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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
Výroční zpráva o činnosti obce Bolatice za rok 2015 je materiálem, který vám přináší souhrnné
informace o dění v obci za předešlý rok. S největší pravděpodobností nenajdete podobnou zprávu
na žádných internetových stránkách obcí a měst Hlučínska, Moravskoslezského kraje a možná ani v
celé ČR.
Údaje ve Výroční zprávě mají sloužit nejen jako informační materiál o tom, co se událo v obci za
předcházející rok, ale mohou sloužit i jako kontrolní materiál o všech krocích zastupitelstva obce,
vedení obce, o práci zaměstnanců obce i dalších organizacích v obci.
Na tvorbě Výroční zprávy se tradičně podílejí zaměstnanci obce (každý zde píše o činnosti, kterou
řeší nebo kterou má v náplni práce), představitelé spolků a organizací (informace o činnosti spolků)
a vedení obce.
Největší kus práce odvádí na zpracování Výroční zprávy Mgr. Jana Štěpáníková, která dává celou
zprávu dohromady a doplňuje řadu všeobecných údajů ze zpravodajů a dalších dokumentů.
Rok 2015 byl pro obec Bolatice velmi významným rokem. Byla realizována řada staveb, z nichž
některé zlepšily kvalitu života občanů, rozšířily služby v obci či zvýšily bezpečnost v obci (zateplení
Hasičské zbrojnice v Bolaticích; rekonstrukce domu na nádraží na bytový dům se sedmi sociálními
byty; rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová a Třešňová; rekonstrukce chodníků a
výstavba cyklostezek na ul. Opavská; byla vybudována část chodníku na ul. Slunečná pro děti do
školy; byla rekonstruována knihovna; na starém hřbitově byla dosázena zeleň). Kromě těchto
staveb nechal Kr. úřad Moravskoslezského kraje opravit silnici z Bolatic do D. Benešova a Státní
pozemkový úřad v Opavě pak polní cesty do Bohuslavic a mezi Bolaticemi a Borovou.
Moravskoslezský kraj pořídil pro bolatické hasiče moderní hasičskou dodávku Mercedes Sprinter,
která by jim měla pomáhat při řešení různých živelných katastrof.
Obec také koupila od Ing. Josefa Hájka z Hřebčína Albertovec pozemek s lesoparkem u nádraží.
Začátkem června řešila obec velký problém s výpadkem dodávky pitné vody. Jen díky obětavosti
hasičů ze Strahovic, Bohuslavic a Bolatic, zaměstnancům TS Bolatice a vstřícnosti obce Kobeřice se
podařilo dodávku vody obnovit.
V polovině dubna jsme si připomněli 70 let od konce 2. světové války.
Do bolatické farnosti přišel začátkem července nový kněz Mgr. Leszlaw Mazurovski, který nahradil
pana faráře Mgr. Radoslava Skupnika i jeho zástupce Mgr. Dominika Giraška.
I v roce 2015 se konala v obci řada kulturně-společenských a sportovních akcí, které začínají ale ve
větší míře navštěvovat přespolní.
Přesto se místní občané stále ve velké míře zapojují do rozvoje obce. Pracovali ve spolcích či
organizacích, pracovali na brigádách v rámci Dne Země, při úpravě okolí svého domu, účastnili se
Veřejného fóra nebo dalších jednání týkajících se řešení problémů obce a občanů.
A navíc mají občané stále otevřená srdce při různých sbírkách, ať už na Charitu, či na naše
postižené děti a občany. Zvláště v loňském roce mimořádně přispěli na léčbu malé Emmy, která se
díky štědrosti lidí mohla zúčastnit speciální léčby v Piešťanech na Slovensku.
I loňský rok byl důležitý v péči o životní prostředí. Nejenže se vysadilo velké množství stromů na
katastru obce, ale občané velmi dobře třídili odpad, nadále si kupovali ekologické kotle na topení a
obec ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska uspořádala pro veřejnost seminář „Dýchejme čistý
vzduch“, na kterém se občané dověděli nejen o správném třídění odpadů, co vzniká při
nesprávném hoření paliva, ale také o povinnosti provádění revizí kotlů od roku 2017.
Před Vánocemi jsme oslavili 765. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice, kterého se zúčastnili
zástupci všech partnerských obcí a měst a stovky místních občanů. Na slavnostním zasedání
zastupitelstva obce bylo oceněno na třicet místních občanů i zástupců družebních obcí za rozvoj či
podporu rozvoje obce Bolatice. A bývalý kněz Mgr. Przemyslaw Antoni Traczyk obdržel čestné
občanství Bolatic.
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Také v roce 2015 byly o obci Bolatice napsány desítky článků v denících i týdenících, k propagaci
obce přispěly nejen tyto články, ale také videozáznamy z akcí na TV Hlučínsko, akce v obci a také
úspěšní občané, kteří dosáhli velkých úspěchů především na poli sportovním a uměleckém.
Bolatice jsou tak nadále velmi dynamicky se rozvíjející a prosperující obcí s hezkým prostředím,
poskytující venkovské bydlení blízké přírodě, umožňující svým občanům žít kvalitní život a
zabezpečující některé služby typické pro město.
A to vše se daří díky velké pracovitosti a zodpovědnosti občanů i jejich vstřícnosti k aktivnímu
zapojování se do rozvoje obce.
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce
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2. Základní charakteristika obce
2.1.

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

2.2.

Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovalo
pět stran a sdružení:
1. Komunistická strana Čech a Moravy (13 kandidátů)
2. TOP 09 (17 kandidátů)
3. SNK Evropští demokraté (17 kandidátů)
4. SNK – Pro rozumný rozvoj (17 kandidátů)
5. SNK – Za obec vzkvétající (17 kandidátů)

2.2.1. Starosta obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (57 let), který byl starostou zvolen
na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/h. Uvolněným
místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice (43 let), který byl zvolen místostarostou na
ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/ch.

2.2.2. Rada obce
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/i; j; k,
zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

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

2.2.3. Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce má 17 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do Zastupitelstva obce Bolatice
ve dnech 10. – 11. 10. 2014:
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Mgr. Pavla Franková
Ing. Silvie Hříbková
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Ing. Daniel Kozel

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

MUDr. Renáta Kupková
Mgr. David Neuvald
MUDr. Tomáš Papuga
Mgr. Herbert Pavera
Vlastislav Polášek
Radek Slivka
Mgr. Dagmar Tielová
Ing. Robert Vitásek
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(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(TOP 09)
(SNK – ZOV)
(TOP 09)
(SNK ED)

Všichni členové zastupitelstva obce splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva
obce dne 10. 11. 2014.
2.3.

Další údaje o obci

2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který dal území obce pod ochranu cisterciáckému klášteru na Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky), která byla založena 3. 6. 1786
svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena
15. 11. 1893.
V obci je řada významných staveb, z nichž některé jsou i kulturními památkami, a všechny
vybudovali cisterciáci, kteří se významně zasloužili o rozvoj obce po řadu století. Roku 1703 byl v
obci postaven kostel zasvěcený sv. Stanislavu, který byl rozšířen v roce 1912.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724 - 1729 raně barokní
zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli sv. Mikuláše na ulici
Hlučínská.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 patřila Německu. Teprve od roku 1945 se stala trvale
součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 % zničena,
a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce. Všechny domy byly nově vybudovány či přestavěny. Ze
staré zástavby je v současnosti zachováno pouze minimum typických domů. I těm však hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své životy
za 1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro pořádek
a pracovitost.
2.3.1.2. Současnost obce
Starobylá slezská obec Bolatice leží na okraji Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
severovýchodně od města Kravaře ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu velký smíšený Chuchelenský les a les
Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 320 ha. Nejnižší místo v obci je
na jihu v bývalé pískovně u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.
V obci žije v současné době 4 419 občanů ČR a 38 cizinců (k 31. 12. 2015), je zde obydleno 1 067
domů, z toho 12 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci
a plynovod.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY, Česká pošta, zámek, kostel,
komplex budov základní a mateřské školy, sportovní hala, koupaliště, dvě hasičské zbrojnice, čtyři
kaple, dvě fitness centra, sauna, solná jeskyně, solárium, kulturní dům, kino, penzion, turistická
ubytovna, podnik Lanex, a.s. - výrobce vaků a lan, pekárna, 10 restaurací a hospod, na 20
soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů - autodoprava, opravna aut,
kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, čalounictví, květinářství, zahradnictví, kovářství,
instalatérství, kavárna atd. V průmyslové zóně u hřiště (20 ha) působí 19 investorů.
V obci je na velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský lékař, interní
lékař, dva stomatologové, kožní lékař, gynekolog) a také lékárna.
V Bolaticích se nachází bohatá síť cyklostezek a přírodovědná naučná stezka v Chuchelenském lese.
Od roku 2002 je v obci skanzen (lidová architektura zachycující život v obci před sedmdesáti a více
lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských akcí, ale také místem, které
navštěvují turisté z blízkého i dalekého okolí. Ve skanzenu je díky vstřícnosti sběratele p. Jiřího
Dudka z Hlučína zřízena expozice pazourků a kamenů.
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2.3.2. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2015 – matrika a evidence obyvatel
K 31. 12. 2015 měla obec Bolatice 4 419 obyvatel, což je o 14 méně než v roce 2014.
ROK 2015

Statistika dat
obyvatel

Celkem

ROK 2014

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

Obyvatelé

4 419

2252

2167

4 433

2 254

2179

- z toho Bolatice

3 732

1902

1830

3 747

1 905

1842

- z toho Borová

687

350

337

686

349

337

Děti do 15 let

735

387

348

727

380

347

Děti do 18 let

840

438

402

840

438

402

Starší 60 let

1 004

556

448

960

535

425

Starší 80 let

150

101

49

149

100

49

Starší 90 let

14

11

3

13

11

2

40,35

41,05

39,65

40,14

41,28

39,61

Průměrný věk

V roce 2015 bylo v obci Bolatice uzavřeno 15 manželství, narodilo se 51 dětí (29 dívek a 22
chlapců) a zemřelo 50 občanů (25 žen a 25 mužů). V obci žije 38 cizinců, z toho 18 žen a 20 mužů
(14 z nich má přechodný pobyt a 24 trvalý pobyt).
Zpracovala:

Marcela Bochňáková

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

Pořizovací cena

Budovy a stavby

484 938 139,10

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

21 005 904,42
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

12 222 724,15

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

22 158 274,45

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

12 871 352,89

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem k 31. 12. 2015
(bez podrozvahy)

481 496,38
47 930,00
258 136,00
553 502 461,01

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

Pořizovací cena

Software

149 542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

383 740,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2015

0,00
533 282,75

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

Ulice

Pořizovací
cena

Hlučínská

19 983 348,32

Svobody

7 026 410,61

Technické
zhodnocení

Zůstatková
cena
15 284 301,32

94 465,85

59 428,20

5 037 178,46
43 205,20

Svobody

2 772 427,29

Školní

72 906 204,04

25 289 328,04

Budova školní jídelny

Luční

3 001 413,84

2 502 387,84

Budova MŠ

Luční

2 938 080,54

2 795 588,54

Budovy MŠ

Luční

9 899 769,22

425 608,54

5 904 832,22

Budovy MŠ

Hlavní

2 609 264,00

197 566,00

839 772,00

Dvojdomek, areál ZŠ
Hasičská zbrojnice
Bolatice
Hasičská zbrojnice
Borová
Turistická základna
Autobusové čekárny
Dům obchodů a služeb
Dům obchodů a služeb
- TZ
Budovy koupaliště vč.
sauny
Bytový dům
Dům s pečovatelskou
službou
Zdravotní středisko

Slunečná

594 202,30

Souběžná

2 153 572,64

Bělská

3 156 937,00

Svobody

1 382 587,00

Hlučínská, Opavská,
Ratibořská,
Nádražní

5 659 267,56

Hlučínská

1 926 706,83
11 383 335,81

2 084 118,29

355 908,30
1 586 920,00

1 949 657,64
1 749 442,00

44 528,00

292 404,00

Hlučínská

Ke
Koupališti
Družstevní

82 644,60

843 680,00
278 593,00
3 301 704,56

1 492 316,83
228 731,00

1 913 358,83
6 409 970,81

2 036 834,00

1 117 694,00

Luční

15 518 556,00

8 599 834,00

Opavská

10 833 235,00

10 200 702,00

Budova MTZ

Ratibořská

3 801 451,19

Přístavba sběrny

Hlučínská

270 292,80

261 144,80

Hřbitov

Slunečná

1 589 881,90

264 351,00

80 000,00

61 744,00

2 443 612,00

2 153 392,00

Dřevěná chata Ruždina
Budovy na hřišti FK

Ratibořská
Opavská
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496 265,74

3 465 959,19

Přístavba sociálek FK
Sociální zařízení Borová
- hřiště
ČOV Bolatice

Opavská
Bělská

ČOV Borová

1 179 809,41

1 130 860,41

289 506,00

258 540,00

33 774 295,00

3 609 653,00

17 512 418,80

2 495 520,00

Skanzen

Svobody

383 192,00

366 803,00

Buňka UnicoModular

Opavská

326 580,00

312 610,00

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

Renáta Řehořová

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci Bolatice je LANEX, a.s. podnikající v oboru technického textilu.
Sortiment zahrnuje vysokopevnostní polypropylenová vlákna, lana pro hobby a průmysl, lodní a
jachtingová lana, vlákna pro výrobu umělých trávníků a ohradníková lana a šňůry. Samostatnou
skupinu tvoří dynamická a statická lana, kterou společnost LANEX již několik let úspěšně prodává
pod značkou TENDON. Do této skupiny patří i prostředky osobního zabezpečení. V roce 2015 došlo
k rozšíření kapacit extruderů pro výrobu PPV a výraznému nárůstu tržeb v tomto sortimentu, bylo
investováno do pořízení spiroidního stroje a proběhl vývoj a certifikace ultralehkého dynamického
lana řady LOWE. V roce 2015 společnost zaměstnávala 375 zaměstnanců. Podíl exportu tvoří 85 %
z celoročních tržeb, své výrobky LANEX vyváží do více než 80 zemí světa.
Stejně významnou firmou sídlící v obci Bolatice je společnost CONROP, s.r.o. Předmětem podnikání
je výroba, vývoj a prodej flexibilních obalů, které slouží pro balení, manipulaci a transport zejména
sypkých a tekutých hmot. Největší sortimentní skupinu tvoří čtyřbodové velkoobjemové vaky, dále
vaky pro kapaliny, šicí nitě a popruhy. Výrobní provozovny jsou dislokovány v Bolaticích a
nedalekém Vítkově. Dceřiné výrobní společnosti sídlí ve slovenském Brezně a také v Rusku.
Skupina CONROP zaměstnává celkem 403 pracovníků, z toho v Bolaticích 189 zaměstnanců.
Z celoročních tržeb tvoří 89 % export a 11 % prodej na tuzemském trhu.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- Armast, s.r.o.

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

- Audit-web, s.r.o.

- účetní kancelář, razítka, vizitky

- Cine - servis, s.r.o.

- prodej, montáž a servis kinotechnického zařízení

- Česká pošta

- bankovnictví, poštovní služby

- DAJPP, s.r.o.

- restaurace, ubytování

- Dalibor Boček – OK

- betonová výroba

- Drogerie TETA

- obchod s drogerií

- ELEKTRO – FA PAVELEK, s.r.o.

- elektromontáže, výroba el. zařízení

- EN´- sys - řídící systémy

- měření a regulace, prodej PC a zakázkový software

- HOTJET CZ, s.r.o.

- výroba a montáž tepelných čerpadel

- Ing. Leo Stoklasa

- velkoobchod a export textilní galanterie
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- JMS db, s.r.o.

- zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství

- Kořenkovi

- výroba a montáž dřevařských výrobků

- Kovářství Petr Hanslík

- kovářská výroba

- Krby a kachlová kamna S. Šimeček

- výroba krbů, kachlových kamen

- Lékárna „U Zlaté rybky“

- výdejna léků

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- Medis International, a.s.

- výroba potravinových doplňků

- MK Elektro Marek Kalužík

- elektromontážní práce

- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- Pekárna AZPEK

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

- Perfect ladies

- kosmetický salón

- Petrometal, s.r.o.

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

- Spid handicap, o.p.s.

- chráněná dílna

- Stolařství Jan Postulka

- výroba nábytku na míru

- Truhlářství Petr Karhan

- truhlářská výroba, prodejna

- TUTY, Bolatice,
TEMPO o. d. Opava

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

- ÚDRŽBA BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o.

- zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce

- Zahradnictví Mazal

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

- Zámečnictví J. Moch

- kovoobráběčství, zámečnictví

- Zámečnictví J. Vehovský

- kovovýroba

Dále jsou v obci autoopravny, různé obchody, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a manikúra,
masáže, železářství, restaurace a pohostinská zařízení a řada dalších drobných podnikatelů,
řemeslníků a zemědělců.
Ve firmách v průmyslové zóně u hřiště pracuje zhruba 250 zaměstnanců.
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2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, ministerstvy apod.
2.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
2.3.5.1.1. Sdružení obcí
a) Sdružení obcí Hlučínska - SOH (obec Bolatice je členem od roku 1998)
Předsedou SOH byl v roce 2015 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen již 18. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně a opětovně byl zvolen na
ustavujícím Sněmu SOH po volbách do zastupitelstev obcí a měst dne 18. 11. 2014.
Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst) a také jednání orgánů SOH –
Rady SOH a Sněmu SOH a další aktivity SOH.
Nejvyšším orgánem SOH je Sněm SOH. V roce 2015 se konala 4 jednání Sněmu SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 80 bodů a témat.
Na Sněmech SOH byly např. schváleny rozpočtové úpravy rozpočtu SOH v roce 2015, závěrečný
účet SOH za rok 2014, účetní závěrka za rok 2014 a rozpočet SOH na rok 2016, plán inventur
majetku SOH za rok 2015, rozpočtový výhled do roku 2020. Byly projednány informace a stavu
realizace projektů, výsledky přezkoumání hospodaření SOH, vzdělávací zájezd do Norska, společný
nákup elektrické energie a plynu pro obce a města Hlučínska, výběrové řízení na dodavatele služeb
provádění a zpracování záznamů akcí z Hlučínska a na provoz hlučínské televize, vydání publikace
„Hlučínsko a jeho poštovní historie“, prezentace SOH na miniveletrhu GET MORE – Investiční
příležitosti v Moravskoslezském kraji, spolupráce SOH na projektu „Zlepšení konkurenceschopnosti
studentů na Hlučínsku a Opavsku“ aj.
Součástí jednání na Sněmech SOH byla diskuze se zástupci České pošty s. p., Pozemkového úřadu a
Agrární komory, se zástupci firem nabízejících kamerové systémy nebo dotační poradenství.
Rada SOH rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které nejsou vyhrazeny
Sněmu. Jednání rady svolává a řídí předseda. Při hlasování rady má každý z členů jeden hlas.
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 10 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno cca 80 bodů.
Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a Opavy, smlouvy
o poskytnutí dotace, darovací smlouvy, podání žádostí o dotace z fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia a MSK. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů na Hlučínsku v rámci Dne
učitelů 2015, nákup společného nákupního portálu, společný nákup energií, vydání publikace
„Hlučínsko a jeho poštovní historie“, budoucí provoz hlučínské televize, vyhlášení a vyhodnocení
výběrového řízení „Tvorba zpravodajských archivů a zpravodajství z Hlučínska na internetové a
regionální televizi“, svolávání jednání Sněmů SOH, dotisk publikace „V zahradě na sadě“,
informace o termínech akce Darování krve se starosty Hlučínska, informace o realizovaných
projektech, návrh rozpočtu SOH na rok 2016 a další. Na Radě SOH byly dále schváleny finanční
příspěvky Charitě Opava - dětskému stacionáři Mraveneček, souborům a kapelám za vystoupení
na Festivalu kultury a hlučínských řemesel a na II. Festivalu německé kultury na Hlučínsku. Rada
SOH také schválila nákup defibrilátoru a dětských elektrod pro Policii ČR v Hlučíně.
V roce 2015 oslavilo SOH již 23 let svého trvání. A dokázalo, že bylo správné založit takové
sdružení. V roce 2015 vykazovalo sdružení vysokou aktivitu jak v propagaci regionu a podpoře
cestovního ruchu, spoluprací s veřejností, řešení společných problémů obcí a měst Hlučínska,
spoluprací s polskými gminami při realizaci projektů, pořádáním a podporou mnoha kulturních a
společenských aktivit apod.
SOH berou jako významného partnera nejenom politici, ale i podnikatelé a především veřejnost.
Rok 2015 byl velmi bohatý a pestrý na realizování zajímavých projektů a aktivit:
1. Dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
Aktivita Darování krve se starosty Hlučínska se koná již 8. rokem a již 15x byli představitelé obcí a
měst Hlučínska a občané Hlučínska darovat krev ve Slezské nemocnici v Opavě!
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Za celou dobu navštívilo Transfúzní stanici v Opavě při akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“
okolo 300 občanů našeho regionu. Jarní akce se uskutečnila 14. a 21. 4., podzimní darování krve se
konalo 13. a 20. 10. Obou akcí se zúčastnilo asi 50 občanů z Hlučínska.
2. Podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
V roce 2015 podpořilo SOH záštitou Bál Hlučínska, finančně se podílelo na Dni učitelů v Hlučíně
(27. 3.), Setkání schol regionu Hlučínska v Hlučíně (13. 6.), na Festivalu kultury a hlučínských
řemesel (12. 7.), na Setkání chrámových sborů v Bolaticích (4. 10.) aj.
SOH rovněž podporuje a propaguje vydávání časopisu Hlučínska, za jehož realizací stojí Sdružení
přátel Hlučínska při Muzeu Hlučínska v Hlučíně.
SOH také propagovalo kulturní, sportovní a společenské akce v jednotlivých obcích a městech
Hlučínska prostřednictvím webových stránek a Facebooku.
3. Podpora jiných aktivit, organizací
SOH finančně přispělo na charitativní akci „Pomozte postiženým dětem“ (Charita Opava, stacionář
Mraveneček pro postižené děti v Opavě) částkou ve výši 5000,-Kč, která se konala 20. 6.
SOH dále schválilo příspěvek 10 000,- Kč Sdružení Slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně na
uspořádání II. Festivalu německé kultury na Hlučínsku ve dnech 15. - 19. 9. 2015.
SOH dále zakoupilo a darovalo Policii ČR, pobočce Hlučín defibrilátor a dětské elektrody v hodnotě
28 532 Kč jako doplňující vybavení pro tzv. rychlou jednotku Policie ČR.
4. Spolupráce SOH s MAS Hlučínsko a meziobecní spolupráce
SOH dlouhodobě spolupracuje s Místní akční skupinou Hlučínsko. V roce 2015 spolupracovaly také
ve spolupráci s týmem pracovníků v rámci „meziobecní spolupráce“ na tvorbě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
5. Spolupráce SOH s Euroregionem Silesia
SOH i v roce 2015 velmi úzce spolupracovalo s Euroregionem Silesia při realizaci, administraci a
financování projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská
republika 2007 - 2013.
6. Spolupráce SOH s turistickou oblastí Opavské Slezsko
Sdružení obcí Hlučínska spolupracovalo aktivně na realizacích projektů s turistickou oblastí
Opavské Slezsko, jejíž je součástí. Nejvýznamnější akcí bylo „Otevírání turistické sezony
v Opavském Slezsku 2015“ (18. - 26. 4.), v rámci které si Sdružení obcí Hlučínska připravilo pro
účastníky cyklovýlet „Po stopách Ostravské operace“, historickou prohlídku kravařského zámku
s doprovodným programem, Den otevřených dveří na golfu v Kravařích, Pohádkový víkend
v aquaparku v Kravařích, otevření hrobky knížecího rodu Lichnovských v Chuchelné aj.
7. Jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
I v letošním roce proběhlo jednání se zástupci mikroregionů v okrese Opava, a to 3. 2.v Bolaticích.
Na programu jednání byla např. otázka školství, sociálních věcí, dotace v příštím programovém
období, společný nákupní portál, destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko aj.
8. Spolupráce s polskými gminami
Sdružení obcí Hlučínska aktivně spolupracuje s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie. V roce 2015 se uskutečnila 2 setkání se zástupci polských gmin (7. 1. a 22. 4.
v Bolaticích).
Na programu jednání byla organizační stránka realizace projektu „Přijeďte nás navštívit aneb
zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“ a spolupráce na dalších společných projektech apod.
V roce 2015 obdrželo SOH diplom od polského partnera Gminy Krzyżanowice za spolupráci a
1. místo v kategorii „Nejlepší projekt v oblasti rozvoje cestovního ruchu“.
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9. Výzkum „Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko“
V roce 2015 dokončil výzkumný tým sociologů z Univerzity Palackého v Olomouci projekt
„Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“. Během realizace výzkumu
proběhly v rámci tří let dva výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden
výzkum založený na dotazníkové technice.
Výsledkem projektu je kniha „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“ Heleny
Kubátové a kol., jejíž „vítání“ proběhlo 25. 9. v Kulturním domě v Dolním Benešově.
Z výzkumu mj. vyplynulo, že Hlučínsko je modernizující se region, který si zachovává některé
tradiční znaky, jako je např. vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost
s převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě.
10. Internetové stránky SOH, Facebook SOH a podpora propagace regionu
V roce 2015 probíhala propagace a informování o dění v regionu v různých typech periodik. Každý
měsíc se mohli čtenáři dočíst o aktivitách SOH a jednotlivých obcích v časopise PROGRAM,
v Opavském a Hlučínském Deníku, Regionu Opavsko aj.
Internetové stránky SOH – www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info jsou
využívány jednotlivými obcemi a městy k prezentování svých akcí a aktivit. Dále zde naleznete
informace o realizovaných projektech SOH, informace o členských obcích, propagační materiály
apod.
SOH využívá k propagaci akcí také facebookový profil:
https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/, dále mapový portál mapy.hlucinsko.com a
mobilní turistickou aplikaci Hlučínska.
11. Internetová televize Hlučínska – www.hlucinsko.tv
Návštěvnost záznamů i v roce 2015 stoupala a SOH rovněž vysílalo na satelitní televizi, a to na
Regionální televizi každý čtvrtek večer od 20:10 hod.
Od 1. 6. došlo ke změně a televizní „Magazín z Hlučínska“ byl vysílán v klasickém terestriálním
vysílání, a to na celém území regionu Hlučínska a části Moravskoslezského kraje na Regionální
televizi LTV PLUS každý pátek ve čtyřech opakováních v 6:00, 12:00, 18:00 a 0:00 hod.
12. Aktivity obcí a měst v rámci NSZM, Vesnice roku
Od roku 2009 je SOH členem NSZM (Národní síť zdravých měst). Členství umožňuje představitelům
obcí a měst získávat zajímavé informace a zkušenosti z jiných municipalit. Obce a města SOH se
zapojují do kampaně NSZM - nejvíce do kampaně Den Země (téměř všichni), některé také do
kampaní Dne bez aut, Dnů zdraví, Dne bez úrazů, Dne bez kouření.
3. místo v krajské soutěži „Vesnice roku 2015“ získala obec Služovice!
13. Realizace projektů
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských, nebo
národních programů. V roce 2015 obdrželo dotace za realizaci projektů:
- z Moravskoslezského kraje:
- „Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska“ (dotace 75 000 Kč na mzdu zaměstnankyně a
služby externí účetní);
- „Rozvoj regionu Hlučínska“ (zálohová dotace 75 000 Kč na mzdu zaměstnankyně a služby
externí účetní);
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2015“ (dotace 73 611 Kč na uspořádání festivalu);
- „Dýchejme čistý vzduch!“ (zálohová dotace 150 000 Kč na realizaci odborných seminářů
pro základní školy a veřejnost ve všech obcích sdružení).
- z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Silesia:
- „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“
(dotace 24 497,68 Eur na účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Katowicích a na
vzdělávací zájezdy pro představitele SOH do Katowic a Brna);
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„Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“ (dotace 14
956,54 Eur na tvorbu mapového portálu a mobilní turistické aplikace);
- „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů“ (dotace 13 346,01 Eur na uspořádání
fotografické soutěže, malířských plenérů a výstav vzniklých fotografií a obrazů).
- z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím MAS Hlučínsko:
- „Zahrada plná plodů a radosti“ (dotace 200 000 Kč na realizaci vzdělávacích seminářů a
vydání publikace „V zahradě na sadě“).
-

Ve spolupráci s polskými gminami byl v roce 2015 realizován projekt „Přijeďte nás navštívit aneb
zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“, v rámci kterého se SOH s polskými partnery
prezentovalo prostřednictvím propagačních materiálů ve 4 nákupních centrech a na 6 kulturních
akcích v Hlučínsku a v polském příhraničí. Dotaci z Euroregionu Silesia ve výši 9 707,97 Eur obdrží
SOH v roce 2016.
V roce 2015 realizovalo SOH také projekt „Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce
Hlučínsko – Norsko“, v rámci kterého byl ve dnech 14. - 19. 9. 2015 realizován vzdělávací zájezd
představitelů SOH do Norska. Dotace na tento projekt činí 397 500 Kč.
Jaká jsou pozitiva v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- vzájemná spolupráce starostů je stále na velmi vysoké úrovni, všichni si jsou vědomi
nutnosti společně podporovat rozvoj regionu;
- společné financování projektů a aktivit SOH je pro všechny členy samozřejmostí;
- účast na jednáních Sněmů SOH je okolo 90 %, vzdělávacího zájezdu do Norska 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.);
- zapojování se občanů do aktivit obcí a měst i SOH (Festival kultury Hlučínska, Setkání
chrámových sborů a schol regionu Hlučínska, účast na projektech SOH atd.) jako
účinkujících nebo jako diváků je stále vysoké;
- podnikatelská a zemědělská veřejnost podporuje aktivity v regionu (podpora aktivit SOH
i v obcích a městech);
- o regionu Hlučínsko byly vydány další zajímavé informace v různých publikacích, filmových
pořadech v ČT, v novinách (Deník, Region Opavsko, mfDnes, časopis PROGRAM atd.) vyšly
desítky článků o aktivitách SOH;
- rostoucí zájem médií i dalších organizací o Hlučínsko i o činnost SOH je výborným
znamením o vzrůstající autoritě regionu;
- roste zájem partnerů o spolupráci s SOH;
- internetová televize i internetové stránky zaznamenávají rostoucí počet návštěv, projevuje
se i zájem partnerů o prezentaci na těchto portálech;
- zlepšila se prezentace některých obcí;
- zlepšující se zájem starostů o prezentaci obcí a měst, o vzdělávání;
- získání dotací na projekty SOH je velkou příležitostí pro rozvoj regionu;
- spolupráce se zahraničními partnery (polskými gminami) při realizaci projektů;
- větší příjmy z daní mohou pomoci obcím a městům v jejich rozvoji;
- výzkum o proměnách života na Hlučínsku může významně zpropagovat region Hlučínsko a
život jeho občanů;
- zájem dalších obcí o vstup do SOH ukazuje na dobrou práci celého SOH;
- zájem jiných mikroregionů o spolupráci s SOH přináší nejen propagaci regionu Hlučínsko,
ale může přinést i další pozitiva pro rozvoj regionu.
Jaká jsou negativa v práci a činnosti obcí a měst SOH:
- nedostatečná spolupráce některých obcí a měst s podnikatelskou veřejností i s občany;
- malý zájem podnikatelské veřejnosti o spolupráci s představiteli SOH;
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stále nedostatečný zájem některých představitelů obcí a měst o větší prezentaci obcí a
měst v soutěžích apod.;
špatná komunikace některých zástupců samospráv s médii (slabá propagace aktivit obcí a
měst);
nedostatečné využívání možnosti propagace obcí a měst SOH prostřednictvím webových
stránek SOH, problémy s fungováním webových stránek;
k rozvoji Hlučínska stále chybí nová I/56 a vůbec koncepce řešení dopravy na Hlučínsku;
cestující do Ostravy - Přívozu stále nemají důstojné podmínky;
Poslanecká sněmovna nezvýšila rozpočtové určení daní pro obce a města a ty musí dále
čekat s plánováním staveb na otevření dotačních titulů;
stále se zvětšující růst byrokracie zahlcuje činnost obcí a měst.

