Bylo kontrolováno:
A1.
Ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb zahrnuje zejména fyzickou kontrolu
majetku pořízeného z dotace v případě stavebních dodávek a prací
A2.
A3.
B.

Fyzická kontrola majetku pořízeného z dotace v případě ostatního hmotného nebo
nehmotného majetku
Fyzická kontrola materiálu pořízeného z dotace a ověření dodávky služeb
Kontrola vedení odděleného účetnictví příjemce a zamezení dvojího financování
63

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Dodržování stanovených a deklarovaných podmínek a postupů (včetně dodržování
podmínek veřejné podpory)
Výběrová řízení na dodavatele a související dokumentace
Plnění smluvních podmínek příjemcem
Dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů
Plnění požadavků na publicitu v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace
Závěry a zjištění – celkový přehled:

Oblast kontroly B, C, D, F, G byla shledána bez nedostatků.
Oblast kontroly A, E byla shledána s nedostatky, bez nápravných opatření a nedojde ke krácení
výše dotace.
Oblast kontroly E – plnění smluvních podmínek příjemcem:
1. Výše uvedené výdaje byly uznány jako výdaje, u nichž došlo k porušení smluvních
podmínek, a to v části V. Základní povinnosti příjemce dotace, odst. 4.1. Smlouvy
2. Bylo shledáno překročení u pol. 07.01 DPH o částku 387,42 Kč, a tím došlo k porušení
smluvních podmínek, a to v části V. Základní povinnosti příjemce dotace, odst. 3.1
Smlouvy
Závěr kontroly:

Vzhledem k ukončení projektu není náprava formou změnového řízení
možná. Výše uvedené výdaje budou hodnoceny jako výdaje, u nichž došlo
k porušení smluvních podmínek, a to v části V. Základní povinnosti
příjemce dotace, odst. č. 4. 1 a 3.1. Smlouvy.
Z pohledu způsobilosti budou tyto výdaje poskytovatelem hodnoceny jako
nezpůsobilé z důvodu porušení smluvních podmínek.
(Jedná se o krácení dotace u pořízení nehmotného majetku – repase
pracovních židlí, některé skříňky, stoly do dílen – za celkovou částku s DPH
148 169,- Kč).

5.2. Kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2009
Dne 8. – 9. 3. 2010 provedli pracovníci Krajského úřadu Ostrava, odboru kontroly a interního
auditu kontrolu přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2009.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření
vykonané ve dnech od 24. 8. do 25. 8. 2009.
Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se družených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtu obcí, k jiným rozpočtům ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
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Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a orální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2008 byly zjištěny chyby a nedostatky, přijaté opatření
bylo splněno.
Závěr kontroly:

Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb. za rok 2009 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. A) zjištěny
chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla
zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

5.3. Metodická kontrola knihovny Bolatice
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě provedla dne 12. 3. 2010 metodickou návštěvu
a byla zaměřena na celkové hodnocení výsledků knihovny v období 2008 – 2009, podklady pro
hodnocení byly převzaty ze statistických výkazů knihovny kult /MK/ 12-01. Další hodnocení bylo
provedeno dle metody benchmarkingu v knihovnách.
Závěr kontroly:

V souvislosti s moderními trendy vybudovat z knihovny moderní komunitní
centrum. Činnost knihovny více provázat s aktivitami v obci, se školami
v místě. Základem bude zpracování rámcového plánu aktivit a jejich
správného načasování.
K podpoře různých volnočasových činností využít některý z grantových
programů a nadací, např. Nadace OKD, Nadace O2, Nadace Vodafone
a Nadace VIA. Pravidelně sledovat jejich stránky a pokusit se vyhledat
vhodnou grantovou podporu. V rámci celostátních projektů na podporu
knihoven sledovat granty Ministerstva kultury. Informace jsou zveřejňovány
v odborné knihovnické konferenci Knihovna.
Pro pracovníky dětských oddělení je vhodné využít podporu SIP, sekce
KLUBKO.
Sledovat nabídku celostátně distribuovaných materiálů (Škola naruby,
plakáty na podporu četby apod.). Doporučuji, aby se zaměstnanci knihovny
zúčastňovali podle svých časových možností a zájmů dalších vzdělávacích
aktivit.
Doporučuji zřízení vlastních webových stránek knihovny (podle metodik
doporučených NK ).
Celkově se dá říci, že Místní knihovna Bolatice má velký potenciál jak
ve svých pracovnících, tak i v podpoře obce. Lze předpokládat, že dobré
výkony knihovny v oblasti knihovnicích služeb budou dále doplněny
i velkou a různorodou nabídkou volnočasových aktivit pro obyvatele obce.

5.4. Kontrola plnění povinností při zásobování pitnou vodou obec Bolatice
Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě provedla dne 14. 4. 2010 kontrolu plnění povinností při
zásobování pitnou vodou, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Kontrolní vzorek byl odebrán dne 14. 4. 2010 z odběrového
místa MŠ a ZŠ Bolatice, Luční 32, Bolatice.
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Závěr kontroly:

U odebraného vzorku vody bylo zjištěno, že voda vyhovuje požadavkům
na kvalitu vody pitné a v průběhu prováděného státního zdravotního dozoru
nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

5.5. Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin na matrice obce Bolatice
Městský úřad Kravaře, odbor vnitřních věcí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře provedl dne 15. 6. 2010
na základě pověření tajemníka MěÚ Kravaře kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin.
Závěr kontroly:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady, které by měly za následek
nezákonné rozhodování.

5.6. Kontrola o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
Ve dnech 20. a 21. 10. 2010 provedl KÚ MSK, odbor kontroly a interního auditu dílčí
přezkoumání hospodaření obce k datu 30. 9. 2010.
Předmětem přezkoumání bylo:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vyprodání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmětem dílčího přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Závěr kontroly:

Při provedení dílčího přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2010 byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:
A.1
O uzavření smluv o přijetí úvěrů – smluv o úvěrech
reg. č. 0761410200404 ze dne 26. 4. 2010, reg. č. 0761410200492
ze dne 13. 5. 2010 a registrační číslo 0761410200777 ze dne
1. 7. 2010 s Komerční bankou , a.s. nerozhodlo zastupitelstvo obce.
A.2

Zastupitelům obce osobní č. 2242 a 6113 byly za období 09/2010
vyplaceny měsíční odměny v nesprávné výši.

Vzhledem k tomu, že ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen
přijmout opatření k nápravě.
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Dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 je územní celek povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího
přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst.
3 písm. j), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění,
přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit svazku obcí dle § 14 písm. f)
zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- Kč.

5.7. Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
HSZ MSK, územní odbor Opava provedl dne 14. 12. 2010 kontrolu o dodržování povinností
stavených předpisy o požární ochraně v objektu kulturního domu, na ul. Svobody, Bolatice.
Závěr kontroly:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádna
opatření.

6. Další údaje o obci
6.1. Informace veřejnosti o obci, zapojení veřejnosti
V roce 2010 vydala obec Bolatice 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce).
Zpravodaj byl vydán jako barevný a mnohdy obsahoval různé přílohy (smlouvy na odpady,
smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod, letáček o čistotě ovzduší v obci, údaje
o měření čistoty ovzduší a o produkci a třídění odpadů v obci, orientační plán ulic obce Bolatice
a Borové, brožurku o historii a současnosti obce Bolatice a Borové k 760 letům obce Bolatice).
Zpravodaj obdrželi občané obce zdarma vždy 1 ks výtisku pro rodinný dům a 1 ks výtisk pro byt
v bytovém domě.
Bolatický zpravodaj je také v elektronické podobě na internetových stránkách obce
www.bolatice.cz.
Protože obec Bolatice oslavila v roce 2010 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice,
vydala u této příležitosti nejen propagační letáček o obci Bolatice, ale také vydala rozsáhlou
publikaci o historii a současnosti obce autora PhDr. V. Štěpána "Bolatice od pravěku
k současnosti".
Obec rovněž po pěti letech vydala kalendář obce na rok 2011 s fotografiemi ze života obce
(fotografie nafotili občané Bolatic).
Na podzim roku 2010 vyšla v příloze regionálních novin Deník velká inzertní příloha o obci
Bolatice, která zaznamenala velký úspěch u široké veřejnosti.
O činnosti obce byli občané také informováni místním rozhlasem, na vývěskách obce,
na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
O životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšly desítky článků v regionálních novinách (Mf
Dnes, Deník, Region Opavsko) a řada informací o obci byla prezentována v Českém rozhlasu
Ostrava a rádiu Čas.
V průběhu roku se konalo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění v obci a na
kterých se občané mohli vyjádřit k projednávaným tématům a také zde mohli sdělit své problémy.
6.2. Účast obce v soutěžích a průzkumech
V roce 2010 se obec Bolatice umístila na 4. - 10. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst nad 4000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.
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6.3. Akce s veřejností
14. 4. 2010

Jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice (Obřadní síň OÚ)
(seznámení s přidělením finančních příspěvků jednotlivým spolkům a organizacím,
vzájemná spolupráce, kulturně-společenské akce v roce 2010)

12. 5. 2010

Beseda s občany k problematice vytápění v RD (KD Bolatice)

19. 5. 2010

Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice – místní části Borová (sál Hasičské
zbrojnice Borová)
Hledání 10 problémů místní části Borová, problematika vzhledu centra, rozvoje
bydlení, životního prostředí, volného času a kultury, bezpečnosti v obci, atd…

7. 6. 2010

Setkání se seniory (OÚ Bolatice)
Beseda na téma co trápí seniory, co jim chybí v obci, atd.

