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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
stalo se již pravidlem v naší obci, že vedení obce ve spolupráci se zaměstnanci obce zpracuje
Výroční zprávu o činnosti obce Bolatice. Tentokráte čtete již v pořadí 18. Výroční zprávu, a to za
rok 2016. I tento materiál Vám přináší souhrnné informace o dění v obci za předešlý rok.
Pravděpodobně jen velmi těžko najdete podobně zpracovanou zprávu o činnosti obce u některé
z jiných obcí a měst v celé České republice.
Údaje ve Výroční zprávě slouží jako základní materiál pro zpracování Kroniky obce, ale také 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 organizací v obci.
Na tvorbě Výroční zprávy se 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. Jazykovou úpravu zprávy zajišťuje paní Mgr. Ivana Kramářová.
Na rok 2016 budeme vzpomínat jako na rok, který tak nějak proběhl normálně, i když se především
na začátku roku vyskytly mezi občany výhrady k některým záměrům obce. Začátkem roku se
uskutečnila beseda v sále kulturního domu mj. o výstavbě v obci (centrum obce, kompostárna,
rozšíření hřbitova atd.). Více jak 100 občanů přišlo diskutovat o plánovaných akcích a bylo vidět, že
především kompostárna ležela některým v žaludku. Jak ukázal zatím začátek provozu od konce
října, funguje kompostárna velmi dobře. U plánované výstavby centra se vedení obce max. snažilo
vyjít vstříc připomínkám sousedů, kteří by však nejraději žádné stavby v centru nebudovali. Teprve
nadcházející roky ukáží, zda záměr zastupitelů vybudovat nové centrum zhoršil podmínky pro život
sousedů.
I v tomto roce nebyla nouze o realizované stavby, z nichž především opravy komunikací zlepšily
kvalitu života občanů. Obci se podařilo opravit povrchy místních komunikací na ulicích Družstevní,
Mírová, U Hřiště a částečně Padoly, na které byl opraven chodník. Na ulici U Hřiště bylo postaveno
i malé parkoviště pro osobní auta. Výraznou změnou prošla budova Domu obchodů a služeb, která
byla zateplena a získala novou fasádu. Malou úpravou prošly vrty na Koňském, kde se instalovala
nová čerpadla a také signalizace činnosti čerpadel a množství čerpání pitné vody. V areálu ZŠ a MŠ
se zahájila přístavba tělocvičny (nejen) pro stolní tenisty a o další kus se prodloužil chodník na ulici
Slunečná.
Největší společenskou událostí roku byla návštěva bývalého polského prezidenta Lecha Wałęsy
v Bolaticích. Pan prezident se v pátek 7. 10. 2016 setkal u oběda se starosty z Hlučínska s v sobotu
8. 10. 2016 se pak uskutečnila v sále KD v Bolaticích za velké účasti občanů (cca 150) z obce i
širokého okolí beseda s panem prezidentem.
V loňském roce také uplynulo 70 let od první pomoci města Slaného a jeho občanů naší obci při
obnově obce po 2. světové válce. Královskému městu Slaný byl zaslán děkovný dopis a Pamětní
list.
Loňský rok byl stejně bohatý na kulturně-společenské a sportovní akce jako ty předchozí roky.
A přestože jsou tyto akce určené především pro místní, stále častěji je navštěvují občané ze
širokého okolí. Za zmínku stojí i větší popularizace expozice pazourků na skanzenu, kam se i díky
aktivitám zakladatele expozice Jiřího Dudka z Hlučína začínají sjíždět amatérští sběratelé
i odborníci. Již tak rozmanitou spolkovou činnost v obci rozšířila nová skupina „mladých“ seniorek,
které se začaly věnovat tanci i zpěvu.
Po celý rok probíhala sbírka na pomoc malé Emmě, která se léčí po těžké mozkové obrně. Finanční
prostředky využijí rodiče pro zlepšení zdravotního stavu své dcery. Je obrovská škoda, že moderní
způsoby léčby po mozkové obrně neproplácí zatím stát. Naštěstí se vždy najdou dobří lidé, kteří
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pomáhají. I když občané Bolatic mají velmi otevřená srdce a snaží se pomáhat těm, kteří to
potřebují, tak např. při charitní Tříkrálové sbírce patří naše obec k podprůměru na Hlučínsku.
Bolatice jsou známé i péčí o životní prostředí. Opět se vysadilo velké množství stromů na různých
místech v obci, mj. byla vysázena i nová alej na ulici Opavská.
Na podzim byla uspořádána, bohužel za malého zájmu občanů, beseda na téma „Jak zadržovat
vodu v krajině i doma“. Všichni občané však domů obdrželi letáčky na toto téma, tak snad využijí
dobré rady pro to, aby lépe využívali dešťovou vodu.
Další občané si pořídili ekologické kotle na pevná i jiná paliva, protože od 1. 1. 2017 mohou
úředníci pověřeného úřadu v Kravařích kontrolovat, čím kdo topí a zda má revizi kotle na pevná
paliva. A s největší pravděpodobností se to projevilo i na zlepšení kvality ovzduší v obci. I když
definitivní potvrzení této skutečnosti budeme mít až v roce 2017, protože na přelomu let
2016/2017 prováděl Zdravotní ústav v Ostravě v obci měření kvality ovzduší.
O dění v obci Bolatice byly 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 obcí umožňující svým občanům žít kvalitní život a zabezpečující některé
služby typické pro město.
A to i díky velké pracovitosti, vstřícnosti, obětavosti a zodpovědnosti občanů.
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce

5

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)
Vedení obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (58 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 (44 let), který byl zvolen místostarostou na
ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/ch.
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.

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

(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.
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2.3.

Historie a současnost obce

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.
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.
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 současnosti žije v obci 4 418 občanů ČR a 35 cizinců, je zde obydleno 1 082 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, pošta, zámek, kostel,
komplex budov základní a mateřské školy, sportovní hala, koupaliště, dvě hasičské zbrojnice, čtyři
kaple, dvě fitness centra, sauna, 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 Bolaticích
se rovněž nachází průmyslová zóna u hřiště (20 ha), kde působí asi dvacet 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.
Bolatice a jejich okolí křižuje hustá síť cyklostezek a přírodovědná naučná stezka v Chuchelenském
lese. Od roku 2002 je v obci skanzen (lidová architektura zachycující život v obci před osmdesáti a
více lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských akcí, ale také místem,
které hojně navštěvují turisté. Ve skanzenu je díky vstřícnosti sběratele p. Jiřího Dudka z Hlučína
zřízena expozice pazourků a kamenů.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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2.3.1. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2016 – matrika a evidence obyvatel
ROK 2016

Statistika dat
obyvatel

ROK 2015

Celkem

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

Obyvatelé

4 418

2 226

2 192

4 419

2 252

2 167

- z toho Bolatice

3 728

1 879

1 849

3 732

1 902

1 830

- z toho Borová

690

347

343

687

350

337

Děti do 15 let

731

365

366

735

387

348

Děti do 18 let

854

435

419

840

438

402

Starší 60 let

1 036

576

460

1 004

556

448

Starší 80 let

152

98

54

150

101

49

Starší 90 let

12

9

3

14

11

3

40,72

41,74

39,68

40,35

41,05

39,65

Průměrný věk

V roce 2016 bylo v obci Bolatice uzavřeno 13 manželství, narodilo se 42 dětí (20 dívek a 22
chlapců) a zemřelo 41 občanů (20 žen a 21 mužů). V obci žije 35 cizinců, z toho 16 žen a 19 mužů
(12 z nich má přechodný pobyt a 23 trvalý pobyt).
Zpracovala: Marcela Bochňáková