Jaké jsou příležitosti pro zlepšení vzájemné spolupráce i pro rozvoj regionu:
- nadále sdružovat prostředky pro budování prosperujícího a zajímavého regionu, pro
společnou propagaci regionu;
- využívat potenciálu nadšení mezi veřejností pro udržování a rozšiřování tradic, pro
prezentaci regionu Hlučínska a podporovat tuto veřejnost;
- využívat zájmu médií pro šíření dobrého jména regionu Hlučínsko a lidí v něm žijících;
- využívat všechny formy propagace obcí a měst – účast na výstavách, vydávání
propagačních materiálů, účast v soutěžích atd.;
- vylepšit propagaci SOH prostřednictvím nových webových stránek;
- využívat kontaktů se zástupci Moravskoslezského kraje, vlády, Senátu a Parlamentu ČR pro
rozvoj regionu;
- využít schůzky s poslanci a senátory a zasílat jim přesné návrhy našich požadavků na změnu
zákonů apod.;
- 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;
- nadále využívat dotačních titulů k realizaci projektů vedoucích k podpoře rozvoje regionu;
- výsledky výzkumu „Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku“ mohou
přinést další zvýšený zájem o náš region.
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na webu www.hlucinsko.eu.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2015 se konaly čtyři Sněmy SOMH (13. 4., 11. 5., 26. 10., 4. 12.), na kterých byly mj.
projednány body – inventarizační zpráva, hospodaření svazku SOMH za rok 2014, účetní závěrka za
rok 2014, rozpočtové opatření na rok 2015, rozpočet svazku na rok 2016, a především se na všech
sněmech projednával společný projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v
rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož realizace byla zahájena 2. 10.
2013. Byly prezentovány výsledky analytické části ze čtyř oblastí – odpadové hospodářství, sociální
služby, školství a krizové řízení a bezpečnost.
A především bylo rozhodnuto o zapojení se SOMH do návazného projektu na projekt Meziobecní
spolupráce, který ponese název „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“. Díky tomuto projektu bude moci využívat svých administrativních pracovníků pro
přípravu různých projektů a žádostí o dotaci, bude mít také své právnické služby pro obce atd.
Více informací o projektu naleznete na www.hlucinsko.eu.
c) Euroregion Silesia - ES (obec je členem od roku 1999)
ES je sdružení, jehož cílem je podpora a realizace česko – polské spolupráce v příhraničním regionu
Moravy a Slezska. Orgány ES jsou Valná hromada zástupců členských obcí a měst, Rada ES,
sekretariát, revizní komise a pracovní komise.
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XXIII. valná hromada ES se konala 19. 1. 2015 v Opavě. Valná hromada mj. schválila zprávu
o hospodaření za rok 2014, rozpočet ES na rok 2015, výši členských příspěvků na rok 2015, zprávu
o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání valné hromady, zprávu
revizní komise české části Euroregionu Silesia.
Valná hromada také projednala zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a
o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu
Silesia, aktuální informace o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR - PR na období 2007 - 2013, informaci o koncepci vlajkového
projektu „Polsko - česká spolupráce mládeže“ atd.
V roce 2015 nečerpala obec Bolatice žádné dotace z programů zajišťovaných ES. Dotace čerpalo
Sdružení obcí Hlučínska na několik projektů s polskými partnery. Tak v podstatě i obec Bolatice
získala řadu materiálů na podporu cestovního ruchu a propagaci obce i Hlučínska.
Informace o ES jsou dostupné na webových stránkách www.euroregion-silesia.cz.
d) Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Hlavním cílem SMO ČR je hájit společné zájmy a práva měst a obcí a
vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.
Nejvyšším orgánem SMO ČR je sněm, který se koná jednou za dva roky, může ale zasedat i
mimořádně. V roce 2015 proběhl XIV. ročník sněmu v Olomouci.
Každoročně se koná Krajské setkání starostů. V Moravskoslezském kraji proběhlo toto setkání
25. 3. v Ostravě. Téměř sto přítomných představitelů samospráv se věnovalo hlavně tématu
multiplicitních kontrol a tématu samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po
životní prostředí.
Obec Bolatice využila mnoho „dobrých rad“, které získala ze zasílaných časopisů SMO ČR,
z odborných e-mailů i z materiálů SMO ČR k různým problémům zveřejněným na webových
stránkách Svazu měst a obcí ČR www.smocr.cz.
e) Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice byla do konce roku 2013 členem MAS
prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – Západ, od 1. 1. 2014 je obec Bolatice členem
MAS Hlučínsko na základě schválení členství v Zastupitelstvu obce Bolatice dne 19. 12. 2013,
č. usnesení 80/25/s.)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006 a sídlí ve Velkých Hošticích (v budově firmy Hoštická,
a.s.).
Cílem MAS je vytvářet a aktualizovat strategii pro region, napomáhat zlepšení životního prostředí,
sociálního a hospodářského rozvoje v regionu, administrovat projekty v dotačních programech,
hájit zájmy sdružení, poskytovat informační servis o podmínkách podnikatelského prostředí,
společné zemědělské politiky a přeshraniční spolupráce atd.
Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze, výkonným orgánem Sdružení MAS je sedmičlenný
programový výbor.
V roce 2015 se konaly dvě členské schůze MAS Hlučínsko.
24. 3. 2015 se uskutečnila členská schůze v Kozmicích. Na programu schůze byly projednány mj.
body – zpráva o činnosti MAS za rok 2014, zpráva o hospodaření MAS v roce 2014, zprávy
odborných komisí, plán práce a rozpočet na rok 2015 atd.
7. 12. 2015 se uskutečnila členská schůze ve Velkých Hošticích a na programu schůze byly
projednány např. tyto body – volba mandátové a volba návrhové komise atd.
V roce 2015 nerealizovala obec Bolatice prostřednictvím MAS Hlučínsko žádný projekt. Více
informací o MAS Hlučínsko je dostupných na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
f) Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
NSZM je zájmové sdružení právnických osob, které se programově hlásí k principům udržitelného
rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů, podporují zdravý životní styl svých obyvatel
atd.
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V roce 2015, stejně jako v předchozích letech, využívala obec Bolatice možnost získávání
zkušeností jak z příkladů Dobré praxe jiných členů NSZM, tak i účastí zástupců obce na seminářích
pořádaných NSZM a směřovaných pro další rozvoj obcí a měst.
V roce 2015 se konaly dvě Valné hromady (nejvyšší orgány NSZM), které projednaly následující
body:
28. 4. 2015, Praha – Valná hromada vzala na vědomí informace o spokojenosti členské základny a
harmonogramu akcí NSZM na rok 2015, o vstupu nových členů do NSZM, schválila účetní závěrku
NSZM za rok 2014, výši členských příspěvků, Výroční zprávu NSZM za rok 2014. Jednání Valné
hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
21. 10. 2015, Znojmo – Valná hromada vzala na vědomí vstup nových členů a ukončení členství
některých měst, Strategii NSZM ČR 2030, Střednědobý plán NSZM ČR 2020, Koncepci NSZM ČR
2016 - 2017, roční plán NSZM ČR na rok 2016, rozpočtové opatření pro rok 2015, rozpočet NSZM
na rok 2016 atd. Jednání Valné hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2015 se rovněž konala zasedání Rady NSZM ČR (členem Rady NSZM je starosta Mgr.
Herbert Pavera), na kterých se projednávaly především úlohy plynoucí z Valných hromad, přijímali
se noví členové NSZM, pro další období byl na funkci ředitele kanceláře NSZM potvrzen současný
ředitel Ing. Petr Švec atd.
K významným akcím NSZM patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy, na kterých mají účastníci
možnost vzdělávat se v aktivitách, jako jsou např. komunikace s veřejností, role koordinátora a
vyjednávání, vedení Veřejných fór, strategické plánování, finanční zdroje pro naplánování aktivit
MA21, tvorba a řízení projektů, příklady Dobré praxe atd.
Jarní školy v Táboře 18. 3. - 20. 3. 2015, Letní školy v Jilemnici 17. 6. - 19. 6. 2015 a Podzimní školy
ve Znojmě 21. 10. - 23. 10. 2015 se zúčastnil Ing. Radim Herudek.
V roce 2015 uspořádala obec v rámci aktivit NSZM a MA21 čtyři kampaně – Den Země (22. 4.), Den
bez tabáku (31. 5.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.) a Dny zdraví (6. 10.), které se opět
setkaly s velkým zájmem občanů. Celkem se kampaní zúčastnilo více jak 1 200 osob. Veřejné fórum
obce Bolatice proběhlo dne 25. 5. 2015 – řešilo se zde 10 nejvýznamnějších problémů roku 2015 a
zúčastnilo se jej 65 občanů. Problémy nadefinované na Veřejném fóru pak byly následně ověřeny
v dotazníkovém šetření, které proběhlo v listopadu 2015.
Obec Bolatice i v roce 2015 plnila kritéria Místní agendy 21 (MA21), obhájila kategorii C a splnila i
řadu kritérií kategorie B.
Více informací o aktivitách NSZM i o MA21 naleznete na internetových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz (v sekci Rozvoj a strategie), popř. na www.nszm.cz, www.ma21.cz.
2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec Bolatice pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum
(Německo), Doľany (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko).
1. Spolupráce s polskou vesnicí Rudy
28. 2. 2015, Valná hromada, Kuźnia Raciborska
Delegace čtyř hasičů z Bolatic se zúčastnila Valné hromady v Kuźnii Raciborske.
26. 8. 2015, Pietní akt, Rudy
U příležitosti 23. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, byl uspořádán
vzpomínkový pietní akt, jehož se zúčastnila 7 členná delegace z Bolatic.
22. 8. 2015, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Dožínek v Bolaticích, kdy svojí krásnou slaměnou korunou přispěli
k jejich důstojným oslavám.
12. 9. 2015, Bolatice
Na Hasičské zbrojnici v Bolaticích byl uskutečněn mezinárodní seminář u příležitosti 15 let
spolupráce OSP Kuźnii Raciborske a SDH Bolatice.
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2. Spolupráce s německou vesnicí Linum
19. – 21. 6. 2015, Bolatice
Přátelskou návštěvu Bolatic vykonali dříve narození fotbalisté z Linum.
31. 7. – 5. 8. 2015, Storchenfest, Linum
Starosta obce s manželkou se zúčastnili posledního ročníku Storchenfestu. Po 24 letech se
pořadatelé rozhodli tuto tradiční akci ukončit.
27. 7. – 3. 8. 2015, Jugendcamp, Linum
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo sedm mladých občanů z Bolatic.
3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
11. – 12. 4. 2015, Bolatická dvacítka, Bolatice
Několik turistů z Doľan navštívilo Bolatice za účelem účasti v pochodu Bolatická dvacítka.
8. – 10. 8. 2015, Pochod pre všetkých, Doľany
Asi dvacítka bolatických turistů se zúčastnila návštěvy Doľan s hlavním cílem zúčastnit se pochodu.
S turisty jeli na Slovensko i fotbalisté, aby zde odehráli přátelské utkání v kopané.
22. 8. 2015, Dožínky, Bolatice
Dožínek v Bolaticích se zúčastnil starosta Doľan Jozef Mruškovič s manželkou a dcerami.
4. Spolupráce s maďarskou obcí Nagykovácsi
12. – 16. 8. 2015, Jugendcamp, Nagykovácsi
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo sedm mladých občanů z Bolatic.
5. Spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec
V roce 2015 se bližší spolupráce s obcí Kysucký Lieskovec neuskutečnila.
6. Spolupráce s Královským městem Slaný
V roce 2015 se bližší spolupráce s Královským městem Slaný neuskutečnila.
2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře - pověřený úřad
Rok 2015 byl opět rokem dobré a kvalitní spolupráce se zaměstnanci Městského úřadu
v Kravařích. Úzká spolupráce byla se zástupci odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí, dopravy, sociálních věcí. Obec také spolupracovala s Městskou policií Kravaře (na
základě partnerské smlouvy mezi obcí Bolatice a městem Kravaře), jejíž policisté prováděli
namátkové kontroly v určených dnech na území obce.
S jednotlivými odbory jsme řešili např. tyto záležitosti:
- Výstavby, územního plánování
a životního prostředí

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

- Dopravy

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

- Sociální

- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách
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- Vnitřních věcí

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

2.3.5.3. S Městským úřadem v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně s odborem životního prostředí
(vodoprávní povolení).
2.3.5.4. S Krajským úřadem v Ostravě
Krajský úřad pořádal řadu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance obecních a městských úřadů
s tématy např. uplatňování stavebního zákona v praxi, řešení přestupků, účetnictví obce, státní
občanství, matrika, evidence obyvatel, dotace EU atd.
Celkově lze hodnotit spolupráci kraje s obcí jako velmi dobrou.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s těmito odbory:
- Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury – řešení stížností v oblasti výstavby,
poradenství
- Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – strukturální fondy EU
- Odbor kontroly a vnitřního auditu – přezkoumání hospodaření obce
- Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – kontrola přestupkových řízení
- Odbor financí – účtování dotací, účtová osnova
2.3.5.5. S ministerstvy a dalšími
Ministerstvo financí
- žádost o poskytnutí některých číselných dat pro přípravu rozpočtu obce na rok 2015 a 2016
- odesílání dat s účetními výkazy
- informace o daních z nemovitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace (dotace na zabezpečení
akceschopnosti JPO; vyúčtování dotací ZELEŇ III. a IV.; vyúčtování dotace pro zateplení hasičárny;
vyúčtování dotace pro podporované byty)
Úřad Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
- zprávy o udržitelnosti projektů
Státní fond životního prostředí
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace (dotace na zabezpečení
akceschopnosti JPO; vyúčtování dotací ZELEŇ III. a IV.; vyúčtování dotace pro zateplení hasičárny;
vyúčtování dotace pro podporované byty)
Státní fond dopravní infrastruktury
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
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Policie ČR, Kravaře, Opava
- kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní policie ČR
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci
- bezpečnostní dohlídky v obci
Městská policie Kravaře
- kontrola bezpečnosti v obci, kontrola dodržování pravidel silničního provozu
Finanční úřad Opava
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
Povodí Odry, Ostrava
- hlášení o množství odebrané pitné vody

2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Stavba (Zařazeno do majetku obce v roce 2015* v hodnotě …)
Přístavba MTZ
(Kolaudace OUBOL/930/2015 ze dne 6. 5. 2015)
Oprava náměstí Borová – včetně mobiliáře
(Kolaudace MUKR 1507/2015 ze dne 6. 8. 2015)
Rekonstrukce knihovny
(Kolaudace OUBOL/2287/2015 ze dne 1. 10. 2015)
Zateplení HZ - dotační projekt
(Bez kolaudace)
Zvýšení bezpečnosti na ul. Slunečná
(Chodník- kolaudace MUKR 19301/2015)
(Opěrná zídka - kolaudace OUBOL/2488/2015)
Oprava ul. Lesní, Sadová a Třešňová
Lesní
Sadová
Třešňová
(Ohlášení)
Oprava staré a výstavba části nové kanalizace na ul. Třešňová
(Kolaudace MUKR 18057/2015 ze dne 21. 9. 2015)
Chodník a cyklostezka na ul. Opavská II

Oprava poldru č. I
(Kolaudace MUKR 1619/2016 ze dne 27. 1. 2016)
10) Přístupová komunikace FK Bolatice
9)

496 265,74 Kč
1 587 595 Kč
1 492 316,33 Kč
1 392 776 Kč
633 110,44 Kč
294 327,66 Kč
1 465 543,17 Kč
1 110 757,72 Kč
2 059 513,32 Kč

1 590 748 Kč
2 351 950 Kč
196 553,62 Kč
664 807,88 Kč

11) Přístupové komunikace pro zemědělce – nebylo hrazeno
z rozpočtu obce
Bolatice – Borová
Bolatice – Bohuslavice

7 705 983,60 Kč

*Hodnota zařazení zahrnuje veškeré náklady související se zařazovaným majetkem (projektová dokumentace, stavební
povolení, geometrické plány, náklady stavby atd.).

Zpracoval:
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Martin Bortlík

2.3.7. Výběrová řízení
2.3.7.1. Výběrová řízení
1) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice – zateplení“
Nabídky podalo:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

5 firem
3 firmy (2 firmy z důvodu nedodání požadovaných dokladů komise
vyloučila)
1 112 413,28 Kč bez DPH
1 066 394,28 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 5. jednání dne 13. 6. 2015
firmu Rybka – stavby a služby, s.r.o, 747 21 Kravaře, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
2) Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rozšíření sběrného dvoru
v Bolaticích“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
115 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 7. jednání dne 9. února 2015
firmu BENPRO, s.r.o., Bolatice, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
3) Výběrové řízení na „Rekonstrukci malého nákladního výtahu MB 100/0,36 3/3st“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
216 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 8. jednání dne 24. února 2015
firmu LIFTCOMP, a.s., Výtahy, Ostrava - Poruba, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
4) Výběrové řízení na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP stavby „Hasičská zbrojnice
Bolatice – zateplení“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 firmy
13 860 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 8. jednání dne 24. února 2015
firmu Red-Lant, s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
5) Výběrové řízení na zajištění technického dozoru stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice – zateplení“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
26 000 Kč bez DPH
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Rada obce Bolatice schválila na 8. jednání dne 24. února 2015
firmu DK1, Kravaře, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
6) Výběrové řízení na dodavatele zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti
na projekty obce Bolatice do ROP Moravskoslezsko, poslední výzva
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 firmy
ve výši 65 tis. Kč plus DPH, z toho 30 tis. Kč plus DPH splatnou po
kompletním zpracování a odevzdání žádosti o dotaci a 35 tis. Kč plus
DPH pouze v případě získání dotační podpory; v případě, že výše
získané dotace bude nižší jak 30 %, bude druhá část ceny díla ve výši
20 tis. Kč plus DPH.

Rada obce Bolatice schválila na 9. jednání dne 9. března 2015
firmu BON FINANCE, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
7) Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Bolatice Dolní Benešov, podél hlavní komunikace III/4867“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
209 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 11. jednání dne 14. dubna 2015
firmu Dopravní projektování, spol. s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, která
nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
8) Výběrové řízení na přijetí nového zaměstnance obce Bolatice na Stavební úřad Bolatice
Do výběrového řízení bylo přijato 6 žádostí o pracovní místo, následně se jeden zájemce
z výběrového řízení omluvil. Pohovorů se zúčastnilo 5 uchazečů.
Rada obce Bolatice schválila na 12. jednání dne 21. dubna 2015
na pracovní místo referenta stavebního úřadu Bc. Romana Kramáře, Bolatice
od 1. 5. 2015, s nástupem od 4. 5. 2015.
9) Výběrové řízení na „Rozšíření nového hřbitova v Bolaticích“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
130 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 13. jednání dne 11. května 2015
firmu Ing. Daniel Halfar, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, stavební
dozor, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
10) Výběrové řízení na zabezpečení stavebního dozoru na akci „Stavební úpravy a přístavba
drážní budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 firmy
102 000 Kč bez DPH
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Rada obce Bolatice schválila na 13. jednání dne 11. května 2015
firmu Ing. Daniel Halfar, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, stavební
dozor, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.

11) Výběrové řízení „Zpevnění příjezdové cesty na hřišti FK k asfaltové ploše“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
549 762,00 Kč bez DPH
471 607,60 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 14. jednání dne 21. května 2015
firmu Strabag, a.s., odštěpný závod Ostrava, pobočka Opava, která nabídla
nejvýhodnější cenovou nabídku.
12) Výběrové řízení „Rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová, Třešňová“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

4 firmy
4 firmy
4 480 379 Kč
3 596 627,00 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 14. jednání dne 21. května 2015
firmu Strabag, a.s. odštěpný závod Ostrava, pobočka Opava, která nabídla
nejvýhodnější cenovou nabídku.
13) Výběrové řízení „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích – stavební práce“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

4 firmy
3 firmy
760 997 Kč bez DPH
560 646 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 14. jednání dne 21. května 2015
firmu RYBKA - stavby a služby, s.r.o., Kravaře, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
14) Výběrové řízení „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích – vybavení“
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

1 firma (byly osloveny 4 firmy)
1 firma
627 439 Kč bez DPH
630 558 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 14. jednání dne 21. května 2015
firmu AMBRA – Group, s.r.o., Sviadnov, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
15) Výběrové řízení „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích – informační
technologie“
Nabídku podala:

1 firma (byly osloveny 3 firmy)
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Byla hodnocena:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

1 firma
327 210 Kč bez DPH
335 480 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 14. jednání dne 21. května 2015
firmu XLNET, s.r.o., Hlučín, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
16) Výběrové řízení na BOZP k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy
v Bolaticích na dům se sociálními byty“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
14 480 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 15. jednání dne 1. června 2015
firmu Red-Lant, s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
17) Výběrové řízení na zhotovitele stavby k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba drážní
budovy v Bolaticích“
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

9 firem
9 firem
9 027 094,34 Kč bez DPH
6 997 903,28 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 15. jednání dne 1. června 2015
firmu FICHNA – HUDECZEK, a.s., Píšť, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
18) Výběrové řízení na výměnu oken a dveří koupaliště, KD a FK Bolatice
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

4 firmy
4 firmy
332 803 Kč bez DPH
198 210 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 16. jednání dne 15. června 2015 firmu
FENBAU, s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
19) Výběrové řízení na „Pojištění majetku a zařízení obce Bolatice“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

4 firmy
3 firmy
212 909 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 17. jednání dne 30. června 2015 firmu
Generali Pojišťovna, a.s., Martin Kurka, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
20) Výběrové řízení na stavební práce „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice,
I. etapa“
Nabídky podalo:

5 firem
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Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

4 firmy
2 468 227 Kč bez DPH
1 738 111 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 21. jednání dne 23. září 2015
SILNICE.CZ, s.r.o., Krnov, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
21) Výběrové řízení „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích IV.“
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