30. 8. 2010

Setkání s občany k problematice kanalizace na ul. Luční (OÚ Bolatice)

14. 9. 2010

Setkání s občany ul. K Lesu k problematice opravy komunikace a chodníku
(ul. K Lesu)

7. 10. 2010

Beseda a přednáška k problematice prevence proti rakovině (OÚ Bolatice)

8. 11. 2010

Setkání s občany k problematice kanalizace na ul. Luční (OÚ Bolatice)

24. 11. 2010

Jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice (Obřadní síň OÚ)

6.4. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice v roce 2010 stejně jako v minulých letech poskytovala podnikatelům informace
o možnostech čerpání dotací z programů EU i státu.
Někteří místní podnikatelé se zúčastnili společného jednání představitelů obcí a měst Hlučínska
s podnikateli a zemědělci z regionu (7. 4. v Hlučíně), kde měli možnost upozornit na problémy,
které jim ztěžují podnikání.
Někteří z místních podnikatelů se podíleli i na výstavbě v obci (DK1 - Ing. D. Kozel - inženýring
na stavbě rekonstrukce zdravotního střediska projekty staveb v obci, elektrofirma p. M. Kalužíka rozvody elektro v rekonstruované budově zdravotního střediska; APE p. A. Pěcháčka - oprava
místního rozhlasu, veřejného osvětlení, nové vybudování bezpečného nasvětlení přechodů pro
chodce).
Obec také umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce
(Stavění máje, Kácení máje, Dožínky, Oslavy 760. výročí obce, atd.), popř. si objednávala
ubytování či stravování pro návštěvy obce v zařízeních místních podnikatelů.
K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně prezentace na webových stránkách
obce.
V neděli 19. 12. byli podnikatelé, kteří výrazně podporují obec či spolky, pozváni na oslavy 760.
výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
Místní podnikatelé podporovali akce i činnost jak obce Bolatice, tak i spolků a organizací.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2010 patřily:
Lanex, a.s., Stavitelství Šafrán Opava, ISOTRA a.s., LB GASTRO s.r.o., DK1, Stavitelství Uvara,
ALBREKO s.r.o., Zahradnictví Mazalovi, MUDr. David Onderka, Stanislav Šimeček, Pavel Duda
- lité podlahy, Nikola Gorgol, Malhvo, APE-Pěcháček, SUNTRANS.
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6.4.2. Spolupráce se spolky
Také v roce 2010 vyvíjely v obci činnost spolky a organizace, z nichž mnohé se velmi výrazně
podílely na rozvoji obce i na tvorbě kulturně-společenského života v obci.
Největší členskou základnu mají tyto spolky:
Fotbalový klub Bolatice
Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
Slezsko-německý svaz v Bolaticích
Dětská organizace KONDOR
Sdružení dobrovolných hasičů Borová
Český zahrádkářský svaz
Malé členské základny (do 20 členů) mají spolky:
Svaz chovatelů holubů
Letečtí modeláři
Český svaz chovatelů včel
Airsoft Bolatice
Šachový klub
V Bolaticích působí jak oficiální (se stanovami), tak neoficiální (volné uskupení) spolky
a organizace:
Fotbalový klub Bolatice
SDH Bolatice
Hokejový klub
SDH Borová
Volejbalový klub
Český zahrádkářský svaz
Stolní tenis TTC Bolatice
Myslivecká společnost Křeménky
Klub seniorů
Klub českých turistů
Český svaz chovatelů včel
Svaz chovatelů holubů
Fitness studio JUMI
Dětská organizace KONDOR
Burianky
Letečtí modeláři
Římskokatolická farnost Bolatice
Futsalový klub
Airsoft Bolatice
Chrámový sbor, schola, společenství mládeže
Klub seniorů
Křesťanští senioři La Via Montante
Slezsko-německý svaz
Základní umělecká škola
Šachový klub
Burianky
Rodinné centrum Skřítek a Ježeček
Malá hasičská dechová hudba
Fitness centrum Mates GYM
V obci působí i oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni v kynologickém
klubu na Albertovci. Jsou zde i skupinky sportovců, které nemají oficiální statut, jako např.
fotbalisté na Maracaně, Rudém vrchu a na Borové, stejně jako nohejbalisté. Mladí spoluobčané se
věnují jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech. V obci je i řada hudebníků, kteří jsou členy
jak v místních, tak i v okolních skupinách (ať již dechovka, country, folk, rock, metal aj.).
Rok 2010 byl rokem velmi dobré spolupráce spolků s obcí, která je založena na vzájemném
pochopení potřeb jednotlivých partnerů. Členové spolků pečovali nejen o pronajatý majetek obce,
ale pomáhali obci při různých brigádách a akcích pořádaných OÚ.
SDH Bolatice
– jedna z nejaktivnějších organizací obce i regionu, která má 149 členů, je téměř profesionální
jednotkou požární ochrany II - drží 24-hodinovou pohotovost a je vždy připravena pomoci při
požárech, povodních, větrných polomech a jiných událostech
- v tomto roce oslavili 105. výročí svého založení, oslavy byly zahájeny 99. hasičským plesem
spojeným s pochováním basy
- v květnu se uskutečnilo Svatofloriánské setkání hasičů okrsku spojené se slavnostní Valnou
hromadou, v srpnu byla tradiční hasičská slavnost
- na podzim oslavili 10 let spolupráce s polskými hasiči z Kuzni Raciborske, do Polska odjela
čtyřicetičlenná delegace
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- členové SDH pomáhali obci při pořádání obecního a Hlučínského bálu jako požární hlídka, při
rozloučení s masopustem, bolatickém Hlukfestu, dožínkách, Dni strašidel, Evropském týdnu
mobility – Den bez aut
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a hasičské zbrojnice,
kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, pomáhali při odstraňování škod po povodních,
aktivně se zúčastnili Dne Země úklidem příkopů podél krajské komunikace a výřezem náletových
dřevin
- pokračovali i v úspěšné reprezentaci hasičského sportu, v extralize skončili na 15. místě,
v Moravskoslezském poháru na 4. místě
- panu Aloisi Slivkovi byl Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi udělen titul
„Zasloužilý hasič“ – ve více jak stoleté historii sboru je to první takový titul na Borové
SDH Borová
– jediná organizace v osadě Borová, má 74 členů
- členové SDH pomáhali obci při organizování dožínek a kácení máje na Borové, aktivně
se zapojili do Dne Země úklidem skládky dřevin
- zasahovali u 47 mimořádných událostí
- SDH zapůjčil obci stoly a lavice pro pořádání dožínek a Hlukfestu, spolupracoval při Pochodu
za zdravím
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a při rekonstrukci extrovky
a kuchyně v hasičské zbrojnici, kontrolovali hydranty a požární nádrže, pomáhali při
odstraňování škod po povodních
- pro veřejnost uspořádali hasičský ples, hasičskou slavnost, předvánoční zabijačku, spolupracovali
při organizaci borovských her
- vyjeli ke čtyřem mimořádným událostem
- v Opavské lize hasičského sportu obsadili 1. místo, v Moravskoslezském poháru 5. místo,
2. místo v okresním kole požárního sportu a 3. místo ve štafetě v halovém mistrovství ČR
Dětská organizace KONDOR
– sídlí ve „Staré škole“ na ulici Svobody, má zhruba 70 členů
- je velmi aktivní organizací při práci s mládeží – pořádá pro děti letní tábory v Údolí hada
v Klokočůvku na stanové základně i víkendové a krátkodobé prázdninové pobyty pro děti
a mládež na chatě Rozárka v Klokočůvku na Slovensku
- pečlivě se stará o pronajatý majetek obce (prostory restaurace) “Pod Kostelem“, budova „Staré
školy“)
- členové pomáhali i při akcích OÚ, jako Obecní ples, Bál Hlučínska, Kácení máje, Pochod
za zdravím, Den strašidel, aktivně se zapojili do Dne Země úklidem naučné stezky a Pinkadélka
Klub seniorů
– členové klubu seniorů pokračovali i v roce 2010 svými aktivitami při šíření dobrého jména obce
- vystupovali na mnoha akcích obce i regionu – rozloučení s masopustem, vítání občánků, stavění
máje, dožínky, krmášová zábava, v rámci oslav 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem skanzenu a jeho okolí, kde odpracovali desítky hodin
- uspořádali mašličkový bál, zájezdy pro seniory za finanční podpory obce a také zorganizovali
během roku několik setkání se seniory
FK Bolatice
– organizace s největší členskou základnou, má 454 členů
- FK zapůjčil obci pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (Hlukfest, dožínky), pro Den Země,
dožínky a Den strašidel zapůjčuje obci i prostory FK
- spolupracuje i se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za pohádkou, s SDH Bolatice při pořádání hasičské
slavnosti, aktivně se zapojili do Dne Země úklidem FK a jeho okolí
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté sportovní ples, karnevaly a sportovní slavnost, pro mladé
fotbalisty uspořádali zájezd na mezinárodní turnaj v Prešově, proběhla i návštěva družební
vesnice Linum, kde starší fotbaloví hoši opět potvrdili svou převahu
- FK je organizací, která má největší počet dětí a mládeže
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Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 80% občanů)
- farnost spolupracovala s obcí při pořádání setkání chrámových sborů v kostele sv. Stanislava
- při farnosti funguje schola pod vedením Bohunky Ballarinové, chrámový sbor, který vede Patrik
Vehovský, senioři se schází jednou měsíčně ve svém uskupení La Via Montante, mládež se
organizuje ve spolču; existuje i společenství maminek
- o své činnosti informovala spoluobčany jak ve farním časopise Studánka, tak v bolatickém
zpravodaji i na webových stránkách obce
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
- poprvé se připojila k Noci kostelů, která se setkala s pěkným ohlasem u veřejnosti
- proběhl jubilejní desátý letní farní tábor ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku
Slezsko-německý svaz Bolatice
– hlavní prioritou je udržet tradice Hlučínska a německý jazyk, má na 30 členů
- pro veřejnost uspořádali Den matek a Vánoční setkání, účastnili se dožínkového průvodu
- nejen členům, ale i veřejnosti je k dispozici německá knihovna a relaxační místnost v kulturním
domě, kde mohou pasivně a aktivně odpočívat hlavně senioři
- členové se zúčastnili řady setkání v zahraničí i ČR, kde vystupovali i se svým pěveckým sborem
- opravili chodník u pomníku obětem 2. sv. války na novém hřbitově
Český zahrádkářský svaz
– má své sídlo na ulici Svobody – Moštárna, má 64 členů
- pro veřejnost členové organizovali různé besedy, zajišťovali drobný prodej zahrádkářských
potřeb, na podzim moštovali zájemcům ovoce
- člen p. Duxa pravidelně informoval v bolatickém zpravodaji i Zrcadle Hlučínska o nových
odrůdách ovoce a zeleniny a jak se starat o zahrádku
- členové mají na starost určité aleje na polních cestách, aktivně se zapojili do Dne Země úklidem
okolí moštárny
- proběhl 1. ročník zahrádkářské soutěže TOP Bolatice o nejkrásnější zahradu, bylo hodnoceno
více jak 40 zahrádek
Myslivecká společnost Křeménky
– sídlí v loveckém zámečku Křeménky, má 25 členů
- členové pečují o svou honitbu, výrazně přispívají ke zkrášlování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, jejich výsadbou se aktivitě zapojili do Dne Země
- pro veřejnost uspořádali Myslivecký ples, Mysliveckou slavnost a Country festival
- rovněž se zapojili do dožínek svou účastí v průvodu a vystřelením čestné salvy
- MSK obci půjčuje stoly, lavice a stany pro dožínky a Hlukfest, pro Hlukfest zapůjčuje areál
Křemének
Šachový klub
- své zázemí má v klubovně na OÚ, která slouží i pro turnaje mistrovských zápasů
- členové si vzali pod patronát šachový kroužek na ZŠ Bolatice
- aktivně se zapojili do Dne Země při údržbě alejí na polních cestách, opravili latě a ochranné
plátno u stromků
Hokejový klub
– hokejisté se pravidelně umisťují na předních příčkách hokejového žebříčku, v AHL skončili
na 6. místě z šestnácti přihlášených týmů
- aktivně se zapojili do Dne Země čistěním potoku Opusta a polní cesty do Bohuslavic
Burianky
– lidový soubor má 30 členů, převážně maminek s dětmi, soubor doprovází na basu Martin Strak
a na akordeon Tomáš Teuer z Hoštic
- soubor vystoupil na vánočním jarmarku v Kravařích a při oslavách 50. výročí ZŠ Bolatice
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Volejbalový klub
– má své zázemí na hřišti vedle FK, je smíšeným družstvem o cca 30 aktivních členech
- hráči byli zapojeni do soutěže Ostravská volejbalová liga
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem studánky „U Velkého kamene“
Klub českých turistů
– v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku, kterou navštívil hojný počet účastníků, mezi
nimi turisté z družební vesnice Doľany, na oplátku se bolatičtí turisté v srpnu zúčastnili Pochodu
pre všetkých v Doľanech
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem okolí studánky v „Důlku“, vytvořili u ní posezení
a vysadili stromky
- zorganizovali cyklistický výlet v rámci Evropského týdne mobility
Airsoft Sabotage Team Bolatice
– počet členů se pohybuje mezi 10-15 lidmi
- členové týmu se aktivně zapojili do Dne Země úklidem Křemének a Ruždiny
- pomáhají obci při kontrole bezpečnosti v obci
Letečtí modeláři
– mají pod patronátem kroužek leteckého modelářství na ZŠ Bolatice
Futsalový klub
– pomáhal při Dnu Země úklidem polní cesty na Albertovec
- v Moravskoslezském přeboru skončilo mužstvo „A“ na 5. místě z šestnácti přihlášených týmů,
mužstvo „B“ na 6. místě z šestnácti týmů
Stolní tenis
– v rámci Dne Země členové vysazovali stromky
- v krajské soutěži skončili na 5. místě, v okresním přeboru I. a II. třídy na 6. místě
ZUŠ Bolatice a skupina Dolce Vita
- uspořádala koncert v kostele sv. Stanislava, vystoupila v rámci oslav 760. výročí obce Bolatice
od 1. písemné zmínky o obci Bolatice
Svaz chovatelů holubů
– účastní se národních i mezinárodních soutěží
- zajistil holuby pro slavnostní zahájení dožínek
Český svaz chovatelů včel
– má asi 20 členů z Bolatic a okolí, vlastní na 400 včelstev
Malá hasičská dechová hudba
– členové prezentovali obec na Storchenfestu v Linum, na Festivalu kultury Hlučínska
a na dožínkách, vystoupili na Setkání jubilantů, v rámci oslav 760. výročí obce Bolatice
od 1. písemné zmínky o obci Bolatice
6.4.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek byl volně transformován na Komisi pro realizaci strategického plánu, která dohlíží
na naplňování strategie a na realizaci aktivit a projektů dle strategie a dle Akčních plánů obce
Bolatice.
6.5. Prezentace obce na veřejnosti
Přestože se obec nezúčastnila žádné soutěže ve srovnávání kvality života apod., přesto byl rok
2010 pro obec Bolatice i její občany velmi úspěšný jak z pohledu občana i obce, tak i z pohledu
cizích občanů a návštěvníků obce na naši obec.
72