2.3.2. Obecní budovy a majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Budovy a stavby

522 778 308,15

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

20 801 547,49
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

9 276 053,61

Pozemky

22 202 205,11

Drobný majetek pod 3 000,- Kč, podrozvah. evidence
Umělecká díla a předměty

504 941,04
47 930,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem k 31. 12. 2016 (bez
podrozvahy)
Dlouhodobý nehmotný majetek

2 792 277,92
245 536,00
578 648 799,32
Pořizovací cena

Software

149 542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

410 010,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2016
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559 552,75

Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice - OÚ
KD Bolatice
Hala montovaná v KD
Rest. Pod Kostelem
Budovy ZŠ
Budova školní jídelny
Budovy MŠ
Budovy MŠ
Budovy MŠ
Dvojdomek, areál ZŠ
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Turistická základna
Sociální byty
Autobusové čekárny
Dům obchodů a služeb
Dům obchodů a služeb - TZ
Budovy koupaliště
Bytový dům
Dům s pečovatelskou
službou
Zdravotní středisko
Budova MTZ
Přístavba sběrny
Hřbitov
Dřevěná chata Ruždina
Budovy na hřišti FK
Přístavba sociálek FK
Úpravy venkovní na FK
Sociální zařízení hřiště
ČOV Bolatice
ČOV Borová
Skanzen
Buňka UnicoModular

Ulice
Hlučínská
Svobody

Pořizovací
cena

Hlučínská
Hlučínská
Ke Koupališti
Družstevní

19 983 348,32
7 026 410,61
59 428,20
2 772 427,29
72 906 204,04
3 001 413,84
3 974 231,78
9 899 769,22
2 772 614,00
822 087,45
2 605 040,68
3 156 937,00
1 599 567,83
8 863 590,12
292 404,00
5 659 267,56
3 184 148,61
11 733 437,48
2 036 834,00

Luční

15 737 401,00

Opavská
Ratibořská
Hlučínská
Slunečná
Ratibořská
Opavská
Opavská
Opavská
Bělská

10 833 235,00
3 959 406,19
270 292,80
1 589 881,90
80 000,00
2 712 7402,28
1 179 809,41
1 165 066,00
289 506,00
33 774 295,00
17 512 418,80
383 192,00
326 580,00

Svobody
Školní
Luční
Luční
Luční
Hlavní
Slunečná
Souběžná
Bělská
Svobody
Nádražní
Hlučínská, Opavská,
Ratibořská, Nádražní

Svobody
Opavská

Technické
zhodnocení
v roce 2016
217 543,77
55 040,00

1 036 151,24
163 350,00
14 330,15

172 452,83

1 257 441,78
350 101,67
218 845,00
157 955,00

269 128,28

Zůstatková
cena
15 046 209,32
5 167 618,23
42 077,20
2 189 445,29
24 423 564,04
2 466 735,84
3 796 325,78
5 781 880,22
809 389,07
573 037,45
2 356 365,68
1 713 262,00
997 944,83
8 737 276,12
215 095,00
3 228 732,56
3 147 496,61
8 255 999,00
1 093 502,00
8 640 059,00
10 072 050,00
3 575 664,19
257 928,80
1 306 642,90
60 220,00
2 393 492,28
1 108 408,41
921 548,00
255 096,00
29 763 566,00
14 808 938,80
359 519,00
306 394,00

(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, včetně provedeného technického zabezpečení
budov a neodpovídají tržním cenám. Zůstatková hodnota je cena pořizovací snížená o oprávky
majetku. Pojištění majetku obce je u pojišťovny Generali.)
Zpracovala: Renáta Řehořová
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2.3.3. Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci Bolatice je LANEX a.s. podnikající v oboru technického textilu.
LANEX a.s. v roce 2016 pokračoval v realizaci své strategie, založené na prioritní podpoře a
investicích do dalšího rozvoje sofistikovaných produktů a sortimentních skupin, zejména
dynamických horolezeckých a statických bezpečnostních lan, lan pro papírenské stroje, lan a šňůr
pro jachting a vodní sporty. Celkový objem investic do hmotného a nehmotného majetku dosáhnul
42 mil. Kč. Management společnosti připravil další rozsáhlé projekty, jež jsou směřovány do let
2017 a 2018. Ty mají za cíl zajistit jednak prostorové podmínky pro další růst firmy výstavbou
nového výrobního areálu v bolatické průmyslové zóně, jednak také rozšíření sortimentu
o vysokopevnostní polyetylenová lana, jež mají doplnit výrobu a nabídku lan pro lodní dopravu,
jachting a průmyslové aplikace, kde lze jimi nahradit ocelová lana. Paralelně s těmito ambiciózními
projekty je připraven projekt skokového rozšíření výroby dynamických a statických lan značky
TENDON, kde výrobní kapacity nestačí pokrýt rostoucí poptávku. Dynamickým rozvojem
procházela dceřiná společnost – společný podnik s ruským partnerem – LANEX KANAT v ruském
Orlu. V ní došlo k rozšíření výroby komerčních lan a šňůr, na konci roku 2016 byl instalován první
pletací stroj na výrobu statických lan, na nějž má v roce 2017 navazovat další rozšíření strojní
kapacity pro tyto speciální bezpečnostní výrobky. LANEX a.s. zaměstnává 399 zaměstnanců a v celé
skupině LANEX pak 441 zaměstnanců. V roce 2016 dosáhla skupina konsolidovaných tržeb ve výši
842 mil. Kč a provozního zisku 61,5 mil. Kč, těmito výsledky patřil spolu s rokem předchozím 2015
k nejúspěšnějším rokům ve firemní historii. Společnost byla a je i nadále stabilizovanou a rostoucí
firmou, jež systematicky posiluje své postavení a image na evropském trhu.
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 zaměstnávala v loňském roce celkem 313 pracovníků, z toho v Bolaticích 182
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)
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
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)
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“
Malhvo (prodejna smíšeného zboží, velkoobchod)
Medis International, a.s. (výroba potravinových doplňků)
MK Elektro Marek Kalužík (elektromontážní práce)
Ostravské stavby (stavební firma, výroba oken)
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• Pekárna AZPEK
• Petrometal, s.r.o. (kompletace dodávek armatur pro odvětví petrochemického průmyslu)
• TUTY, Bolatice (nákupní středisko TEMPO o. d. Opava v Bolaticích a obchod na Borové)
• ÚDRŽBA BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o. (zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce)
• Zahradnictví Mazal
Dále jsou v obci autoopravny, 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.
V tomto přehledu nejsou uvedeny všechny podnikatelské subjekty!
Na základě podkladů firem zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková

2.3.4. Spolupráce obce
2.3.4.1. Spolupráce se svazky
Sdružení obcí Hlučínska - SOH (obec Bolatice je členem od roku 1998)
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dobrovolným svazkem obcí a měst regionu Hlučínska, které
sdružuje 27 samosprávných územních celků a úzce spolupracuje se čtyřmi bývalými obcemi
Hlučínska, dnes městskými částmi Ostravy (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka) a Opavy (Malé
Hoštice) a s obcí Dobroslavice (od 1. 1. 2016).
SOH bylo vytvořeno za účelem vzájemné spolupráce, udržení a podpory tradic Hlučínska, rozvoje
cestovního ruchu, celkového rozvoje regionu atd. a hájící zájmy okolo 75 000 obyvatel.
Předsedou SOH byl v roce 2016 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 2016 se konalo 7 jednání Sněmu SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 90 bodů/témat. Na Sněmech SOH bylo např. schváleno 5 rozpočtových
úprav rozpočtu SOH v roce 2016, Závěrečný účet SOH za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015 a
rozpočet SOH na rok 2017, plán inventur majetku SOH za rok 2016, rozpočtový výhled do roku
2021. Byly projednány informace o stavu realizace projektů, výsledky přezkoumání hospodaření
SOH, realizace vzdělávacího zájezdu na Slovensko, společný nákup elektrické energie a plynu pro
obce a města Hlučínska, možnost pokrytí území obcí vysokorychlostním internetem, společný
postup v záležitosti nové komunikace I/56, výběrové řízení na provoz hlučínské televize, vydání
knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 - 1945“, realizace
společné omalovánky Hlučínska, prezentace SOH na Malostranském náměstí v Praze a
v Poslanecké sněmovně, projednání realizace akcí (Den učitelů, Festival kultury, Setkání
chrámových sborů a schol, Darujte krev se starosty Hlučínska, letní soutěž „Putování Hlučínskem
za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“, Otevírání turistické sezony, oslavy výročí 25 let založení
Sdružení obcí Hlučínska aj.).
Rada SOH rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které nejsou vyhrazeny
Sněmu. Jednání rady svolává a řídí předseda. Při hlasování má každý z členů rady jeden hlas. V roce
2016 se uskutečnilo celkem 11 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo 100 bodů.
Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a Opavy a obcí
Dobroslavice, smlouvy o poskytnutí dotace, finanční dary a darovací smlouvy nebo podání žádostí
o dotace. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů na Hlučínsku v rámci Dne učitelů 2016,
společný nákup energií, vydání publikace „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické
okupace 1938 - 1945“, budoucí provoz hlučínské televize, svolávání jednání Sněmů SOH, informace
o termínech akce Darování krve se starosty Hlučínska, informace o realizovaných projektech, návrh
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rozpočtu SOH na rok 2017 a další. Na Radě SOH bylo dále projednáno vyhlášení VŘ na dodavatele
optické sítě pro obce a města Hlučínska, které bude vyhlášeno v příštím roce.
Aktivity a projekty SOH za rok 2016:
- dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
- podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
- Bál Hlučínska v Hlučíně (6. 2.)
- Den učitelů v Kravařích (31. 3.)
- Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně (10. 7.)
- Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti (18. 9.)
- Setkání chrámových sborů v Sudicích (2. 10.) aj.
- podpora jiných aktivit, organizací
- akce „Pomozte postiženým dětem“
- akce „Běžecká štafeta do Říma“
- tvorba informačních letáčků pro turisty
- pořízení informačních brožur včetně jejich jazykové mutace
- podpora souborů účinkujících na Otevírání turistické sezony 7. 5. v Hradci nad Moravicí,
23. 5.na prezentaci v Praze a 10. 7. na Festivalu kultury a hlučínských řemesel
- realizace XX. slezského vlastivědného sympozia Hlučínsko „Prajska“
- spolupráce SOH s MAS Hlučínsko
- spolupráce SOH s Euroregionem Silesia
- spolupráce SOH s polskými gminami
- spolupráce SOH s turistickou oblastí Opavské Slezsko
- jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
- prezentace Sdružení obcí Hlučínska v Praze
- internetové stránky SOH, Facebook SOH a podpora propagace regionu
- internetové stránky SOH - www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info
- mapový portál mapy.hlucinsko.com
- facebookový profil https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/
- mobilní turistická aplikace Hlučínska
- internetová televize Hlučínska
- www.hlucinsko.tv
- vysílání na regionální televizi LTV PLUS probíhá v premiérovém čase v úterý ve 20:40 a pak
5x reprízy co 4 hodiny (ve středu vždy v 0:40; 4:40; 8:40; 12:40 a 16:40 hod.)
- aktivity obcí a měst v rámci NSZM, Vesnice roku
- 1. místo v krajské soutěži „Vesnice roku 2016“ získala obec Velké Hoštice
- letní soutěž „Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“
- vzdělávací zájezd představitelů SOH na Slovensko
- realizace dotačních projektů
- „Rozvoj regionu Hlučínska“
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2016“
- „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě!“
- oslavy 25 let založení Sdružení obcí Hlučínska
- hájení společných zájmů obcí a měst
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na webových stránkách www.hlucinsko.eu.
Zpracovala: Mgr. Lenka Osmančíková
Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2016 se konaly tři Sněmy SOMH (29. 4., 20. 6., 5. 12.), na kterých byly mj. projednány body
– inventarizační zpráva, hospodaření svazku SOMH za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015,
rozpočtové opatření na rok 2016, rozpočet svazku na rok 2017, projekt Centra společných služeb
podporovaný finančně prostřednictvím SMO ČR dotací z EU atd. Mimo těchto sněmů se
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uskutečnila ještě dvě setkání starostů (2. 9., 5. 12.) v rámci realizovaného projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (CSS)“.
Centrum společných služeb má svou činností mj. podporovat činnost mateřských a základních škol.
Jedním ze záměrů je pak pomoc spolkům, zájmovým organizacím a sdružením, a to například
formou monitorování možností k získání finančních prostředků na jejich činnost (žádosti o granty a
dotace), což zahrnuje i pomoc s jejich přípravou a podáním. Další možností může být pomoc
s administrativním zajištěním pořádaných akcí (žádosti o povolení a ohlášení na jednotlivé úřady).
Více informací o Svazku i o projektu Centra společných služeb naleznete na nových webových
stránkách www.hlucinsko-zapad.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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.
XXIV. valná hromada ES se konala 16. 1. 2016 v Kravařích. Valná hromada projednala mj. zprávu
o hospodaření za rok 2015, rozpočet na rok 2016, výši členských příspěvků na rok 2016, zprávu
o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady, změny ve
složení Rady české části Euroregionu Silesia, změny ve složení české části Prezidia Euroregionu.
Valná hromada vzala na vědomí informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných
subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia, informace k ukončení Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013,
aktuální informace o zahájení programu INTERREG V-A ČR - Polsko a Fondu mikroprojektů 2014 2020 v Euroregionu Silesia a aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické
oblasti Opavské Slezsko.
V roce 2016 nečerpala obec Bolatice stejně jako Sdružení obcí Hlučínska žádné dotace z programů
EU z důvodu ukončení Fondu mikroprojektů pro roky 2007 - 2013 a nerozběhnutí nového Fondu
mikroprojektů na léta 2014 - 2020.
Více informací o ES i o dotačních titulech je dostupných na webových stránkách www.euroregionsilesia.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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. XIV. ročník sněmu proběhl v roce 2015 v Olomouci a XV. se uskuteční v roce 2017.