12 firem
12 firem
580 177 Kč bez DPH
228 149 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 22. jednání dne 13. října 2015 firmu
Ing. Zdeněk Mazal, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
22) Výběrové řízení na dodavatele dokumentace zateplení obecních budov
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
174 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 25. jednání dne 1. prosince 2015 firmu
DK1, Kravaře, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
23) Výběrové řízení „Odpadové hospodářství obce Bolatice“
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
1 402 592 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 27. jednání dne 16. prosince 2015
AVE - odpadové hospodářství, s.r.o., Praha, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
2.3.7.2. Záměry obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
1. Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově suterénu Domu obchodů a služeb č. p. 684
(garáž + další místnosti, sousedící s prodejnou TETA) na ul. Hlučínská, Bolatice, parc. č. 536/2
o výměře cca 48 m2
V daném termínu podaly své nabídky 2 firmy.
Min. navržená cena za 1 m2 pronájem 600 Kč/m2
Cena navržená zájemcem 1 000 Kč/m2
Rada obce Bolatice schválila na 8. jednání dne 24. 2. 2015
fy Family drogerie, s.r.o., Praha za účelem rozšíření stávajících prostor drogerie pro
rozšíření sortimentu, zlepšení služeb, zkvalitnění nákupu pro zákazníka.
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2) Záměr o pronájmu nebytových prostor v Domu obchodu a služeb na ul. Hlučínská 6, Bolatice,
část mezipodlaží mezi 1. NP a suterénem o celkové ploše 52 m2
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
3) Záměr o pronájmu nebytových prostor restaurace Pod Kostelem na ul. Svobody 132/10,
Bolatice o celkové ploše cca 183,6 m2 za účelem provozu restauračních a stravovacích služeb suterén – sklepy, vinárna a přístřešek, kancelář; přízemí - prostory restaurace a venkovní
posezení, kuchyň, sociální zařízení + 1. patro – banketní místnost (půdorysy)
Obec vyhlásila na úřední desce obce Bolatice od 16. 6. do 17. 7. 2015 záměr o pronájmu
nebytových prostor a od 10. 7. do 28. 7. 2015 nový záměr na pronájem nebytových prostor
restaurace Pod Kostelem na ul. Svobody 132/10, Bolatice za účelem provozu restauračních a
stravovacích služeb.
V daném termínu se přihlásili dva zájemci.
Komise pro otevírání obálek otevřela nabídky a konstatovala, že oba zájemci nabídli stejnou cenu
za pronájem a že splnili podmínky záměru o pronájmu.
Rada obce vzala na vědomí na 18. jednání dne 28. července 2015
nabídky firem na pronájem nebytových prostor restaurace Pod Kostelem a odložila
rozhodnutí o pronájmu restaurace do 20. jednání rady obce s tím, že pozve zájemce
o pronájem na představení záměrů využití nebytových prostor před členy ZO ve
dnech 18. – 20. 8. 2015.
Rada obce na 23. jednání dne 26. října 2015
schválila zrušit Záměr o pronájmu nebytových prostor v pohostinství Pod Kostelem a
schválila sdělit toto rozhodnutí firmám, které se přihlásily do záměru vyhlášeného
dne 10. 7. 2015 a tuto informaci sdělit Zastupitelstvu obce Bolatice s tím, že by se
prostory restaurace pronajaly TS Bolatice.
Zastupitelstvo obce na 12. zasedání dne 26. října 2015
vzalo na vědomí informace o pronájmu restaurace Pod Kostelem; schválilo zrušit
vyhlášený záměr na pronájem restaurace Pod Kostelem a uložilo radě obce
projednat s Dětskou organizací Kondor možnost prodloužení nájemní smlouvy,
popř. s vedením Technických služeb Bolatice, s.r.o. převzetí pronájmu nebytových
prostor od 1. 1. 2016.
Zastupitelstvo obce na 13. zasedání dne 18. listopadu 2015:
- vzalo na vědomí informace o jednání starosty a místostarosty se zástupci Dětské
organizace Kondor o možnosti prodloužení nájemní smlouvy pronájmu nebytových
prostor pohostinství Pod Kostelem a o jednání s ředitelem a ekonomkou TS
Bolatice, s.r.o. o možnosti převzetí nebytových prostor pohostinství Pod Kostelem
od 1. 1. 2016;
- schválilo zveřejnit záměr o pronájmu nebytových prostor pohostinství Pod
Kostelem Technickým službám Bolatice, s.r.o. od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíců a za cenu 180 000 Kč/rok bez DPH;
- schválilo rozšíření předmětu podnikání Technických služeb Bolatice, s.r.o. o
předměty činnosti Technických služeb Bolatice, s.r.o.: Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (ohlašovací volná) velkoobchod a maloobchod; Zprostředkování obchodu a služeb; Hostinská činnost
(řemeslná činnost); Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (koncesovaná
živnost);
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- schválilo pověřit starostu nebo místostarostu obce ke všem úkonům nutným
k zapsání předmětu podnikání do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ostravě.
4) Záměr o pronájmu nebytových prostor restaurace Pod Kostelem na ul. Svobody 132/10,
Bolatice o celkové ploše cca 183,6 m2 za účelem provozu restauračních a stravovacích služeb suterén - sklepy, vinárna a přístřešek, kancelář; přízemí - prostory restaurace a venkovní
posezení, kuchyň, sociální zařízení + 1. patro - banketní místnost (půdorysy)
Obec Bolatice dne 24. 11. 2015 vyhlásila záměr o pronájmu nebytových prostor restaurace Pod
Kostelem od 1. 1. 2016 TS Bolatice.
Rada obce Bolatice schválila na 26. jednání dne 15. prosince 2015
uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Technickými službami Bolatice, s.r.o., Bolatice
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v pohostinství Pod Kostelem.
5) Záměr o pronájmu nebytových prostor na ul. Hlučínská 6/684 (bývalá pobočka České
spořitelny, Optika) o výměře 70 m2
V daném termínu podaly své nabídky 3 firmy.
Rada obce Bolatice schválila na 24. jednání dne 18. listopadu 2015
SPID handicap, o.p.s., Divize Moravskoslezsko AP centrum, Bolatice, která nabídla
nejvýhodnější nabídku služeb.
2.3.7.3. Záměry obce Bolatice o prodeji, směně nebo pronájmu obecních pozemků
1) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku a stavby vodojemu v Bolaticích-Borové, k. ú. Bolatice
Obec Bolatice od 15. 1. 2015 do 2. 2. 2015 zveřejnila na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemku a stavby vodojemu v Bolaticích - Borové,
k. ú. Bolatice s podmínkou prodeje, že pozemek parc. č. 2248/3 a stavba technického vybavení –
vodojem, lze zájemci prodat pouze společně.
V daném termínu podal žádost o koupi jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 3. zasedání dne 24. února 2015
prodej pozemku parc. č. 2248/3 zastavěná plocha a nádvoří a stavby (technického
vybavení) vodojemu v obci a k. ú. Bolatice manželům Stavařovým, Bolatice - Borová
za cenu 182 Kč/m2 pozemku, tj. 84 448 Kč a 30 000 Kč za stavbu vodojemu dle
podmínek zveřejněných v záměru o prodeji pozemku a stavby vodojemu č.j.
OUBOL/98/2015 vyvěšeného dne 15. 1. 2015.
2) Záměr obce Bolatice o směně části obecního pozemku parc. č. 1328, ostatní plocha
Obec Bolatice zveřejnila od 4. 2. do 20. 2. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů § 39 odst. 1 záměr směnit část obecního pozemku parc. č. 1328 ostatní plocha
o výměře 6 m2, označenou v přiloženém nákresu písmenem „a“, která bude sloučena do pozemku
parcelní číslo 86 zahrada, za část pozemku 87/1 zahrada o výměře 15 m2, která bude označena
písmenem „c“, a část pozemku parcelní číslo 85/1 zastavěná plocha a nádvoří, označená
písmenem „b“, to vše sloučené do pozemku označeného v přiloženém nákresu novým parcelním
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číslem 87/5 ostatní plocha o výměře 20 m2, z vlastnictví manželů Adriany a Martina Venclových,
vše v obci a k. ú. Bolatice.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 14 m2 nabývaných obcí Bolatice obec vyrovná ve výši
500 Kč/m2 manželům Adrianě a Martinovi Venclovým, uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemků, včetně daně z převodu nemovitostí a rovněž obec na své náklady odstraní
stávající oplocení a přebytečnou hlínu.
Záměr směny pozemků
Obec Bolatice od 6. 2. 2015 do 23. 2. 2015 zveřejnila na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů § 39 odst. 1 záměr směnit pozemek parc. č. 86 díl „a“ 6 m2 za pozemek parc.
č. 87/4 15 m 2 a 85/35 m2 vše v obci a k. ú. Bolatice.
Rozdíl ve výměře 14 m2 pozemku v osobním vlastnictví doplatí obec Bolatice dle dohody s vlastníky
pozemků.
Směna pozemků je prováděna ze strany obce Bolatice pro zajištění větší bezpečnosti na křižovatce
ulic Luční, Slunečná.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 3. zasedání dne 24. února 2015
směnu pozemku parc. č. 86 díl „a“ o výměře 6 m2 v majetku obce Bolatice za
pozemek parc. č. 87/4 o výměře 15 m 2 a 85/3 o výměře 5 m2 od občanů obce vše
v obci a k. ú. Bolatice mezi obcí Bolatice a občany obce a schválilo odkup 14 m2
pozemku (rozdíl směny pozemku) od manželů Martina a Adriany Venclových,
Bolatice za cenu 500 Kč/m2 s tím, že obec Bolatice na své náklady uhradí odstranění
oplocení na kupovaném pozemku a přebytečnou hlínu.
3) Záměr obce Bolatice o směně obecních pozemků
Obec Bolatice od 26. 2. do 13. 3. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů § 39 odst. 1 zveřejnila záměr směnit obecní pozemky parc. č. 1419/73 orná půda
o výměře 925 m2 a 1419/90 orná půda o výměře 4 m2, za pozemek parc. č. 2751/31 ostatní plocha
o výměře 810 m2 ve společném jmění manželů Margity a Maxmiliána Ritzkových, vše v obci a k. ú.
Bolatice. Rozdíl ve výměře 119 m2 pozemků ve vlastnictví obce Bolatice zájemce doplatí ve výši
950 Kč/m2 a uhradí polovinu nákladů spojených s přípravou směnné smlouvy a koupi pozemků.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 4. zasedání dne 24. března 2015
směnu pozemku parc. č. 2751/31 o výměře 810 m2 na ulici Družstevní ve vlastnictví
občanů obce za pozemek na výstavbu RD na ul. Severní s parc. číslem 1419/73
o výměře 925 m2 a 1419/90 o výměře 4 m2 v k. ú. Bolatice ve vlastnictví obce
Bolatice s tím, že občané obce uhradí obci Bolatice za rozdíl ve výměře směněných
pozemků 950 Kč/m2, uhradí polovinu nákladů spojených s přípravou smlouvy
o směně a koupi pozemku.
4) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku 1321/1 ostatní plocha – komunikace na ul. Polní
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce od 9. 3. do 3. 4. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 1 záměr o prodeji části pozemku 1321/1 ostatní plocha –
komunikace na ul. Polní.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce od 20. 4. do 6. 5. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 1 záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku 1321/1
ostatní plocha – komunikace na ul. Polní.
V daném termínu se přihlásil p. K. Konečný a pí D. Letziánová. Zájemci napsali v žádosti své
vysvětlení.
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Rada obce na 13. jednání dne 11. května 2015
vzala na vědomí dopis občanů obce k prodeji části pozemku 1321/1 ostatní plocha –
komunikace na ul. Polní a sdělila občanům, že obec předloží jejich dopis právníkovi
obce a zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 6. zasedání ZO dne 1. června 2015
vzalo na vědomí dopis občanů k prodeji části pozemku 1321/1 ostatní plocha –
komunikace na ul. Polní a odložilo do dalšího zasedání ZO z důvodu, že danou
problematiku řeší právník obce, ale že dosud ještě nemáme jeho vyjádření.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 7. zasedání ZO dne 29. června 2015
vzalo na vědomí informace o prodeji části pozemku parc. č. 1321/1 ostatní plocha a
o dopisech právníka obce současným uživatelům části pozemku parc. č. 1321/1,
kteří k těmto dopisům nepodali žádnou odpověď.
5) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemků pro výstavbu RD u nádraží
Obec Bolatice zveřejnila od 14. 4. do 14. 5. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemků obce Bolatice k výstavbě rodinných
domů u nádraží.
Obec Bolatice je vlastníkem pozemků pro výstavbu RD a inženýrských sítí, parc. č. 1419/57 a
1419/76, 1419/58 a 1419/77, 1419/59 a 1419/78, 1419/60 a 1419/79, 1419/61 a 1419/80,
1419/62 a 1419/81, 1419/63 a 1419/82, 1419/64 a 1419/83, 1419/65 a 1419/84, 1419/67 a
1419/85, 1419/68 a 1419/86, 1419/70 a 1419/87, 1419/71 a 1419/88, 1419/72 a 1419/89,
1419/73 a 1419/90, 1419/74 a 1419/91, vše obec a k. ú. Bolatice.
Jedná se o druh pozemků orná půda, určený územním plánem obce Bolatice k zástavbě rodinnými
domy.
Podmínky pro případný prodej:
1. Se zájemci bude uzavřena Kupní smlouva na konkrétní pozemky.
2. Zájemce do 30 dnů od předložení návrhu Kupní smlouvy uhradí celkovou cenu za pozemky
v plné výši, jinak ztrácí nárok na požadované pozemky a ty budou dále nabízeny ostatním
zájemcům k výstavbě rodinného domu u nádraží.
3. Zájemce je povinen uhradit kupní cenu za pozemky nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy.
Uhrazením kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
4. Zájemce o pozemky se zaváže vybudovat RD a předložit Potvrzení o užívání stavby, které vystaví
příslušný stavební úřad na tuto stavbu nejpozději do 31. 5. 2019.
5. Zájemce se zaváže zřídit jako věcné právo výhradu zpětné koupě za sjednanou kupní cenu, když
obec jako prodávající musí toto právo uplatnit písemnou výzvou nejpozději do 31. 5. 2019,
v případě nedodržení podmínek bodu 4 tohoto záměru. Po výše uvedeném datu neuplatněním
práva výhrady zpětné koupě toto právo zaniká.
6. Obec vybudovala na pozemcích parc. č. 1419/76, 1419/77, 1419/78, 1419/79, 1419/80,
1419/81, 1419/82, 1419/83, 1419/84, 1419/85, 1419/86, 1419/87, 1419/88, 149/89, 1419/90,
1419/91 přípojky plynu, elektřiny, vody, kanalizace. Příjezdová komunikace ke všem pozemkům je
opatřena první vrstvou asfaltového povrchu. Je možno provést napojení na tuto komunikaci.
7. Min. cena za 1 m2 je 950 Kč. V případě, že stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které
vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do dvou let od podpisu Kupní smlouvy, získá slevu
na kupní cenu pozemků ve výši 150 Kč/1 m2 na výstavbu RD. Předložení potvrzení o užívání stavby
za účelem poskytnutí výše uvedené slevy platí pouze do 31. 5. 2019. V případě, že stavebník
předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do tří let
od podpisu Kupní smlouvy, získá stavebník slevu na kupní cenu pozemků ve výši 100 Kč/1 m2 na
výstavbu RD. Tato sleva platí pouze do 31. 5. 2019.
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V případě, že v termínu do 14. 5. 2015 nebude o všechny parcely požádáno, prodlužuje se termín
podání žádostí o koupi jednotlivých pozemků do doby úplného prodeje parcel.
6) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2907
Obec Bolatice zveřejnila od 12. 5. do 28. 5. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemků obce Bolatice záměr o prodeji pozemku
parc. č. 2907, ostatní plocha o celkové výměře 2 532 za min. cenu 500 Kč.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Rada obce na 15. jednání dne 1. června 2015
vzala na vědomí žádost žadatele o odkoupení pozemku parc. č. 2097 a předložila
žádost do ZO s doporučením odložení projednání žádosti do dalšího ZO po získání
odhadní ceny pozemku.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 7. zasedání 29. června 2015
vzalo na vědomí nabídku Jiřího Ballarina, Bolatice na koupi části pozemku parc. č.
2907 o výměře 400 m2 a schválilo vyhlášení nového záměru o prodeji části pozemku
parc. č. 2907 o výměře 400 m2 za min. cenu 125 Kč/m2.
Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 2907
Obec Bolatice zveřejnila od 22. 7. do 7. 8. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemků obce Bolatice záměr o prodeji pozemku
parc. č. 2907, ostatní plocha o celkové výměře 2 532 za min. cenu 125 Kč/m2.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 10. zasedání dne 7. září 2015
schválilo prodej části pozemku parc. č. 2907 o výměře 400 m2 za cenu 125 Kč/m2
p. Jiřímu Ballarinovi, Bolatice.
7) Záměr obce Bolatice o směně částí pozemků
Obec Bolatice zveřejnila od 7. 7. do 23. 7. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr směnit část pozemku parc. č. 41 ostatní plocha o výměře
77 m2, jehož vlastníkem je obec Bolatice, list vlastnictví č. 1396, za část pozemku parc. č. 125
zahrada, o výměře 77 m2, jehož podílovými spoluvlastníky, každý z ideální ½, jsou pí Dita
Formanová a p. Petr Kocur, list vlastnictví č. 1630, vše v obci a k. ú. Bolatice.
Jedná se o směnu pozemků v uličce kolem prodejny Malhvo na ul. Příčná.
Směnou pozemků získá obec průchod ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 13. zasedání ZO dne 18. listopadu 2015
schválilo směnu části pozemku z majetku obce Bolatice, parc. č. 41 ostatní plocha
o výměře 77 m2, označeného v geometrickém plánu č. 1651-7/2015, vypracovaného
společností Hnátek, s.r.o., schváleného KÚ pro Moravskoslezský kraj, dne 18. 3.
2015, novým parc. č. 41/3, za pozemek parc. č. 125 zahrada o výměře 77 m2,
označeného novým parc. č. 125/3 z majetku Dity Formanové a Petra Kocura, kteří
jsou podílovými spoluvlastníky, každý z ideální 1/2, vše v obci a k. ú. Bolatice s tím,
že veškeré náklady spojené s majetkoprávním převodem uhradí obě dotčené strany
rovným dílem.
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8) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku k výstavbě RD na ul. Severní
Obec Bolatice zveřejnila od 14. 7. do 14. 8. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemků obce Bolatice k výstavbě rodinného
domu na ul. Severní:
Obec Bolatice je vlastníkem pozemků pro výstavbu RD a inženýrských sítí, parc. č. 1419/74
o celkové výměře 978 m2 a 1419/91 o výměře 4 m2, vše obec a k. ú. Bolatice. Pozemek parc.
č. 1419/74 bude rozdělen na dvě části, nově označené jako parc. č. 1419/74 o výměře 714 m2 a
parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2, dle geometrického plánu pro obec a k. ú. Bolatice, č. 166538/2015, jenž je nedílnou součástí Záměru obce Bolatice o prodeji částí pozemku a pozemku,
vypracovaného společností Hnátek, s.r.o., Místecká 1120/103, Ostrava, Vítkovice, potvrzeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava dne 18. 6. 2015.
Jedná se o druh pozemků orná půda, určený Územním plánem obce Bolatice k zástavbě rodinným
domem.
Podmínky pro případný prodej:
1. Se zájemci bude uzavřena Kupní smlouva na konkrétní pozemky.
2. Zájemce do 30 dnů od předložení návrhu Kupní smlouvy uhradí celkovou cenu za pozemky
v plné výši, jinak ztrácí nárok na požadované pozemky a ty budou dále nabízeny ostatním
zájemcům k výstavbě rodinného domu u nádraží.
3. Zájemce je povinen uhradit kupní cenu za pozemky nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy.
Uhrazením kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
4. Zájemce o pozemky se zaváže vybudovat RD a předložit Potvrzení o užívání stavby, které vystaví
příslušný stavební úřad na tuto stavbu nejpozději do 31. 5. 2019.
5. Zájemce se zaváže zřídit jako věcné právo výhradu zpětné koupě za sjednanou kupní cenu, když
obec jako prodávající musí toto právo uplatnit písemnou výzvou nejpozději do 31. 5. 2019,
v případě nedodržení podmínek bodu 4 tohoto záměru. Po výše uvedeném datu neuplatněním
práva výhrady zpětné koupě toto právo zaniká.
6. Obec vybudovala na pozemku parc. č. 1419/91 přípojky plynu, elektřiny, vody, kanalizace.
7. Min. cena za 1 m2/950 Kč (část pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/74 o výměře
714 m2 a pozemek parc. č. 1419/91 o výměře 4 m2) a za 1 m2/475 Kč (část pozemku, který bude
nově označen parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2). V případě, že stavebník předloží Potvrzení
o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do dvou let od podpisu Kupní
smlouvy, získá slevu na kupní cenu pozemků ve výši 150 Kč/1 m2 na výstavbu RD (tzn. na část
pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/74 o výměře 714 m2 a pozemek parc. č. 1419/91
o výměře 4 m2) a slevu na kupní cenu pozemku ve výši 75 Kč/1 m2 na výstavbu RD (tzn. na část
pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2).
Předložení potvrzení o užívání stavby za účelem poskytnutí výše uvedené slevy platí pouze
do 31. 5. 2019. V případě, že stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný
stavební úřad na tuto stavbu do tří let od podpisu Kupní smlouvy, získá stavebník slevu na kupní
cenu pozemků ve výši 100 Kč/1 m2 na výstavbu RD (tzn. na část pozemku, který bude nově
označen parc. č. 1419/74 o výměře 714 m2a pozemek parc. č. 1419/91 o výměře 4 m2) a slevu na
kupní cenu pozemku ve výši 50 Kč/m2 na výstavbu RD (tzn. na část pozemku, který bude nově
označen parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2).
Tato sleva platí pouze do 31. 5. 2019.
V případě, že v termínu do 14. 8. 2015 nebude o dotčené pozemky požádáno, prodlužuje se termín
podání žádosti o koupi dvou částí pozemku a pozemku do doby prodeje parcel.
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9) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku k výstavbě RD na ul. Severní
Obec Bolatice zveřejnila od 18. 9. do 19. 10. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemku obce Bolatice k výstavbě rodinného
domu na ul. Severní.
Obec Bolatice je vlastníkem pozemku pro výstavbu RD, parc. č. 1419/74 o celkové výměře 978 m2,
obec a k. ú. Bolatice. Pozemek parc. č. 1419/74 bude rozdělen na dvě části, nově označené jako
parc. č. 1419/74 o výměře 714 m2 a parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2, dle geometrického plánu
pro obec a k. ú. Bolatice, č. 1665-38/2015, jenž je nedílnou součástí Záměru obce Bolatice
o prodeji pozemku, vypracovaného společností Hnátek, s.r.o., Místecká 1120/103, Ostrava Vítkovice, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm
Opava dne 18. 6. 2015.
Jedná se o druh pozemku orná půda, určený Územním plánem obce Bolatice k zástavbě rodinným
domem.
Podmínky pro případný prodej:
1. Se zájemcem bude uzavřena Kupní smlouva.
2. Zájemce do 30 dnů od předložení návrhu Kupní smlouvy uhradí celkovou cenu za pozemek
v plné výši, jinak ztrácí nárok na požadovaný pozemek a ten bude dále nabízen ostatním zájemcům
k výstavbě rodinného domu u nádraží.
3. Zájemce je povinen uhradit kupní cenu za pozemek nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy.
Uhrazením kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
4. Zájemce o pozemek se zaváže vybudovat RD a předložit Potvrzení o užívání stavby, které vystaví
příslušný stavební úřad na tuto stavbu nejpozději do 31. 5. 2019.
5. Zájemce se zaváže zřídit jako věcné právo výhradu zpětné koupě za sjednanou kupní cenu, když
obec jako prodávající musí toto právo uplatnit písemnou výzvou nejpozději do 31. 5. 2019,
v případě nedodržení podmínek bodu 4 tohoto záměru. Po výše uvedeném datu neuplatněním
práva výhrady zpětné koupě toto právo zaniká.
6. Obec vybudovala na pozemku parc. č. 1419/91 přípojky plynu, elektřiny, vody, kanalizace.
7. Min. cena za 1 m2/950 Kč (část pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/74 o výměře
714 m2) a za 1 m2/475 Kč (část pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/92 o výměře 263
m2). V případě, že stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební
úřad na tuto stavbu do dvou let od podpisu Kupní smlouvy, získá slevu na kupní cenu pozemku ve
výši 150 Kč/1 m2 na výstavbu RD (tzn. na část pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/74
o výměře 714 m2) a slevu na kupní cenu pozemku ve výši 75 Kč/1 m2 na výstavbu RD (tzn. na část
pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2). Předložení potvrzení
o užívání stavby za účelem poskytnutí výše uvedené slevy platí pouze do 31. 5. 2019. V případě, že
stavebník předloží Potvrzení o užívání stavby, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu
do tří let od podpisu Kupní smlouvy, získá stavebník slevu na kupní cenu pozemku ve výši
100 Kč/m2 na výstavbu RD (tzn. na část pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/74
o výměře 714 m2) a slevu na kupní cenu pozemku ve výši 50 Kč/m2 na výstavbu RD (tzn. na část
pozemku, který bude nově označen parc. č. 1419/92 o výměře 263 m2).
Tato sleva platí pouze do 31. 5. 2019.
V případě, že v termínu do 19. 9. 2015 nebude o dotčený pozemek požádáno, prodlužuje se termín
podání žádosti o koupi dvou částí pozemku do doby prodeje.
10) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku k výstavbě RD na ul. Severní
Obec Bolatice zveřejnila od 18. 9. na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
§ 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemku obce Bolatice k výstavbě rodinného domu na ul. Severní.
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Obec Bolatice je vlastníkem pozemků pro výstavbu RD, parc. č., 1419/59, 1419/60, 1419/68, vše
obec a k. ú. Bolatice. Jedná se o druh pozemku orná půda, určený Územním plánem obce Bolatice
k zástavbě rodinnými domy.
Podmínky pro případný prodej:
1. Se zájemci bude uzavřena Kupní smlouva na konkrétní pozemek.
2. Zájemce do 30 dnů od předložení návrhu Kupní smlouvy uhradí celkovou cenu za pozemek
v plné výši, jinak ztrácí nárok na požadovaný pozemek a ten bude dále nabízen ostatním zájemcům
k výstavbě rodinného domu u nádraží.
3. Zájemce je povinen uhradit kupní cenu za pozemky nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy.
Uhrazením kupní ceny se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího.
4. Zájemce o pozemek se zaváže vybudovat RD a předložit Potvrzení o užívání stavby, které vystaví
příslušný stavební úřad na tuto stavbu nejpozději do 31. 12. 2018.
5. Zájemce se zaváže zřídit jako věcné právo výhradu zpětné koupě za sjednanou kupní cenu, když
obec jako prodávající musí toto právo uplatnit písemnou výzvou nejpozději do 31. 12. 2018,
v případě nedodržení podmínek bodu 4 tohoto záměru. Po výše uvedeném datu neuplatněním
práva výhrady zpětné koupě toto právo zaniká.
6. Obec vybudovala na pozemcích parc. č. 1419/78, 1419/79, 1419/86 přípojky plynu, elektřiny,
vody, kanalizace. Příjezdová komunikace ke všem částem pozemku je opatřena první vrstvou
asfaltového povrchu. Je možno provést napojení na tuto komunikaci.
7. Min. cena za 1 m2 je 950 Kč. V případě, že stavebník předloží písemné Potvrzení o užívání stavby
na podatelnu OÚ Bolatice, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do dvou let od
podpisu Kupní smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2018, získá slevu na kupní cenu pozemku ve výši
150 Kč/m2 na výstavbu RD. Předložení potvrzení o užívání stavby za účelem poskytnutí výše
uvedené slevy platí pouze do 05/2019. V případě, že stavebník předloží písemné Potvrzení
o užívání stavby na podatelnu OÚ Bolatice, které vystaví příslušný stavební úřad na tuto stavbu do
tří let od podpisu Kupní smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2018, získá stavebník slevu na kupní
cenu pozemku ve výši 100 Kč/m2 na výstavbu RD. Předložení Potvrzení o užívání stavby za účelem
poskytnutí výše uvedené slevy platí pouze do 05/2019.
8. Jeden zájemce může požádat a zakoupit pouze jeden konkrétní pozemek k výstavbě RD.
V případě, že v termínu do 19. 10. 2015 nebude o všechny parcely požádáno, prodlužuje se termín
podání žádostí o koupi jednotlivých pozemků do doby úplného prodeje parcel.
11) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku
Obec Bolatice zveřejnila od 27. 10. do 12. 11. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji části pozemku obce Bolatice o výměře cca 37 m2
za minimální cenu za 1 m2 za část pozemku parc. č. 65 ve výši 600 Kč.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 13. zasedání dne 18. listopadu 2015
schválilo prodej části pozemku parc. č. 65 v obci a k. ú. Bolatice Janu a Lucii
Hukovým, Bolatice o výměře cca 37 m2 za cenu 600 Kč/m2 v celkové ceně 22 200 Kč
s tím, že kupující uhradí náklady dle podmínek zveřejněných v záměru o prodeji
části pozemku parc. č. 65.
12) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 1334
Obec Bolatice zveřejnila od 11. 11. 2015 do 11. 12. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji pozemku obce Bolatice na ul. Luční, parc. č.
1334 ostatní plocha o výměře 1161 m2 v obci a k. ú. Bolatice za minimální cenu za 1 m2 pozemku ve
výši 200 Kč.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
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Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 14. zasedání dne 21. prosince 2015
prodej pozemku parc. č. 1334 ostatní plocha v obci a k. ú. Bolatice p. Vojtěchu
Schneiderovi, Bolatice 200 Kč/m2 x 1 161 m2 = 232 200 Kč a schválilo uhradit
p. Vojtěchu Schneidrovi, Bolatice za věcné břemeno pro obecní kanalizaci vedoucí
přes pozemky parc. č. 1334 jednorázovou částku 50 Kč/m2 x 1 161 m2 (šířka 3 m x
délka 381m) = 58 050 Kč s tím, že uhradí každá strana polovinu nákladů spojených se
správním poplatkem, s majetkoprávním vypracováním smlouvy, s geometrickým
zaměřením pozemku a schválit uzavření smlouvy mezi obcí Bolatice a p. Vojtěchem
Schneidrem, Bolatice o odkupu pozemku a o zřízení věcného břemene parc. č. 1334.
13) Záměr o prodeji částí pozemku v centru obce
Obec Bolatice zveřejnila od 3. 12. do 19. 12. 2015 na základě zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, § 39 odst. 1 záměr o prodeji části pozemku na parc. č. 536/1 za účelem
rozšíření budovy a vybudování parkovacích míst a příjezdové komunikace pro obchodní komplex.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 14. zasedání dne 21. prosince 2015
prodej části pozemku parc. č. 536/18 orná půda v obci a k. ú. Bolatice v centru obce
Bolatice o výměře 76 m2 za cenu 1 007 Kč/m2 fy REALXL, s.r.o, Píšť a dle podmínek
Záměru obce Bolatice č. 100/2015 ze dne 3. 12. 2015 na rozšíření obchodního
komplexu v centru obce a vybudování příjezdové komunikace a parkovacích míst za
podmínek:
1) Budou respektovány schválené regulativy pro dané území.
2) Nesmí být zastíněn výhled na kostel a zámek z ulice Opavská (na příjezdu
od Kravař, do úrovně po Relax centrum).
3) Investor bude koordinovat s obcí Bolatice napojení na inženýrské sítě
a řešení veřejného prostoru.
4) Stavba bude ukončena a zprovozněna do 12 měsíců od zahájení stavby
nejpozději do roku 2017.
5) Parkování vlastních vozidel a zásobování bude řešeno na vlastním
pozemku. (Doporučujeme projednání možnosti příjezdu ze zpevněných
ploch Jednoty.).
6) Napojení na inženýrské sítě bude na vlastní náklady. Obec maximálně
vybuduje páteřní vodovod a kanalizaci ve spodní části, tj. příjezdové
komunikaci ul. Mírová parc. č. 536/6.

2.3.8. Významné události roku 2015 v obci Bolatice
Tříkrálová sbírka

9. – 10. 1. 2015

Obecní ples

31. 1. 2015

Rozloučení s masopustem a pochování basy

17. 2. 2015

Vítání nových občánků v sále KD

8. 3. 2015

Vítání jara (kulturní akce s módní přehlídkou)

22. 3. 2015

Setkání s občany ul. Třešňová – řešení kanalizace

25. 3. 2015

Bolatická „30“ – cyklotrialový závod

11. 4. 2015

Bolatická „20“ – pochod a běh

12. 4. 2015

Den Země v Bolaticích

23. 4. 2015
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Stavění májky ve skanzenu

30. 4. 2015

Setkání s občany Borové

13. 5. 2015

Veřejné fórum obce Bolatice

25. 5. 2015

Kácení máje v Bolaticích

29. 5. 2015

Kácení máje na Borové

30. 5. 2015

Den bezpečnosti

23. 6. 2015

Setkání s vlastníky pozemků směrem na DB - cyklostezka

9. 7. 2015

Country festival Bolatické Křeménky

1. 8. 2015

Dožínky

22. 8. 2015

Bolatický ARTJAM

4. 9. 2015

Sportovní den v ZŠ

12. 9. 2015

V. ročník KOBZOLFESTU na skanzenu

19. 9. 2015

Evropský týden mobility

22. 9. 2015

Barevný večer

3. 10. 2015

Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska

4. 10. 2015

Setkání s odborníky k problematice webu obce

5. 10. 2015

Dny zdraví v Bolaticích

6. 10. 2015

Setkání s občany ul. Opavská – chodník s cyklostezkou

7. 10. 2015

Pochod za zdravím

11. 10. 2015

Den strašidel

3. 11. 2015

Vánoční trhy

29. 11. 2015

Oslavy 765 let obce Bolatice

20. 12. 2015

Koledy na náměstí v Borové

24. 12. 2015
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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
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 24 jednání, na kterých se projednalo přes 370 bodů.
Účast na jednáních:

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

22
23
21
23
19

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti
Hosty jednání RO byli Ing. Pavel Bezděk, Ing. David Jakš.
- na 7. jednání RO dne 9. 1. 2015 – projednání cenových nabídek o prodej pozemku a stavby
vodojemu v Bolaticích – Borové, projednání cenových nabídek na zpracování projektové
dokumentace na stavbu rozšíření sběrného dvora v Bolaticích
- na 8. jednání RO dne 24. 2. 2015 – projednání cenových nabídek na pronájem nebytových prostor
v budově suterénu Domu obchodů a služeb na ul. Hlučínská, projednání cenových nabídek na
Rekonstrukci malého nákladního výtahu, projednání cenových nabídek na zabezpečení
koordinátora BOZP stavby zateplení HZ Bolatice, projednání cenových nabídek na zajištění
technického dozoru stavby zateplení HZ Bolatice
- na 13. jednání RO dne 11. 5. 2015 – posouzení cenových nabídek na rozšíření nového hřbitova,
projednání cenových nabídek na zabezpečení stavebního dozoru při akci stavební úpravy a
přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty
- na 15. jednání RO dne 1. 6. 2015 – projednání cenových nabídek ve VŘ na BOZP při akci stavební
úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty, projednání cenových
nabídek na zhotovitele při akci stavební úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se
sociálními byty
- na 16. jednání Ro dne 15. 6. 2015 – projednání cenových nabídek na výměnu oken a dveří
koupaliště, KD a FK Bolatice
- na 17. jednání RO dne 30. 6. 2015 – projednání cenových nabídek na pojištění majetku a zařízení
obce Bolatice

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
15/5

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
a) oznámení o zvolení p. Ondřeje Langra novým velitelem SDH Borová,
e)

informaci o výši Tříkrálové sbírky v obci Bolatice v roce 2015.
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18/5

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Hasičská zbrojnice – zateplení“ předložené fy
Rybka – stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře ve výši 1 066 394,28 Kč bez
DPH a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a zhotovitelem stavby „Hasičská
zbrojnice – zateplení“ fy Rybka – stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře ve
výši 1 066 394,28 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem
této smlouvy,
g) sdělit manželům Maxmiliánu a Margitě Ritzkovým, Bolatice - Borová, že jejich záměr stavby
RD se službami malého rozsahu neodpovídá podmínkám daným pro stavbu na ul.
Družstevní v dané lokalitě a že obec Bolatice nabízí manželům Ritzkovým směnu pozemku
parc. č. 2751/3 za pozemek na výstavbu RD na ul. Severní u nádraží,
p) příspěvky do tomboly na plesy obecních spolků a organizací v roce 2015 ve výši cca 500
Kč/akce.

19/5

Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) nabídku vydavatelství místopisného tisku PROXIMA Bohemia, s.r.o., prezentace obce
v připravované knize - Česká republika, města a obce – dvousvazkový komplet Čech a
Moravy v dárkovém balení.

21/6

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

uzavření části ul. Sokolovská, Opavská, Hornická a 1. máje vedoucí kolem fotbalového
areálu a uzavření parkoviště u areálu FK pro využití cyklozávodu „Bolatická třicítka“ dne
11. 4. 2015 s tím, že si pořadatelé zajistí dopravní značení a pořadatelskou službu pro
zajištění bezpečnosti závodníků i diváků,

g) doporučit ZO Bolatice schválit uzavřít Darovací smlouvu č. 1/2015 mezi obcí Bolatice a fy
CONROP, s.r.o., Bolatice a pověřuje starostu obce Mgr. H. Paveru podpisem této smlouvy,
j)

uspořádat v obci Bolatice ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociál. družstvem sběr
použitého ošacení v sobotu 25. dubna 2015 v bývalé kotelně OÚ za obchodním domem
TEMPO a bude informovat občany o konání sbírky ve zpravodaji, rozhlasu a na obecních
vývěskách,

l)

ukončení smlouvy o umístění zařízení technologie WIFI mezi obcí Bolatice a PODA, a.s.
k 31. 1. 2015,

m) zapojení obce Bolatice do projektu Senioři komunikují 2015, který podporuje Nadační fond
manželů Klausových a zaslat v termínu do 20. 2. 2015 přihlášku.
23/6

Rada obce Bolatice po projednání
odkládá
a) posouzení žádosti p. Jiřího Ballarina, Bolatice o odkoupení části pozemku parc. č. 2907
o ploše 400 m2 za účelem rozšíření zahrady po jednání pracovní schůzky ZO 28. 2. 2015 a
požádá Komisi výstavby a rozvoje obce o vyjádření k žádosti.
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26/7

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) příspěvek ve výši 3 000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Rolnická 29,
Opava na činnost neziskové organizace,
ch) Závěrečnou zprávu z inventur majetku a závazků za rok 2014,
i)

27/7

Zprávu z provedené kontroly poskytnutých příspěvků v roce 2014 spolkům.
Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) nabídku fy Mediatel na zveřejnění údajů o obci Bolatice ve Zlatých stránkách.
30/8

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

žádost České pojišťovny, a.s. o ukončení smlouvy o nájmu části mezipodlaží DOS určené
k provádění služeb poradenství České pojišťovny, a.s. ke dni 30. 6. 2015,

f)

uzavřít Rámcovou smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi Charitou Opava a obcí Bolatice na zajištění a podporu servisu sociálních služeb
v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděných poskytovatelem, a to:
obyvatelům domu bydlících na ul. Nádražní 367 a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy,

i)

fy Family drogerie, s.r.o., K Žižkovu 9/640, 190 00 Praha 9, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku do záměru obce Bolatice o pronájem nebytových prostor v budově
suterénu Domu obchodů a služeb č. p. 684 (garáž + další místnosti sousedící s prodejnou
TETA) o výměře 48 m2 na ul. Hlučínská + úhradu tepla, elektřiny a další náklady spojené
s provozem pronajatých prostor za účelem rozšíření stávajících prostor drogerie pro
rozšíření sortimentu, zlepšení služeb, zkvalitnění nákupu pro zákazníka,

k)

firmu LIFTCOMP, a.s., Výtahy, Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava - Poruba, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku na „Rekonstrukci malého nákladního výtahu MB
100/0,36 3/3st“,

o) firmu DK1, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku
na zajištění technického dozoru stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice – zateplení“.
32/9

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

firmu BONFINANCE, s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory jako
dodavatele zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti na projekty obce Bolatice
do ROP Moravskoslezsko, poslední výzva,

g) logo knihovny dle navržené varianty č. 1 pod názvem „MÍSTNÍ KNIHOVNA BOLATICE“ a
schvaluje uzavřít smlouvu o vytvoření a užití díla loga „MÍSTNÍ KNIHOVNA BOLATICE“ mezi
obcí Bolatice a pí Markétou Kubnou, 1. máje 779, 747 27 Kobeřice,
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q) firmu RECTE CZ, Ostrava, aby zrealizovala výběrové řízení na zhotovitele stavby „Stavební
úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na bytový dům se sociálními byty“.
35/10

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
žádost fy AutoTip HALFAR, s.r.o. o prodloužení dodací lhůty vozidla Ford Transit Kombi 350
L3H2 Trend 2,2 TDCi 92 kW/125k, dle kupní smlouvy č. 10111078, o jeden měsíc do 30. 4.
2015 z důvodu zpoždění lodní a kamionové dopravy,

e) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě na dvě 24
hodinové měření kvality ovzduší v obci,
ch) doporučit ZO schválit prodloužení nájemní smlouvy Dětské organizace Kondor na
provozování pohostinství Pod Kostelem do 31. 12. 2015 se zápočtem nájemného za
investice do pohostinství,
i)

37/11

f)

38/11

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavby „Rozšíření
nového hřbitova“.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
smlouvu mezi obcí Bolatice a Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Ostrava – Zábřeh o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
obce Bolatice (automobil os. sil. do 1500 ccm ŠKODA FABIA 1,4/55 kW) a zařadí tento bod
do programu 5. zasedání ZO.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) smlouvu „o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na
období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 dle změn provedených v OZV č. 1/2014“,
e) žádost Bc. Heleny Rohlové, Bolatice o rozvázání pracovního poměru dohodou z místa
knihovnice Místní knihovny v Bolaticích u obce Bolatice ke dni 15. 4. 2015,
f)

„Program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury pro rok 2015“
v obci Bolatice s max. dotací z grantového programu ve výši 90 % celkových uznatelných
nákladů,

ť)

fy JK grant - Ing. Jiří Knopp, Opava, která zajistí realizaci 3 výběrových řízení (na stavební
práce, na vybavení a na dodávku IT) na zhotovitele a dodavatele díla „Rekonstrukce
knihovny Bolatice“.