Velice úspěšně jsou u veřejnosti vnímány kulturně-společenské akce, které pořádá obec či spolky
a organizace.
Jedná se především o Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Kácení máje,
Mysliveckou slavnost, Country festival, hasičské slavnosti, Bolatické dožínky, Den strašidel,
Bolatický Hlukfest, atd.
V loňském roce se s mimořádně kladnou odezvou setkalo uspořádání 12. Bálu Hlučínska a také
oslavy 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci.
K výrazné prezentaci obce přispěly i články v regionálním tisku a Českém rozhlase Ostrava,
mimořádná příloha - inzerce v Deníku, kalendář obce i publikace o historii obce.
K propagaci obce přispělo i uspořádání jednání Rady Národní sítě zdravých měst a obcí
(7. - 8. 9.).
Obec prezentovali i reprezentovali úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, hokejisté, futsalisté, stolní
tenisté, atleti, sportovci věnující se voltiži, atletice, karate, atd.).
Rovněž nesmíme zapomenout na velmi úspěšná vystoupení souboru Burianky, tanečního
mužského souboru Bobři a aktivních seniorek, jejichž členové rozdávají radost všem divákům
a zároveň prezentují šikovnost bolatických občanů.
K propagaci obce přispívají i záznamy z akcí na Hlučínské televizi www.hlucinsko.tv
a na internetových stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
Jedním z nejvýznamnějších prvků prezentace obce jsou internetové stránky www.bolatice.cz,
které doznaly v loňském roce výrazné obměny.
6.6. Projekty obce Bolatice v roce 2010
V roce 2010 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Veřejné osvětlení přechodů pro chodce
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2011)
b) Na Regionální radu Soudržnosti Moravskoslezsko
Modernizace turistické infrastruktury v Bolaticích
(Žádosti nebylo vyhověno)
Rekonstrukce ZŠ Bolatice - poslední etapa
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2011)
c) Na Ministerstvo životního prostředí
Regenerace urbanizované krajiny - výsadba zeleně v Bolaticích
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2010)
Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích II.
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2010)
Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2010)
d) Na Ministerstvo Zemědělství
Protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.)
(Žádosti bylo vyhověno v roce 2010)
Rekonstrukce vodojemu Bolatice
(žádosti nebylo vyhověno)
e) Na Nadaci OKD
Místní knihovna Bolatice - Bibliomaniak 2010
(Žádosti nebylo vyhověno)
f) Na Státní zemědělský a intervenční fond
Po chodníku domů
(Žádosti nebylo vyhověno)
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6.7. Činnost Základní školy a Mateřské školy Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)
Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2009/2010
Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ je základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská
škola včetně odloučeného pracoviště v Borové.
ZŠ Bolatice byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace ke dni 1. 1. 1994 včetně školní
družiny, která se stala součástí organizace.
K připojení dalších školských subjektů (MŠ, ŠJ) k právnímu subjektu ZŠ došlo k 1. 7. 2001.
ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 353 žáků v 17 třídách, MŠ navštěvovalo 135
dětí v šesti odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 75 žáků ve třech odděleních (třetí oddělení
bylo zřízeno k 1. 1. 2010) a školní jídelna vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní
školy, mateřské školy, zaměstnance zařízení a cizí strávníky.
35 žáků splnilo povinnou školní docházku a v 1. kole přijímacího řízení byli přijati všichni žáci.
Na střední odborné školy bylo přijato 16 žáků, na gymnázium 8 žáků, na 4-leté obory s maturitou
4 žáci, na 3-leté učební obory 7 žáků.
Tři žáci 7. ročníku byli po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijati na 6-leté gymnázium.
Ve školním roce bylo evidováno 17 integrovaných žáků. Žákům se specifickými poruchami učení
se věnovali dyslektičtí asistenti.
Škola měla velmi dobrou spolupráci se státními institucemi, které v rámci prevence stále se
zvyšujícího počtu negativních jevů v chování žáků umožňují svým zaměstnancům uskutečnit
besedy (beseda se žáky 8. ročníku s příslušníkem Městské policie v Opavě na téma přestupkové
právo, žáci 9. ročníku besedovali se zástupcem opavské věznice na téma trestní právo).
Během každého školního roku se škola setkává s výchovnými problémy, jejichž počet bohužel
stále narůstá (špatné vztahy v třídních kolektivech, narůstá agresivita, velký problém je vulgární
vyjadřování, kouření). Lepších výsledků je možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen
ve škole, ale hlavně výchovou v rodině.
a) Základní škola
V ZŠ byla realizována výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2,
ve znění pozdějších úprav ve třetím až pátém, osmém a devátém ročníku. V prvním, druhém,
šestém a sedmém ročníku probíhala výuka podle nového školního vzdělávacího programu
s názvem Šance pro všechny, č. j. 265/07.
Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho 4 nekvalifikovaní. Z 25 pedagogických
pracovníků byli 3 muži a 22 žen.
ZŠ realizovala také projekty:
Výuka přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ve spojení se zájmy žáků v rámci volnočasových aktivit
- tento projekt s environmentální tematikou byl zaměřen na pobyt žáků v přírodě a vytváření
kladného vztahu žáků k přírodě a životnímu prostředí. Dále byl projekt zaměřen na sledování
a monitorování čistoty ovzduší a ochrany zeleně v Bolaticích v rámci výuky přírodopisu.
Prevence patologických jevů společnosti – projekt se týkal práce s kolektivem třídy, zjišťování
klimatu třídy, možných projevů šikany. Výstupem byl dotazník: porovnání městských
a venkovských škol a byl pro žáky 4-tých tříd.
Mé místo v Evropě – projekt se zabýval členstvím v EU, příklady několika států.
Mé místo v České republice - žáci si sami připravili prezentaci zajímavých míst dle vlastního
výběru a oba projekty byly realizovány v 5. třídě.
Máme rádi zvířata – projekt byl realizován ve 3. třídě a byl zaměřen na seznámení žáků
se způsobem života různých živočichů a prostředím, ve kterém žijí.
Postavení žáka v kolektivu šestého ročníku - tento projekt byl realizován formou pětidenního
pobytu žáků v přírodě s cílem začlenění každého jednotlivce do kolektivu třídy, vytyčení pravidel
pro vzájemné vztahy v kolektivu, vyřešení případných problémů.