Každoročně se koná Krajské setkání starostů. V Moravskoslezském kraji proběhlo toto setkání
8. 4. 2016 v Ostravě. Na sněmu mj. zaznělo, že stát by měl Moravskoslezskému kraji adresněji
pomáhat, Zohlednit jeho specifika, jako je vysoká nezaměstnanost na jedné straně, na druhé
straně nedostatek kvalifikovaných pracovníků, sociálně vyloučené lokality a plánovaná povinnost
samospráv zajistit sociální bydlení, i když obce na to nemají peníze ani potřebný bytový fond.
Problémem je také mnoho budov ve špatném stavu a časté změny zákonů.
Obec Bolatice využívá řady doporučení k řízení samospráv prostřednictvím měsíčníku SMO ČR
i zveřejňovaných na internetových stránkách SMO. Kromě těchto zdrojů využívá obec i možnosti
poradenství prostřednictvím právních služeb SMO.
Obec Bolatice je také zapojena prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - Západ do tzv.
projektu meziobecní spolupráce, v rámci kterého se řeší rovněž poradenství a další záležitosti.
Více informací o činnosti SMO ČR naleznete na www.smocr.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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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 2016 se konaly dvě členské schůze MAS Hlučínsko, první se konala 23. 2. 2016, druhá 7. 12.
2016. Na jednáních Valné hromady byly schváleny: Výroční zpráva za rok 2015, účetní závěrka za
rok 2015, Zpráva Kontrolní a revizní komise, Zprávy komise žen a mladých lidí, Zprávy zemědělské
komise, Plán práce a rozpočtu na rok 2016, Dokument Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Hlučínsko (CLLD).
Ani v roce 2016 nerealizovala obec Bolatice prostřednictvím MAS Hlučínsko žádný projekt, protože
nebyly otevřeny žádné dotační tituly.
Více informací o MAS Hlučínsko je dostupných na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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.
V roce 2016, 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 2016 se konaly dvě Valné hromady (nejvyšší orgány NSZM), které projednaly následující
body:
19. 4. 2016, Praha – Valná hromada vzala na vědomí informace o spokojenosti členské základny a
harmonogramu akcí NSZM na rok 2016, o vstupu nových členů do NSZM, schválila účetní závěrku
NSZM za rok 2015, výši členských příspěvků, Výroční zprávu NSZM za rok 2015. Jednání Valné
hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
2. 11. 2016, Krnov – Valná hromada vzala na vědomí vstup nových členů a ukončení členství
některých měst, schválila rozpočtové opatření pro rok 2016, rozpočet NSZM na rok 2017 atd.
Jednání Valné hromady se zúčastnil koordinátor Zdravé obce Ing. Radim Herudek.
V roce 2016 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 Litoměřicích 16. 3. - 18. 3. 2016 se zúčastnil Ing. Radim Herudek, Letní školy
v Chrudimi 15. 6. - 17. 6. 2016 se zúčastnili starosta obce a Ing. Radim Herudek, Podzimní školy
v Krnově 2. 11. - 4. 11. 2016 se zúčastnil Ing. Radim Herudek.
V roce 2016 uspořádala obec v rámci aktivit NSZM a MA21 čtyři kampaně - Den Země (21. 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 1 000 občanů. Veřejné fórum
obce Bolatice proběhlo dne 18. 5. 2016 v místní části Borová. Na Veřejném fóru se řešilo 10
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nejvýznamnějších problémů roku 2016 a zúčastnilo se jej asi 60 občanů. Problémy nadefinované
na Veřejném fóru pak byly následně ověřeny v dotazníkovém šetření, které proběhlo v průběhu
prázdnin 2016.
Obec Bolatice i v roce 2016 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.
Zpracoval: Ing. Radim Herudek
2.3.4.2. 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
13. 2. 2016, Výroční Valná hromada v Kuźnii Raciborske
Této Valné hromady se zúčastnili čtyři zástupci bolatických hasičů.
28. 5. 2016, oslavy sv. Floriána, patrona hasičů, Rudy
Dva členové SDH Bolatice se zúčastnili mše svaté v Polsku.
7. 8. 2016, Hasičská slavnost, Bolatice
Hasičské slavnosti se zúčastnila delegace z Kuźnie Raciborske.
26. 8. 2016, pietní akt, Rudy
U příležitosti 24. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, byl uspořádán
vzpomínkový pietní akt, jehož se zúčastnila delegace z Bolatic.
20. 8. 2016, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Dožínek v Bolaticích, kdy svojí krásnou slaměnou korunou přispěli
k jejich důstojným oslavám.
2. Spolupráce s německou vesnicí Linum
1. - 3. 7. 2016, Linum
Oslavy 15 let vzájemné spolupráce, akce se zúčastnilo 20 hasičů a fotbalistů z Bolatic.
25. 7. - 31. 7. 2016, Jugendcamp, Linum
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Rudy, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo šest mladých občanů z Bolatic.
3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
17. 4. 2016, Bolatická dvacítka, Bolatice
Turisté z Doľan se jako každoročně zúčastnili pochodu Bolatická dvacítka.
13. - 15. 8. 2016, Pochod pre všetkých, Doľany
Čtrnáct bolatických turistů se zúčastnilo návštěvy Doľan s hlavním cílem zúčastnit se pochodu.
20. 8. 2016, Dožínky, Bolatice
Dožínek v Bolaticích se zúčastnil starosta Doľan Jozef Mruškovič s manželkou.
4. Spolupráce s maďarskou obcí Nagykovácsi
10. - 14. 8. 2016, Jugendcamp, Nagykovácsi
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Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Rudy, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo pět mladých občanů z Bolatic.
11. - 13. 8. 2016, Obecní slavnosti – odpust, Nagykovácsi
Po deseti letech se uskutečnila návštěva maďarské družební vesnice, kdy zástupcem obce Bolatice
byl starosta obce Herbert Pavera s manželkou.
20. 8. 2016, Dožínky, Bolatice
Hlavní pořadatelka mládežnických setkání Ildikó Meszárosz se zúčastnila oslavy Dožínek.
5. Spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec
16. 7. 2016, Kysucký Lieskovec
Družební vesnici navštívili Bolatičtí Bobři a seniorky z Bolatic.
20. 8. 2016, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Kysucký Lieskovec v čele s paní starostkou Magdalénou Trubanovou se zúčastnili
oslav Dožínek.
6. Spolupráce s Královským městem Slaný
Oslav Dožínek v Bolaticích se zúčastnili zástupci Královského města Slaný.
Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková
2.3.4.3. Spolupráce s úřady
Městský úřad Kravaře – pověřený úřad
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:
• Odbor 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
• Odbor dopravy
- změny dopravního značení
- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- povolení a kolaudace staveb komunikací
• Odbor sociální
- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách
• Odbor vnitřních věcí
- poradenství v oblasti evidence obyvatel, matriky, obecně závazných vyhlášek, občanských
průkazů a cestovních dokladů
Městský úřad v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně s odborem životního prostředí
(vodoprávní povolení).
Krajský úřad 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
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občanství, matrika, evidence obyvatel, dotace EU atd. Spolupráci kraje s obcí hodnotíme 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
Ministerstva a další úřady
• Ministerstvo financí
- žádost o poskytnutí některých číselných dat pro přípravu rozpočtu obce na rok 2016 a 2017
- 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
• Úřad Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
- 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; vyúčtování dotací
• Státní fond dopravní infrastruktury
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
• 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
Zpracovali: Martin Bortlík
Ing. Radim Herudek
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2.3.5. Investiční akce a další výstavba v obci
(Zařazeno do majetku
obce v roce 2016*
v hodnotě …)