39/12

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) protokol z kontroly provedené KÚ MSK v Ostravě na Stavebním úřadu v Bolaticích dne
24. 3. 2015 pracovníky KÚ MSK Ostrava a poděkuje vedoucímu Stavebního úřadu
v Bolaticích za kvalitně odváděnou práci.
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40/12

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
kandidaturu starosty obce Bolatice Mgr. H. Pavery do Výkonné rady NSZM,

e) jako referenta stavebního úřadu p. Romana Kramáře, Bolatice s nástupem od 1. 5. 2015,
ch) fy JK grant - Ing. Jiří Knopp, Opava, která zajistí realizaci 2 výběrových řízení na zhotovitele a
dodavatele díla „Zpevněné příjezdové cesty na hřišti FK k asfaltové ploše“ a „Rekonstrukce
místních komunikací Lesní, Sadová, Třešňová“,
k)

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zpevněné příjezdové cesty na hřišti FK
k asfaltové ploše“ (náklady cca 0,6 mil. Kč) a schvaluje oslovit firmy k podání cenových
nabídek na stavbu „Zpevněné příjezdové cesty na hřišti FK k asfaltové ploše“,

l)

vyhlásit výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová,
Třešňová“ (náklady cca 4,5 mil. Kč) a schválit oslovit firmy k podání cenových nabídek na
stavbu „Rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová, Třešňová“.

44/13

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
vyhlášení záměru o prodeji pozemku parc. č. 2907 o výměře 400 m2 za cenu min. 500 Kč/m2
a předložit žádost na odkup pozemku k projednání do ZO včetně vyjádření Komise výstavby
a rozvoje obce,

e) učinit veškeré kroky ke zrušení ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Bolatice a
o této záležitosti informovat Komisi výstavby a rozvoje obce a požádat ji o vyjádření
k záměru obce,
i)

uspořádání koncertu Lenky Filipové v kostele sv. Stanislava v listopadu 2015, ale teprve po
odsouhlasení Ostravsko-opavským biskupstvím,

f)

fy RECTE CZ, Ostrava, která zajistí pro obec výběrové řízení na firmu, která bude pro obec
provádět svoz a likvidaci odpadů na dobu neurčitou.

47/14

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu Strabag, a.s., odštěpný závod Ostrava, pobočka Opava, Krnovská 136, 747 07 Opava,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu „Zpevněné
příjezdové cesty na hřišti FK k asfaltové ploše“,

e) firmu Strabag, a.s., odštěpný závod Ostrava, pobočka Opava, Krnovská 136, 747 07 Opava,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu
„Rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová, Třešňová“,
g) firmu RYBKA stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozšíření a vnitřní
rekonstrukce knihovny v Bolaticích – stavební práce“,
ch) vyřazení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozšíření a vnitřní
rekonstrukce knihovny v Bolaticích – stavební práce“ STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o., Okružní
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171, 747 23 Bolatice - Borová z důvodu, že nabídka nemá naceněny v části rozpočtu
„Vnitřní rekonstrukce knihovny – tepelná technika“ položky č. 5, 6 a 10, a proto nebyla
předmětem hodnocení,
i)

firmu AMBRA – Group, s.r.o., Nádražní 289, 739 25 Sviadnov, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce
knihovny v Bolaticích – vybavení“,

k)

firmu XLNET, s.r.o., Mírové náměstí 32/28, 748 01 Hlučín, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce
knihovny v Bolaticích – informační technologie“.

49/15

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) firmu FICHNA – HUDECZEK, a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku ve veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy
v Bolaticích na dům se sociálními byty“.
51/16

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) požadavky p. Oskara Sněhoty, Štěpánkovice na mimosoudní vyrovnání ve věci dvojího
vlastnictví pozemků a předložit požadavky pana O. Sněhoty k projednání i s vyjádřením
právníka obce do ZO.
52/16

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e)

cenovou nabídku fy Geosense, s.r.o., Praha na poskytnutí služeb mapového portálu pro
potřeby stavebního úřadu, obce i občanů a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru podpisem smlouvy s firmou Geosense, s.r.o., Praha na poskytnutí služeb mapového
portálu,

g)

firmu FENBAU, s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku ve výběrovém řízení na výměnu oken a dveří koupaliště,
KD a FK Bolatice.

54/17

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Lenkou Filipovou, Na Ořechovce 48, 162 00 Praha 6
o provedeném uměleckém výkonu Concertino Lenky Filipové 2015, který se uskuteční dne
27. 11. 2015 v rámci Vánočního koncertu v kostele sv. Stanislava,
ch) seznam řidičů (24) oprávněných k řízení vozidla JSDH Borová (FORD TRANSIT – SPZ 8T1 6317) s tím, že všichni řidiči musí mít povinné školení řidičů referenčních, popř. hasičských
vozidel,
i)

nabídku firmy Generali Pojišťovna, a.s., Martin Kurka, Opavská 125, 747 23 Bolatice na
pojištění majetku a zařízení obce Bolatice jako nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení
na „Pojištění majetku a zařízení obce Bolatice“.
42

58/18

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
JK Voltiž Albertovec finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na podporu voltižního týmu při
reprezentaci ČR na Mistrovství světa juniorů v holandském Ermelu v srpnu 2015,

ch) uzavřít mezi obcí Bolatice a The Beatles Collection Band v zastoupení pana Jaroslava
Ferčáka, Vinohradská 72, Hlučín Dohodu o provedení hudební produkce na akci Oslavy 765.
výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice dne 20. 12. 2015,
i)

firmu HORKON, s.r.o., Jistebník 377, 742 82 Jistebník, aby vypracovala projektovou
dokumentaci na rekonstrukci cesty a opravu propustků na polní cestě za Křeménkami,

l)

fy JK grant - Ing. Jiří Knopp, Opava, která zajistí pro obec výběrové řízení na dodavatele
v rámci akce „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích IV.“,

n) vyhlásit výběrové řízení na dodavatele služeb v rámci akce „Regenerace urbanizované
krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích IV.“.
59/18

Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) cenovou nabídku firmy ÉTER CZ, s.r.o. na zařazení kontaktů a údajů o obci do oblastního
telefonního seznamu a katalogu firem ÉTER.
61/19

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Agenturou RADOST, Bartošovice, na zajištění
vystoupení ABBA + BONEY M revival (Pop Stars) dne 22. 8. 2015 v areálu FK Bolatice na akci
Dožínky,
g) fy JK grant - Ing. Jiří Knopp, Opava, která zajistí realizaci výběrového řízení na zhotovitele
stavby „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, 1. etapa“.
62/19

Rada obce Bolatice po projednání
odkládá

a) žádost TS Bolatice do příští rady obce a předloží Finančnímu výboru návrh k projednání
případného navýšení sazeb TS Bolatice.
65/20

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uspořádat v obci Bolatice ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociál. družstvem sběr
použitého ošacení v sobotu 17. října 2015 od 9:00 do 11:00 hod. v bývalé kotelně OÚ za
obchodním domem TEMPO a bude informovat občany o konání sbírky ve zpravodaji,
rozhlasu a na obecních vývěskách,
h) objednat u p. Lumíra Michalíka, Bolatice - Borová provedení zednických prací na opravu
soklu kolem schodů do kostela,
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ch) příspěvek na mezinárodní seminář u příležitosti 15-ti let spolupráce OSP gminy Kuźnie
Raciborske a SDH Bolatice, konané pod záštitou poslance Parlamentu ČR a starosty obce
Bolatice Mgr. Herberta Pavery a posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mgr. Henryka
Siedlaczka, který se uskuteční dne 12. 9. 2015 na Hasičské zbrojnici v Bolaticích,
i)

66/20

Základní škole a Mateřské škole Bolatice, p. o. finanční příspěvek na Velký sportovní den na
ceny pro soutěžící a občerstvení pro pořadatele, který se uskuteční dne 12. 9. 2015 v areálu
školy.
Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) pořízení zařízení INFRASET TOPAS TPS-15 na opravy asfaltových povrchů od firmy MORAM
CZ, s.r.o. Hodonín.
67/21

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

g) protokol Okresní správy sociálního zabezpečení Opava o kontrole č. 926/15/890 o plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
r)

68/21

protokoly Zdravotního ústavu v Ostravě z 24-hodinového sledování kvality ovzduší
prostřednictvím mobilního měřícího vozu ze dne 12. – 13. 8. 2015.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

j)

prodejní cenu kalendáře obce Bolatice na rok 2016 ve výši 55 Kč,

l)

vyřadit nabídku firmy PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Hájecká 238, 747 22 Dolní
Benešov z důvodu, že firma nesplnila požadavky zadavatele uvedené ve výzvě pro podání
nabídek – reference uvedené v nabídce nesplňují prokázání technických kvalifikačních
předpokladů dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě,

m) přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodník s rozšířením
o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, I. etapa“ firmě SILNICE.CZ, s.r.o., Červený dvůr 918/7,
Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku,
o) Ing. Daniela Halfara, Bolatice jako technický dozor stavby „Chodník s rozšířením
o cyklostezku na ul. Opavská, Bolatice, I. etapa,
q) nabídku prací firmy RED-LANT, s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka na
zabezpečení činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Chodník s rozšířením o cyklostezku na
ul. Opavská, Bolatice, I. etapa“.
70/20

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

g) informace o pronájmu restaurace Pod Kostelem a odkládá rozhodnutí o pronájmu
restaurace Pod Kostelem do 23. jednání Rady obce Bolatice dne 26. 10. 2015,
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h) žádost Mysliveckého spolku Křeménky, z. s. o finanční příspěvek na koupi pozemků v k. ú.
obce Bolatice a předloží žádost MS Křeménky k projednání do 12. ZO,
i)

71/22

výpověď pí Marcely Jamnické, Opava z nájmu nebytových prostor na ul. Hlučínská 6 (Optik
Jamnický) s datem ukončení nájmu k 30. 11. 2015.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) plán inventur hmotného a nehmotného majetku obce Bolatice za rok 2015 k 31. 10. 2015,
g) Základní škole a Mateřské škole Bolatice, p.o. finanční příspěvek u příležitosti oslav
55. výročí otevření nové školy v Bolaticích,
h) ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Bolatice a pí M. Jamnickou na pronájem nebytových
prostor obce – Optik Jamnický na ul. Hlučínská 6 k 30. 11. 2015,
ř)

72/23

přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba
nové zeleně v Bolaticích IV.“ firmě Ing. Zdeněk Mazal, Na Lánech 888/20, 747 23 Bolatice
jako nejvýhodnějšímu dodavateli.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) protokol Oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj, Ostrava o kontrole
dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování
povinností vyplývajících právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
g) souhlas R.D. ThLic. Mgr. Przemyslawa A. Traczyka, faráře Římskokatolické farnosti Karviná,
s udělením čestného občanství obce Bolatic a předloží doporučit členům ZO schválit udělit
R.D. ThLic. Mgr. Przemyslawu A. Traczykovi, faráři Římskokatolické farnosti Karviná čestné
občanství obce Bolatic u příležitosti oslav 765. výročí obce Bolatice od 1. písemné zmínky
o obci.
76/23

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) Osadnímu výboru Borová finanční příspěvek na akce (Uspávání broučků s uzamykáním lesa,
promítání pro děti, Retro ples, Setkání se seniory z Borové), na zakoupení odměn pro děti,
materiálu na výzdobu, na nájem sálu, na pohoštění seniorů a doprovodný program pro
seniory,
h) cenovou nabídku fy J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o,. Opava na zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení na akci „Výstavba nového
vodovodního přivaděče Bolatice“,
l)

navýšení cen fakturačních hodin Technických službám Bolatice, s.r.o. dle předloženého
návrhu TS Bolatice od data 1. 10. 2015 a předloží k projednání navýšení cen fakturačních
hodin Technickým službám Bolatice, s.r.o. dle předloženého návrhu TS Bolatice od data
1. 10. 2015 na 12. zasedání ZO.
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78/24

f)

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
protokol Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu
o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin, provedené dne 3. 11. 2015 a poděkuje
pí M. Bochňákové za výborně odváděnou práci na svém úseku,

g) protokol Ing. Jiřího Turoně, auditora a daňového poradce, Havířov - Město o provedené
následné veřejnoprávní kontrole za rok 2014 a průběžné veřejnoprávní kontrole za 1.
pololetí 2015 dne 29. 9. 2015 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bolatice, p. o. v souladu s Kontrolním řádem obce Bolatice.
79/24

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Bolatice, příspěvková organizace z 500 na 650 strávníků, a to s účinností od 1. 9. 2016 a
školní družiny o jedno oddělení ze současných 100 žáků na 125 žáků, a to s účinností od
1. 9. 2016,

d) podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu MSK,
f)

SPID handicap, o.p.s., Divize Moravskoslezsko AP centrum, Nádražní 73/27, 747 23
Bolatice, která podala nejvýhodnější nabídku služeb v záměru na pronájem nebytových
prostor po ČS, a.s. a Optikovi,

j)

SDH Bolatice bezplatný pronájem KD v obci Bolatice dne 21. listopadu 2015 od 15:00 hod.
pro pořádání slavnostní schůze u příležitosti 110 let založení SDH v obci Bolatice s tím, že
po ukončení akce provede SDH Bolatice hrubý úklid prostor KD,

u) žádost CVČ Kravaře o bezplatný pronájem sálu KD v Bolaticích na akci „Dívka roku 2015“
dne 27. února 2016 a upozornit organizátora CVČ Kravaře na nutnost zajištění požární
hlídky na akci,
w) SDH Bolatice finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených s oslavami 110.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Bolatice dne 21. 11. 2015 v sále KD
Bolatice,
gg) cenovou nabídku SILNICE CZ, s.r.o., Krnov na provedení napojení komunikace na MK obec
Bolatice mezi Bolaticemi a Borovou v úseku cca 100 m, která není součástí nabídky v rámci
Komplexních pozemkových úprav.
80/25

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) žádost p. D. Wawrzinka, Bolatice v zastoupení p. D. Pomykala, Bolatice k přístavbě prodejny
rychlého občerstvení a odloží žádost do dalších Rad obce Bolatice po obdržení vyjádření
Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice.
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81/25

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uzavřít mezi obcí Bolatice a fy FICHNA-HUDECZEK, a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 23. 6. 2015 na méněpráce a vícepráce a na prodloužení
termínu realizace stavby „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se
sociálními byty“ a předání zhotoveného dokončeného díla v termínu do 31. 1. 2016 za
podmínky, že poskytovatel dotace na stavbu „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy
v Bolaticích na dům se sociálními byty“ schválí posunutí termínu realizace stavby a že
zhotovitel stavby poskytne objednateli bankovní garanci ve výši jednoho milionu korun po
dobu dokončení díla do 31. 1. 2016 a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru
podpisem Dodatku č. 1,

e) uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Bolatice a fy DEVA F-M., s.r.o., Frýdek Místek na
poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč na financování výdajů ve školství a pověřuje starostu
obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
f)

uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Bolatice a fy SUNTRANS, s.r.o., Frýdek Místek na
poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč na financování výdajů kultury v obci a pověřuje starostu
obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

i)

doporučit ZO schválení odkupu pozemku parc. č. 2972, Bolatice o výměře 3 249 m2 do
majetku obce Bolatice s tím, že obec Bolatice uhradí všechny náklady spojené s odkupem a
převodem pozemku na obec Bolatice a uzavření smlouvy o odkupu pozemku parc. č. 2972 a
pověření starosty obce Mgr. Herberta Pavery podpisem této smlouvy,

m) prodej dárkové bonboniéry s motivy obce Bolatice veřejnosti za cenu 75 Kč s DPH.
82/25

Rada obce Bolatice po projednání
rozhodla

a) o přijetí výpůjčky 1 ks dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany v hodnotě
3.843.020,50,- Kč včetně DPH s číslem karosérie VIN WDB 906655 1P 216209, jehož
technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, pořízeného z projektu „Nákup
dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“ spolufinancovaného z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č.
CZ.1.10/1.4.00/05.01822 za účelem zabezpečení výkonu činností jednotky Sboru
dobrovolných hasičů za podmínky, že Moravskoslezský kraj rozhodne o výpůjčce a
převezme dopravní automobil od prodávajícího a stane se jeho vlastníkem“.
83/26

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) podmínky p. R. Praska, Bolatice k realizaci ohňostroje 20. 12. 2015 a schvaluje
spoluorganizaci obce Bolatice při ohňostroji,
ch) sdělení Moravskoslezského kraje, hejtmana kraje o nepodílení se obce Bolatice na
financování projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky PO“ z důvodu, že MSK
obdržel dotaci na projekt ve výši 100 % a bude informovat členy FV a členy ZO.
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84/26

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Technickými službami Bolatice, s.r.o., Ratibořská 14a,
747 23 Bolatice o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v pohostinství Pod Kostelem na
dobu neurčitou od 1. 1. 2016,

g) podání žádosti o dotaci k MŠMT na akci s názvem „Přístavba MŠ Borová“ z programu
133 310 a schvaluje souhlas obce Bolatice se spolufinancováním akce v minimální výši
15 % z celkových nákladů akce,
i)

smlouvu mezi obcí Bolatice a obcí Bohuslavice o provedení stavby na pozemku parc. č.
3057 k. ú. Bohuslavice pro stavbu „Bolatice, výstavba nového vodovodního přivaděče“ a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

š)

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

85/27

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) protokol o otevírání obálek s nabídkami „Odpadové hospodářství obce Bolatice“, protokol
o jednání hodnotící komise ze dne 16. 12. 2015 a projednání písemných výzev hodnotící
komise podle ust. § 59 odst. 4 zákona firmám k objasnění předložených údajů a informací
obsažených v nabídce uchazeče „Odpadové hospodářství obce Bolatice“.
86/27

c)

87/28

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu AVE odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku do veřejné zakázky „Odpadové hospodářství obce
Bolatice“.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ke stanovisku obce Bolatice
ve věci zamítnutí financování projektu „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny
v Bolaticích“ a po poradě s právníky obce případně sdělí p. hejtmanovi Novákovi,
předsedovi RR Moravskoslezsko, že údajné nesplnění formálních náležitostí – předložení
povinné přílohy č. 6 „Dokumentace pro provedení stavby“ - není dle ÚOHS nutné a proto se
domnívá, že názor RR Moravskoslezsko je mylný. Obec Bolatice požádá o přezkoumání
MMR a poté případně předá tento případ i soudu, aby rozhodl, zda ÚRR a RR
Moravskoslezsko rozhodly dle platných zákonů ČR,

g) rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace (změna) na akci B.j. 6PBVB „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty“
Bolatice s posunutím termínu a stanovení termínu ukončení realizace akce na 31. 1. 2016,
termínu ukončení financování akce na 30. 6. 2016 a termínu předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce na 31. 7. 2016,
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h) sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury, Praha o přehodnocení negativního
stanoviska k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci „Chodník s rozšířením o
cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, 1. etapa“ a schválení příspěvku z rozpočtu SFDI na rok
2015 v plném rozsahu.

3.2.

Ze zasedání zastupitelstva obce

3.2.1 Počet zasedání ZO, účast členů ZO na zasedáních
V roce 2015 se uskutečnilo 12 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno téměř 150 bodů.
Účast na zasedáních
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Mgr. Pavla Franková
Ing. Silvie Hříbková
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Ing. Daniel Kozel

12
10
12
12
10
11
10
10
12

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

10
10
6
12
11
10
11
10

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání
Kromě řádných zasedání ZO byla v roce 2015 svolána jedna pracovní schůzka členů ZO.
Pracovní schůzka 28. 2. 2015:
- Hospodaření obce Bolatice za rok 2014
- Informace o novém Územním plánu obce Bolatice
- Problematika pronájmu restaurace Pod Kostelem
- Prohlídka staveb v obci
- Informace o projektech obce, diskuse
Hosté na zasedáních ZO byli:
- na 14. zasedání ZO dne 21. 12. 2015 - předání finančních a věcných darů za skvělé sportovní
výsledky a propagaci obce Bolatice
- Kateřina Kocurová, Veronika Nováková, Nella Stříbná (voltiž)
- Vojta Kolarčík (sprint)
- Bára Straková (stolní tenis)
- družstvo malých borovských hasičů
- družstvo bolatických hasičů
- družstvo bolatických hasiček

3.2.2. Vybráno ze zasedání Zastupitelstva obce Bolatice
7/3

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
radě obce zajistit přípravu žádostí o dotace na projekty obce Bolatice z programů EU, státu,
kraje apod.
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8/3

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
radě obce zajistit objednání projektových dokumentací na projekty obce Bolatice.

9/3

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e)

přijetí dotace ve výši 70 000 Kč od fy CONROP, s.r.o., Bolatice na zabezpečení kulturněspolečenských akcí v obci Bolatice,

g)

žádost Jana a Marie Mičkových, Bolatice o zřízení věcného břemene v šíři tří metrů přes
pozemek parc. č. 1109 (parkoviště u zdravotního střediska) na budoucí příjezd na parcelu
č. 1103 z důvodu dostupnosti tohoto pozemku z veřejného pozemku a schválit odkoupení
(darování) části pozemku parc. č. 1100 o šířce cca 1 m podél parc. č. 1113 naproti hasičské
zbrojnice na ulici Souběžná od Jana a Marie Mičkových, Bolatice s tím, že obec zajistí
rozebrání starého oplocení a vybuduje novou část oplocení podél ustoupené části, která
bude spočívat v zabetonování nových kovových sloupků včetně instalace betonových
podezdívek a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem smluv mezi
obcí Bolatice a Janem a Marií Mičkovými, Bolatice,

j)

prodej pozemku parc. č. 2248/3, zastavěná plocha a nádvoří a stavby (technického
vybavení) vodojemu v obci a k. ú. Bolatice, o výměře 464 m2, dle podmínek zveřejněných
v záměru o prodeji pozemku a stavby vodojemu č.j. OUBOL/98/2015 vyvěšeného dne 15. 1.
2015,

l)

podání žádosti obce Bolatice o dotaci na šest sociálních bytů v budově na vlakovém nádraží
z Programu bydlení MMR a Zelená úsporám ze SFŽP,

n) podání žádosti o dotaci ke SFŽP na zeleň na starém hřbitově.
12/4

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) uzavřít veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bolatice a organizacemi a spolky na poskytnutí
finančního příspěvku na činnost spolku a organizace:
s Fotbalovým klubem Bolatice,
s Dětskou organizací Kondor, skupinou Vesmír Bolatice,
se Sborem dobrovolných hasičů Bolatice,
se Sborem dobrovolných hasičů Borová,
s Římskokatolickou farností Bolatice - schola,
s Římskokatolickou farností Bolatice - na opravy,
se souborem Burianky,
se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice, p. o.,
s TTC Bolatice,
s Mysliveckou společností Křeménky, z. s.,
s Klubem seniorů Bolatice, zast. pí Marií Šoltysovou,
s Hokejovým klubem Bolatice, zast. p. Tomášem Bočkem,
s RC Ježeček,
se Sportovním clubem Bolatice, zast. p. Ivo Fojtíkem,
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g) zakoupit „Rozklikávací rozpočet“ fy GORDIC za cenu 905 Kč bez DPH/měsíc (+ instalace
programu v ceně cca 3 750 Kč bez DPH), který je určený k umístění na webových stránkách
obce a pro potřeby členů ZO obce,
ch) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, určené k dofinancování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH obce Bolatice
kategorie JPO II ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,
i)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, určené k dofinancování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH obce Bolatice
kategorie JPO II ve výši 120 000 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,

j)

zapojit se do projektu s názvem „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, jehož nositelem
je Moravskoslezský kraj, přičemž vyčlení ze svého rozpočtu částku na financování
spoluúčasti na tomto projektu, a to ve výši 15 % přímých realizačních nákladů projektu,
v maximální výši však 600 tis. Kč.

16/5

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
ch) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Ostrava - Zábřeh o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví
obce Bolatice (Automobil os. sil. do 1500 ccm ŠKODA FABIA 1,4/55 kW) a pověřuje starostu
obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
i)

OZV č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce,

j)

odkup pozemku parc. č. 1419/1 v obci a k. ú. Bolatice (lesopark u nádraží) od Hřebčína
Albertovec z listu vlastnictví č. 1929 do majetku obce Bolatice za cenu stanovenou
znaleckým posudkem p. Vilibalda Vehovského, č. 18/2014, ze dne 8. 4. 2014 a schvaluje
uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem kupní
smlouvy.

19/6

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
f)

uzavřít smlouvu č. 14205473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi obcí Bolatice a Státním fondem
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci „Hasičská zbrojnice
Bolatice“ ve výši 1 151 684,55 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,

g) přijetí dotace z MMR ČR z programu Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2015
na akci s názvem „B.j. 6 PB-VB Bolatice“ ve výši 3,3 mil. Kč,
h) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a MMR ČR o přijetí dotace ve výši 3,3 mil. Kč z programu
Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na akci s názvem „B.j. 6 PB-VB
Bolatice“ a pověřuje statutární orgán obce podpisem této smlouvy,
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ř)

22/7

učinit veškeré kroky ke zrušení 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje Bolatice.

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
o) uvolnit z rozpočtu obce z kapitoly Rezerva 500 000 Kč na objednání a realizaci projektových
dokumentací na zateplení obecních budov a revitalizaci skládky na Borové,
p) nepřijmout nabídku pana Oskara Sněhoty na mimosoudní vyrovnání zrušení duplicitního
vlastnictví pozemku parc. č. 984/14 z důvodu nepřiměřené ceny za zrušení duplicitního
vlastnictví pozemku 984/14 a ponechá rozhodnutí o vlastnictví pozemku parc. č. 984/14 na
soudu,
r)

24/8

Dohodu o partnerství a dalším rozvoji spolupráce mezi obcemi Bolatice, okres Opava (Česká
republika) a obcí Doľany, okres Pezinok (Slovenská republika) a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této dohody.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uvolnit finanční prostředky z VEŘEJNÉ SBÍRKY na úhradu léčebného pobytu postižené Emy
Plačkové z Bolatic ve zdravotnickém zařízení v zahraničí v Piešťanech formou darovací
smlouvy,
e) uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a Andreou Plačkovou Stuchlíkovou, maminkou
postižené Emmy Plačkové, na předání výtěžku z veřejné sbírky na úhradu léčebného pobytu
postižené Emy Plačkové z Bolatic ve zdravotnickém zařízení v zahraničí v Piešťanech a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této darovací smlouvy,
g) smlouvu o právu provést stavbu a o změně stavebníka mezi obcí Bolatice a Státním
pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro MSK, pobočka Opava, kterou se
převádějí práva na stavby a opatření:
1. Polní cesty Hlučínsko, trasy Bolatice 1, 2;
2. Protipovodňová opatření – rekonstrukce suchých poldrů III, IV, V;
3. Realizace ÚSES biokoridoru LBK 1 u Křemének
a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
28/9

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
na akci „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, 1. etapa“ – ISPROFOND
5818510032 ve výši 1 609 000 Kč vč. DPH,
e) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, na akci „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, 1.
etapa“ – ISPROFOND 5818510032 ve výši 1 609 000 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
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31/10

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) přijetí nové zaměstnankyně sl. Ing. Anděly Pešové z Chuchelné od 1. 10. 2015 na dobu
neurčitou na pracovní pozici účetní,
j)

33/10

Římskokatolické farnosti Bolatice změnu financování zbylé dotace poskytnuté obcí Bolatice
na opravy na budově fary (výměna oken, radiátorů, oprava schodů apod.).
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
vydává

v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy „Územní plán
obce Bolatice“.
35/11

f)

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí pro obec Bolatice na projekt „Bytový dům
se sociálními byty – zateplení drážní budovy“ CZ.1.02/3.2.00/15.26911 ve výši 472 410 Kč,

g) uzavření smlouvy mezi obcí Bolatice a Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí pro obec Bolatice na projekt „Bytový dům se
sociálními byty – zateplení drážní budovy“ CZ.1.02/3.2.00/15.26911 ve výši 472 410 Kč a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
h) žádost FK Bolatice o změnu investice v areálu FK Bolatice v roce 2015 ve výši 200 000 Kč
v položce číslo 6121 ve schváleném rozpočtu obce Bolatice s názvem: „Investice – příspěvek
na nové hřiště FK - rekonstrukce“ na realizaci zásobníku vody pro zavlažovací systém
jednoho hřiště,
ch) poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Bolatice Moravskoslezskému kraji na
financování spolupodílu na pořízení 1 ks dopravního automobilu Mercedes Benz Sprinter
516 CDI Kawa 4x4 5t v maximální výši 15 % celkových, skutečně vynaložených nákladů, tj.
ve výši 576 453,08 Kč včetně DPH z celkové částky vozidla 3 842 960 Kč včetně DPH v rámci
projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“.
36/12

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

f)

informace o pronájmu restaurace Pod Kostelem,

j)

Zápis Krajského úřadu MSK, Ostrava o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Bolatice, provedeného ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2015.

38/12

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí krátkodobého provozního úvěru od KB, a.s., Opava ve výši 1,5 mil. Kč
na předfinancování stavby „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, 1.
etapa“ s možností čerpání do 31. 12. 2015 a úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,95 % p.a.
s tím, že splácení úvěru je navrženo na jednosplátku do 30. 6. 2016,
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ch) zrušit vyhlášený záměr na pronájem restaurace Pod Kostelem,
ř)

souhlas s konceptem stavby fy REALXL, s.r.o., Píšť na pozemku parc. č. 536/1, 536/2 dle
studie Ing. Arch. M. Kopečka,

t)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou LANEX, a.s., Bolatice na přijetí finančního daru
ve výši 100 000 Kč na kulturně-společenskou a ekologickou činnost obce Bolatice a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.