74

Týden mobility - projekt pořádá Obec Bolatice a děti MŠ a žáci ZŠ se ho zúčastnili spolu se
svými učiteli i rodiči v rámci akce Malování na asfalt, Na kole jen s přilbou a koloběžkové
a in-line závody. Rovněž proběhlo i první kolo soutěže ve sběru starého papíru.
Náboženství – Adventní projekt: PŘÍBYTEK PRO KRISTA
Děti „stavěly“ Ježíši dům, do kterého se měl o Vánocích „narodit“. Během adventu se děti
čtyřikrát v týdnu ráno zúčastnily rorátní mše svaté a plnily úkoly s náboženskou tematikou.
Pro žáky byly připraveny i další aktivity:
Divadelní představení pro žáky 1. a 2. ročníku na pohádce „Včelí medvídci“ ve Štěpánkovicích
a v divadle v Ostravě zhlédli pohádku „O víle Amálce“. Žáci 4. tříd a 5. třídy navštívili divadlo
v Opavě dvakrát, při druhé návštěvě zhlédli hru „Strakonický dudák“.
Žáci vyššího stupně navštívili divadlo J. Myrona v Ostravě, viděli zde zajímavé zpracování
filmového příběhu „Někdo to rád horké“.
Beseda pro žáky 6. – 9. ročníku s Daliborem Kupkou na téma Filipíny a s poutavým
vyprávěním a promítáním množstvím diapozitivů a videoprogramem.
Návštěva žáků 2. - 6. ročníků v místní knihovně na akci Maratón čtení, kde jim předčítaly
„známé osobnosti“ úryvky textů z oblíbených knih.
Beseda se spisovatelkou paní Janou Schlossarkovou pro žáky 6. – 9. ročníků v prostorách
Obecního úřadu Bolatice se zajímavým vyprávěním paní spisovatelky, doplněné četbou úryvků
ze svých knih psaných v prajzském nářečí, bylo ještě obohaceno písněmi a vyprávěním členek
souboru Seniorky.
Beseda o tom, jaký ten svět je a jaké situace musí zvládat lidé, kteří nevidí, přijely do školy
vyprávět paní Lenka Hájková (předsedkyně oblastní odbočky SONS) a paní Marie Kudzielková –
dvě takto postižené paní z Ostravy s doprovodem paní Miroslavy Zemčíkové, sociální pracovnice
SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, odbočka Ostrava) a vodicím psem
Nadinem.
Beseda pro žáky 9. ročníku na téma „Setkání generací“ se týkala životních zkušeností a postřehů
tří generací občanů Bolatic - porovnání tradičních zvyklostí s názory těch „mladších“.
Besedy se zúčastnil také pan starosta Mgr. Herbert Pavera.
Africké bubnování – vystoupení pětičlenného černošského folklorního souboru s názvem
BUNDA AFRIKA s povídáním o Africe a také ukázkami bubnování a tanců.
Exkurze v ZOO - se zúčastnili žáci 8. ročníku s výukovým programem PRIMA PRIMÁTI
a ZVÍŘATA ČERNÉHO KONTINENTU.
Superstar - osm soutěžících žáků 9. tříd zpívalo písně za doprovodu svých ostatních spolužáků
a titul „Bolatický slavík“ získal Jakub Seidl, cenu odborné poroty získala Lenka Dudová.
Žáci se účastnili soutěží v okresních kolech, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků:
Veronika Kochová /žákyně 9.A třídy/ úspěšně reprezentovala školu v Matematické olympiádě
a Olympiádě z dějepisu, největšího úspěchu však dosáhla v Zeměpisné olympiádě. Ve své
kategorii obsadila výborné 3. místo. V kategorii mladších žáků obsadil v této soutěži rovněž
výborné 3. místo Marcel Sniehotta /žák 7.A třídy/.
V soutěži Eurorébus obsadilo družstvo starších žáků 2. místo v okrese a postoupilo do národního
kola v Praze. Byly to tyto žákyně 9.A třídy: Veronika Kochová, Klára Holleschová, Tereza
Kalinowská. V kategorii mladších žáků si svým 5. místem v okrese zajistilo postup do národního
kola v Praze družstvo žáků 7.A třídy v tomto složení: Marcel Sniehotta, Patrik Mojžíšek, Petr
Heinz.
V soutěži jednotlivců se umístila Veronika Kochová na 3. místě a Filip Adamec /žák 8.A třídy/
ve své kategorii zvítězil!
Dopravní soutěž - se v tomto roce konala za velmi nepříznivého počasí, a tak proběhla jenom část
soutěže. Jízda zručnosti žáků, ve které tradičně získávali žáci převahu nad svými soupeři, se vůbec
neuskutečnila. Celkové výsledky tedy byly hodně zkreslené a neznamenaly tentokrát pro družstvo
postup do dalších kol.
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V šachovém turnaji v okresním přeboru družstev měla škola zastoupení v obou kategoriích.
Družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě, družstvo starších žáků okresní přebor vyhrálo
a postoupilo dále. V krajském přeboru pak získali žáci výborné osmé místo.
Složení družstva: Ondřej Duda, Pavel Nawrath, Radomír Nový, Jakub Osmančík.
Ze sportovních soutěží byly organizovány soutěže žáků v těchto sportech: vybíjená, florbal,
přehazovaná, minikopaná, atletický čtyřboj a košíková, a to pro dívky i chlapce v různých
kategoriích.
Přehled výsledků:
MC DONALD CUP /fotbal/ - žáci 4. a 5. tříd získali 7. místo v okrese
PREVENTAN /vybíjená// - žáci 5. třídy získali 5. místo v okrese
FLORBAL – žáci 7.A třídy získali 6. místo v okrese
Největším úspěchem byla účast ve finále florbalového turnaje ČEZ STREET HOCKEY, které se
uskutečnilo v dubnu v ČEZ Aréně v Ostravě. Finální turnaj byl hrán vyřazovacím způsobem a naše
družstvo narazilo hned v úvodu na velmi silného soupeře, takže stejně jako zbývajících 32 dalších
týmů nepostoupilo.
Složení družstva: Marcel Sniehotta, Jakub Fus, Tomáš Peterek, Matěj Stuchlík, Marek
Stříbný, Erik Jarkuliš.
Ve školním roce 2009/2010 začala škola po roční přestávce pracovat v programu celoživotního
učení Evropské unie COMENIUS. Partnery byly školy z Německa - Grund – und
Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg Europaschule, z Británie – Oundle School
a ze Španělska – CEIP Los Llanos Torrox Costa. Tématem multilaterálního projektu partnerství
škol s názvem Aktive demokratische Schüler/innenmitwirkung an schulischen und
lokalpolitischen Entscheidungen a jehož koordinátorskou školou je německá škola, je
demokracie a účast na ní.
Deset žáků a dva učitelé se zúčastnili projektové schůzky v rámci žákovské výměny v Rendsburgu
a seznámili se s fungováním školní demokracie v koordinátorské škole a zejména s prací tzv.
antikonfliktních týmů – Konfliktlosen.
Již tradiční mezinárodní žákovské výměny se zúčastnilo deset chlapců a děvčat 8. tříd s polskými
žáky v družebním městě Rendsburg.
V Bolaticích se uskutečnila projektová schůzka, které se zúčastnily delegace ze všech partnerských
škol – dva pedagogové a tři studenti z britské Oundle School, tři učitelé a pět dětí z Europaschule
z německého Rendsburgu a tři učitelé ze španělské školy CEIP Los Llanos v Torrox Costa.
Základním nástrojem prevence sociálně patologických jevů ve škole byl Minimální preventivní
program (MPP). Ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech (pedagogům k lepšímu poznání žáků
mimo školní prostředí) přispívají také společné týdenní pobyty (6. ročník – Pobyt v přírodě,
7. a 8. ročník – Lyžařský výcvik).
Škola se aktivně zapojila do charitativní akce Adopce na dálku.
Ve škole mohli žáci navštěvovat 23 zájmových kroužků. Škola spolupracuje i s ostatními
složkami, které tyto aktivity pro děti zajišťují - mládežnická organizace KONDOR, která je
zaměřena převážně na turistiku a táboření, SDH Bolatice a SDH Borová a FK Bolatice.
Specifická primární prevence byla zaměřena především na žáky s opakujícími se kázeňskými
problémy. Zde se osvědčila spolupráce učitel – rodič – odborný poradce.
Škola se snaží umožnit rodičům získávat více informací o dění na škole a chce také zvýšit možnost
zapojit rodiče do akcí školy a společně řešit současné problémy žáků, zvláště jejich chování
a vystupování na veřejnosti.
Rodiče měli také možnost vyjádřit svůj názor na činnost školy a sdělit své připomínky a náměty