Stavba
1) Zateplení budovy Domu obchodů a služeb (neukončeno)
2) Chodník a parkoviště u hřiště (neukončeno)
3) Chodník Padoly
4) Chodník Opavská - kolem zdravotního střediska
5) U Hřiště - dokončení komunikace - druhá vrstva asfaltu
6) Oprava ulice Družstevní
7) Oprava ulice Mírová (u ZD)

1 257 441,78
243 947,03
814 940,56
586 937,00
1 578 475,29
2 478 084,34
647 320,05

Výstavba části nové kanalizace na ulici Hlavní
429 699,25
(kolaudace MUKR 18172/2016 ze dne 13. 10. 2016)
604 058,00
9) Oprava ulice Padoly (neukončeno)
98 133,00
10) Chodník v areálu FK (zadní brána)
130 412,32
11) Ulice Svobody (k Václavíkům)
253 836,30
12) Novostavba chodníku a obrubník na ulici Nádražní (kolem p. Rataje)
70 249,04
13) Část komunikace před sociálními byty u ČD - vjezd z ulice Nádražní
17 160,00
14) Hlučínská - příjezd ke Gargošům
15) Oprava části komunikace Na Lánech mezi ulicemi Polní a Lesní
712 700,55
247 514,00
16) Chodník a opěrné zídky na koupališti
218 845,00
17) Výměna kotle a ohřívače vody v DPS
1 169 362,15
18) Polní cesta z Borové
*Hodnota zařazení zahrnuje veškeré náklady související se zařazovaným majetkem (projektová
dokumentace, stavební povolení, geometrické plány, náklady stavby atd.).
8)

Zpracoval: Martin Bortlík

2.3.6. Výběrová řízení obce Bolatice
1) Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Dokumentace pro stavební povolení a
provádění stavby – část polní cesty HPC 1 na parc. č. 3612 v k. ú. Bolatice“ na zhotovitele
projektové dokumentace Rekonstrukce polní cesty k Vyhlídce a od Vyhlídky k Výhodě, parc. č.
3612
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 30. jednání dne 25. 1. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podalo:
Bylo hodnoceno:
Vítězná cena:

6 firem
6 firem
150 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 38. jednání dne 17. 5. 2016
firmu Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava,
IČ 25361520, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
2) Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místních komunikací – Družstevní,
Hlavní, část ul. Mírová od ul. Hlučínská“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 34. jednání dne 15. 3. 2016 toto výběrové řízení.
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Nabídku podalo:
Bylo hodnoceno:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

13 firem
13 firem
5 958 567 Kč bez DPH
2 755 344 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 38. jednání dne 17. 5. 2016
firmu SILNICE MORAVA, s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ 25357352, která
nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
3) Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
„Parkoviště a relaxační plochy u KD v Bolaticích“
Na základě schválení Zastupitelstva obce Bolatice na 16. zasedání dne 18. 4. 2016 schválila Rada
obce Bolatice vyhlásit na 38. jednání dne 17. 5. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
95 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 40. jednání dne 21. 6. 2016
firmu Ing. Daniel Kozel DK1, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, IČ 40358810, která
nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
4) Výběrové řízení na místo knihovnice
Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů. K ústnímu jednání bylo pozváno 5 zájemců.
Rada obce Bolatice schválila na 41. jednání dne 19. 7. 2016
přijmout na pracovní pozici knihovnice paní Mgr. Bohdanu Drastíkovou, Kobeřice od
1. 9. 2016 na dobu neurčitou a se zkušební dobou 3 měsíce.
5) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Oprava částí místních komunikací v Bolaticích“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 40. jednání dne 21. 6. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
1 917 603 Kč bez DPH
1 077 783 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 41. jednání dne 19. 7. 2016
firmu STRABAG, a.s., Odštěpný závod Ostrava, Oblast Východ, Polanecká 827,
721 08 Ostrava, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
6) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zateplení budovy DOS na ul. Hlučínská“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 41. jednání dne 19. 7. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podalo:
10 firem
Bylo hodnoceno:
10 firem
Rozpočtová cena:
1 493 044 Kč bez DPH
Vítězná cena:
877 830 Kč bez DPH
Rada obce Bolatice schválila na 43. jednání dne 30. 8. 2016
firmu FENBAU, s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava, IČ 25815458, která
nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
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7) Výběrové řízení na realizaci stavby „Oprava chodníku na ulici Padoly“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 42. jednání dne 16. 8. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podalo:
Bylo hodnoceno:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

8 firem
8 firem
960 809 Kč bez DPH
578 985 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 43. jednání dne 30. 8. 2016
firmu Milan Jaroš EXTERIÉRY - návrhy a realizace, 1. máje 616, 743 01 Bílovec,
IČ 75858291, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
8) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zpevnění polní cesty z ul. Úzká k polní ulici mezi ul.
Školní a Třešňová“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 43. jednání dne 30. 8. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
1 720 179 Kč bez DPH
1 091 453 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 46. jednání dne 17. 10. 2016
firmu STRABAG, a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Sever, Polanecká 827,
721 08 Ostrava, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
9) Výběrové řízení na realizaci „Úprava kotelny DPS“
V rozpočtu obce na rok 2016 byla plánována „Úprava kotelny DPS“.
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

1 firma
1 firma
předpoklad 250 000 Kč - nabídnutá cena dle vyjádření nezávislého
technika odpovídá cenové hladině
190 300 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 47. jednání dne 31. 10. 2016
firmu plyn, topení, voda PETR LATKA, Bolatice, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
10) Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Bolatice Dolní Benešov“ a „Cyklostezka Bolatice - Kravaře - Kouty“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 43. jednání dne 30. 8. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
760 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 47. jednání dne 31. 10. 2016
firmu Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava,
která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
11) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Padoly, k. ú.
Bolatice“
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 46. jednání dne 17. 10. 2016 toto výběrové řízení.
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Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Rozpočtová cena:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
2 518 585 Kč bez DPH
1 778 257 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 47. jednání dne 31. 10. 2016
firmu Ing. Vít Lesák, Hořicova 838/29, 747 05 Opava, DIČ CZ5410071667, která
nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
12) Výběrové řízení na dodavatele z výběrového řízení na dodání nového serveru pro zajištění
chodu samosprávy Obecního úřadu Bolatice
Rada obce Bolatice schválila vyhlásit na 47. jednání dne 31. 10. 2016 toto výběrové řízení.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
79 990 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 48. jednání dne 14. 11. 2016
firmu XLNET, s.r.o., Hlučínská 28/32, 748 01 Hlučín, která nabídla nejvýhodnější
cenovou nabídku.
13) Výběrové řízení malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace „Nové centrum
obce Bolatice“
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
932 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 52. jednání dne 29. 12. 2016
firmu Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava,
která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.