36/12

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) možnost spolupráce obce Bolatice při likvidaci BRO a BRKO v obci Bolatice v kompostárně
p. Radka Poláška, Bolatice - Borová a požádat p. R. Poláška o vypracování možných úspor a
zajistit možnost návštěvy moderní kompostárny a odložit tento bod do dalšího zasedání ZO.
41/13

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) zveřejnit záměr o pronájmu nebytových prostor pohostinství Pod Kostelem Technickým
službám Bolatice, s.r.o. od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a za
cenu 180 000 Kč/rok bez DPH,
j)

42/14

l)

vyhlášení záměru o prodeji pozemku na parc. č. 536/1 za účelem rozšíření budovy a
vybudování parkovacích míst a příjezdové komunikace pro obchodní komplex s tím, že
požadovaný pozemek se rozdělí na 2 parcelní čísla.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Praha o poskytnutí dotace (změna) o
prodlouženém termínu dokončení akce na stavbu „Stavební úpravy a přístavba drážní
budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty“ k 31. 1. 2016,

m) informaci, že Technické služby Bolatice, s.r.o. odkoupí vybavení restaurace Pod Kostelem
od Dětské organizace Kondor za cenu cca 600 tis. Kč dle odhadu soudního znalce v průběhu
nejpozději tří let.
44/14

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) rozdělení finanční částky ve výši 100 000 Kč občanům obce dle návrhu Komise sociální,
zdravotní a pro rodinu jako příspěvek na dopravu, zakoupení potřebných pomůcek, oděvů
atd.,
e) prohlášení obce Bolatice o spolupráci obce při likvidaci BRO a BRKO v obci Bolatice
v kompostárně p. Radka Poláška, Bolatice - Borová s tím, že obec Bolatice bude dodávat do
kompostárny v areálu Opavice, a.s. (silážní jámy) min. 50 % bioodpadů vzniklého na území
obce na dobu max. 5 let od doby zahájení provozu kompostárny a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem tohoto prohlášení o spolupráci,
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g) prodej části pozemku parc. č. 536/18 orná půda v obci a k. ú. Bolatice v centru obce
Bolatice o výměře 76 m2 za cenu 1 007 Kč/m2 fy REALXL, s.r.o., Ratibořská 351/90, 747 18
Píšť a dle podmínek Záměru obce Bolatice č. 100/2015 ze dne 3. 12. 2015 na rozšíření
obchodního komplexu v centru obce a vybudování příjezdové komunikace a parkovacích
míst za podmínek:
1) Budou respektovány schválené regulativy pro dané území.
2) Nesmí být zastíněn výhled na kostel a zámek z ulice Opavská (na příjezdu od Kravař, do
úrovně po Relax centrum).
3) Investor bude koordinovat s obcí Bolatice napojení na inženýrské sítě a řešení veřejného
prostoru.
4) Stavba bude ukončena a zprovozněna do 12 měsíců od zahájení stavby nejpozději do
roku 2017.
5) Parkování vlastních vozidel a parkování zásobování bude řešeno na vlastním pozemku.
(Doporučujeme projednání možnosti příjezdu ze zpevněných ploch Jednoty.).
r)

3.3.

rozpočet obce Bolatice na rok 2016 ve výši 79 784 tis. Kč v příjmech a vydáních.

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 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 2015 se uskutečnilo pět jednání Finančního výboru.
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Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Vít Blachut
Ing. Josef Kurka
Ing. Kamil Mašík
Ing. Jiří Mlýnek
Edita Moravcová
Ing. Stanislav Pašek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Mgr. Dagmar Tielová

4
5
4
3
3
4
3
5
5
4

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík, Renáta Řehořová, Ing. Anděla Pešová, Alena Böhmová, Ing.
Daniel Kozel, Ing. Robert Vitásek, Mgr. David Neuvald, Pavel Koch, Helena Švagerová.
Jednání výboru dne 14. 4. 2015
- Projednání připomínek členů ZO k TS Bolatice
- Projednání závěrky TS za rok 2014 a hospodaření TS za 1Q/15
- Daňové příjmy, hospodaření obce za 1 - 3/15 a audit hospodaření obce
- Projednání výkazů hospodaření a schválení závěrečného účtu za rok 2014
- Rozpočtová úprava č. 2
- Projednání nabídky platebního terminálu KB
Jednání výboru dne 24. 6. 2015
- Projednání připomínek členů ZO k TS Bolatice a výkaz hospodaření TS k 31. 5. 2015
- Projednání daňového přiznání za obec Bolatice za rok 2014
- Rozpočtová úprava č. 3 rozpočtu obce
Jednání výboru dne 1. 9. 2015
- Projednání výkazu hospodaření TS k 31. 7. 2015 a žádost TS o navýšení sazeb
- Daňové příjmy, hospodaření obce za 1 - 8/15
- Projednání přijetí nových pracovnic OÚ
- Projednání pronájmu pohostinství „Pod Kostelem“
Jednání výboru dne 19. 10. 2015
- Vývoj daňových příjmů k datu 14. 10. 2015
- Úvěry k datu 30. 9. 2015
- Hospodaření obce k 30. 9. 2015 – FIN 2 - 12
- Rozpočtová úprava č. 7 rozpočtu obce Bolatice
- Projednání výsledovky zisku a ztrát TS Bolatice k 30. 9. 2015
- Projednání navýšení fakturačních hodin TS Bolatice
- Informace o stavbách v obci
Jednání výboru dne 14. 12. 2015
- Hospodaření TS za 1 - 11/15
- Daňové příjmy, hospodaření obce za 1 - 11/15 a audit hospodaření obce
- Přehled úvěrů obce
- Rozpočtová úprava č. 9 rozpočtu obce Bolatice
- Projednání kalkulace vodného a stočného na rok 2016
- Projednání rozpočtu obce na rok 2016
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3.3.2. Kontrolní výbor
NÁPLŇ PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- kontrola plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci,
- stížnosti, připomínky občanů.
Náplň činnosti:
a) Provádění kontrol v oblasti samostatné i přenesené působnosti obecního
zastupitelstva.
b) Sledování dodržování závazných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek, které
vydává obecní zastupitelstvo.
c) Správnost a věcnost při vyřizování stížností občanů.
d) Plnění nápravných opatření vyplývajících z kontrol.
e) Navrhuje starostovi, resp. radě přijímání potřebných opatření v případě neplnění usnesení,
vyhlášek apod.
f) Kontroluje zařízení a případné právnické osoby založené nebo zřízené obcí v rozsahu
stanovení zvláštními předpisy.
Účast na jednáních:
V roce 2015 se uskutečnila tři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

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

3
2
1
1
3
1
2
3
3
2
3

Jednání výboru dne 15. 4. 2015
- Smlouva o sdružení prostředků požární ochrany
- Výběr poplatků za srážkové vody a jeho výpočet
- Rámcová dohoda s poskytovatelem služeb el. komunikací
- Kontrola výběrových řízení a zápisů z jednání ZO a RO
Jednání výboru dne 27. 7. 2015
- Kontrola výběrových řízení
- Kontrola faktur TS Bolatice a účtovaných hodin za zaměstnance/techniku
- Kontrola obecních příspěvků spolkům a organizacím
Jednání výboru dne 7. 12. 2015
- Dlužníci vůči obci Bolatice
- Nájmy nebytových a komerčních prostor
- Problematika parkování
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3.3.3. Osadní výbor
NÁPLŇ PRÁCE OSADNÍHO VÝBORU
Rozsah působnosti:
- předkládá zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice Borová, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týká
části Bolatice - Borová,
- vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v části Bolatice - Borová.
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce Bolatice týkajícího se osady Borová.
b) Provádí kontrolu plnění rozpočtu týkajícího se osady Borová.
c) Navrhuje ZO, RO přijímaná opatření v souvislosti s rozvojem osady a s řízením problémů
v osadě Borová.
d) Podporuje kulturně-společenský život v osadě Borová.
e) Řeší další záležitosti týkající se osady Borová.
Účast na jednáních:
V roce 2015 se uskutečnila dvě jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Ing. Silvie Hříbková
Členové:
Bc. Dis. Lenka Čičáková
Mgr. Jana Fischerová
Jana Dudová Hlubková
Jiří Lehnert
Bc. Zuzana Mrovcová
Rostislav Teuer
Gerhard Václavík

2
2
2
2
2
2
2
2

Jednání výboru dne 19. 2. 2015
- Kulturní kalendář
- Opravy cest
- Doprava – bezpečnost
- Skládka Borová
- Komunikace s občany
Jednání výboru dne 13. 10. 2015
- Termíny akcí pořádaných na Borové do konce roku 2015
- Termín Borovských her 2016
- Vyjádření ke studii Sportovně-relaxačního areálu Borová

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

25
4
14
15
3

Komise k projednávání přestupků obdržela v roce 2015 celkem 18 přestupků, 7 přestupků přešlo
k vyřízení z roku 2014. Ve třech případech komise přestupky postoupila, v 8 případech došlo
k odložení věci, k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 14. U 2 případů rozhodla
v blokovém řízení, u devíti případů došlo k zastavení řízení a 3 přestupky přešly k vyřízení do roku
2016.
ROK
2015

2014

2013

vyřízeno

25

23

22

uložení pokuty včetně blokové

2

4

1

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí v příkazním řízení

0

1

1

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

9

2

1

3

3

3

8

12

11

postoupení věci

3

1

5

Přestupky byly vyřízeny:
- v běžném roce bylo uloženo na 2 pokutách 400,- Kč
- odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2015 přijato
Stížnosti
V roce 2015 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost.

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,
- poradenství v sociální oblasti.
Náplň činnosti:
a) Sociální a zdravotní komise má funkci: iniciativní na úseku zajišťování sociální péče v obci
– návrhy řešení jednotlivých sociálních či zdravotních situací a kontrolní – plní úkoly
stanovené radou obce.
b) Spolupodílí se na projektech obce v sociální oblasti.
c) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče.
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d) Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb v obci.
e) Hodnotí žádosti žadatelů o sociální služby a doporučuje radě obce jejich přijetí (sociální
byty, vedení seznamu žadatelů o byt v DPS atd.).
f) Předkládá náměty v sociální oblasti k projednání radě obce.
g) Spoluorganizuje činnost Klubu seniorů.
h) Spravuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v obci.
i) Spolupracuje s neziskovou organizací FOCUS Opava – internetové stránky.
j) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti a napomáhá k jejich
naplňování v rámci obce.
Účast na jednáních:
V roce 2015 se komise sešla 6x, z toho 4x na řádné schůzce a 2x na schůzce mimořádné
(s omezeným počtem členů).
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Marcela Bochňáková
Simona Adamcová
Bc. Lenka Čičáková
Mgr. Pavla Franková
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Edith Kurková
Blanka Moravcová
Luděk Nevoral
Šárka Straková
Petra Šulová

6
6
6
6
4
4
4
4
3
1
6
1

Jednání komise dne 4. 3. 2015
- Informace z odborného tematického semináře „Plánování sociálních služeb v obci“,
konaného v únoru 2015 v Ostravě
- Žádost o součinnost při vyhledávání dětí a seniorů ohrožených týráním, šikanou, domácím
násilím či jinými negativními jevy, zaslaná všem lékařům v obci a Základní a mateřské
škole v obci
- Cvičení pro seniory v klubu důchodců, bezpečnostní den v obci – projednání termínu
- Sběr víček z PET lahví ve prospěch malé Emmy z Bolatic
- Sociální Žebřík – týden prodeje oděvů na autobusovém nádraží ve prospěch charitní
organizace z Ostravy
Mimořádné jednání komise dne 25. 3. 2015
- Bytový fond ve vlastnictví obce – vypracování tabulek, skutečný a budoucí stav, náklady
na jednotlivé byty dle určení (startovací byty pro mladé, byty pro seniory, sociální byty)
- Návrh řešení nepříznivé finanční situace rodiny ( nadační fond J&T)
- Dražby, insolvence exekuce v obci – spolupráce se sociální pracovnicí obce
Jednání komise dne 27. 4. 2015
- Nezisková organizace FOCUS Opava – poslání organizace, tvorba internetové stránky
s názvem: www.darujpotrebnym@fokusopava.cz, další spolupráce s komisí, článek do
Zpravodaje
- Informační brožura – aktualizace, doplnění informací
- Sociální byty v obci – doporučení kritérií při výběru budoucích nájemníků
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Jednání komise dne 2. 9. 2015
- Sběr plastových víček – společnost EKO TRADE plus
- Informace člena komise o záměru vybudovat registrovanou sociální službu – osobní
asistenci
- Nová krizová linka zřízená v Opavě – „Ztracené dítě“
- Drogová scéna v obci – podněty občanů předány Policii České republiky v Kravařích
- Bližší informace o organizaci ELIM v Opavě a Hlučíně (poskytování registrované sociální
služby – Nízkoprahové kluby, Krizová pomoc – poradna, Dobrovolnické centrum, Služby
pro pěstouny)
- Tvorba plakátů do ordinací lékařů v obci (Rehabilitační pomůcky, Sanitní přeprava, Fa
Tomáše Vlka, Krajský koroner) s uvedením telefonního spojení
Mimořádné jednání komise dne 8. 9. 2015
- Projednání a vytvoření „Stanov pro sociální bydlení v obci Bolatice“
- Seznam žadatelů o sociální bydlení v obci Bolatice
Jednání komise dne 2. 12. 2015
- Vypracování tiskopisu „Žádost o přidělení sociálního bytu v obci Bolatice“
- Mobilní hospic Ondrášek – žádost o dotaci, doporučení komise Radě obce
- Přednáška „Bezpečnost chodců v silničním provozu“ v klubu seniorů v Bolaticích, lektor
z BESIP Ostrava
- Informace agentury DOMA Kobeřice o možnosti zapůjčování polohovacích lůžek pro naše
občany
- Vypracování seznamu příjemců finančních příspěvků od obce Bolatice – na speciální
oblečení, na dopravné do školy, na rehabilitaci atd. handicapovaným dětem v obci
- Písemné zhodnocení činnosti komise v roce 2015

3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rozsah působnosti:
- kulturní a společenská činnost.
Náplň činnosti:
a)
Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti.
b)
Navrhuje odměny pro nově narozené občany obce.
c)
Navrhuje odměny pro jubilanty obce a navštěvuje občany slavící v daném roce 80. a
85. narozeniny.
d)
Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních:
Členové se scházejí po vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí.
Předsedkyně: Alena Böhmová
Členové:
Gabriela Bočková
Daniela Holleschová
Elen Mašíková
Ingrid Nováková
Karel Ostárek
Barbara Plaskurová
Petr Skiba
Jana Šimečková
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3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Náplň činnosti:
a) Navrhuje ZO, RO opatření vedoucí ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
b) Navrhuje ZO, RO opatření k řešení negativních jevů u mladých spoluobčanů.
c) Vyjadřuje se k návrhu výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům a organizacím pracujících
s mládeží.
d) Spolupracuje, popř. doporučuje k organizování akce pro mladé občany.
e) Kontroluje stav dětských hřišť a sportovišť a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení stavu
těchto hřišť.
f) Navrhuje ZO, RO ocenění mladých úspěšných spoluobčanů.
g) Řeší další záležitosti týkající se volného času mládeže.
Účast na jednáních:
V roce 2015 probíhala setkání komise individuálně.
Předseda:
Členové:

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

V měsíci dubnu členové komise upravili prostory bývalé autobusové čekárny v centru obce. Vznikla
tak mini galerie „Čekárna“. V následujících měsících měli lidé možnost se zúčastnit jedné desítky
výstav a zhlédnout výtvarná díla od amatérských umělců z okolí Bolatic, přes mladé studenty
uměleckých škol z Ostravy, až po absolventy vysokých uměleckých škol. Za dobu působení se
galerie dočkala jisté proměny, a to nejen v oblasti výstav. V poslední době začala komise využívat
prostory galerie také k tematickým večerům, což vedlo k rozšíření a využití prostoru nejen pro
umělce vystavující svá díla. Lidé se tak mohli zúčastnit večerů deskových her, hudebních koncertů,
ale i přednášek s cestovateli nebo ochutnat pálivá jídla na prvním ročníku ChilliFestu.

3.3.8. Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE OBCE BOLATICE
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku staveb v obci, tvorby zeleně, ÚP.
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k podnětům a žádostem občanů, obce, stavebního úřadu a členů komise.
b) Vyjadřuje se k veškerým stavebním činnostem, stavbám a pozemkům vztahujícím se
k podnikání, stavbám a pozemkům občanů, pokud mají vliv na činnost obce.
c) Vyjadřuje se k nakládání s obecním majetkem (nákup, pronájem, prodej pozemků a
budov).
d) Vyjadřuje se ke stavební činnosti obce a Technických služeb, k návrhu oprav, technickým
řešením apod. za účelem optimálního řešení výstavby.
e) Vyjadřuje se k rozpracovaným i konečným projektovým dokumentacím na obecní
stavby.
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f)

Účastní se vyhlašování a vyhodnocování výběrových řízení na zakázky, které se týkají
předmětu činnosti komise.
g) Vyhledává problémové činnosti, jako jsou černé stavby, havarijní stavy budov, činnosti
ovlivňující stav životního prostředí, jednání občanů a firem v rozporu se stavebními
zákony a jinými předpisy a vyhláškami apod.
h) Každoročně provádí fyzickou obhlídku obce a vyhotoví zápis o zjištěných závadách,
nedostatcích a potřebách týkajících se všech staveb v obci.
i) Spolupracuje se stavebním úřadem, vzájemně si předávají informace v souladu s náplní
práce komise na výše uvedenou činnost.
j) Vyžaduje po RO, ZO a obci informace, které jsou důležité pro výše uvedenou činnost
komise.
k) Komise bude připravena obhajovat a vysvětlovat svá doporučení, názory a práci před ZO
a RO.
Organizace a povinnosti členů komise
- schází se min. 4x ročně v dohodnutých termínech, v případě neodkladných požadavků a v běžné
komunikaci může projednání probíhat mezi členy nebo s obcí mailovou korespondencí,
- účast členů komise bude evidována,
- předseda komise posílá s dostatečným předstihem podklady pro jednání (program, podněty,
žádosti, návrhy řešení …),
- členové komise neprodleně reagují na zaslané podklady a požadavky předsedy,
- na základě projednání podnětů a žádostí vydává komise písemné doporučení, vyjádření či
sdělení, které vyhotovuje předseda komise a předává radě obce a členům komise,
- o svých rozhodnutích komise rozhoduje volbou většiny,
- členové komise jsou vybraní zástupci obce i občanů a podle toho se budou také chovat a jednat,
- budou občany informovat o činnosti komise i obce a vysvětlovat jim rozhodnutí obce a komise,
budou naslouchat občanům a přednášet názory a požadavky občanů při jednáních komise.
Účast na jednáních:
V roce 2015 proběhla tři jednání komise.
Předseda:
Členové:

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

3
2
3
3
2
3

3.3.9 Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBCI
Rozsah působnosti:
- koncepční záležitosti bezpečnosti obce,
- příprava obce na mimořádné události a jejich zdolávání,
- ochrana obyvatelstva,
- ochrana před požáry,
- ochrana před povodněmi,
- místní záležitosti veřejného pořádku,
- bezpečnost na komunikacích,
- vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti.

63

Náplň činnosti:
l) Sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika v obci a předkládá návrhy na jejich zmírnění.
m) Předkládá návrhy k přípravě obce na mimořádné události a jejich zdolávání.
n) Předkládá návrhy k řízení obce za krizových situací.
o) Projednává a posuzuje úroveň ochrany obyvatelstva v obci před mimořádnými
událostmi a předkládá návrhy na její zvýšení.
p) Sleduje a vyhodnocuje činnost jednotek požární ochrany obce a předkládá návrhy ke
zlepšení.
q) Sleduje a vyhodnocuje zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a spolupráci
s policií a bezpečnostními agenturami.
r) Sleduje a vyhodnocuje úroveň dopravní bezpečnosti v obci a navrhuje opatření k jejímu
zvýšení (např. bezpečná cesta do školy).
s) Předkládá návrhy na vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti
a podílí se na jejich realizaci.
t) Projednává a vyhodnocuje úroveň bezpečnosti v objektech a zařízeních obce.
u) Předkládá zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost obce a krizové řízení v obci.
v) Plní další úkoly při zajišťování bezpečnosti v obci uložené radou obce.
Účast na jednáních:
V roce 2015 proběhla tři setkání komise.
Předseda:
Členové:

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

3
3
3
3
2
3
1
3

Jednání komise dne 4. 3. 2015
- Kontrola a rozbor zápisu z předešlého jednání komise
- Koncept bezpečnosti obce – řešení změn
- Požární ochrana v obci – požární řád, vyhlášky, směrnice
- Informace ke Dni bezpečnosti v obci
Jednání komise dne 1. 4. 2015
- Kontrola a rozbor zápisu z předešlého jednání komise
- Informace ke Dni bezpečnosti v obci
Jednání komise dne 1. 7. 2015
- Kontrola a rozbor zápisu z předešlého jednání komise
- Den bezpečnosti – poděkování
- Požární řád obce
- Osvětlení na ul. Hornická
- Komunikace Družstevní, Hornická – parkování vozidel
- Možnost pracovní schůzky v roce 2016
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4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Organizace OÚ

4.1.1. Zaměstnanci obce Bolatice pracující na OÚ
-

starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
zástupce starosty - uvolněný pro výkon funkce
zaměstnanci obecního úřadu v počtu 15 (1 – sekretariát, podatelna; 1 – zemědělská a
majetkoprávní agenda, kultura; 1 – matrika; 2 – knihovna (v průběhu roku odešla paní
Rohlová); 2 – ekonomika, účetnictví (od 1. 10. 2015 nastoupila uchazečka z úřadu
práce Ing. A. Pešová); 1 – hospodářka, mzdová účetní; 1 – správce počítačové sítě; 2 –
stavební úřad (v průběhu roku odešel Ing. M. Selingr a nastoupil Bc. R. Kramář); 1 –
sociální pracovnice; 1 – uklízečka; 1 – správce kulturního domu, správce obecního
úřadu; 1 – správce hřišť a sportovišť; 1 – krizové řízení (uchazečka o zaměstnání
z úřadu práce od 1. 12. 2015).

Dále u OÚ v roce 2015 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 20 osob, z toho 19 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu, a
předsedkyně přestupkové komise. Na dohodu o provedení práce pracovalo 100 osob, z toho 10
osob, které zajišťovaly bezpečnost na přechodech, 2 osoby, které roznášely zpravodaje, obálky atd.

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

4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková

-

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

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

-

-

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

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
mentorování – zaškolování a předávání účetních dovedností

Zástup za paní R. Řehořovou zajišťuje Ing. A. Pešová (uchazečka o zaměstnání z ÚP na dobu roku a
od 1. 10. 2015 přijata do trvalého pracovního poměru na dobu neurčitou).
Ing. Anděla Pešová

-

-

-

účetní
zpracování návrhu rozpočtu se starostou a ekonomkou obce
sestavení návrhu rozpočtu po projednání s vedením obce, radou obce
a Finančním výborem, hospodaření podle něj, včetně stanovování
zásad pro jeho sledování a způsob účtování, včetně provádění
rozpočtových opatření
kontace veškerých dokladů a faktur dle výpisu z běžného účtu, jejich
zpracování na PC a odesílání měsíčních závěrek do CSÚIS
vystavování faktur prostřednictvím KOF (kniha odeslaných faktur) dle
dodaných podkladů, včetně jejich zaúčtování a vedení knih
pohledávek
kontrola mezd po stránce účetní
kontrola nájemného u bytů a nebytů a jeho zaúčtování
zpracování a návrh PLÁNU INVENTUR MAJETKU OBCE
dotace - zpracovávání a vedení odděleného účetnictví pomocí ORJ,
ORG, UZ dle podkladů u jednotlivých dotačních titulů
vedení archivní knihy, převádění dokladů do archivu, jejich skartace

Zástup za paní Ing. A. Pešovou zajišťuje paní R. Řehořová.
Janetta Gratzová

-

-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

Zástup za pana Ing. J. Josefuse zajišťuje pan Ing. M. Selingr, Bc. Roman Kramář.
Ing. Miroslav Selingr
Bc. Roman Kramář

-

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

Zástup za pana Ing. M. Selingra, Bc. Romana Kramáře zajišťuje pan Ing. J. Josefus.
Ing. Radim Herudek

-

Bc. Helena Rohlová

-

samostatný referent
zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
technické zajištění akcí
přijímá a zpracovává informace a podklady ke zveřejnění na internetu
připravuje grafické návrhy propagačních materiálů
zpracovává podklady a informace k projektovým záměrům
vyhledává a předkládá návrhy na realizaci projektů obce
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.
zajišťování administrace projektů ve fázi přípravy, zpracování, podání,
realizace a udržitelnosti
zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
zajišťuje zveřejňování listin na písemné i elektronické Úřední desce
zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu rozvoje
obce a akčního plánu obce
zajišťuje funkci koordinátora Zdravé obce Bolatice
knihovnice
vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
podávání informací z příruční knihovny
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-

podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví
podávání informací z oblasti regionální turistiky, spojů (bus, vlak) atd.
reprografické služby, pomoc při obsluze PC

Zástup za paní Bc. H. Rohlovou zajišťuje paní Mgr. J. Štěpáníková.
Mgr. Jana Štěpáníková -

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

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

-

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

Lenka Jiříková

-

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

Alfréd Solich

-

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

-

Tomáš Sebrala

-

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

-

-

4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení
Jméno a příjmení

Kvalifikace

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařazení
(třída/stupeň)
8/9

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/11

Janetta Gratzová

ÚSO

8/10

VŠ

10/6

vyučena

2/10

Ing. Jakub Josefus

VŠ

10/5

Bc. Roman Kramář

VŠ

9/5

Anna Lasáková

SO

6/6 (poloviční úvazek)

ÚSO

8/7

Ing. Zuzana Mrovcová

VŠ

9/1

Ing. Anděla Pešová

VŠ

10/2

Bc. Helena Rohlová

VŠ

8/7

ÚSO

10/10

vyučen

5/9

VŠ

10/12

vyučen

5/12

VŠ

8/5

Ing. Radim Herudek
Lenka Jiříková

Kateřina Mrovcová

Renáta Řehořová
Tomáš Sebrala
Ing. Miroslav Selingr
Alfréd Solich
Mgr. Jana Štěpáníková

4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno
zaměstnance
Gabriela Bočková
Marcela
Bochňáková

Datum
9. 1. 2015
6. 3. 2015
11. 6. 2015
30. 10. 2015
9. 1. 2015
6. 3. 2015

Místo
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
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Název školení
Školení BOZP
Školení řidičů
Konzultační den - přestupky
Konzultační den - přestupky
Školení BOZP
Školení řidičů

17. 2. 2015
7. 4. 2015
18. 6.2015
10. 12. 2015
9. 1. 2015
6. 3. 2015
22. 5. 2015
Martin Bortlík

Kravaře
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava

5. 3. 2015 Ostrava

26. 5. 2015
24. 9. 2015
9. 1. 2015
Janetta Gratzová
6. 3. 2015
8. 10. 2015
9. 1. 2015
25. 2. 2015
6. 3. 2015
Ing. Radim
Herudek
18. 3. - 20. 3. 2015
17. 6. - 19. 6. 2015
21. 10. - 23. 10. 2015
9. 1. 2015
6. 3. 2015
16. 9. 2015
Ing. Jakub Josefus
8. 10. 2015
23. 10. 2015
19. 11. 2015
23. 10. 2015
Bc. Roman
Kramář
19. 11. 2015
9. 1. 2015
Kateřina
6. 3. 2015
Mrovcová
4. 6. 2015
9. 1. 2015
6. 3. 2015
Mgr. Herbert
12. 5. 2015
Pavera
4. 6. 2015
14. – 19. 9. 2015
Ing. Anděla
9. 1. 2015
Pešová
8. 12. 2015

Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
St. Těchanovice
Bolatice
St. Těchanovice
St. Těchanovice
Turnov
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Havířov
Klimkovice
Norsko
Bolatice
Ostrava

9. 1. 2015 Bolatice
6. 3. 2015 Bolatice
9. 4. 2015 Olomouc
Renáta Řehořová

4. 6. 2015 Ostrava
16. 6. 2015 Ostrava
20. 11. 2015 Ostrava
8. 12. 2015 Ostrava
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Porada matrikářek
Seminář evidence obyvatel
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Školení BOZP
Školení řidičů
Mimořádné události a krizové řízení
Nové vodohospodářské předpisy pro
rok 2015
Vodovody a kanalizace
Vodní hospodářství
Školení BOZP
Školení řidičů
GORDIC – spisová a archivní služba
Školení BOZP
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí I.
Školení řidičů
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí II.
Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí III.
Letní škola NSZM
Školení BOZP
Školení řidičů
Bezbariérové stavby
Porada vedoucích STÚ
Územní rozhodování
Stavební řád
Územní rozhodování
Stavební řád
Školení BOZP
Školení řidičů
GORDIC – Majetek
Školení BOZP
Školení řidičů
Konference „Knihovna pro všechny“
Kongres starostů
Vzdělávací zájezd starostů Hlučínska
Školení BOZP
Aplikace kontrolního hlášení od
GORDICU
Školení BOZP
Školení řidičů
Regulace cen v oboru vodovody a
kanalizace
Majetek obcí a PO v r. 2015
Zákon 320/2001 o finanční kontrole –
poskytování dotací
DPH - kontrolní hlášení
Aplikace kontrolního hlášení od GORDICU

9. 1. 2015
21. 1. 2015
3. 3. 2015
6. 3. 2015
12. - 13. 5. 2015
11. 11. 2015

Mgr. Jana
Štěpáníková

Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Havířov
Ostrava

Školení BOZP
Seminář „Fundraising“
RDA – nová katalogizační pravidla
Seminář „Překnížkováno“
Konference „Knihovna pro všechny“
Seminář „PR a komunikace“

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2015 – 22 112,- Kč
(v roce 2014 – 21 813,- Kč).

4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2015

2014

2013

Narození dětí

51

47

46

Uzavřená manželství v Bolaticích (místní občané)

15

16

17

- civilní

8

7

6

- církevní

7

9

11

Úmrtí občanů

48

34

32

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

8

8

13

Ověřeno podpisů na listinách

615

470

565

Ověřeno opisů listin

275

248

434

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

77

78

50

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

26

27

27

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

7

3

3

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

8

5

14

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

41

56

65

Přihlášeno osob

46

44

50

Odhlášeno osob

63

61

58

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

605

k 31. 12. 2007

4 269

3 605

664

k 31. 12. 2008

4 341

3 677

664

k 31. 12. 2009

4 351

3 682

669

k 31. 12. 2010

4 360

3 685

675

k 31. 12. 2011

4 413

3 723

690

k 31. 12. 2012

4 411

3 729

682

k 31. 12. 2013

4 417

3 733

684

Počet obyvatel
Počet obyvatel

71

k 31. 12. 2014

4 433

3 747

686

k 31. 12. 2015

4 419

3 732

687

Zpracovala: Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
Rok 2015
1

Rok 2014
1

Rok 2013
2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

1

1

1

1

Územní souhlas – celkem

20

30

20

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

12

17

16

8

13

4

Ostatní územní opatření – celkem

24

15

26

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

21
3
10

8
7
16

20
6
8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

7

9

1

3

7

7

Ohlášení – celkem

21

17

46

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

15

10

37

6

7

9

Stavební povolení – celkem

17

4

21

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

10

2

12

7

2

9

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

1

2

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

1

7

0

1

1

Veřejnoprávní smlouva – celkem

4

3

2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

3

2

2

0

0

Rozhodnutí o výjimce – celkem

3

6

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

3

2

1

3

1

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

3

4

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

4

2

0

0

2

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

5

3

9

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

1

6

1

2

3

Kolaudační souhlas – celkem

19

10

16

z toho k. ú. Bolatice

12

6

12

Územní informace – celkem

Územní rozhodnutí – celkem

72

ostatní

7

4

4

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

0

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

0

0

0

0

Ohlášení užívání – celkem

23

15

20

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

14

10

15

9

5

5

Pasport stavby – celkem

2

3

2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

2

1

1

1

1

Ostatní opatření – celkem

0

20

12

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

9

6

0

11

6

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

3

6

6

2
1
62

6
0
26

6
0
57

42

18

42

20

8

15

5

7

2

Silniční rozhodnutí – celkem

3
2
20

3
4
15

2
0
7

Přestupky a správní delikty – celkem

0

0

0

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

ROK

REKAPITULACE

2015

2014

2013

Zpracovaná podání

243

203

269

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

171

127

197

72

76

74

31

38

25

274

241

296

Ostatní korespondence
Podání celkem

Zpracoval:

Ing. Jakub Josefus

4.3.3. Knihovna

2015
14 271
3 626
6 418
720
3 507

Počet knih celkem
- z toho naučná literatura pro dospělé
- z toho krásná literatura pro dospělé
- z toho naučná literatura pro děti
- z toho krásná literatura pro děti
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ROK
2014
14 378
3 629
6 398
738
3 613

2013
14 331
3 649
6 348
720
3 616

Počet čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem

794
323
7 536
27 726

767
310
10 024
23 131

711
282
8 225
22 665

Vzdělávací akce v knihovně v roce 2015
Datum
8. 1.
8. 1.
27. 1.
29. 1.
29. 1.
6. 2.
12. 2.
26. 3.
26. 3.
26. 5.
24. 11.
18. 12.
19. 12.
23. 12.