k činnosti školy v Dotazníku pro rodiče. S nejaktuálnějšími problémy a možnostmi jejich řešení již
byli rodiče seznámeni prostřednictvím učitelů při „Pohovorech s rodiči“ a také prostřednictvím
webových stránek školy a pro rodiče jsou připravovány „Dny otevřených dveří“.
Jednotlivé třídy /hlavně na nižším stupni/ připravily besídky k Vánocům nebo jiná netradiční
setkání s rodiči.
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Pro veřejnost škola uspořádala několik akcí – Společenský ples, Rozloučení s vycházejícími
žáky.
Škola se také výrazně podílela na akcích obce Bolatice (Den Země, Den strašidel, Evropský
týden mobility, Dny zdraví a žáci školy vystoupili v kulturních programech při Vítání
občánků, Setkání se seniory, apod.).
V tomto školním roce se inspekce na škole neuskutečnila.
Uplynulý školní rok byl třetím rokem realizace nového školního vzdělávacího programu. Byly
využívány nové osnovy jednotlivých předmětů včetně časových dotací, výuka byla obohacena
projekty a novými metodami práce s žáky.
V tomto roce rovněž žáci nižšího stupně zasedli do úplně nových lavic ve třídách, které prošly
celkovou rekonstrukcí. Toto velice příjemné estetické pracovní prostředí mělo určitě velmi
pozitivní vliv na pedagogické pracovníky, ale hlavně na samotné žáky školy.
Konec školního roku byl zaměřen také na přípravu oslav 50. výročí otevření nových školních
budov, které proběhnou v září tohoto roku. Současně byl zpracován projekt Sportujeme, hrajeme si
a oslavujeme společně - ten se týká nejen oslav, ale také dalších aktivit v rámci spolupráce
s družební školou v polských Rudách.
b) Školní družina (ŠD)
ŠD pracovala ve dvou odděleních, od 1. 1. 2010 byla otevřena třetí třída.
Nejmladší skupina pracovala v projektu „Začít spolu“, střední skupina v projektu „Putování v říši
pohádek“ a nejstarší skupina v projektu „Kluci a holky z jedné družiny“.
Kromě obecných cílů vzdělávací soustavy jsme se mimo jiné zaměřili na základní oblasti
výchovného, preventivního programu:
- Výchova ke zdravému životnímu stylu
- Posilování komunikačních dovedností
- Zvyšování sociálních kompetencí
- Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování
- Schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti
- Formování životních postojů
Náplň těchto oblastí tvořily mimo jiné i společné akce všech věkových skupin (malování barvami
na hrníček, příprava jednoduchého nápoje a základní pravidla stolování).
V rámci sportovních soutěží se zúčastnili v Kravařích „Her bez hranic“, kde obsadili druhé místo
a v okrskové výtvarné soutěži obsadili dvě první a jedno třetí místo.
Při společné akci rodičů a dětí „Den pro celou rodinu“ si nejmladší děti připravily krátké
vystoupení a všichni mohli společně nakreslit obrázek své rodiny nebo si jít zahrát některou
z oblíbených her v tělocvičně ZŠ.
Den dětí proběhl ve spolupráci s Centrem volného času v Kravařích a byl oslaven netradiční
formou v hale se soutěžemi v netradičních disciplínách.
Školní rok byl ukončen projektem s názvem „Výlet na planetu Žůžo“, který byl zaměřen
na ekologickou výchovu.
c) Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ /135 dětí/, stravování žáků
ZŠ /průměrně 250 obědů/ a zaměstnanců organizace /průměrný počet 60 obědů/. V doplňkové
činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ – v průměru 65).
Prostřednictvím školní jídelny je rovněž zajištěn „pitný režim“ pro děti, které navštěvují školní
družinu, a pro děti mateřské školy při pobytu ve škole nebo na školní zahradě.
Pracovnice školní kuchyně se také podílely na zajišťování některých akcí školy nebo akcí
pořádaných obcí Bolatice (Společenský ples, Dětský den, Den zdraví).
Ze sponzorských darů dodavatelů potravin jsou dětem připravovány balíčky k Vánocům,
Velikonocům nebo Dni dětí.
d) Mateřská škola (MŠ)
MŠ pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my všichni
společně“.
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V MŠ je šest tříd, kromě třídy na Borové, která je smíšená, jsou ostatní třídy rozděleny podle věku
dětí. Každá třída má vypracovaný třídní vzdělávací program (TVP), které byly pružně doplňovány
a obměňovány, učitelky reagovaly na momentální problémy ve třídě, kulturní akce v obci apod.
V mateřské škole pracovalo 11 pedagogických pracovnic, 3 na zkrácený úvazek.
Mateřskou školu navštěvovalo celkem 135 dětí (20 dětí na Borové). Pro jedno dítě s tělesným
postižením byl po domluvě s rodiči a ve spolupráci se SPC v Opavě utvořen individuální
výchovně-vzdělávací program.
MŠ nabízela dětem možnost rozvoje dovedností v kroužcích Flétnička, Skřivánek, Hallo, Veselé
cvičení, Klubíčko.
Pro děti s vadami řeči byla připravena pomáhat logopedická poradna.
Pobyt dětí v MŠ výrazně zpestřily i akce v rámci dopoledního programu jako divadelní
představení, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, Den dětí, výlet do ZOO, návštěva knihovny, OÚ,
návštěva solné jeskyně, zapojení do soutěže pořádané místní knihovnou, sportovní hry 2010,
návštěva slepeckého psa v MŠ, návštěva 1. třídy ZŠ a ŠD.
Učitelky MŠ uspořádaly pro děti v MŠ i pro rodiče v rámci tříd řadu akcí (výroba „Skřítků
podzimníčků“, předvánoční posezení, Den matek, přednášku psychologa, slavnostní rozloučení
s předškoláky, indiánské rozloučení se školním rokem).
Pro veřejnost uspořádala nebo spoluuspořádala MŠ akce Drakiáda, Malování na chodník
a koloběžkové závody, Vítání jara s módní přehlídkou, Cesta za pohádkou, Vítání občánků,
vystoupení na akcích pro seniory, Maškarní ples.
MŠ Borová uspořádala pro děti i rodiče řadu akcí (Den otevřených dveří spojený s ukázkou práce
s dětmi, 1. ročník Adventní dílny s ukázkou výroby adventních věnců ve spolupráci s firmou
Agrana, Čarodějnické dopoledne s průvodem, vystoupení Míši Růžičkové, návštěvu hasičské
zbrojnice a přednášku policisty).
MŠ Borová pořádá akce pro veřejnost ve spolupráci s „Osadním výborem“ a s rodiči, kteří jsou
zároveň i sponzory (Drakiáda, Maškarní rej, Pohádkový les, vystoupení na Kácení máje,
vystoupení na Borovských hrách).
Spolupráce s rodiči byla v roce 2010 velmi dobrá, ať už při řešení každodenních problémů,
při zapojení rodičů do organizování nebo i sponzorování akcí pro děti. Rodiče se zapojili
do organizace sportovních her, Maškarního plesu, Vítání jara, ale především Cesty za pohádkou.
Velká účast byla také na akcích, pořádaných jednotlivými třídami. MŠ pokračovala ve zlepšování
spolupráce s rodiči.
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ pokračovala i v letošním roce, učitelky MŠ byly zapojeny u zápisu dětí
do 1. tříd, možnost využívat tělocvičnu, půjčování různých didaktických pomůcek, účast
předškoláků na ukázkové hodině v 1. třídě.
Kromě běžného zajištění provozu se Obec Bolatice podílela na organizaci a sponzorování
některých akcí pro děti, které MŠ pořádá. Nejstarší děti navštívily OÚ a měly možnost besedovat
s panem starostou Mgr. Herbertem Paverou o dění v obci.
Zřizovatel finančně podporuje činnost kroužků, které vedou učitelky MŠ po své pracovní době.
Tuto spolupráci využívají zejména při organizování akcí pro děti. Pro nepřízeň počasí se
neuskutečnilo „Indiánské rozloučení se školním rokem“.
Spolupráce s SDH se osvědčila především při zajišťování převozu dětí z Borové na akce
do Bolatice. Borovští hasiči také umožnili dětem prohlídku hasičské zbrojnice a ukázku hasičské
techniky.