2.3.7. Záměry obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
1) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově Domu obchodu a služeb č. p.
684 (část bývalé garáže OÚ, současná prodejna železářství)
Rada obce Bolatice schválila na 49. jednání dne 28. 11. 2016 vyhlášení záměru obce Bolatice
o pronájmu nebytových prostor v budově Domu obchodů a služeb č. p. 684 (část suterénu vedle
prodejny TETA) na ul. Hlučínská, Bolatice, parc. č. 536/2 o výměře cca 54 m2 za podobných
podmínek jako v záměru obce Bolatice evid. č. 038/2014 ze dne 30. 6. 2014.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 13. 12. 2016 do 13. 1. 2017 (evid. č. 094/2016).
Nový nájemce bude schválen na jednání rady obce v roce 2017.

2.3.8. Záměry obce Bolatice o prodeji, směně nebo pronájmu obecních pozemků
1) Záměr obce o prodeji dvou částí pozemků k výstavbě RD na ul. Severní 1419/74
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu od 11. 1. 2016 do 11. 2. 2016 (evid.
č. 001/2016) záměr obce Bolatice o prodeji dvou částí pozemku parc. č. 1419/74 na výstavbu RD
na ul. Severní.
V daném termínu se přihlásili o koupi tohoto pozemku 2 zájemci a oba zájemci podali stejnou
cenovou nabídku.
21

Zájemcům byla dne 25. 2. 2016 zaslána výzva, aby se dne 15. 3. 2016 dostavili v 15:00 hod. na OÚ
Bolatice a přinesli v obálce nabídku na novou cenu za pozemek parc. č. 1419/74 vzhledem k tomu,
že oba zájemci podali stejnou nabídku. Dne 15. 3. 2016 obdržela obec Bolatice pouze jednu
nabídku od p. L. Hladíka, Bolatice, spolu se sl. K. Kocurovou, Kravaře s cenovou nabídkou na celý
pozemek ve výši 869 442 Kč.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 16. zasedání dne 18. 4. 2016 prodej
pozemku parc. č. 1419/74 o celkové výměře 978 m2, v obci a k. ú. Bolatice, který
bude rozdělen nově na dvě části, 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 na výstavbu RD ul. Severní p. Lukáši Hladíkovi, Bolatice a sl. Kláře Kocurové,
Kravaře za cenu 869 442 Kč, dle podmínek zveřejněných na úřední desce obce pod
ev. č. 001/2016 ze dne 11. 1. 2016 a schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji dvou
částí pozemku s věcným právem výhrady zpětné koupě za sjednanou kupní cenu,
pokud zájemci poruší podmínku zveřejněného záměru o prodeji pozemku, že
nevybudují RD a nepředloží Potvrzení o užívání stavby do 31. 5. 2019, které vystaví
příslušný stavební úřad, když obec jako prodávající musí toto právo uplatnit
písemnou výzvou nejpozději do 31. 5. 2019.
2) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 13. 1. - 29. 1. 2016 (evid. č. 002/2016) záměr
obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
3) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 13. 1. - 29. 1. 2016 (evid. č. 003/2016) záměr
obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
4) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 16. 2. - 3. 3. 2016 (evid. č. 009/2016) záměr
obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
5) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 16. 2. - 3. 3. 2016 (evid. č. 010/2016) záměr
obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
6. Záměr obce o prodeji pozemku, popř. jeho dvou, částí parc. č. 1419/75, orná půda
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 29. 3. - 14. 4. 2016 (evid. č. 015/2016) záměr
obce o prodeji pozemku, popř. jeho dvou částí, parc. č. 1419/75, orná půda o celkové výměře 450
m 2.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce, Josef Jaroš, který je vlastníkem přilehlého pozemku
parc. č. 1419/16 a navrhl cenu za celý pozemek ve výši 60 000 Kč, což by odpovídalo cca
133 Kč/1 m2. Tímto však nesplňuje podmínky zveřejněného záměru č. j. OUBOL/678/2016, kde
byla vypsána minimální cena 400 Kč/1 m2.
Zastupitelstvo obce Bolatice na 16. zasedání dne 18. 4. 2016 neschválilo prodej
pozemku parc. č. 1419/75 zájemci o pozemek z důvodu navržené nižší ceny
zájemcem, p. Josefem Jarošem, než bylo uvedeno v Záměru obce Bolatice, č. j.
OUBOL/678/2016.
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7) Záměr obce přenechat k dočasnému užívání - propachtovat části zemědělských pozemků
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 11. 4. 2016 - 27. 4. 2016 (evid. č. 021/2016)
záměr přenechat k dočasnému užívání - propachtovat části zemědělských pozemků - orná půda ve
vlastnictví obce Bolatice:
- část pozemku – orná půda parc. č. 3110 o výměře 7208 m2, využití: pouze k údržbě travního
porostu, za min. nájemné 800 Kč/1 m2/1 rok,
- část pozemku – orná půda parc. č. 3110 o výměře 3481 m2, využití: k obdělávání, za min.
nájemné 2 200 Kč/1 m2/1 rok,
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108 o výměře 2 938 m2, využití: pouze k údržbě travního
porostu,za min. nájemné 800 Kč/1 m2/1 rok,
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108 o výměře 1 578 m2, využití: k obdělávání, za min.
nájemné 2 200 Kč/1 m2/1 rok,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1396 pro katastrální území a obec Bolatice u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.
Do tohoto záměru podal žádost jeden občan obce Bolatice.
Rada obce Bolatice na 37. jednání dne 27. 4. 2016 neschválila p. Maxmiliánovi
Slivkovi, Bolatice přenechat k dočasnému užívání propachtovat části nemovitostí –
pozemků - orná půda ve vlastnictví obce Bolatice dle zveřejněného Záměru obce
Bolatice, č. j. OUBOL/643/2016, jelikož celý pozemek parc. č. 3110 v obci a k.ú.
Bolatice má v nájmu od roku 2014 Opavice, a.s. a schválila vypsání nového záměru
s tím, že v něm bude uvedeno rozdělení pozemků parc. č. 3110 a 3108 na jednotlivé
části, které navrhli po dohodě s obcí Opavice a.s. a p. Maxmilián Slivka, Bolatice tak,
jak je zakresleno ve snímku katastrální mapy. Jedná se o směnu pozemků v uličce
kolem prodejny Malhvo na ul. Příčná. Směnou pozemků získá obec průchod ve
vlastnictví obce.
8) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 4. 5. - 3. 6. 2016 (evid. č. 032/2016) záměr obce
o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
9) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 4. 5. - 3. 6. 2016 (evid. č. 031/2016) záměr obce
o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
10) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 9. 5. - 9. 6. 2016 (evid. č. 035/2016) záměr obce
o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 31.1K – SDH Borová.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.