Název

Počet dětí

Jak to chodí v knihovně I.
Jak to chodí v knihovně II.
Lekce - dobrodružné knihy
Lekce - Večerníček
Lekce - Večerníček
Lekce - dobrodružné knihy
Tvůrčí dílna - výroba valentýnských přání
Lekce - jaro a Velikonoce
Lekce - jaro a Velikonoce
Co obnáší povolání knihovnice
Lekce - Večerníček
Lekce - online katalog
Tvůrčí dílna - vánoční
Vědomostní kvíz v knihovně
Celoroční soutěž KNIHOMÁNIE

26
27
24
26
27
16
12
25
24
45
22
19
15
75

Počet
dospělých
1
1
1
1
1
1
4
1
1
6
2
1
5
36
-

Kulturní akce v knihovně v roce 2015
Datum
19. 3.
24. 3.
27. 3.
28. 4.
6. 5.
26. 5.
28. 5.
2. 10.
19. 10.
16. 12.

Název
Ocenění nejlepších čtenářů
Beseda s Milanem Zachou Kučerou - Tajné
služby a hledání pokladů
Noc s Andersenem
Beseda se záhadologem Arnoštem Vašíčkem
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
VI. pexesový turnaj
Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní otevření knihovny po rekonstrukci
Beseda s astrologem Milanem Gelnarem
Výlet do Opavy s 5.A – vítězové KNIHOMÁNIE

Počet dětí

Počet
dospělých

5

12

3
10
3
120
35
55
30
0
16

16
2
20
10
10
3
70
25
2

Zpracovala:

Mgr. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

Došlá pošta
(žádosti, sdělení)
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2015

ROK
2014

2013

1 608

1 333

1 913

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

713

512

527

1 854

1 914

1 847

3 462

3 247

3 760

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2015
Statistika za rok 2015
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

42 002
148 181
955 430
4 457 390
84,55 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Statistika za rok 2014
Unikátní
návštěvy

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

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

Celkový počet
návštěv

Počet
zobrazených
stránek

Hity

Množství
přenesených
dat

35 079
97 767
712 181
5 899 623
130,91 GB
Pozn: Statistika byla generována programem Advanced Web Statistics.
Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2015

2014

2013

2012

104

79

106

133

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2015

2014

2013

2012

190

224

171

120

Zpracoval:
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Ing. Radim Herudek

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

Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

ROK
2015

2014

2013

Divadelní představení

2

1

2

Koncerty dechové hudby

2

2

2

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

53

48

35

Zpracovala:

Gabriela Bočková

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

- Novoroční koncert
- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Myslivecký ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Ples seniorů – brejličkový
- Společenský ples ZŠ Bolatice
- Společenský ples s pochováním basy
- Hasičský ples na Borové
- Rozloučení s masopustem a pochování basy
- Dívka roku
- Borovský ples
- Maškarní ples
- Vítání občánků
- Přednáška o zdraví
- Vítání jara
- Bolatická „30“
- Bolatická „20“
- Divadelní představení Dívčí válka
- Přednáška s Radimem Uzlem
- Den Země
- Stavění májky na skanzenu
- Stavění májky na Borové
- Oslava ke Dni matek
- Kácení máje
- Kácení máje na Borové
- Myslivecké odpoledne pro děti
- Myslivecká slavnost
- Slavnostní ukončení devátých tříd základní školy
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3. července
4. července
1. srpna
2. srpna
22. srpna
29. srpna
4. září
19. září
20. září
14. - 22. září
3. října
4. října
6. října
11. října
3. listopadu
10. listopadu
13. listopadu
17. listopadu
20. listopadu
27. listopadu
28. listopadu
29. listopadu
2. prosince
6. prosince
10. prosince
13. prosince
20. prosince
23. prosince
24. prosince

- I. bolatický kvíz
- Projížďka na dračích lodích pro veřejnost
- Country festival Křeménky
- Hasičská slavnost, koncert dechové hudby
- Dožínky
- Štrasenfest na Borové
- Bolatický ART JAM
- KOBZOLFEST
- Divadelní představení Past na myši
- Evropský týden mobility
- Barevný večer
- Setkání chrámových sborů
- Dny zdraví
- Pochod za zdravím
- Den strašidel
- Setkání s jubilanty
- Krmášová zábava
- Veřejné bruslení
- Veřejné plavání
- Adventní koncert Lenky Filipové
- ChilliFest v čekárně
- Vánoční jarmark
- Kino pro seniory
- Mikulášská besídka
- Oslava 55. výročí otevření nové školy
- Školní akademie
- Oslavy 765 let od první písemné zmínky
- II. bolatický kvíz
- Zpívání koled na náměstí v Borové
Zpracovala:

4.4.

Gabriela Bočková

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

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

tel.:
fax:
e-mail:

553 671 233, 974 737 721
553 671 285
op.oo.kravare@pcr.cz

Ve svěřeném okrsku (území obce Bolatice) odpovídají za stav a úroveň ochrany veřejného
pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti policisté - pprap. Tomáš Lojška a pprap. Ondřej
Bitomský.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2015 ke spáchání 27 trestných činů a 134 přestupků.

Analýza trestných činů v rámci obce Bolatice
V obci Bolatice bylo v roce 2015 spácháno celkem 27 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 997 678,- Kč, což je o 7 trestných činů méně než v roce 2014. Z těchto trestných
činů je 19 skutků, u kterých je pachatel známý. Z celkového počtu 27 trestných činů bylo u 6 skutků
prověřováním zjištěno, že se nejedná o trestný čin.
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Analýza přestupků v rámci obce Bolatice
Bylo evidováno 134 přestupků, což je o 4 přestupky méně než v roce 2014. Do celkového počtu
přestupků byly započítány také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
v roce 2015 na území obce Bolatice, je 6. Z tohoto počtu byli 3 řidiči pod vlivem jiných návykových
látek (drog). Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Bolatice, patří pohlavní
zneužití, nebezpečné vyhrožování se zbraní, nebezpečné pronásledování a nedovolená výroba a
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu
Územního odboru Opava. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok
2015 došlo na katastrálním území obce Bolatice k 13 dopravním nehodám.
Akce na podávání alkoholu mladistvým
Na obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2015 prováděny akce, které byly zaměřeny na podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tyto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem
SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a také s Odborem sociální ochrany dětí MěÚ Kravaře. V rámci
této akce byla zkontrolována i restaurační zařízení v obci Bolatice. V těchto restauračních
zařízeních nebylo zjištěno porušení a personál byl upozorněn na sankce spojené s podáváním
alkoholických nápojů mladistvým osobám.
Bezpečnost
V průběhu konání všech kulturních a společenských akcí v obci Bolatice byla vyhlášena
bezpečnostní opatření, která měla za účel minimalizovat páchání trestných činů a přestupků na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také na úseku veřejného pořádku.
Kamerový systém obce Bolatice
V roce 2014 byl obcí Bolatice pořízen kamerový systém, který zaznamenává klíčová místa v obci.
Kamerové záznamy poskytly zcela zásadní informace při objasnění řady případů. Fungují také jako
prevence před pácháním trestné činnosti v obci Bolatice. Informace z kamerového systému jsou
neustále využívány při objasňování všech trestných činů, ale i přestupků. Takto nastavený
kamerový systém, zejména kvalita jeho záznamu a vytipovaná místa, která jsou sledována, je
obrovským přínosem pro objasňování již spáchané trestné činnosti a současně plní preventivní
charakter. Informace z kamerového systému byly dále využity i při objasňování méně závažné
trestné činnosti, jako jsou újezdy od čerpacích stanic bez zaplacení, újezdy od dopravních nehod, a
to jak na území vaší obce, tak i okolních obcí a měst.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, že ve statistice je evidentní pokles jak
spáchaných trestných činů, tak i přestupků. Za pokles nápadu trestné činnosti a přestupků vděčíme
zejména zvyšování počtu policistů na OO PČR Kravaře a jejich kvalitní práci a také kamerovému
systému obce Bolatice, který se neustále rozšiřuje. Další z faktorů, který zapříčinil pokles, je
zákonem upraven výkup kovového odpadu. Díky této úpravě došlo téměř k vymizení krádeží
kovového odpadu. Doufáme, že v následujících letech bude nadále pokračovat součinnost mezi OO
PČR Kravaře a obcí Bolatice tak, aby byl zajištěn co největší komfort občanů obce Bolatice.
pprap. Tomáš Lojška a npor. Mgr. Tomáš Martínek
Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře
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4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice
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, přičemž je v dnešní době důraz kladen na
prevenci a službu veřejnosti jako takovou. Podle § 3 písm. a) odst.1 zákona č. 553/1990 Sb.
o obecní policii, mohou strážníci městské policie na základě veřejnoprávní smlouvy působit i na
území jiných obcí. Tak tomu bylo i v případě obce Bolatice, na jejímž území působí Městská policie
Kravaře již desátým rokem. Do působnosti městské policie spadá kromě obce Bolatice také část
Borová.
Kromě toho městská policie mimo jiné přispívá i k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a kontroluje porušování pravidel silničního provozu, a to zejména neoprávněné stání
vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na
jízdních kolech, lyžích, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích atd.
K dnešnímu dni slouží u Městské policie Kravaře čtyři strážníci. Uvedený počet strážníků sice není
optimální pro řádné a efektivní plnění všech úkolů městské policie, ale odpovídá ekonomickým
možnostem Města Kravaře a pro plnění hlavních úkolů. Všichni tito strážníci vlastní všechna
příslušná osvědčení a v souladu s právními předpisy je organizován jejich výcvik a proškolování.
Přetrvávajícím problémem v Bolaticích je nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro
parkování (dvě hodiny) na parkovištích před obchodním domem na Hlučínské ulici a stání mimo
vyhrazené parkoviště u obecního úřadu. Tento problém přetrvává hlavně od zaměstnanců různých
firem, kteří zaparkují své vozidlo, jdou na směnu a po celou dobu směny blokují parkovací místa
pro nakupující. Koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 byl zaznamenán velký nárůst výše
uvedeného přestupkového jednání. Důvodem bylo rozšíření výroby v podniku LANEX a s tím
spojený nábor nových pracovníků z České republiky, Slovenska i Polska. Po důkladných kontrolách
a hlavně dořešením každého přestupku s konkrétním přestupcem se podařil určitý posun
k lepšímu.
Dalším problémem, který zhoršuje dopravní situaci v obci, je např. porušování zákazu stání na ulici
Družstevní a taktéž někteří nezodpovědní řidiči porušují dopravní značku v obci Borové na novém
náměstí, kde je stání vozidel dopravní značkou upraveno, tzn. jen s povolením obecního úřadu.
Je zřejmé, že i díky činnosti Městské policie Kravaře je v obci je vidět zlepšení a zklidnění dopravy,
a to i přesto, že strážníci vykonávají službu v rozsahu dvou hodin týdně. Jde o zkvalitnění celkové
dopravní situace v Bolaticích.
Strážníci vykonávají službu v Bolaticích výlučně v denních hodinách (po dohodě se starostou obce
Bolatice), výjimkou jsou akce zaměřené na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů
osobám mladším osmnácti let a hru osob mladších osmnácti let na výherních hracích automatech,
které se provádí v pozdních večerních a nočních hodinách především o víkendech. Tyto akce se
realizují ve spolupráci s Policií ČR a odborem sociálních věcí při MěÚ Kravaře. V uplynulém roce
byla provedena jedna výše uvedená akce.
Městská policie se snaží věnovat problémům, na které oprávněně poukazuje veřejnost a které
značnou měrou obtěžují občany obce a ruší jejich klidný a pokojný život. Kontakt strážníků
s veřejností probíhá buďto přímo - jednáním strážníků s občany v terénu, nebo nepřímo prostřednictvím starosty obce Bolatice pana Mgr. Herberta Pavery.
Představa, 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, je zcela nereálná. Jinak je však vnímána práce městské policie občany, kteří
jsou výše uvedeným chováním svých spoluobčanů omezováni. Strážníci se snaží, v rámci zákona
o obecní policii, na přijatá oznámení reagovat a v rámci svých zákonných oprávnění občanům
účinně pomoci a ochránit občany před protiprávním jednáním jiných.
Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře
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5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2014
Zpráva Krajského úřadu MSK Ostrava o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok
2014
KÚ MSK předložil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2014.
Na základě písemné žádosti ze dne 7. 5. 2014 provedla kontrolní skupina ve dnech 25. 2. – 26. 2.
2015 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2014.
Závěr:
C.1
Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2014
3.
nebyly dle § 10 odst. 3. písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
C.2
4.

Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
• Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1 172 478,20) 4,74 %
• Podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 27 089 883,55)
19,33 %
• Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
1,52 %

D. Upozornění
- upozorňují na změnu zákona č. 250/2000 Sb. účinnou od 20. 2. 2015, která zejména definuje
postup územních celků při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a - § 10d),
rozšiřuje výčet správních deliktů (§ 22a) a rovněž upravuje provádění rozpočtových opatření (§ 16
odst. 4).
5.

Doporučují věnovat zvýšenou pozornost:
- formulaci usnesení, kterým se radě obce deleguje pravomoc k provádění rozpočtových
opatření dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., tak, aby nevznikaly pochybnosti o povaze a
rozsahu tohoto usnesení,
- obsahu úplného znění závěrečného účtu, zejména upřesnit informace o tvorbě a použití
fondu a hospodaření založených právnických osob,
- změnám aktuálních právních předpisů souvisejících zejména s vedením účetnictví a
s obsahovým vymezením jednotlivých účtů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a českých
účetních standardů.

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

5.2. Kontrola připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany
Protokol o kontrole připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany provedené dne
17. 3. 2015
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Dne 17. 3. 2015 provedl kontrolní orgán, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
kontrolu organizační připravenosti jednotky požární ochrany Borová, kontrolu odborné
připravenosti jednotky požární ochrany Borová, kontrolu technické připravenosti jednotky požární
ochrany Borová, další kontrolní úkoly.
I. Zahájení kontroly
Tematická kontrola, dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. g) a h) a § 35 písm. c) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), byla zahájena dne 17. 3. 2015 dle § 5
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), na základě doručení oznámení o zahájení
kontroly ze dne 22. 2. 2015, Č.j. HSOS-1439-1/2015.
II. Kontrolní zjištění
Při kontrole připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany bylo na základě
předložených dokladů a fyzickou kontrolou zjištěno:
Jednotka SDH obce Bolatice - Borová nevykazuje z hlediska organizační, odborné ani technické
akceschopnosti žádné nedostatky, proto nejsou uložena nápravná opatření.
1. Kontrola organizační připravenosti sil a prostředků
1.1. Dokumentace o zřízení jednotky
1.2. Dokumentace o jmenování velitele jednotky § 12 písm. c) nařízení vlády č. 172 /2001 Sb.
1.3. Seznam členů jednotky se stanovením funkcí
1.4. Členové jednotky jsou starší 18-ti let § 65 odst. 2 zákona č. 133/1985
1.5. Dokumentace o výjezdech a zásazích podle § 19 písm. c) a § 20 odst. 4 vyhlášky 247/2001 Sb.
1.6. Ověření funkce ohlašovny požáru, §1 3 a § 15 nařízení vlády
1.7. Jednotka splňuje limit výjezdu pro danou kategorii jednotky § 29 odst. 1 písm. b) zákona a § 11
odst. 2 písm. b) vyhlášky
2. Kontrola odborné připravenosti sil k provedení zásahu
2.1. Prokázání odborné způsobilosti na funkci velitel a strojník § 72 odst. 1 zákona č.133/1985
a § 12 písm. d) nařízení vlády č.172/2001 Sb.
2.2. Doklady o zdravotní způsobilosti členů jednotky § 12 písm. d) nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
2.3. Zabezpečování a hrazení preventivních prohlídek podle § 29 odst. 1 písmena g) zákona
č. 133/1985Sb.
2.4. Odborná příprava jednotky
2.5. Účast členů na odborné přípravě, záznamy o provádění OP podle §72 odst. 3, zákona o PO a
§ 19
2.6. OP zahrnuje teorii, praktický výcvik tělesnou přípravu, požární sport § 72 odst. 3, zákona o PO
2.7. Materiály pro odbornou přípravu § 19 písm. d) a § 36 odst. 3 vyhlášky 247/2001 Sb.
2.8. Provádění ověření odborné přípravy členů jednotky §36 odst. 4 a §39 odst. 4 vyhlášky
247/2001 Sb.
2.9. Obsluha vybraných druhů techniky a technických prostředků § 8 vyhlášky247/2001Sb.
3. Kontrola technické připravenosti prostředků
3.1. Vybavení technikou a věcnými prostředky odpovídá dané kategorii jednotky
3.2. Jsou prováděny pravidelné kontroly technického stavu § 8 odst. 3 vyhlášky 247/2001Sb.
4. Vybavení jednotky věcnými prostředky požární ochrany a ochrannými prostředky
4.1. Kontrola úhrad nákladů za zásahy mimo území obce zřizovatele, kontrola využití finančních
příspěvků ze státního rozpočtu
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III. Závěr
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení tohoto protokolu byla fyzická prohlídka
požární zbrojnice a kontrola dokumentace prokazující odbornou a organizační akceschopnost
členů jednotky. Byla provedena kontrola kontaktů v kartě jednotky a aktualizace DHZ. Provedeno
dne 17. 3. 2015.

5.3. Kontrola na stavebním úřadu
Protokol z kontroly provedené KÚ MSK na Stavebním úřadu v Bolaticích dne 24. 3. 2015 pracovníky
KÚ MSK Ostrava
KÚ MSK předložil protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 96/10/2015 na Obecním
úřadu Bolatice, stavební úřad. Kontrola proběhla dne 24. 3. 2015 pověřenými pracovníky KÚ MSK.
Předmětem kontroly byl výkon přenesené působnosti na úseku obecního stavebního úřadu dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dle dalších souvisejících předpisů, výkon agendy dle zákona č. 11/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, (RUIAN) v rozsahu působnosti stavebního
úřadu.
Kontrolované období bylo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 19 zákona č.
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů:
4.1. Agenda stavebního úřadu dle stavebního zákona
Nenavrhuje se.
4. 2. Agenda dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nenavrhuje se.
4.3. Agenda dle zákona č. 111/2009 Sb.
Nenavrhuje se.

5.4. Kontrola vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bolatice
Protokol Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě o kontrole vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Bolatice ze dne 28. 4. 2015
Zástupci KHS MSK v Ostravě provedli dne 28. 4. 2015 kontrolu vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Bolatice. Předmětem kontroly je plnění povinností při zásobování pitnou vodou,
stanovených v § 3 odst. 2, § 4, § 5 odst. 7 a 10, a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení
s prováděcími právními předpisy – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
předpisů, a plnění povinností stanovených v §§ 3a a 31a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
Závěr:
K desinfekci vody je používán chlornan sodný. Při provedeném SZD nebylo zjištěno porušení
právních předpisů uvedených v předmětu kontroly. Pokuta nebyla uložena.

5.5. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení
Protokol Okresní správy sociálního zabezpečení Opava o kontrole č. 926/15/890 o plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a vyrozumění účastníka řízení o možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí o stanoveného nedoplatku pojistného
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Ve dnech 27. – 28. 8. 2015 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení plánovanou kontrolu
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č.
187/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období bylo od 1. 9. 2012
do 31. 7. 2015.
OSSZ Opava provedla ve dnech 27. a 28. 8. 2015 u obce Bolatice kontrolu plnění povinností podle
ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou kontrolou byl u
obce Bolatice jako plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti zjištěn za kontrolované období od 1. 9. 2012 do 31. 7. 2015 nedoplatek pojistného
v celkové výši 37 485 Kč.
Nedoplatek byl obcí Bolatice zaplacen ve výši 37 485 Kč dne 9. 9. 2015. Zdravotní pojištění bylo
zaplaceno dne 29. 9. 2015.

5.6.

Kontrola Oblastního inspektorátu práce

Protokol Oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj, Ostrava o kontrole dodržování
povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce
Oblastní inspektorát práce pro MSK a Olomoucký kraj, Ostrava provedl dne 13. 10. 2015 kontrolu
dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících
právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Kontrola byla provedena na pracovištích v sídle obce Bolatice, na hřišti ul. Opavská 131/45,
Bolatice a na pracovištích KD ul. Svobody 132/10, Bolatice.
Kontrolní zjištění:
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že jeden zaměstnanec řídil v průběhu pracovní doby dne
6. 10. 2015 a další zaměstnanec řídil v průběhu pracovní doby ve dnech 6. 10., 7. 10., 8. 10., 9. 10.
2015 osobní automobil zaměstnavatele typ Škoda Octavia, SPZ 3T7 0638 a nebyli
zaměstnavatelem seznámeni s návodem výrobce pro obsluhu tohoto osobního automobilu
(v průběhu kontroly zaměstnavatel nepředložil o seznámení zaměstnanců s návodem výrobce pro
obsluhu tohoto osobního automobilu žádnou dokumentaci).
Zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům, kteří také provádějí řízení automobilu typ Škoda Octavia,
dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, uvedené
v návodu výrobce pro obsluhu vozidla typ Škoda Octavia, které používají při své činnosti.
Zaměstnavatel o těchto informacích a pokynech nevede dokumentaci.
Zaměstnavatel tímto nedodržel povinnost mu uloženou ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona
č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Náprava:
Chybějící dokumentace byla v co nejkratší době doplněna.

5.7.

Kontrola dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice

Zápis Krajského úřadu MSK, Ostrava o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice,
provedeného ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2015
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Na základě písemné žádosti ze dne 5. 5. 2015 provedla kontrolní skupina ve dnech 12. 10. a 13. 10.
2015 dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 8. 2015, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl OÚ Bolatice.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2015 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona
č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a
o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při dílčím přezkoumání hospodaření k 31. 8. 2015 byly zjištěny:
A.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- účetnictví vedené územním celkem.
A.1.1.
Ověřením směnné smlouvy ze dne 22. 7. 2015 a účetního dokladu č. 2749 ze dne 4. 8. 2015 bylo
zjištěno, že obec nesprávně účtovala o směně pozemků (nebylo účtováno o vzájemném zúčtování
pohledávek a závazků vyplývajících ze směnné smlouvy).
Zjištěný stav není v souladu s § 36 zákona č. 563/1991 Sb., § 68 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a
Českým účetním standardem č. 709.
A.1.2
Ověřením kupní smlouvy ze dne 13. 7. 2015 a účetních dokladů č. 2544 ze dne 16. 7. 2015, č.
103801 ze dne 17. 7. 2015 a č. 1546 ze dne 25. 4. 2014 bylo zjištěno, že obec účtovala o pořízení
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pozemku v nesprávné pořizovací ceně (nebyly zaúčtovány náklady související s jeho pořízením –
např. správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady
na vyhotovení znaleckého posudku č. 18/2014 ze dne 8. 4. 2014).
Zjištěný stav není v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb. a § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
C. Upozornění
- doporučujeme upřesnit obsah úplného znění závěrečného, zejména informace týkající se
finančních vztahů k jiným rozpočtům účtu,
- upozorňujeme na obsah ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., které definuje mimo jiné
náležitosti veřejnoprávní smlouvy. V souvislosti s tím doporučujeme doplnit již uzavřené
smlouvy o chybějící údaje, zejména o povinnosti příjemce v případě jeho přeměny právní
subjektivity nebo zrušení,
- upozorňujeme na nutnost revidovat systém vnitřních směrnic v oblasti účetnictví tak, aby
reflektovaly aktuální stav právních předpisů (především týkající se majetku a oceňování
majetku reálnou hodnotou).
Poučení
Dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 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. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace
o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.
Náprava:
Odstraněné závady ze Zápisu Krajského úřadu MSK, Ostrava o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Bolatice, provedeného ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2015 do konce října 2015 byly
co nejdříve odstraněny.

5.8.

Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin

Protokol Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad o kontrole
vedení matričních knih a sbírek listin
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a ust. §
129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších přepisů, byla provedena kontrola:
Předmět kontroly:
vedení matričních knih a sbírek listin
Časový plán kontroly:
- datum a čas provedení kontroly: 3. 11. 2015, 12.00 - 14.00 hodin
- datum posledního kontrolního úkonu předcházejícího vyhotovení o kontrole: 4. 11. 2014
Vyžádané podklady:
Sbírky listin ke knize narození, manželství a úmrtí a další dokumentace týkající se matriční agendy.
Při poslední kontrole dne 04. 11. 2014 nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
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Uložení matričních tiskopisů, matričních knih a sbírky listin
Matriční tiskopisy jsou vedeny v souladu s Vyhl. MV - 151468/VS-2014 ze dne 19. 12. 2014.
Matriční knihy a sbírky listin jsou uloženy v kovových, uzamykatelných skříních, v místnosti vedle
kanceláře matriky. Sbírky listin za rok 2014 byly předány MěÚ Kravaře ve stanoveném termínu.
Kontrola zápisů v matričních knihách
Matriční knihy jsou označeny v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 207/ 2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Byly provedeny kontroly zápisů v matričních knihách:
Narození, manželství, úmrtí
Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
Dodatečné záznamy
Druhopisy matričních dokladů
Nahlížení do sbírek listin a vydávání potvrzení z nich
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke
vstupu do registrovaného partnerství
Zápisy do zvláštní matriky v Brně
Osvědčení k církevním sňatkům
Uzavření manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce
Prohlášení o přijetí druhého jména
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství)
Prohlášení o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny
Prohlášení o užívání jména nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje právo a tradice jiného
členského státu Evropské unie.
Prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě
Správní řízení ve věci povolení změny jména nebo příjmení
Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství
Závěr, rekapitulace nejzávažnějších zjištění
Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné závady,
které by měly za následek nezákonné rozhodování.
Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 19 zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad neukládá obecnímu úřadu žádná opatření k nápravě.

5.9. Veřejnoprávní kontrola za rok 2014 a průběžná veřejnoprávní kontrola
za 1. pololetí 2015 u ZŠ a MŠ Bolatice, p. o.
Protokol Ing. Jiřího Turoně, auditora a daňového poradce, Havířov - Město o provedené následné
veřejnoprávní kontrole za rok 2014 a průběžné veřejnoprávní kontrole za 1. pololetí 2015 dne 29. 9.
2015 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bolatice, p. o. v souladu
s Kontrolním řádem obce Bolatice
Ing. Jiří Turoň, auditor a daňový poradce, Havířov - Město provedl dne 29. 9. 2015 u Základní škola
a Mateřská škola Bolatice, p. o. v souladu s Kontrolním řádem obce Bolatice následnou
veřejnoprávní kontrolu za rok 2014 a průběžnou veřejnoprávní kontrolu za 1. pololetí 2015:
A. Prověření plnění nápravných opatření z minulé veřejnosprávní kontroly
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B. Následná veřejnosprávní kontrola za II. pololetí 2014
1. Výsledky hospodaření za rok 2014
2. Hospodaření s fondy
3. Kontrola provádění operací na vybraném vzorku dokladů z 2. pololetí 2014
4. Úplnost a průkaznost vedení účetnictví
C. Průběžná veřejnosprávní kontrola za I. pololetí 2015
1. Dosažené hospodářské výsledky za I. pololetí 2015 a zhodnocení majetkové a finanční
situace příspěvkové organizace
2. Kontrola provádění operací v průběhu I. pololetí 2015 na vybraném vzorku dokladů
Závěr:
Kontrolou nebylo zjištěno, že by příspěvková organizace postupovala při provádění operací
v rozporu se zákonem nebo že by postupovala neúčelně, neefektivně nebo nehospodárně.
Kontrola byla ukončena převzetím kopií účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2014 a k 30. 6.
2015 a dalších dokladů použitých při veřejnoprávní kontrole.
Nápravná opatření:
Nejsou ukládána.
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6. Další údaje o obci
6.1.

Informace o obci pro veřejnost, zapojení veřejnosti

V roce 2015 vydala obec Bolatice 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce).
Zpravodaj byl vydáván jako barevný, v některých vydáních byla obsažena i příloha (smlouvy na
odpady, smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod). Zpravodaj obdrželi občané obce
zdarma, vždy 1 ks výtisku pro rodinný dům a 1 ks výtisku pro byt v bytovém domě.
Bolatický zpravodaj je dostupný i v elektronické podobě, a to na internetových stránkách obce
http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/bolaticky-zpravodaj/.
S činností obce byli občané seznamováni také prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsních skříní
obce či internetové televize www.hlucinsko.tv.
O životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšly články v regionálních novinách (Region Opavsko,
MF Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5+2 Opavsko), řada informací o obci byla prezentována i
v Českém rozhlasu Ostrava a v dalších regionálních rádiích.
Během roku se v obci uskutečnilo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění
v obci a na kterých se občané mohli vyjádřit k projednávaným tématům a také zde mohli sdělit své
problémy (viz bod 6.3).

6.2.

Účast obce v soutěžích a průzkumech

V roce 2015 se obec Bolatice neumístila na významnějším místě v soutěžích a průzkumech.

6.3.

Akce s veřejností

11. 3. 2015

Setkání představitelů obce se spolky a organizacemi (OÚ Bolatice)

25. 3. 2015

Setkání s občany ul. Třešňová – řešení kanalizace

23. 4. 2015

Den Země v Bolaticích

25. 5. 2015

Veřejné fórum obce Bolatice

23. 6. 2015

Den bezpečnosti

9. 7. 2015

Setkání s vlastníky pozemků směrem na DB - cyklostezka

22. 9. 2015

Evropský týden mobility

5. 10. 2015

Setkání s odborníky k problematice webu obce

6. 10. 2015

Dny zdraví v Bolaticích

7. 10. 2015

Setkání s občany ul. Opavská – chodník s cyklostezkou

11. 10. 2015

Pochod za zdravím

6.4.