Hospodaření školy v roce 2010
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2010 byly ve výši 24 527 642,45 Kč, celkové náklady pak měla
škola ve výši 24 525 750,95 Kč.
Výnosy školy tvoří příspěvek obce (2 830 000,- Kč), příspěvek státu (18 223 000,- Kč) a příjmy
z vlastní činnosti školy (3 474 642,45 Kč).
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 851,50 Kč v plné výši byl převeden do rezervního
fondu.
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6.8.
Úspěchy bolatických občanů v roce 2010
Martin Fus – dosáhl v roce 2010 výborných výsledků v karate v soutěži mužů KUMITE
15. 5. 2010
30. 10. 2010
13. 11. 2010

Gymnasion Cup (tradiční karate) - 1. místo - BRH
- Silesia Cup 2010 - XI. international
Karate tournament (sportovní karate) - 1. místo - 67 kg
(účast závodníků z Polska, Slovenska a České republiky)
Mistrovství ČR CzKA (tradiční karate) - 1. místo - BRH
(bez rozdílu hmotnosti)

Kateřina Kocurová a Veronika Nováková - dosáhly v roce 2010 výborných výsledků
ve voltiži
- na mezinárodních závodech v rakouské Stadl Pauře vybojovalo družstvo nominaci
na Světové jezdecké hry do Kentucky
- na Mistrovství České republiky v Popradu získala 6. místo – Veronika Nováková,
v kategorii skupin obsadily 2. místo
- ve Frenštátu pod Radhoštěm získaly titul Mistři Moravskoslezského kraje
v kategorii skupin
Vojtěch Schneider – dosáhl v roce 2010 výborných výsledků v běhu
- v běhu bez hranic Raciborz - Opava - v Raciborzi se umístil na 3. místě ve své
kategorii a na 2. místě celkově v zahraničních
účastnících
- 3. místo v běhu na 3 000 m v Břeclavi.
Dále se účastní dalších závodů v běhu v regionu.

6.9.

Ocenění občané za dárcovství krve v roce 2010

Ladislav Curylo

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů

Vladimír Obrusník - udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů
Miroslav Kretek

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů

Ondřej Fus

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů

Vlastislav Kotzur

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů

Roman Ševčík

- udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů

Věra Kupková

- udělení Stříbrné plakety MUDr. J. Jánského za 20 bezpříspěvkových
odběrů
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6. 10. Udělení ocenění občanům u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky
o obci Bolatice
Udělení čestného občanství obce Bolatice
- p. Wilmě Nickel, starostce družební vesnice Linum a p. Manfredu Wronovi, předsedovi
Městské rady Kuznie Raciborske za propagaci obce Bolatice v zahraničí, šíření dobrého jména
obce Bolatice a podpoře spolupráce občanů družebních vesnic do dalšího zasedání ZO.

Udělení pamětní děkovné plakety u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice
za přínos pro rozvoj obce Bolatice
Günther Hluchník

- dlouholetý starosta SDH Borová (přes 30 let!), za práci pro obec, občany
a hasiče

Zuzana Blahetková - za podporu a rozvoj tradic v obci; za propagaci obce v regionu
Helena Prasková, Dana Legutová - za podporu a rozvoj tradic v obci, za dlouholetou práci
s veřejností v souboru Burianky; za propagaci obce
v regionu
Jiří Burian

- za dlouholetou práci ve prospěch občanů ve fotbalovém klubu a v mysliveckém
sdružení, za podporu a rozvoj obce

Karel Kupka - za dlouholetou práci v Českém svazu zahrádkářů a Slezskoněmeckém svazu,
za podporu a rozvoj obce
Město Slaný - za podporu a rozvoj obce v poválečných letech
Pavel Koch

- za dlouholetou práci s mládeží, za podporu a rozvoj obce

Lanex, a.s.

- za podporu a rozvoj obce a šíření dobrého jména obce v zahraničí

Josef Zajíček - za dlouholetou práci v mysliveckém sdružení, za podporu a rozvoj zeleně v obci,
za vytvoření nadregionální potravinové značky Hlučínských – Bolatických
koláčů, za podporu a rozvoj obce
Radek Slivka - za dlouholetou obětavou práci pro obec a občany obce jako velitel hasičů
i zastupitel obce, za podporu a rozvoj obce
Ing. Andreas Hahn - starosta města Kravaře, předseda Svazku mikroregionu Hlučínska –
západ, za podporu a rozvoj obce Bolatice a za přínos pro rozvoj regionu
Kravařska

7. Ekonomické údaje o obci
7.1. Hospodaření za rok 2010
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Hospodaření obce Bolatice za rok 2010
OdPa Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4111
4112
4116
4122
4123
4129
4134
4139
4216
4222
4223

Název

2460

Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO
Daň srážková FO
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišť.ovzduší
Odvod za odnětí PF
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostr.
Poplatek za provoz.výherní přístroj
Odvod výtěžku z prov.loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery
Neinvestiční př.dotace ze SR
Ostatní neivest.dotace Czech Point
Neinv.dotace-kraj-hasiči, kom.odpad
Neinv.dotace od krajů
Ostatní neinv.transf. od rozp.území
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Ostatní inv.př.transf.ze SR
Investiční přij. transfery od krajů
Investiční přij. Transfery od regionů
Ostatní zeměděl.a potrav.činnost
Cestovní ruch
Provoz veř.silniční dopravy
Pitná voda-vodné
Odpadní vody-stočné
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ostatní záležit.sděl.prostř.-zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost-koupaliště
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk.komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Ostatní finanční operace
Fin. vypořádání min. let
Splátky půjček

8123
8115

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky účtů k 31.12.2009

1019
2143
2221
2310
2321
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3631
3632
3639
3699
3722
3725
3729
4351
5311
5512
6171
6310
6399
6402

Příjmy roku 2010
Tř.8

Příjmy 2010 celkem

PŘÍJMY
Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k
31.12.2010

5 800 000,00
500 000,00
500 000,00
5 400 000,00
1 300 000,00
13 300 000,00
3 000,00
70 000,00
50 000,00
40 000,00
5 000,00
100 000,00
110 000,00
250 000,00
1 700 000,00
60 000,00
3 714 000,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
130 000,00
60 000,00
17 278 000,00
0,00
0,00
32 000,00
4 000,00
40 000,00
2 600 000,00
3 100 000,00
40 000,00
3 000,00
25 000,00
80 000,00
450 000,00
0,00
180 000,00
185 000,00
400 000,00
565 000,00
0,00
20 000,00
5 710 000,00
0,00
1 000 000,00
650 000,00
45 000,00
420 000,00
5 000,00
25 000,00
30 000,00
100 000,00
0,00
0,00
950 000,00

6 200 000,00
500 000,00
535 000,00
7 000 000,00
825 000,00
13 300 000,00
3 000,00
70 000,00
50 000,00
45 000,00
5 000,00
100 000,00
110 000,00
250 000,00
1 808 000,00
130 527,00
3 714 000,00
240 640,00
311 800,00
739 728,22
30 000,00
2 451 000,00
80 000,00
0,00
610 479,00
7 301 152,78
32 000,00
4 000,00
40 000,00
2 610 000,00
3 100 000,00
50 500,00
3 000,00
25 000,00
80 000,00
670 000,00
92 400,00
202 000,00
185 000,00
440 000,00
565 000,00
16 800,00
20 000,00
5 710 000,00
5 264 000,00
1 300 000,00
786 000,00
56 000,00
420 000,00
5 000,00
88 900,00
170 000,00
175 000,00
291 000,00
20 159,00
950 000,00

6 237 589,68
434 264,45
534 804,54
6 513 576,54
824 500,00
13 530 977,55
3 100,00
1 515,00
350,00
45 258,00
4 810,00
29 918,00
108 785,00
163 180,00
1 806 550,13
130 407,00
3 714 206,00
240 662,00
311 800,00
739 728,22
30 000,00
2 363 052,00
80 000,00
0,00
610 479,00
7 301 152,01
26 680,00
3 810,00
51 737,79
2 585 636,61
3 020 790,24
55 693,00
2 920,00
30 458,00
49 502,00
604 267,00
92 231,00
202 000,00
226 847,19
463 055,71
596 374,21
16 784,00
16 711,20
3 184 509,00
5 264 000,00
1 248 652,00
786 070,50
57 940,00
426 791,44
5 800,00
88 833,52
263 786,96
190 305,97
291 163,00
21 970,65
927 621,50

67 209 000,00

69 782 086,00

66 563 607,61

0,00
191 000,00

34 727 824,00
191 000,00

34 727 824,00
191 339,89

67 400 000,00

104 700 910,00

101 482 771,50
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Hospodaření obce Bolatice za rok 2010
OdPa

Polož
ka

1014
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2339
3113
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3635
3639
3699
3719
3722
3729
3745
4343
4351
4359
5269
5311
5512
6112
6114
6115
6171
6310
6320
6330
6399
6409
8124
8124
8124
8124
8124
8124
8124

Název

Výdaje
Schválený
rozpočet

Ozdrav.hospod. zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež.pozem.komun.-chodníky
Dopravní obslužnost a ČSAD
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Záležitosti vodních toků - hráze
Základní škola
Činnosti knihovnické
Obnova a zachování kult.památek
Činnost regist.církví a náboženství
Rozhlas
Ostatní zálež.sděl.prostředků - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře - kult.dům
Kultura obce
Sportovní zařízení v obci
Ostatní tělových.činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnosti-koupaliště
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Ostatní rozvoj bydlení - půjčky FRB II.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Ost.zál.bydlení, kom.služeb a území
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Soc.pomoc osobám v souv.s živel. poh.
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Ost.správa v obl.hosp.opatř.pro krize
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev územ. sam.
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Splátky úvěru ČOV Bolatice
Splátky úvěrů výstavba v obci 2001
Splátky úvěrů výstavba v obci 2002
Splátky úvěrů výstavba v obci 2004
Splátky úvěrů výstavba v obci 2005
Splátky úvěrů výstavba v obci 2008
Splátky úvěrů u ČS spoř.

Výdaje 2010 celkem
Rekapitulace:
8115
8115
8115

Zůstatky na účtech celkem

Výdaje 2010 + konečný stav
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Skutečnost k
31.12.2010

40 000,00
300 000,00
2 400 000,00
2 810 000,00
271 000,00
1 500 000,00
2 695 000,00
150 000,00
6 600 000,00
871 000,00
150 000,00
250 000,00
120 000,00
120 000,00
1 400 000,00
2 375 000,00
875 000,00
5 000,00
900 000,00
620 000,00
10 120 000,00
605 000,00
940 000,00
550 000,00
1 030 000,00
272 000,00
80 000,00
1 200 000,00
0,00
60 000,00
1 870 000,00
660 000,00
2 270 000,00
0,00
330 000,00
100 000,00
0,00
220 000,00
1 320 000,00
2 100 000,00
0,00
0,00
5 900 000,00
1 730 000,00
200 000,00
190 000,00
1 800 000,00
2 155 000,00
1 288 000,00
1 600 000,00
192 448,00
1 803 552,00
1 000 000,00
1 362 000,00
0,00

40 000,00
200 000,00
3 660 000,00
3 750 000,00
290 000,00
2 750 000,00
2 845 000,00
300 000,00
7 710 000,00
881 500,00
50 000,00
654 000,00
120 000,00
230 000,00
1 324 000,00
2 355 000,00
600 000,00
5 000,00
750 000,00
400 000,00
10 390 000,00
605 000,00
940 000,00
550 000,00
1 700 000,00
172 000,00
80 000,00
600 000,00
2 550 000,00
60 000,00
2 150 000,00
450 000,00
4 270 000,00
110 000,00
330 000,00
120 000,00
5 100,00
250 000,00
1 500 900,00
2 100 000,00
62 040,00
63 768,00
5 975 000,00
1 000 000,00
200 000,00
2 531 000,00
1 475 000,00
2 452 778,00
1 288 000,00
1 600 000,00
192 448,00
1 803 552,00
1 000 000,00
1 362 000,00
25 847 824,00

36 516,00
97 042,27
3 654 793,12
3 611 597,00
289 860,56
2 493 793,75
2 842 013,97
205 291,00
7 442 508,81
811 130,12
0,00
653 680,00
12 748,00
206 608,50
1 290 508,48
2 277 988,79
453 090,40
5 000,00
721 227,60
385 865,10
10 227 841,64
541 967,37
773 838,18
550 000,00
1 630 936,94
134 981,27
35 000,00
542 522,80
2 550 100,00
60 000,00
2 046 171,05
365 629,00
4 103 732,02
110 000,00
318 713,16
116 500,00
5 092,00
248 115,70
1 245 650,89
1 878 938,62
56 920,00
63 768,00
5 827 053,26
829 931,37
179 261,00
2 443 052,00
1 317 390,00
166 313,80
1 288 000,00
1 600 000,00
330 872,30
1 803 552,00
1 000 000,00
1 362 000,00
25 847 824,00

67 400 000,00

104 700 910,00

99 092 931,84

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

Upravený
rozpočet

Konečný stav

69 482,44
6 186,55
115 670,90

1 938 972,52
10 715,55
440 151,59

191 339,89

2 389 839,66

67 400 000,00

101 482 771,50

7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Bolatice za rok 2010
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

140.000,00

133.052,00

Splátky půjček

0,00

0,00

6.186,55

6.186,55

146.186,55

139 238,55

Počáteční stav k 1. 1. 2010
celkem Kč
Vydání:

Rozpočet
35 000,00

Skutečnost
36.696,00

12 000,00

16.877,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

28 000,00

30.000,00

Příspěvek na ošatné

32 500,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

11 750,00

Soc. výpomoc návratná

0,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

0,00

0,00

Ostatní - očkování

0,00

0,00

686,55

0,00

30 000,00

33.200,00

146 186,55

128.523,00

Příspěvek na stravování
Schůzová činnost, kultura
a sport

Půjčky
Odměny a dary

Rezerva
Příspěvek zaměst. na pojištění
Celkem Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2010

10.715,55

Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2010
Počáteční stav k 1. 1. 2010 FRB I. + II.