Spolupráce obce s dalšími subjekty

6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce
(Dožínky, Kobzolfest atd.), popř. si objednávala ubytování či stravování pro návštěvy obce
v zařízeních místních podnikatelů. K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně
prezentace na webových stránkách obce.
Místní podnikatelé podporovali akce i činnost nejen obce Bolatice, ale i spolků a organizací.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2015 patřily firmy: CONROP, s.r.o., Lanex,
a.s., LB Gastro, s.r.o., Ing. Daniel Kozel – DK1, ISOTRA, a.s., Zahradnictví Mazalovi, PETROMETAL,
s.r.o.
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6.4.2. Spolupráce se spolky
I v roce 2015 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.
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 centrum Mates GYM
Dětská organizace KONDOR
Burianky
Letečtí modeláři
Římskokatolická farnost Bolatice
Šachový klub
Chrámový sbor, schola
La Via Montante
Rodinné centrum Ježeček
Slezsko-německý spolek
Základní umělecká škola
V obci působí i oddíly basketbalu a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni v kynologickém
klubu na Albertovci. Jsou zde i skupinky sportovců, které nemají oficiální statut, jako např.
fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, stejně tak nohejbalisté. Mladí spoluobčané se
věnují jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech, ale i atletice, zejména běhu. V obci je i řada
hudebníků, kteří jsou členy jak v místních, tak i v okolních skupinách (dechovka, country, folk, rock,
metal aj.).
Rok 2015 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
- mají 155 členů, z toho 16 žen a 26 mladých hasičů
- je poloprofesionální jednotkou požární ochrany II – drží 24-hodinovou pohotovost a je vždy
připravena pomoci při požárech, povodních, větrných polomech a jiných událostech
- v roce 2015 zasahovali u 25 technických událostí a živelných pohrom, 8 požárů a 1 dopravní
nehody
- součástí SDH je i soubor Hasičské hudby
- díky dotaci byla zateplena budova hasičské zbrojnice
- jednotka bezplatně získala k užívání osobní vozidlo Škoda Fabia od HZS MSK Opava
- má družstvo mužů a nově i družstvo žen
- družstvo mužů obsadilo v Moravskoslezském poháru 3. místo, ženy se umístily na 2. místě
- členové SDH pomáhali obci při pořádání Obecního plesu jako požární hlídka, při Rozloučení
s masopustem, Cestě za pohádkou, Dožínkách a Dni strašidel
- členové SDH Bolatice odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a hasičské
zbrojnice, kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, aktivně se zapojili do Dne Země
úklidem přírody
SDH Borová
- má 115 členů, z toho 47 do 15 let
- mladší žáci - okrskové kolo hry Plamen - 1. místo; okresní kolo hry Plamen - 1. místo; okresní liga 2. místo; O pohár starosty krajského sdružení hasičů (finále okresních lig) - 1. místo
- SDH zapůjčilo obci stoly a lavice pro pořádání Dožínek
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- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, Hasičské zbrojnice v Borové i
sportovního areálu
- pro mladší žáky uspořádali výlet do Dinoparku u Vyškova a pro starší žáky dvoudenní sportovní
soustředění na požární stanici v Ostravě - Porubě
- pomáhali obci při organizaci Stavění máje na Borové, Pochodu za zdravím, aktivně se zapojili do
Dne Země úklidem sportovního areálu a jeho okolí, spolupracovali při Bolatické třicítce
- pro veřejnost uspořádali tradiční Hasičský ples, karneval, dětskou hasičskou soutěž a předvánoční
zabijačku, nově uspořádali silvestrovskou oslavu pro veřejnost
Dětská organizace KONDOR
- sídlí v budově Turistické základny (bývalá stará škola) v Bolaticích
- skládá se z oddílu Orion (36 členů), oddílu Arakis (18 členů), oddílu Nezmárek (16 členů,
přidružený oddíl se sídlem v Dolním Benešově) a Klubu přátel skupiny Vesmír (12 členů)
- oddíl Arakis
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, nepravidelné
celovíkendové akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- tábornický oddíl Orion
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, 1x měsíčně víkendová
akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- výprava do Chorvatska (10 dnů)
- XXV. výroční oheň oddílu
- Klub přátel skupiny Vesmír Bolatice
- pomoc s organizací táborů
- pomoc s organizováním obecních akcí (Pochod za zdravím, Den strašidel, Den Země atd.)
- příležitostná pomoc dle potřeb jednotlivých oddílů
- na turistické základně proběhla údržba majetku - rekonstrukce osvětlení v sociálkách, montáž
sádrokartonových podhledů, oprava vstupní předsíňky a venkovního skladu
- k poslednímu dni roku 2015 ukončila Dětská organizace KONDOR po více než 17 letech úspěšné
provozování pohostinství a předala je do rukou jiného nájemce
Klub seniorů
- má 63 členů
- schází se jednou měsíčně v klubovně hasičské zbrojnice, v létě na skanzenu
- vystupovali na mnoha akcích obce i regionu - Vítání občánků, Stavění máje, společný Den dětí a
seniorů, Dožínky, Krmášová zábava, Koledy na skanzenu atd.
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem skanzenu a jeho okolí, kde odpracovali desítky hodin
- uspořádali Brejličkový bál pro zadané i nezadané seniory naší obce
- zorganizovali Krmášovou zábavu, které se zúčastnili i přátelé z okolních vesnic a z Polska
- pořádají zájezdy pro seniory za finanční podpory obce, během roku organizují pravidelná setkání
se seniory
FK Bolatice
- organizace s největší členskou základnou, má 526 členů - tento počet zahrnuje všechny členy
z řad aktivních hráčů, funkcionářů, příznivců a především bývalých fotbalistů, kteří tvoří největší
díl členské základny
- v tabulkách skončili hráči dorostu na 1. místě, a postoupili tak do okresního přeboru, muži „B“ na
6. místě a muži „A“ na 4. místě, starší žáci obsadili v okresní soutěži 2. místo a přípravka místo 8.
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté Sportovní ples a Sportovní slavnost
- obci Bolatice zapůjčuje pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (Dožínky, různé slavnosti), s obcí
spolupracuje při Dni Země, Kácení máje, Dožínkách a Dnu strašidel
- v areálu hřiště jsou pořádány tréninkové kempy výběrů OFS Opava a další akce, zejména obecní
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- spolupracuje i s ostatními spolky a organizacemi z Bolatic: se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za
pohádkou, s SDH Bolatice při pořádání Hasičské slavnosti, se Sportovním clubem Bolatice při
Bolatické třicítce a Bolatickém triatlonu, s Volejbalovým klubem při organizaci turnajů
- je navázána aktivní spolupráce s fotbalovými kluby z družebních vesnic (Dołany, Linum)
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem areálu hřiště FK a jeho okolí
Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 80 % občanů)
- při farnosti funguje schola pod vedením sl. Heleny Kramářové; chrámový sbor, který vede p.
Patrik Vehovský; senioři se schází jednou měsíčně ve svém uskupení La Via Montante; existuje i
společenství maminek a pravidelná katecheze pro dospělé
- ze zdravotních důvodů odešel P. Radoslav Skupník a na jeho místo nastoupil P. Lesław Roman
Mazurowski, zástup vykonával P. Dominik Girašek
- o činnosti farnosti byli věřící informováni ve farním časopise Studánka
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
La Via Montante
- v překladu znamená „za radostný, povznášející křesťanský život“
- má 20 členek, které se schází 1x za měsíc na faře
- společenství je otevřeno pro všechny seniory, nemocné, handicapované, osamělé, pro ty, kteří
jsou ochotni nabídnout pomoc druhému ve chvíli, kdy ji potřebuje, pro ty, kteří chtějí a dovedou
rozdávat radost, moudrost a třeba se podělit i o vlastní zkušenosti
- cílem setkání je i vzdělávání se v různých oblastech, letos jsou to Skutky milosrdenství
- pletou obvazy pro malomocné, které se zasílají ve spolupráci s Charitou Opava např. do
Tanzánie, Ugandy a Indie
Slezsko-německý spolek Bolatice
- má 96 členů
- hlavní prioritou je udržet tradice Hlučínska a německý jazyk, k tomu využívají v recitacích a
písních zdejší spisovatele, jako A. Scholtis, J. von Eichendorff a další
- schůze výboru se konají pravidelně 1x měsíčně v upravených sklepních prostorách kulturního
domu na ul. Svobody
- ženy se schází na Kaffeeklatsch, muži na Männertreffen (povídání si, zpěv atd.)
- pro veřejnost uspořádali Den matek a Vánoční setkání, kde vystoupili se svým pěveckým sborem
Český zahrádkářský svaz
- své sídlo má na ulici Svobody – moštárna, má 58 členů
- zapojují se do masopustního a dožínkového průvodu
- pro veřejnost organizovali různé besedy, zajišťovali prodej ekohumu, na podzim moštovali
zájemcům ovoce
- pravidelně informovali občany v Bolatickém zpravodaji o nových odrůdách ovoce a zeleniny a jak
se starat o zahrádku
- aktivně se zapojili do kampaně Den Země ořezem stromů na Náplatkách, k Vyhlídce a ke
Křeménkám
- p. Petru Dudovi bylo u příležitosti jubilea 90 let předáno vyznamenání - stříbrná medaile za
zásluhy ČZS-ÚV ČZS Praha
Myslivecká společnost Křeménky
- má 28 členů, z nichž 3 jsou členové čestní
- své zázemí mají v hájence Křeménky
- členové pečují o svou honitbu, velmi výrazně přispívají ke zkvalitňování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, jejich výsadbou se aktivně zapojili do Dne Země
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- pro veřejnost uspořádali v červnu Mysliveckou slavnost a 2. ročník Mysliveckého odpoledne pro
děti – výukově zábavné odpoledne konané v areálu MS a v lese Křeménky s účastí téměř 150 dětí
- koncem července proběhl v areálu Křemének Memoriál Jitky Hromadové, v srpnu byl uspořádán
tradiční Country festival Křeménky
- rovněž se zapojili do obecních Dožínek svou účastí v průvodu a vystřelením čestné salvy, zde také
prodávali občerstvení
- na akce pořádané obcí a ostatními složkami obce půjčují stoly a lavice, pronajímají také areály
chat jak v Křeménkách, tak i v pískovně
Šachový klub
- oddíl má 26 členů, z toho 11 členů aktivních (2 aktivní mládežníci), 12 žáků neregistrovaných
- tréninky jsou skoro každý pátek v pohostinství Pod Kostelem, klubovna na OÚ slouží pro turnaje
mistrovských zápasů
- v ZŠ Bolatice byl uspořádán velikonoční a vánoční šachový turnaj (s účastí okolo 15 žáků)
- starší šachisté hráli v roce 2014/2015 Okresní soutěž, ve které obsadili 3. místo (pravidelnou
účast zde měli i mládežníci)
- v prosinci proběhla v pohostinství Pod Kostelem slavnostní schůze u příležitosti výročí 80. let od
založení klubu, kterého se zúčastnilo 25 současných i minulých členů
- aktivně se zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách
Hokejový klub
- členskou základnu tvoří 18 hráčů
- v AHL (amatérská hokejová liga) skončili na 7. místě z 22 přihlášených týmů
- aktivně se zapojili do kampaně ke Dni Země ošetřením stromků v aleji „Na Vyhlídku“
Fitness centrum MATES GYM
- hlavním důvodem provozu je motivace mladých lidí ke sportu a zdravému stylu
- má 60 registrovaných členů; neregistrovaných členů je zhruba 120, a to i z okolních vesnic
- tradičně pořádá soutěž v Bench pressu, které se zúčastňují jak členové a klienti MATES GYMU, tak
i spřátelených klubů; výtěžek této akce je poukazován domovu Klokánek v Dolním Benešově
- nejen pro své členy pořádá semináře s předními českými kulturisty a vzpěrači
Burianky
- dětský folklórní soubor má 15 dětí a 3 dospělé
- na svých vystoupeních se snaží seznámit dnešní generaci se zvyky, písněmi a tanci svých předků
- soubor vystoupil v roce 2015 na dvou akcích - Vánoční trhy v Bolaticích a na oslavách obce
u příležitosti první písemné zmínky o obci
- na přelomu roku 2015/2016 byla zahájena výroba nových krojů, jejichž podoba je konzultována
s paní PhDr. Miroslavou Suchánkovou, která je kurátorkou etnografických sbírek SZM v Opavě
Základní umělecká škola Bolatice
- je pobočkou Základní umělecké školy v Kravařích
- výuka probíhá v prostorách ZŠ Bolatice
- vyučuje se zde výuka hry na klavír, kytaru, zobcovou flétnu, keyboard a akordeon
- působí zde komorní soubor Dolce Vita
Volejbalový klub
- má své zázemí na hřišti vedle FK, je tvořen 2 smíšenými skupinami o celkovém počtu cca 30
aktivních členů
- hráči byli zapojeni do soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, kde svou účastí ve
13. ročníku 2014 - 2015 skončili ve 3. lize na konečném 6. místě ze 17 přihlášených týmů
- pro příznivce volejbalu uspořádali 1 halový turnaj pro smíšená družstva
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody
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Sportovní club Bolatice
- má 11 aktivních členů
- stěžejní akcí klubu je organizace závodu horských kol „Bolatická 30“, kterého se zúčastnilo 502
cyklistů v hlavním závodě
- přidruženého závodu pro děti se zúčastnilo okolo 100 dětí
- členové se aktivně zapojují do dění v obci, pomáhali s úklidem při Dni Země, u příležitosti Dne bez
aut uspořádali veřejnou vyjížďku a výstavku jízdních kol se servisem
Klub českých turistů
- má 40 členů
- v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), které se zúčastnilo 153 běžců a
572 chodců, mezi nimi turisté z družební vesnice Doľany, na oplátku se bolatičtí turisté v srpnu
zúčastnili Pochodu pre všetkých v Doľanech
- pro své členy uspořádali více jak 20 akcí
- aktivně se zapojili do Dne Země úpravou okolí studánky v „Důlku“
- pravidelně organizují turistické zájezdy i pro občany z Bolatic, kteří nejsou členy KČT
Stolní tenis
- má 5 družstev - Bolatice „A“ (divize), Bolatice „B“ (krajská soutěž II. třídy), Bolatice „C“ (okresní
přebor I. třídy), Bolatice „D“ (okresní přebor III. třídy) a Bolatice žáci (okresní přebor žáků II.
třídy), v nichž je 17 dospělých a 14 dětí
- žákyně ZŠ Barbora Straková bodovala na krajských turnajích v kategorii nejmladších žákyň a na
krajských přeborech skončila třetí
- největším úspěchem však byla Bářina nominace do družstva olympijských nadějí v rámci České
republiky
- pro žáky byla s podporou grantového programu obce Bolatice a Svazu stolního tenisu pořádána
řada náborových turnajů - vyvrcholením byl vánoční turnaj rodinných dvojic za podpory obce a
firmy RKL
Letečtí modeláři
- mají 14 členů (1 do 18 let, 3 do 30 let, 10 nad 30 let)
- zúčastnili se těchto akcí:
- Krížna, Slovensko
- prvotní setkání slovenských kolegů v krásném prostředí Velké Fatry s krásnými
panoramaty, 20 účastníků
- III. Modelshow Olomouc
- volné setkání pořádajícího klubu LMK Olomouc Holice
- RETROKLÁNÍ, Olomouc
- 4. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů s mezinárodní účastí
- hlavní pořadatel LMK Bolatice, největší akce evropského rozsahu
- celkem 17 účastníků (CZ, DE, SK)
- článek o akci v prestižním českém modelářském měsíčníku
- Donovaly, Slovensko
- setkání příznivců svahového létání
- Oldtimer víkend, Aeroklub Medlánky, Brno 2015
- setkání příznivců velkých větroňů na okraji moravské metropole
- LMK Bolatice byl požádán o zajištění modelářského doprovodného programu v RETRO
stylu
- Raná 2015, Slovensko
- setkání příznivců svahového létání
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Svaz chovatelů holubů
- má 8 členů
- účastní se národních i mezinárodních soutěží
- závodní sezona holubů se skládala z 20 závodů - všichni závodící chovatelé z Bolatic se umístili do
první poloviny z celkových 90 chovatelů Oblastního sdružení Opava
- závodní sezona holoubat se skládala z 5 závodů a chovatelé ZO Bolatice byli opět úspěšní
- členové se zúčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holub dvojice p. Floriána a p. Tomíčka
vyhrál dvakrát 2. cenu v kategorii Super ESO
Český svaz chovatelů včel
- sdružuje včelaře ze tří obcí (Bolatice, Dolní Benešov a Chuchelná) a po jednom včelaři z obce
Bohuslavice, Darkovičky, Kozmice a města Opavy
- celkem má 32 členů, přímo z Bolatic a Borové je 14 členů
- vlastní 349 včelstev
- výnos medu byl 4 985 kg
- členové vypomáhali pořadatelskou službou při výstavě „Život na zahradě“ na výstavišti Černá
louka v Ostravě při expozici Okresní organizace Opava
- účastnili se akcí OÚ Bolatice (Den Země, Dny zdraví, účast na Dožínkách) a MěÚ Dolní Benešov
(Vánoční trhy)
- díky dotacím z OÚ Bolatice, Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili laminátor, včelařské
klobouky pro reprezentaci spolku, včelí volně spářené matky a zadali výrobu repliky historické
knihy zápisů spolku Opattal
Rodinné centrum Ježeček
- sídlí na ul. Polní
- primárně je zaměřeno na děti do 8 let věku
- nabízí hernu pro maminky s dětmi, v letním období je přístupné dětské hřiště s prolézačkami a
pohádkovým domečkem
- pořádají akce pro děti (cvičení maminek s dětmi, výuka angličtiny metodou Helen Doron, taneční
kroužek, výtvarný kroužek Šikulka, pro děti předškolního věku byla připravena Logoškolička a
Studio předškolák, proběhly letní příměstské tábory)
- dospělí mohli využít nabídku cvičení jógy, výuku angličtiny Callanovou metodou, Dny pro zdraví
ve spolupráci s klubem jógy nebo masáže

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

6.5.

Prezentace obce na veřejnosti

Obec Bolatice se v roce 2015 nezúčastnila žádné soutěže srovnávání kvality života apod., přesto si
dokázala obec zachovat svůj pozitivní obraz jak z pohledu místních občanů, tak i z pohledu
okolních obcí, cizích občanů a návštěvníků naší obce.
Významným informačním kanálem obce jsou webové stránky www.bolatice.cz, na kterých jsou
zveřejňovány důležité informace pro občany prostřednictvím elektronické úřední desky, hlášení
místního rozhlasu, akce z obce i okolí, informace spolků a organizací, ale také zajímavosti,
soukromá inzerce občanů Bolatic a nabídky volných pracovních míst z obce i okolí.
Druhým nejvýznamnějším prostředkem pro informování občanů je Bolatický zpravodaj, který
vychází na konci každého sudého měsíce a v tištěné podobě je distribuován zdarma do všech
domácností v obci. Dalšími informačními kanály obce jsou také plakáty a pozvánky na akce
prostřednictvím plakátovacích ploch, články a inzerce v místním tisku, ale i v regionálních médiích.
Jedním z nejvýznamnějších je internetová televize www.hlucinsko.tv, na které jsou uveřejňovány
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reportáže i záznamy z velkého množství společenských, kulturních a sportovních akcí nejen z obce
Bolatice, ale také z celého regionu Hlučínska.
Velice úspěšně jsou veřejností vnímány kulturní a společenské akce, které pořádá obec či spolky a
organizace. Jedná se především o Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění máje,
Country festival, Dožínky, Barevný večer atd.
Obec prezentovaly také spolky a organizace (mezi nejvýznamnější patří taneční mužský soubor
Bobři, aktivní seniorky a další), ale reprezentovali ji i úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, sportovci
věnující se voltiži či atletice atd.).

6.6.

Projekty obce Bolatice

V roce 2015 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Zemní vodojem Bolatice - rekonstrukce (žádosti nebylo vyhověno)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- Přístavba MŠ Borová (žádosti nebylo vyhověno)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- B.j. 6 PB-VB Bolatice (obec získala dotaci ve výši 3,300 mil. Kč dle RoPD)
Státní fond životního prostředí ČR (OPŽP)
- Bytový dům se sociálními byty - zateplení drážní budovy (obec získala dotaci 1,173 mil. Kč dle
RoPD)
- Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích IV. (obec získala dotaci 0,400
mil. Kč dle RoPD)
- Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích V. (žádosti nebylo vyhověno)
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
- Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích (žádosti nebylo vyhověno)
Státní fond dopravní infrastruktury
- Chodník ul. Nádražní - stavební úpravy (žádosti nebylo vyhověno)
- Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, I. etapa (obec získala dotaci 1,609 mil.
Kč dle RoPD)

6.7.

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

Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2014/2015
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 2014/2015 celkem 401 žáků v 18 třídách, MŠ navštěvovalo 168
dětí v sedmi odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 100 žáků ve čtyřech odděleních a školní
jídelna vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní školy, mateřské školy, zaměstnance
zařízení i cizí strávníky.
40 žáků splnilo povinnou školní docházku, z toho jedna žákyně ukončila docházku v 8. ročníku.
K dalšímu studiu bylo přijato: na gymnázium 7 žáků, na střední odborné školy 23 žáků, na 4-leté
obory s maturitou byli přijati 2 žáci a na 3-leté učební obory 8 žáků. Jedna žákyně 7. třídy byla
přijata ke studiu na 6-letém gymnáziu.
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Péče o žáky se specifickými poruchami učení je zajištěna dyslektickými asistenty a asistenty
pedagoga. V letošním školním roce bylo evidováno 27 integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními
učiteli a zákonnými zástupci bylo v tomto školním roce v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a
výukovými problémy vyšetřeno v pedagogicko-psychologických poradnách celkem 33 žáků.
Nedílnou součástí práce všech pedagogů je výchovné působení na žáky a zajištění preventivních
opatření. Vážným problémem ve škole je šikana, se kterou se setkáváme již v nižších ročnících. Je
nutné věnovat se tomuto problému, všímat si vzájemného chování a vztahů ve třídě,
spolupracovat s rodiči. Velmi vážným problémem se v současnosti stala kyberšikana, i s ní jsme se
bohužel na naší škole setkali. Rozhodli jsme se věnovat tomuto tématu větší pozornost, uspořádali
jsme besedu pro žáky 5. ročníku právě na toto téma. Žáci 9. ročníku besedovali s příslušníky
Městské policie v Opavě na téma trestní a přestupkové právo. Vztahy žáků jsme se snažili mimo
jiné řešit s odborníky zajištěním preventivního programu „Buď OK“. Lekce probíhaly průběžně
během 2. pololetí ve 3. a 5. ročníku.

a) Základní škola
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro
všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro
veřejnost zpřístupněno na internetových stránkách a v kanceláři školy. Na základě pokynů MŠMT
byl vzdělávací program k 1. září 2013 upraven tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem MŠMT. Úpravy se týkají hlavně zavedení výuky druhého cizího jazyka formou
povinného předmětu a zavedení výuky křesťanské výchovy jako volitelného předmětu. Žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které
pro ně byly vypracovány s ohledem na doporučení v odborných posudcích.
Ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků.
Na ZŠ byly ve školním roce 2014/2015 realizovány tyto projekty:
PROJEKT COMENIUS – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL
Naše škola uspěla s žádostí o grant v období 2013 - 2015. Název projektu je „Pracovní příležitosti
v Evropě“. Do projektu je zapojeno celkem šest škol z různých evropských zemí. Zapojené školy
během dvou let úzce spolupracují, a to jak elektronickou cestou, tak formou setkávání se na
jednotlivých partnerských školách. V tomto období se na projektu podílí těchto šest škol:
- Schule Altstadt Grund - und Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg (Německo)
- Colegio Publico Los Llanos (Španělsko)
- 2nd Gymnasium of Aspropyrgos (Řecko)
- Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Rudach - Szkola Potdstawowa im Jana III Sobieskiego
w Rudach (Polsko)
- Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace
- Brückenschule, Neue Mittelschule der Stadt Wien (Rakousko)
Projekt ve školním roce 2014/2015 plynule navázal na předchozí spolupráci a v průběhu roku se
uskutečnila další tři setkání v partnerských školách v Polsku, Řecku a Německu. Do Polska se
společně se dvěma učiteli vypravilo deset našich žáků. V průběhu jednoho týdne spolupracovali na
projektových aktivitách a komunikačních schopnostech v anglickém jazyce. Během února navštívili
pedagogové řecké městečko Aspropyrgos, kde byla hlavní náplní evaluace projektových aktivit a
plánování závěrečného setkání a slavnostního zakončení projektu. Na tuto aktivitu jsme bohužel
po dohodě všech partnerů cestovali bez našich žáků, zejména v reakci na složitou situaci a
podmínky v řecké metropoli. V obou těchto mobilitách jsme se věnovali mapování pracovních
příležitostí v hostitelských zemích a navštívili jsme podniky z různých oblastí. V červnu se
v německém městě Rendsburg setkali zástupci naší školy s učiteli a žáky škol z Řecka, Rakouska,
Španělska, Polska, Německa. Díky projektu mohli naši žáci vycestovat do zahraničních škol, nalézt
nové přátele při společných aktivitách a zdokonalit se jak v anglickém, tak německém jazyce.
Celková získaná dotace pro naši školu činila 20 000 EUR (cca 540 000 Kč).
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CHYTŘÍ POMOCNÍCI VE VÝUCE ANEB VYUŽÍVÁME ICT JEDNODUŠE A KREATIVNĚ
Naše základní škola je již poměrně dobře vybavena informačními a komunikačními technologiemi
(ICT). To se však dosud neprojevovalo v jejich efektivním využívání a dostatečné integraci ICT ze
strany pedagogů směrem do výuky. Tento projekt probíhal od října 2014 (konec je plánován
na 29. 9. 2015) a kladl si za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT
pracovníky naší základní školy. Dále poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a
technické podpory bylo dosaženo zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Pozornost byla rovněž věnována důkladné evaluaci, která umožní zmapování potřeb pedagogů.
Výrazným prvkem bylo také aktivní zapojení mentorů do práce s cílovou skupinou.
Aktivity byly realizovány v unikátním spojení Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě, která zajišťovala zejména odbornou garanci a vzdělávací kurzy pro pedagogy,
a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, která nabízela především metodickou a
technickou podporu v oblasti ICT. Do projektu se zapojilo 20 pedagogických pracovníků školy, kteří
během školního roku prošli celkem čtyřmi školeními. Školení byla rozdělena dle aprobací
jednotlivých kantorů tak, aby byla obsahově shodná s vyučovaným předmětem na škole. Projekt
byl podpořen nákupem nových počítačů, výukových programů a příslušenstvím, rovněž byla po
celé škole vybudována bezdrátová síť WI-FI.
Celková získaná a využitá dotace pro naši školu činila přes 700 000 Kč.
ZKVALITNĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem je
rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím
modernizace systémů počátečního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení. Projekt spočíval v podpoře jazykových znalostí učitelů naší základní školy.
V průběhu letních prázdnin vycestovalo celkem devět učitelů naší školy na intenzivní čtrnáctidenní
jazykový kurz anglického jazyka. Podmínkou bylo, že kurz musí trvat nejméně deset pracovních
dnů a musí probíhat v zemi, kde je angličtina úředním jazykem. Rovněž bylo potřeba získat
certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Z naší strany byla výuka podpořena i výběrem ubytování,
protože učitelé nebyli ubytováni na hotelu, ale v hostitelských rodinách, kde probíhala výuka
v praxi. O schválení žádosti na tento projekt jsme se dozvěděli až v průběhu letních prázdnin (8. 7.
2015), proto byl čas na přípravu velice krátký, ale bez větších obtíží se nám kurzy pro pedagogy
podařilo realizovat v plném rozsahu a za splnění všech podmínek.
Celková získaná dotace pro naši školu činila 986 000 Kč.
PROJEKTY S FIRMOU AKZO NOBEL, ARCELOR MITTAL A SLEZSKO-NĚMECKÝM SPOLKEM
V průběhu roku byly realizovány projekty se soukromými subjekty a organizacemi, které přispívají
na vybavení naší školy následovně:
Akzo Nobel, realizace hudební třídy v celkové hodnotě – 75 000 Kč
Arcelor Mittal, obnova dopravního hřiště, nákup dopravních značek – 25 000 Kč
Slezsko-německý spolek, příspěvek na učební pomůcky – 20 000 Kč
OVOCE DO ŠKOL
Po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně v rámci projektu jednou měsíčně zdarma balíček
ovoce a zeleniny. Firma, která se na projektu podílela, připravila pro žáky v únoru také velmi
pěknou prezentaci s ochutnávkou.
MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALU 2014
Tradičně v listopadu se v hale základní školy konal již 4. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň
základních škol. Turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti
sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice. V letošním ročníku jsme evidovali celkem
osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín Rovniny, Dolní Benešov,
Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice. Titul ŠKOLNÍ MISTR
HLUČÍNSKA 2014 vybojovala ZŠ Oldřišov a stala se tak v pořadí čtvrtým vítězem této soutěže.
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Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování v duchu fair play.
Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu turnaje byly sledovány a
hodnoceny projevy jednotlivých hráčů, trenérů nebo celých týmů. Ke sportování a turnaji patří
čestný sportovní boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. Podporována byla hra bez
agresivity, podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku zastavit jakékoliv projevy
hrubosti a agresivity. Také byly připraveny červené unfair karty, které ani v letošním ročníku
nebyly použity.
ŽÁKOVSKÁ VÝMĚNA
Spolupráce mezi naší školou, německou školou v Rendsburgu a polskou školou v Rudách trvá již od
roku 2000. Výměnných pobytů se účastní zpravidla deset žáků a dva kantoři a jsou realizovány
jednou ročně vždy v jiné zemi. V tomto školním roce probíhalo setkání v polských Rudách
v termínu 21. - 27. září 2014. Žáky na této výměně doprovázela již tradičně paní učitelka Franková
a s ní paní učitelka Dominiková.
KDO KOMPOSTUJE, NEZLOBÍ
Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí – environmentální výchovu a úspěšně pokračuje
čtvrtým rokem. Má pozitivní ohlas u žáků i ostatních pracovníků školy. Žáci se rychle naučili
využívat košů na bioodpad, a třídí tak všechny odpady do připravených nádob (sběrový papír,
ostatní papír, plasty).
TÝDEN MOBILITY
Tento projekt pořádá obec Bolatice. Účastní se ho rovněž děti MŠ a žáci ZŠ spolu se svými učiteli i
rodiči. Projekt je zaměřen na tyto aktivity:
Sledování četnosti průjezdu aut obcí - zapojili se žáci 9. ročníku
Besedy vedení obce s žáky - třídění odpadů, čistota ovzduší, bezpečnost v obci
Bezpečně do školy - žáci 5. ročníku řeší bezpečnou cestu do školy
Malování na asfalt - zapojení dětí MŠ a mladších žáků
Koloběžkové a in-line závody - určeny pro všechny zájemce
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Celkem žáci ZŠ a MŠ nasbírali v 1. a 2. kole soutěže 44 745 kg starého papíru, což je o osm tun více
než v loňském roce. Všichni sběrači byli za velkou snahu odměněni a vítězné třídy měly navíc den
ředitelského volna na společnou třídní akci a s finančním přispěním obce Bolatice podnikly výlet do
Buly arény v Kravařích.
RECYKLOHRANÍ
Škola pokračuje v realizaci recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.
Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Koordinátorem projektu je
paní učitelka Mgr. Alena Návratová.
DEN ZDRAVÍ
Začátkem října se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD Bolatice velice zajímavé akce v rámci DNE
ZDRAVÍ, kterou pořádá každoročně obec Bolatice. Obohatili tak své znalosti o funkcích lidského
organismu a o důležitosti prevence při výskytu možných chorob.
Následně si žáci nižšího stupně zpestřili výuku projektovým dnem, který se nazýval „Den zdraví“.
Na jednotlivých stanovištích ve třídách a školní tělocvičně měli žáci možnost diskutovat
o návykových látkách, třídili odpad, vyzkoušeli si být na chvíli nevidomými a zabývali se dalšími
tématy, která se týkají zdraví. Děti z pátých tříd připravily pro ostatní chutné a zdravé pohoštění.
Projekt probíhá již třetím rokem, svědčí to o velkém zájmu žáků a pozitivním hodnocení této akce
pedagogickými pracovníky.
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DEN BEZPEČNOSTI
V úterý 23. 6. 2015 se škola a prostory víceúčelového hřiště zaplnily netradičními návštěvníky.
V rámci Dne bezpečnosti nás navštívily složky integrovaného záchranného systému. Žáci celé školy
se od 9:00 hod. zajímali o práci záchranářů a kladli jim zvědavé dotazy. Pro žáky byla připravena
různá vozidla policistů, hasičů a záchranné služby. Záchranáři předvedli svůj um a zdatnost, velice
ochotně žákům odpovídali na jejich zvídavé dotazy a předváděli své běžné činnosti. Děti měly
možnost vyzkoušet některé činnosti záchranářů na vlastní kůži. Žáci se dále bezpečně projeli na
koloběžkách pod bedlivým dohledem pracovníků BESIPu a dostali drobné upomínkové předměty.
Dalšími aktivitami pro žáky byl např. lyžařsko-snowboardový kurz, kurz plavání, beseda o Japonsku,
setkání generací, charitativní a duchovní činnost, různé besídky pro rodiče, oslavy Dne dětí apod.