115.670,90 Kč

Půjčky občanům – 10 zájemcům

550.000,00 Kč

Půjčka OÚ - obnova BF obce

0,00 Kč

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB I.

730.002,00 Kč

Splátky půjček od občanů vč.úroků FRB II.

313.865,00 Kč

Úroky kreditní z FRB I. + II.

5.524,69 Kč

Vrátka nesplacená půjčky na BÚ obce z 2009

160.000,00 Kč

Bankovní poplatky z účtů FRB I. + II. 2010

4.911,00 Kč

Úrok za poskytnutí půjčky ing. Bezděkovi

10.000,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB I. + II. 31. 12. 2010

440.150,59 Kč
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7.1.5. Získané dotace a příspěvky v roce 2010
Dotace od Úřadu práce pro „VPP“
Dotace z Reg. rady „Zateplení MŠ a ZŠ“
Dotace na „Sčítání lidu 2010“
Dotace „Volby do PS 2010“
Dotace „Volby do Obec. zastupitelstev“
Dotace „Veřejné osvětlení“ z MSK
Dotace od MSK „Povodně a zajištění JPO“
Celkem přijaté dotace v roce 2010
7.2.

240.662,00
8.040.881,23
11.447,00
56.920,00
62.040,00
610.479,00
311.800,00
9.334.229,23

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky k 31. 12. 2010

Pohledávky za odběrateli
Srážkové vody 2010 podnikat.
Vyúčt. vody k 2009
Vyúčt. vody podnikatelé 2010
Vyúčt. vody občané 2010
Komunální odpad
Pohledávky za nájmy
Neuhrazené faktury k 31.12.
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2010

Účet
311.0001
311.0012
311.0014
311.0015
311.0020
311.0037
311.0900

Stav k 31. 12. 2010
52.135,52
12.504,00
203.207,50
942.922,00
26.897,00
78.613,05
116.573,59

311.0000

1.432.852,66

Pohledávky jiné
Místní poplatek - automaty
Správní poplatky
Pokuty - stav. úřad
Poplatek ze psů
Pokuty KPP
Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2010

Účet
315.0007
315.0009
315.0010
315.0024
315.0036
315.0091

Za správními poplatky
9.000,00
4.400,00
500,00
300,00
8.900,00
1.500,00

315.0000

24.600,00

Poznámky
nezaplac. fa od firem
nezaplac. faktury od občanů
nezaplac. fa za 4. Q.10
vyúčtovaní vody občané
dlužné částky z předešl. let
dlužné z nájmů
vystavené fa za služby

Poznámky
z výher. automatů
ze stavebního řízení
dluh z r. 2008
od chovatelů psů
z řízení přestupk. komise
z přestupkové komise

V roce 2010 byla poskytnuta půjčka v hodnotě 400.000,- Kč Římskokatolické farnosti Bolatice.
7.3.

Úvěry dlouhodobé obce Bolatice
Účel

Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kanal. 2002
Výstavba v obci 2004
Půjčka SFŽP – ČOV Bolatice
Výstavba v obci 2006
Výstavba v obci 2008
Rekonstrukce Zdrav. středisko
Půjčka od ing. Bezděka

Úvěr celkem
11.000.000,00
3.426.872,30
15.000.000,00
6.427.440,00
10.000.000,00
15 000 000,00
8.880.000,00
1 000 000,00

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2010

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2010
0,00
0,00
6.529.824,00
1.275.440,00
3.000.000,00
13.638.000,00
8.880.000,00
1.000.000,00

Začátek
úvěru

Splatnost

2001
2002
2004
2006
2005
2008
2010
2009

2010
2010
2014
2011
2013
2020
2011
2014

34.323.264,00 Kč
Zpracovala: Renáta Řehořová
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8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Společnost Technické služby Bolatice, s.r.o. byla založena 18. 12. 2002 zápisem do obchodního
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě a jejím majoritním vlastníkem je Obec Bolatice.
Největší podíl na tržbách společnosti má vcelku logicky Obec Bolatice, jež zadává firmě zhruba
3/4 práce. Zbývající čtvrtina jsou tržby za práce pro ostatní obce, firmy a občany.
V loňském roce byly v Bolaticích z větších zakázek Technickými službami realizovány tyto:
rekonstrukce chodníku na části ul. Svobody; výroba a montáž oplocení na hřišti na ul. Horní;
oprava oplocení na skládce; rekonstrukce komunikace u turistické základny; vodovodní
a kanalizační řád, včetně výstavby na části ul. Ratibořská /u hřiště Maracana/; výstavba kanalizace
na části ul. Souběžná a Nádražní, ul. Příkopní a části ul. Zahradní; rekonstrukce chodníku na ul.
K Lesu; výstavba ATS na ul. Nádražní. Poslední měsíc v roce byla započata rekonstrukce budovy
bývalé kotelny ZŠ, kde bylo budováno nové sociální zázemí pro stolní tenis a zejména zde vznikne
nové oddělení mateřské školky.
Údržba zeleně, úklid veřejných prostranství, bezproblémový chod vodovodní a kanalizační sítě,
obsluha čistíren odpadních vod, zimní údržba komunikací a chodníků, údržba a menší opravy
v obecních budovách a mnohé jiné drobné práce, tj. automatická činnost společnosti Technické
služby Bolatice.
Výnosy firmy za rok 2010 byly ve výši 13 356 133,- Kč, z čehož 10 690 283,- Kč, tj. 75,06 % bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 13 286 677,- Kč. Čistý zisk za rok 2010 činil
69 456,- Kč, z kterého bylo 10 % převedeno do rezervního fondu a zbylá část na účet
nerozděleného zisku.
Ve srovnání s rokem 2009 byly výnosy o 5 % vyšší.
Předměty podnikání TS zůstávají stejné jako v minulých letech, tj. správa a údržba nemovitostí,
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování technických služeb, pronájem
a půjčování věcí movitých, specializovaný maloobchod, provádění jednoduchých a drobných
staveb, klempířství, tesařství, vodoinstalatérství, topenářství, zámečnictví, silniční motorová
doprava nákladní – vnitrostátní.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2010 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě 454 747,- Kč, zakoupily ochranné pomůcky za 66 163,- Kč, že leasing traktoru,
traktorku, přívěsu, sekačky a žacího ramene činil za celý rok 782 198,- Kč, že mzdové náklady
byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši cca 4 314 913,- Kč.
V roce 2010 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců (z tohoto 2 THP), dále 5 sezónních
zaměstnanců přes Úřad práce v Opavě (6 měsíců) a v průběhu letních prázdnin se zde vystřídalo
celkem 16 brigádníků.
Na činnost sezónních zaměstnanců (veřejně prospěšné práce) získaly TS dotaci z ÚP v Opavě
ve výši 389 165,- Kč.
Zpracoval: Pavel Koch
9. Možná strategie vývoje obce
Strategii vývoje obce určuje Strategický plán rozvoje obce Bolatice, který byl schválen
Zastupitelstvem obce Bolatice 14. 11. 2007. Tento plán vývoje obce je naplánován až do roku
2022, ale v průběhu let je možné tento plán doplnit či měnit na základě veřejného projednání
s občany a schválením zastupitelstva.
V současné době má obec schválený i dílčí plán, tzv. Akční plán na léta 2010 – 2011, který
vypracovala Komise pro strategický a akční plán dne 7. 6. 2010.
Bližší informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny
na webových stránkách obce: www.bolatice.cz.
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2010
VÝSTAVBA V OBCI 2010

Cesta Stará škola

Chodník ul. K Lesu

Oprava chodníku ul. Svobody

Úprava areálu sběrného dvora
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Oprava cesty pod Ruždinou

Kanalizace na ulici Příkopní

Rekonstrukce Zdravotního střediska

Protipovodňová opatření
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Nová zeleň
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KULTURNÍ AKCE 2010
Masopust 2010

Vítání občánků

Ples Hlučínska
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Obecní ples

Veřejné fórum Borová

Beseda o vytápění

Kácení máje
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Dožínky

Barevný večer

ETM 2010
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Den zdraví

Soutěž zahrádkářů

Koncert Jožky Černého

760 let obce Bolatice
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