Výsledky soutěží a olympiád pro žáky
Žáci se zúčastnili i soutěží v okresních kolech, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků:
Zapojili se do těchto soutěží:
Olympiáda z dějepisu
Matematická soutěž KLOKAN
Olympiáda z jazyka českého
Matematická olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu
Zahrádkářská soutěž
Biologická olympiáda
Šachový turnaj
Olympiáda z jazyka anglického
Eurorebus
Recitační soutěž

I v tomto roce byl jednoznačně nejúspěšnějším žákem školy ve vědomostních soutěžích žák 8.B
třídy Marek Zajíček. Největším úspěchem bylo 2. místo v okresním kole Biologické olympiády a
postup do krajského kola, kde Marek obsadil celkové 3. místo. Marek uspěl i v jiném „oboru“, když
dokázal vyhrát okresní kolo Dějepisné olympiády v Opavě a postoupil do krajského kola. Marek se
na soutěž velmi pečlivě připravoval a v silné konkurenci velmi dobře reprezentoval naši školu.
V okresní Zahrádkářské soutěži se umístil na výborném 4. místě.
Eurorebus (aneb škola hrou s Českou spořitelnou)
Na začátku školního roku se všechny třídy vyššího stupně naší školy zapojily do soutěže Eurorebus,
které se každoročně účastní třídy z celé ČR. Eurorebus prověří znalosti žáků z mnoha oborů, ale
nejvíce ze zeměpisu. Všechna školní kola žáci dělají přes počítač. Asi v půlce března jsou úspěšným
třídám poslány pozvánky do krajského kola v příslušném kraji. Krajů je sice 14, ale Eurorebus musel
kvůli velké účasti v Moravskoslezském kraji přidat ještě jedno místo konání a to tak, že se krajské
kolo koná v Ostravě i v Opavě. Během dubna se postupně konají všechna krajská kola. Letos se pro
naši školu uskutečnilo 19. 4. v Opavě, kde žáky rozdělili do příslušných kategorií. Jen nejlepší
v jednotlivých kategoriích postoupili do celostátního finále – a nám se to povedlo! V pondělí 15. 6.
naši žáci s paní učitelkou Frankovou vyráželi na celostátní finále soutěže směr Praha. V konkurenci
nejlepších škol a víceletých gymnázií se jim podařila obsadit následující místa: tým 7.A ve složení
Šimon Plaskura, Josef Šimeček a Jakub Schiedek obsadil celkové 12. místo v republice (z 55
týmů).
Družstvo 8.A ve složení Michael Ceplý, Michal Krettek a Tereza Moravcová obsadilo konečné 31.
místo (z 55). V jednotlivcích vybojoval 28. místo Michael Ceplý.
Mezi všemi školami a gymnázii v republice obsadila naše škola 31. místo, což je opravdový
úspěch!!!
Školský turnaj ve florbalu – Think blue cup
Florbalistům ze 4. a 5. tříd se před Vánocemi podařil velký úspěch, když dokázali vyhrát okresní
kolo turnaje s názvem „ŠKOLSKÝ POHÁR ČP“. Zajistili si tak účast v krajském finále. Toto finále se
odehrálo v Kopřivnici. V turnaji se utkalo 10 nejlepších mužstev z Moravskoslezského kraje. I když
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se žákům po tuhém boji nepodařilo postoupit ze skupiny a obsadili tak dělené 5. – 6. místo
v Moravskoslezském kraji, velice dobře reprezentovali naši školu a zažili hodně zajímavých
sportovních zážitků.

Zájmová činnost pro žáky
Pro žáky byly organizovány tyto zájmové kroužky:
Angličtina pro 2. třídu
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová
Angličtina pro 2. třídu
Mgr. Marta Brandysová
Angličtina pro 1. třídu
Mgr. Věra Šafarčíková
Angličtina pro 1. třídu
Mgr. Lucie Migotová
Angličtina pro 1. třídu
Mgr. Gabriela Elblová
Angličtina pro 6. třídu
Ing. Eva Dřevjaná
Výtvarný
Bc. Šárka Gargošová
Vaření
Bc. Šárka Gargošová
Čeština pro třeťáky
Mgr. Markéta Wránová
Matematický klub
Mgr. Markéta Wránová
Keramika
Mgr. Gabriela Elblová
Biologické praktikum
Mgr. Kamila Dominiková
Hudební
Mgr. Věra Güntherová
Bohoušek – sbor
Mgr. et Bc. Michaela Bumbová
Žurnalistický
Mgr. Ivana Kramářová
Turistický klub
Mgr. Markéta Wránová
Dopravní
Mgr. Pavel Pavera
Kadeřnický kroužek
Mgr. Petra Blokeschová
Badminton
Pavel Koch
Sportovní
Mgr. Jana Halfarová
Šachy
Mgr. Pavel Pavera
Florbal
Adam Wollný
Florbal
Mgr. David Neuvald
Basketbal
Karel Ostárek
Zároveň mají žáci možnost navštěvovat i kroužky, které nespadají přímo pod záštitu školy, ale jsou
určeny pro její žáky. Jednalo se o zájmovou činnost pořádanou CVČ Kravaře nebo spolky, například
taneční kroužek, horolezecký kroužek, zumba aj.

b) Školní družina (ŠD)
Součástí školského výchovně-vzdělávacího systému je školní družina, která zabezpečuje žákům
náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či
do jiných zájmových aktivit. V Bolaticích má školní družina dlouholetou tradici a plní významnou
úlohu na 1. stupni ZŠ. V tomto zařízení se děti mladšího školního věku seznamují s bohatou škálou
zájmových aktivit. Program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi plánovaly a
realizovaly takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci naplňovat jejich
potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd.
Ve školním roce 2014/2015 bylo zapsáno ve školní družině v Bolaticích 100 dětí, které byly
rozděleny do 4 oddělení.
V 1. oddělení pracovala Marcela Halfarová s celoročním projektem Začít spolu, v 2. odd. Petra
Ballarinová s projektem Vyplouváme, v 3. odd. Bc. Zuzana Klöslová a ve 4. odd. Marta Antošová.
Tyto dvě třídy čerpaly z projektu Kluci a holky z jedné družiny.
Ve ŠD se děti učily mimo jiné odpočívat a relaxovat, rozvíjely své zájmové dovednosti a schopnosti.
Základem všech těchto činností je hra, která tvoří základní témata i metody celého programu ŠD.
Již tradiční akcí ŠD se stalo „Vítání prvňáčků“, které se uskutečnilo na sklonku měsíce září.
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c) Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ (170 dětí), stravování žáků ZŠ
(průměrně 250 obědů) a zaměstnanců organizace (průměrný počet 60 obědů). V doplňkové
činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ – v průměru 65).
Prostřednictvím školní jídelny je rovněž zajištěn pitný režim pro děti, které navštěvují školní
družinu, a pro děti mateřské školy při pobytu ve škole nebo na školní zahradě. Pracovnice školní
kuchyně se také podílely na zajišťování některých akcí školy nebo akcí pořádaných obcí Bolatice
(Společenský ples, Dětský den, Den zdraví). Ze sponzorských darů dodavatelů potravin jsou dětem
připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo Dni dětí.

d) Mateřská škola (MŠ)
V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 170 dětí (25 dětí v MŠ
Borová), do ZŠ odešlo 59 dětí, 11 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti
rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. Dvě děti byly vedeny jako integrované
a byl pro ně vypracován individuálně vzdělávací plán. Paní učitelky spolupracovaly s rodiči a SPC
pro vady řeči v Opavě.
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek.
K 1. září 2014 se po mateřské dovolené vrátila pí uč. Lucie Baránková, pí uč. Monika Spruchová
odešla do Dolního Benešova. O úklid a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání je uspořádán do 5 integrovaných bloků, z kterých
vychází učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích programů (TVP).
TVP jsou otevřené dokumenty, které respektují věk a možnosti dětí. V průběhu roku jsou podle
potřeby doplňovány a upravovány.
Snažíme se odbourat učení předáváním hotových informací, zařazujeme proto co nejvíce prvky
prožitkového učení, tvořivé dramatiky, metody pozorování a pokusů.
Využíváme toho, že jsme vesnická MŠ a děti mohou hodně času trávit v přírodě.
Hospodaření školy v roce 2014
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2014 byly ve výši 29 380 639,41 Kč, celkové náklady pak měla škola
ve výši 29 224 248,64 Kč.
Výnosy školy tvořil příspěvek obce v celkové výši 2 659 000 Kč, příspěvek státu 22 738 260 Kč a
z vlastní činnosti školy 3 983 379,41 Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 činil 156 390,77 Kč, byl přerozdělen takto:
Fond odměn - 50 000 Kč a Fond rezervní - 106 390,77 Kč.
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6.8.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2015

Stolní tenis
Bára Straková - dostala se do týmu talentované olympijské mládeže a zúčastnila se prezentace ve
Vlašimi - olympijské setkání.

Hasičský sport
Družstvo malých borovských hasičů
- 2. místo družstva mladších žáků v okresní lize
- 1. místo družstva mladších žáků ve hře Plamen v okrskovém i okresním kole
- 1. místo družstva mladších žáků ve hře Plamen v Kobeřicích
- 2. místo družstva mladších žáků v pohárové soutěži v Bolaticích
- 3. místo družstva starších žáků v okresní lize mládeže v Malých Hošticích
- 2. místo družstva starších žáků v okresní lize mládeže v Borové
Družstvo - bolatičtí hasiči
- 3. místo mužů v celkovém hodnocení v soutěži Moravskoslezského poháru
Družstvo - bolatické hasičky
- 1. místo družstva žen v soutěži Moravskoslezského poháru v Bolaticích
- 2. místo družstva žen v celkovém hodnocení v soutěži Moravskoslezského poháru

Voltiž
Týmy:
Členkami juniorského týmu byly Kateřina Kocurová a Nella Stříbná.
Tento tým se stal již poněkolikáté mistrem ČR, letos se tak stalo na MČR ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Za dětské skupiny 1 a 2 soutěžily Regína Řehánková z Bolatic, Ema a Lea Tlachovy.
Naše nejmladší skupiny nadšeně bojovaly po celé republice a téměř vždy se umístily na stupních
vítězů, zejména pak tým starších dětí v dětských kategoriích.
Jednotlivci:
Kateřina Kocurová soutěžila v jednotlivcích v kategorii Junior A. V této kategorii se stala první
vicemistryní ČR ve voltiži. Byla členem týmu pro MS juniorů.
Nella Stříbná soutěžila v jednotlivcích v kategorii Junior B. V této kategorii se stala první
vicemistryní ČR ve voltiži. Byla členem týmu pro MS juniorů.
Veronika Nováková soutěžila v jednotlivcích v seniorské kategorii. Na MČR obsadila čtvrté místo.
Veronika je také lonžérkou koně Aquarise.

Atletika
Vojta Kolarčík – běh (sprint)
- Halové akademické mistrovsví ČR
- Halové mistrovství ČR mužů
- Mistrovství ČR do 22 let na dráze
- Mistrovství republiky družstev

1. místo (60 m)
6:96 s
4. místo (60 m)
6:85 s – mužský okresní rekord
6. místo (100 m)
10:85 s
2. místo (SSK Vítkovice)
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2015

Hospodaření obce Bolatice za rok 2015
OdPa

Položka

1014
2143
2212

Výdaje
Schválený
rozpočet

Název
Ozdrav. hospod. zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež. pozem. komunikací
chodníky
Provoz veř. silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Záležitosti vodních toků - hráze
Základní škola
Ostatní záležitosti vzdělávání
Činnosti knihovnické
Obnova a zachování kult. památek
Činnost regist. církví a náboženství
Rozhlas
Ost. zálež. sděl. prostředků zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře - kult. dům
Ostatní zálež. kultury v obci
Sportovní zařízení v obci
Ostatní tělových. činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost - koupaliště
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Ostatní rozvoj bydlení - půjčky FRB II.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
Sběr a svoz komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Osobní asist., pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minul. let
Ostatní činnosti

2219
2221
2310
2321
2339
3113
3299
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3639
3719
3722
3729
3745
4351
4359
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

Výdaje 2015 celkem
Tř. 9

8124
8124
8124

Splátky kons. úvěru - rekonstr. ZŠ
Splátky inv. FVE a další INV
Splátky úvěrů na zametací stroj HAKO
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Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2015

110 000,00
640 000,00
6 980 000,00

110 000,00
640 000,00
7 580 000,00

98 075,40
191 002,80
6 774 839,38

5 270 000,00
190 000,00
1 820 000,00
5 181 000,00
250 000,00
6 253 000,00
170 000,00
1 343 000,00
350 000,00
350 000,00
135 000,00

7 679 000,00
190 000,00
2 420 000,00
5 181 000,00
250 000,00
7 444 073,00
170 000,00
1 243 000,00
350 000,00
500 000,00
135 000,00

4 149 381,56
150 786,00
2 200 225,74
4 662 389,78
67 465,16
6 617 143,45
20 154,40
1 195 354,76
122 347,67
250 000,00
90 944,74

200 000,00
1 310 000,00
1 665 000,00
1 215 000,00
5 000,00
1 045 000,00
1 137 000,00
260 000,00
535 000,00
1 850 000,00
500 000,00
1 360 000,00
890 000,00
1 280 000,00
80 000,00
2 310 000,00
1 190 000,00
2 100 000,00

200 000,00
1 310 000,00
1 665 000,00
1 215 000,00
5 000,00
1 145 000,00
1 176 000,00
260 000,00
535 000,00
2 900 000,00
500 000,00
1 360 000,00
590 000,00
10 320 000,00
80 000,00
2 710 000,00
790 000,00
2 300 000,00

132 890,00
1 024 689,08
1 519 117,13
498 218,45
3 000,00
1 095 110,75
1 012 139,93
220 409,55
362 333,89
2 891 725,28
500 000,00
1 246 892,14
429 849,78
9 206 652,83
0,00
2 684 660,00
671 469,30
2 097 206,00

322 000,00
160 000,00
780 000,00
3 386 000,00
2 100 000,00
6 568 000,00
600 000,00
210 000,00
3 250 000,00
2 350 000,00
23 000,00
1 101 000,00

322 000,00
160 000,00
780 000,00
4 107 000,00
2 100 000,00
6 775 189,00
600 000,00
210 000,00
8 400 000,00
2 608 000,00
23 000,00
2 172 091,96

291 149,72
121 000,00
740 359,00
3 176 490,01
1 991 370,67
6 435 510,01
474 334,96
180 936,00
8 288 174,00
1 984 653,40
22 965,00
180 354,80

68 824 000,00

91 210 353,96

76 073 772,52

1 364 000,00
1 140 000,00
1 000 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 000 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 000 000,00

8124
8124
8124

Splátky úvěru refin. na INV u nádraží
Splátky úvěru na ekologické hřiště
Splátky úvěru na kompostéry a zeleň

Splátky úvěrů v r. 2015 celkem
8115
8115
8115
8115
8115

1 500 000,00
2 400 000,00
3 000 000,00

1 500 000,00
2 400 000,00
3 000 000,00

1 500 000,00
2 400 000,00
3 000 000,00

10 404 000,00

10 404 000,00

10 404 000,00

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

90,25
11 595 303,18
504 945,79
201 715,91
336 976,79

Zůstatky na účtech celkem

12 639 031,92

Výdaje 2015 + konečný stav

OdPa Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1351
1355
1361
1511
2460
4112
4113
4116
4122
4129
4213
4216
1019
2143
2212
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3699
3722

79 228 000,00 101 614 353,96
Příjmy
Schválený
rozpočet

Název
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
Daň z příjmů právn. osob
Daň z příjmů právn. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Odvod loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjček
Neinvestiční př. dotace ze SR
Neinvestiční transf. ze státních fondů
Ostatní neinv. transf. ze st. rozpočtů
Neinv. transf. od krajů - hasiči, Úz. plán
Ostatní neinv. transf. od rozp. území
Invest. transfery přijaté ze stát. fondů
Ostatní inv. př. transf. ze SR
Ostatní zemědělská a potrav. činnost
Cestovní ruch
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda-vodné
Odvádění a čištění odpadních vodstočné
Základní školy
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ost. záležitosti sděl. prostř. - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost-koupaliště
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ost. zál. bydlení, kom. služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
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Upravený
rozpočet

99 116 804,44

Skutečnost
k 31. 12. 2015

9 600 000,00
250 000,00
1 100 000,00
10 500 000,00
1 100 000,00
19 500 000,00
5 000,00
65 000,00
5 000,00
150 000,00
100 000,00
250 000,00
1 900 000,00
490 000,00
2 413 000,00
0,00
150 000,00
180 000,00
0,00
0,00
2 542 000,00
50 000,00
5 000,00
0,00
20 000,00
3 250 000,00

9 600 000,00
350 000,00
1 100 000,00
10 500 000,00
1 358 000,00
19 500 000,00
5 000,00
65 000,00
5 000,00
180 000,00
150 000,00
250 000,00
1 900 000,00
490 000,00
2 413 000,00
1 350 000,00
1 448 262,00
180 000,00
4 000,00
67 750,00
6 490 660,00
50 000,00
5 000,00
6 620,00
20 000,00
3 250 000,00

9 727 776,72
696 535,01
1 147 665,53
10 504 920,72
1 357 550,00
20 425 623,63
4 000,00
61 650,00
5 000,00
180 110,74
145 686,90
228 244,00
1 983 324,62
488 898,20
2 413 100,00
569 907,00
1 448 262,00
175 000,00
4 000,00
67 746,14
4 847 475,93
58 798,00
4 300,00
6 620,00
14 568,00
3 509 971,66

4 250 000,00
200 000,00
60 000,00
2 000,00
25 000,00
270 000,00
310 000,00
70 000,00
181 000,00
340 000,00
600 000,00
960 000,00
20 000,00
4 050 000,00
100 000,00
1 400 000,00

4 250 000,00
200 000,00
60 000,00
2 000,00
25 000,00
270 000,00
360 000,00
70 000,00
181 000,00
374 000,00
600 000,00
1 100 000,00
20 000,00
10 400 000,00
100 000,00
1 400 000,00

4 360 212,79
468 787,86
52 652,00
2 234,00
20 874,50
257 022,80
355 339,00
55 317,77
184 500,00
361 338,36
583 941,00
1 231 045,66
32 996,00
10 369 961,00
100 000,00
1 729 426,00

3725
3729
3745
4351
4359
5311
5512
6171
6310
6330
6402

Využívání a znešk. komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrov. část
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Převody z rozpočtových účtů
Finanční vypořádání minulých let

Příjmy roku 2015
Tř.8

8123
8115
8115
8901

650 000,00
60 000,00
0,00
460 000,00
0,00
5 000,00
125 000,00
120 000,00
145 000,00
3 250 000,00
0,00

650 000,00
60 000,00
57 500,00
460 000,00
40 000,00
5 000,00
125 000,00
123 100,00
145 000,00
8 400 000,00
450,00

700 672,16
73 002,42
57 546,00
445 938,00
38 011,00
400,00
126 860,00
103 749,86
56 655,18
8 288 174,00
449,27

71 278 000,00

90 216 342,00

90 133 841,43

3 200 000,00
300 000,00
4 450 000,00

4 700 000,00
441 000,00
6 257 011,96

1 321 797,00
440 763,01
6 257 248,95
963 154,05

79 228 000,00

101 614 353,96

99 116 804,44

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky BÚ fondů k 31.12. 2014
Zůstatky běžných účtů k 31.12. 2014
Operace z přenesené daň. povinnosti

Příjmy 2015 celkem

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

Rozpočet
160 000,00

185 190,21

0,00

0,00

160 000,00

185 190,21

Splátky půjček
Celkem v Kč

Skutečnost

Počáteční stav k 1. 1. 2015

144 305,70

Vydání

Rozpočet

Skutečnost

Příspěvek na stravování

40 000,00

35 737,00

Schůzová činnost, kultura a sport

10 000,00

15 243,00

Příspěvek na dovolenou

32 000,00

27 000,00

Příspěvek na vánoční odměny

32 000,00

9 200,00

Příspěvek na penzijní poj.

36 000,00

28 900,00

0,00

0,00

10 000,00

11 700,00

Soc. výpomoc návratná

0,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

0,00

0,00

160 000,00

127 780,00

Půjčky
Odměny a dary

Celkem v Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2015
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201 715,91 Kč

7.1.2. Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2015
Počáteční stav k 1. 1. 2015 FRB I. + II.

296.457,31

Půjčky poskytnuté občanům – 8 zájemců

-500 000,00

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB II.

544 739,20

Úroky kreditní z účtu FRB II.

240,28

Bankovní popl. z účtu FRB II. a úroky placené
Zůstatek na účtu FRB II. u České spořitelny

-4 460,00
336.976,79 Kč

7.1.3 Získané dotace a příspěvky v roce 2015
Název dotace

Hodnota v Kč

Dotace „Hasičům Bolatice na mzdy“

50 000,00

50 000,00

Dotace „Hasičům na akceschopnost“

125 000,00

125 000,00

Dotace z ÚP „Na vytvoření prac. místa“

257 189,00

257 189,00

16 000,00

Platba v 2016

198 000,00

Platba v 2016

Dotace průtok. pro ZŠ „Zkvalit. jazyků“

1 160 456,20

1 160 456,20

Dotace průtok. pro ZŠ „Na vzdělávání“

30 616,80

30 616,80

569 907,00

569 907,00

Dotace „Na zateplení hasičské zbrojnice“

1 219 430,62

1 219 430,62

Dotace „Podpora soc. bytů - přístavba“

3 285 000,00

3 285 000,00

Dotace „Zateplení soc. bytů“

410 791,45

410 791,45

Dotace „Zateplení soc. bytů“

61 618,55

Platba v 2016

449,27

449,27

7 384 458,89

7 108 840,34

Dotace z ÚP „Na účelně vytvořené místo“
Dotace „Zeleň IV.“

Dotace „Zeleň III.“

Doplatek dotace „Volby do zastupit. obce“
CELKEM přijaté dotace v roce 2015

7.2.

Skutečně čerpáno

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky

Pohledávky za odběrateli

Účet

Stav k 31. 12. 2015

Srážkové vody k 31. 12. 2015

311.0001

498 625,89

vyúčt. podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2015

311.0015

226 021,00

vyúčt. vody podnikatelům

Vyúčt. vody občané 2015

311.0011

1 339 314,00

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

50 262,00

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

23 039,00

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

10 684,00

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

6 770,00

dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

10 482,00

dlužné vodné občané 2010
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vyúčt. vody občanům
vyúčt. vody občanům
roční vyúčt. vodného a
stočného za rok 2013
roční zúčt. vodného a
stočného za rok 2012

Komunální odpad občané

311.0020

24 220,00

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

87 284,00

Pohledávky za nájmy

311.0037

11 100,00

Pohledávky z vystavených faktur
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2015

311.0900

323 627,81

311.xxxx

2 625 988,70 Kč

dlužné komun. odpad
občané
dlužné KO podnikatelé
nezaplac. nájmy k 31. 12.
2015
vyúčt. za poskytnuté
služby (inzerce, otop,
energie atd.)

Pohledávky jiné

Účet

Správní poplatky

315.0009

0,00

Poplatek ze psů

315.0024

1.500,00

Pokuty KPP

315.0036

7 900,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními poplatky
k 31. 12. 2015

315.0091

1 000,00

z nákladů z přestup. řízení

7.3.

315.xxxx

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

10 400,00 Kč

Dlouhodobé úvěry obce Bolatice

Účel
Výstavba v obci refin. KB, a.s.

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2015

Začátek
úvěru

Splatnost

13 638 000,00

6 818 000,00

2011

2020

Refinancov. úvěr na INV
u nádraží ul. Severní

7 386 270,35

4 386 270,35

2014

2018

Nákup zametacího vozu HAKO

1 000 000,00

0,00

2013

2015

Investice na výstavbu
EKOHŘIŠTĚ

2 400 000,00

0,00

2014

2015

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

5 689 694,80

2012

2020

6 000 000,00

1 113 652,40

2014

2016

1.500.000,00

Nebyl čerpán

2015

2016

Na hasičárnu, kompostéry a
zeleň
Výstavba cyklostezky chodníku na ul. Opavská

18 007 617,55 Kč

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2015

Zpracovala:
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Renáta Řehořová

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Ve třináctém roce fungování Technických služeb Bolatice, s.r.o. došlo opět k poklesu stálých
zaměstnanců, a to na počet 14, z čehož jsou dva TH pracovníci (v roce 2014 12 + 2). V průběhu
letních prázdnin se zde vystřídalo celkem 26 brigádníků z řad studentů. Přes Úřad práce v Kravařích
bylo na dobu určitou od 1. 5. do 30. 11. 2015 ve firmě zaměstnáno 5 občanů naší obce (4 muži a
1 žena). Jednomu z mužů byla nakonec smlouva prodloužena do 30. 4. 2016.
Pravidelná činnost společnosti se víceméně nezměnila a mezi pravidelné práce zaměstnanců opět
patřila údržba zeleně v katastru obce (sekání, sběr a odvoz trávy, stříhání stromů a keřů), úklidové
práce (úklid komunikací a chodníků, vysypávání odpadkových košů, úklid veřejných prostranství,
úklid v kulturním domě a DPS atp.), zajištění provozu vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních
vod, drobné údržbářské práce v obecních budovách, zajištění provozu kotelen a rozvoz obědů.
V zimním období k těmto pracím přibylo i odklízení sněhu a posyp komunikací a chodníků inertním
materiálem. Největší zakázkou roku 2015 byla rekonstrukce chodníku na ul. Opavská. Další velkou
zakázkou byla úprava a rozšíření křižovatky ulic Luční a Slunečná, spojená s výstavbou nového
chodníku a oplocení části areálu ZŠ. Počátkem roku proběhla úplná demolice RD na ul. Svobody
(vedle KD). Velkou zakázkou byla i rekonstrukce kanalizace na ul. Třešňová. Před hrází č. 1, v důlku,
bylo provedeno propojení kanalizací a napojení mimo vtok do hráze. Na místním koupališti bylo
započato s přestavbou a rozšířením banketky a bylo provedeno zateplení a částečná fasáda ze
severní strany objektu. Na garážích Hasičské zbrojnice v Bolaticích byla provedena kompletní
fasáda a byly provedeny okapové chodníky z východní strany budovy. Před a za náměstím na
Borové (ulice Hlavní) byly zbudovány zpomalovací prahy. U školní kuchyně bylo realizováno
rozšíření zpevněných ploch a předláždění celé příjezdové komunikace. V samotném závěru roku
byly započaty menší úpravy v pohostinství Pod Kostelem, které naše společnost dostala do nájmu
od 1. 1. 2016. V průběhu roku bylo rovněž realizováno i několik drobných zakázek místním
občanům.
Technické služby disponují stejnými stroji a automobily jako v roce předcházejícím, tj. dvěma
traktory, dvěma malotraktory, jednou dodávkou, jedním malým sklápěčem, dvěma osobními vozy
combi, jedním vozem pickup a kolovým nakladačem Wacker Neuson. Multikára byla v závěru roku
vyřazena a ekologicky zlikvidována. Mezi další vybavení firmy ještě patří žací rameno, velký a malý
mulčovač, sypač, kartáč k zametání, dvě malé a dvě velké sněhové radlice, rotační sekačky,
křovinořezy, dvě elektrocentrály, půdní vrták a ostatní drobné nářadí (vrtačky, sbíječka,
akušroubováky, motorová pila, úhlové brusky, řezačka betonové dlažby atp.). V bezplatném nájmu
od obce Bolatice mají Technické služby Bolatice, s.r.o. stále i víceúčelový stroj Hako pro úklid
zpevněných ploch.
Výnosy firmy za rok 2015 byly ve výši 11 649 221,34 Kč, z čehož 10 379 584,- Kč, tj. 89,1 %, bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 11 568 282,43 Kč. Zisk firmy v roce 2015 činil
80 938,91 Kč. Ve srovnání s rokem předcházejícím byly výnosy o 554 542,- Kč vyšší.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2015 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě 332 235,- Kč,- (v roce 2014 – 417 020,- Kč), zakoupily ochranné pomůcky za 46 662,- Kč
(2014 – 64 822,- Kč), leasingy činily za celý rok 2015 171 319,- Kč (2014 – 269 546,- Kč). Mzdové
náklady byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 4 117 017,- Kč (rok 2014 – 4 224 496,Kč).
Zpracoval:
Pavel Koch
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9. Možná strategie vývoje obce
Strategický plán rozvoje obce Bolatice je významným programovým dokumentem, který vznikl ve
spolupráci s veřejností i odborníky v roce 2007 a formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich
dosažení až do roku 2022. Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým
zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení
na radnici.
Strategický plán je realizován v obci Bolatice prostřednictvím dvouletých Akčních plánů, do kterých
se plánují konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj života v obci v následujících dvou letech
s dostupnými a reálnými finančními zdroji na jejich realizaci. Na přípravu, průběh a hodnocení
dohlíží Komise pro realizaci strategického plánu.
V roce 2015 realizovala obec schválený Akční plán na léta 2014 – 2015, který vypracovala a
schválila Komise pro strategický a akční plán dne 20. 11. 2013.
Strategický plán rozvoje obce Bolatice byl zpracován na období 2007 – 2022, ale již nyní, po
uplynutí 8 let a realizaci 4 dvouletých Akčních plánů, se podařilo v Bolaticích splnit mnoho
původně plánovaných opatření a projektů, některá opatření byla odložena a některá zcela
vyřazena.
Další informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny na
webových stránkách obce www.bolatice.cz.
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2015
VÝSTAVBA V OBCI 2015
Opravy cest – Třešňová, Lesní, Sadová

Rekonstrukce cesty Bolatice – Dolní Benešov
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Chodník ulice Slunečná

Polní cesty KPÚ Bolatice – Borová

Polní cesty KPÚ Bolatice - Bohuslavice

111

Chodník a cyklostezka Opavská I

Chodník a cyklostezka Opavská II

Příjezdová komunikace FK

Nová zeleň – starý hřbitov

112

Rekonstrukce knihovny

Oprava kanalizace v Důlku a na ulici Třešňová

113

Rekonstrukce drážní budovy

Zateplení Hasičské zbrojnice Bolatice

114

Nová okna a dveře – koupaliště, FK, KD

Nové auto – hasiči Borová

Oprava hřbitovní zdi
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 2015
Obecní ples

Masopust

Hodina Země

116

Turnaj „O pohár starosty obce“

Den Země

Výročí osvobození obce

Beseda Radim Uzel, divadlo Dívčí válka

117

Stavění a kácení máje

Den dětí – setkání generací

Dožínky

118

Sportovní den

Evropský týden mobility

Barevný večer

Dny zdraví

119

Setkání chrámových sborů

Pochod za zdravím

Setkání s jubilanty

Den strašidel

120

Koncert Lenka Filipová

Vánoční trhy

Oslavy obce – výročí 765. let od první písemné zmínky
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