11) Záměr obce o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce v termínu 9. 5. - 9. 6. 2016 (evid. č. 034/2016) záměr obce
o prodeji speciálního požárního vozidla AVIA A 30 K – SDH Bolatice.
V daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce.
12) Záměr o prodeji části pozemku parc. č. 1334
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 16. zasedání dne 18. 4. 2016 vypsání nového záměru
o prodeji části pozemku parc. č. 1334 ostatní plocha v obci a k. ú. Bolatice o výměře cca 544 m2 .
Obec zveřejnila na úřední desce od 13. 5. 2016 do 13. 6. 2016 (evid. č. 040/2016) záměr o prodeji
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pozemku parc. č. 1334, který bude v budoucnu označen novým parc. č. 1334/2 o výměře 544 m2 za
min. cenu 200 Kč/m2.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 17. zasedání dne 20. 6. 2016 prodej části
pozemku parc. č. 1334 ostatní plocha v obci a k. ú. Bolatice o celkové výměře cca
544 m2 z vlastnictví obce Bolatice panu Vojtěchu Schneidrovi, Bolatice za cenu
200 Kč/m2 a za podmínek stanovených v Záměru obce Bolatice o prodeji části
pozemku, č. j. OUBOL/1077/2016 a schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
obecní kanalizaci o výměře 43 m2 za jednorázovou částku 50 Kč/m2 s tím, že uhradí
každá strana polovinu nákladů spojených se správním poplatkem, s majetkoprávním
vypracováním smlouvy, s geometrickým zaměřením pozemku, a schválilo uzavření
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro obecní kanalizaci
mezi obcí Bolatice a p. Vojtěchem Schneidrem, Bolatice na části pozemku parc. č.
1334 s tím, že v budoucnu plánuje p. Schneider nákup okolního pozemku, parc. č.
392/1 od soukromých osob, přes který rovněž vede obecní kanalizace, proto uzavře
po nabytí vlastnictví k pozemku parc. č. 392/1 s obcí Bolatice Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro obecní kanalizaci za jednorázovou částku 50 Kč/m2 a
za podmínek, že obec Bolatice uhradí náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
13) Vyhlášení záměru o prodeji části pozemků parc. č. 690/6 v centru
Manželé Radek a Jaromíra Pagáčovi, Ostrava - Krásné Pole předložili studii polyfunkčního domu,
který by měl vzniknout v rámci nového centra obce na autobusovém nádraží.
Rada obce na 38. jednání dne 17. 5. 2016 schválila vyhlášení záměru o prodeji části pozemků parc.
č. 690/6 o výměře cca 290 m2 za cenu min. 1 007 Kč/m2 a za podmínky, že zájemce se musí zavázat
vystavět objekt do 30. 9. 2018, v opačném případě bude muset pozemek s pokutou ve výši
100 000 Kč vrátit; v objektu nesmí být rušivá výroba a činnost, budova musí mít vlastní parkoviště
a nájemce musí předložit svůj záměr. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 31. 5. 2016 do 16. 6.
2016 (evid. č. 045/2016).
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 17. zasedání dne 20. 6. 2016 prodej části
pozemků parc. č. 690/6 ostatní plocha, který bude dle návrhu geometrického plánu
pro obec Bolatice, č. 1714-48/2016 označen novým parc. č. 690/19 o výměře 284 m2
a 690/7 ostatní plocha, který bude dle GP označen novým parc. č. 691/20 o výměře
3 m2, vše v obci a k. ú. Bolatice o celkové výměře 287 m2 z vlastnictví obce Bolatice
do společného jmění manželů Radka a Jaromíry Pagáčových, Ostrava - Krásné Pole,
za cenu 1 007 Kč/m2 a za podmínek stanovených v Záměru obce Bolatice o prodeji
části pozemků v centru obce, č. j. OUBOL/1217/2016.
14) Zveřejnění záměru obce Bolatice přenechat k dočasnému užívání - propachtovat části
nemovitostí - pozemků - orná půda ve vlastnictví obce Bolatice
Obec Bolatice zveřejnila na úřední desce od 1. 6. 2016 do 17. 6. 2016 (evid. č. 046/2017) záměr
obce Bolatice přenechat k dočasnému užívání - propachtovat části nemovitostí - pozemků - orná
půda ve vlastnictví obce Bolatice:
- část pozemku – orná půda parc. č. 3110, označený v zákresu mapy č. 1 o výměře 0,4 ha, využití:
pouze k údržbě travního porostu, za min. nájemné 800,- Kč/1 ha/1 rok;
- část pozemku – orná půda parc. č. 3110, označený v zákresu mapy č. 2 o výměře 0,19 ha, využití:
k obdělávání, za min. nájemné 2200,- Kč/1 ha/1 rok;
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108, označený v zákresu mapy č. 1 o výměře 0,27 ha, využití:
k obdělávání, za min. nájemné 2200,- Kč/1 ha/1 rok;
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- část pozemku – orná půda parc. č. 3108, označený v zákresu mapy č. 2 o výměře 0,09 ha, využití:
pouze k údržbě travního porostu, za min. nájemné 800,- Kč/1 ha/1 rok;
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108, označený v zákresu mapy č. 3 o výměře 0,11 ha, využití:
pouze k údržbě travního porostu, za min. nájemné 800,- Kč/1 ha/1 rok;
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108, označený v zákresu mapy č. 4 o výměře 0,18 ha, využití:
k obdělávání, za min. nájemné 2200,- Kč/1 ha/1 rok;
- část pozemku – orná půda parc. č. 3108, který je umístěn v II. ochranném pásmu, označený
v zákresu mapy č. 5 o výměře 0,09 ha, využití: pouze k údržbě travního porostu, za min. nájemné
800,- Kč/1 ha/1 rok, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1396 pro katastrální území a obec
Bolatice u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.
V daném termínu se přihlásili dva zájemci.
Rada obce Bolatice na 41. jednání dne 19. 7. 2016 schválila Opavici, a.s. přenechat
k dočasnému užívání - propachtování části zemědělského pozemku parcel č. 3108
v k. ú. Bolatice označeného v zákresu mapy č. 1 o výměře 0,27 ha – využití orná
půda za cenu pachtovného 2 250 Kč a část pozemku parc. č. 3108 označeného
v zákresu mapy č. 2 o výměře 0,09 ha – využití TTP, pachtovné 800 Kč a schválila
uzavřít mezi obcí Bolatice a Opavicí, a.s. Dolní Benešov Dodatek č. 1 ke smlouvě
o pachtu zemědělských pozemků ev. č. 890.
Rada obce Bolatice na 41. jednání dne 19. 7. 2016 schválila p. Maxmiliánu
Slivkovi, Bolatice přenechat k dočasnému užívání - propachtování částí pozemku
parc. č. 3108, části č. 1 a č. 2 a parc. č. 3110, části č. 4 a č. 5 v obci a k. ú. Bolatice
dle snímku katastrální mapy se zákresem částí pozemků a schválila uzavřít mezi obcí
Bolatice a p. Maxmiliánem Slivkou, Bolatice smlouvu Pacht zemědělských pozemků.
15) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku parc. č. 272
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 19. zasedání dne 26. 9 2016 vypsání záměru o prodeji
pozemku parc. č. 272 zahrada v obci a k. ú. Bolatice o výměře 80 m2 za minimálně 50 Kč za 1 m2
s podmínkami:
V případě prodeje pozemku parc. č. 272 vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 273 a 274 v obci a
k. ú. Bolatice, bude podmínkou prodeje zřízení práva věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 273 a služebnost cesty a stezky na pozemcích parc. č. 272,273, 274, to vše
dle budoucího geometrického plánu, ve prospěch vlastníka kanalizačního řádu, kterým je obec
Bolatice. Služebnost bude zřízena po dobu funkčnosti kanalizačního řádu a úplatně za
jednorázovou smluvní částku navrženou kupujícím.
Zájemce do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva služebnosti –
inženýrské sítě a služebnosti práva cesty a stezky, uhradí celkovou cenu za pozemek parc. č. 272
v plné výši před uzavřením smlouvy a podepíše smlouvu, jinak ztrácí nárok na požadovaný
pozemek.
Zájemce uhradí polovinu nákladů spojených se správním poplatkem, s vypracováním kupní
smlouvy, s geometrickým zaměřením pozemku.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20. 10. 2016 do 14. 11. 2016 (evid. č. 081/2017).
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 21. zasedání dne 19. 12. 2016 prodej
obecního pozemku parc. č. 272 zahrada v k. ú. Bolatice o výměře 80 m2 za odhadní
cenu 50 Kč/m2 p. Karlu Ševčíkovi, Bolatice s tím, že p. K. Ševčík souhlasí se zřízením
služebnosti inženýrské sítě – kanalizačního řádu na pozemek parc. č. 273 a
služebnost cesty a stezky na pozemky parc. č. 272 a 274, vše v obci a
k. ú. Bolatice za jednorázovou smluvní částku 100 Kč, kterou navrhnul dle podmínek
vypsaného záměru evid. č. 081/2016 p. Ševčík a s tím, že souhlasí s uhrazením
poloviny nákladů spojených s majetkoprávním převodem.
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16) Záměr o darování nemovitého majetku - částí pozemků na ulici Opavská z vlastnictví obce do
majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje (přesné doměření dle skutečného stavu)
Zastupitelstvo obce Bolatice na 19. zasedání dne 26. 9. 2016 schválilo vypsání záměru o darování
částí pozemků parc. č. 2811/14, ostatní plocha o výměře 2 m2 a 2811/15, ostatní plocha o výměře
1 m2, vše v obci a k. ú. Bolatice, na ulici Opavská z vlastnictví obce Bolatice do majetku
Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, (jedná se
o přesné doměření dle skutečného stavu), sloučených dle geometrického plánu č. 1712-43/2016,
vypracovaného pro obec Bolatice, do pozemku parc. č. 2811/1 ostatní plocha.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20. 10. 2016 do 7. 11. 2016 (evid. č. 80/2016).
Žádost o darování částí pozemků na ulici Opavská z vlastnictví obce do majetku Správy silnic
Moravskoslezského kraje byla zaslána na Správu silnic Moravskoslezského kraje dne 27. 12.
2016.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová
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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 2016 se uskutečnilo celkem 24 jednání, na kterých se projednalo přes 380 bodů.
Účast na jednáních:

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

24
24
23
21
17

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti
Hosty jednání RO byli Ing. Pavel Bezděk, Ing. David Jakš, Ing. Daniel Kozel, Renáta Řehořová.

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
92/29

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) zapojení obce Bolatice do bezplatného týdenního počítačového kurzu SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ 2016 a zaslat přihlášku fy Havel-family, s.r.o., Ostrava nejpozději do 29. 1.
2016,
ch) místním pořadatelům plesů v roce 2016 příspěvek do tomboly jejich plesů ve výši cca 500
Kč/ples,
i)

žádost FK Bolatice o bezplatný pronájem kinosálu a sálu KD Bolatice u příležitosti oslav
90 let od založení klubu dne 4. 3. 2016,

l)

požádat p. R. Pagáče o předložení studie stavby na části pozemku parc. č. 690/6 (v žádosti
bylo uvedeno chybné parc. č. 690/8) a na svém pozemku parc. č. 690/12 s přihlédnutím
k podmínkám zástavby (max. dvě nadzemní podlaží, …) a odkládá žádost p. R. Pagáče do
dalších jednání Rady obce Bolatice,

o) nabídku fy AQUAMONITORING, s.r.o., Brno na opravu systému měření průtoků odpadních
vod na ČOV Bolatice - Borová,
q) smlouvu mezi obcí Bolatice a fy SPEDOS, s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí k provádění
pravidelné technické údržby a pozáručního servisu zařízení „Automatické vstupní dveře
v Domu obchodů a služeb Bolatice“ a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy.
94/30

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) Základní škole a Mateřské škole Bolatice, p. o. bezplatný pronájem sálu KD Bolatice na akci
Maškarní ples v neděli 14. 2. 2016 od 15:00 do 17:00 hodin v sále KD Bolatice,
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e) fy SPID handicap, o.p.s. souhlas s úpravou sociálního zařízení v pronajatých nebytových
prostorách na ulici Hlučínská 6/684 dle návrhu fy SPID handicap, o.p.s., a to na vlastní
náklady žadatele,
cc) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace Rekonstrukce polní cesty
k Vyhlídce a od Vyhlídky k Výhodě, parc. č. 3612,
dd) cenu nájemného v sociálních bytech na ul. Nádražní 83, Bolatice ve výši 35 Kč/m2.
95/31

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) poděkování Charity Hlučín za spolupráci obce a občanů při Tříkrálové sbírce 2016,
g) informace o záměrech obce Bolatice o prodeji speciálních požárních vozidel AVIA A 30 K –
SDH Bolatice, AVIA A 31.1 K – SDH Borová, o které neprojevil zájem o koupi žádný zájemce,
h) hospodaření obce Bolatice za rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 90 133 841,43 Kč a
financování tř. 8 (čerpané úvěry v r. 2015 + zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2014 + operace
z přenesené daňové povinnosti) ve výši 8 982 963,01 Kč činí celkovou sumu
99 116 804,44 Kč, tak jako výdaje, které dosáhly celkové výše 76 073 772,52 Kč a
financování tř. 8 (splátky úvěrů v r. 2015 ve výši 10 404 000 Kč + zůstatky na běžném účtu
k 31. 12. 2015 ve výši 12 639 031,92 Kč) a předloží k projednání do FV a zařadí do programu
16. zasedání ZO.
96/31

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

k) vyhlášení nového záměru o prodeji hasičských aut a požádá HZS Opava a Ostrava
o propagaci záměru o prodeji hasičských vozidel,
m) uspořádat v obci Bolatice ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociál. družstvem sběr
použitého ošacení v sobotu 23. dubna 2016 v bývalé kotelně OÚ za obchodním domem
TEMPO a bude informovat občany o konání sbírky ve zpravodaji, rozhlasu a na obecních
vývěskách.
98/32

c)

99/33

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí Bolatice a fy SILNICE.CZ, s.r.o., Krnov pro
stavbu „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice I. etapa“, ve kterém
dochází ke změně Článku IV. Závěrečná ustanovení a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr.
Herberta Paveru podpisem tohoto Dodatku č. 3.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) závěrečné vyhodnocení akce „Bolatice – atletická rovinka s UP, víceúčelové hřiště s UT,
fotbalové hřiště s UT3G“ zaslané Ministerstvem financí a poděkuje Ing. R. Herudkovi za
administraci akce,
e) cenové nabídky zájemců o prodej dvou částí pozemku parc. č. 1419/74 na výstavbu RD na
ul. Severní a doporučuje projednat žádosti zájemců o koupi pozemků na ul. Severní v ZO.
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100/33

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) vyzvat zájemce, aby se dne 15. 3. 2016 dostavili v 15:00 hod. na OÚ Bolatice a přinesli
v obálce nabídku na novou cenu za 1 m2 pozemku parc. č. 1419/74 vzhledem k tomu, že
dva zájemci podali stejnou nabídku,
f)

uzavřít mezi obcí Bolatice a Pražskou plynárenskou, a.s., Praha Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 31. 12. 2012 za cenu
424 Kč/MWh bez DPH v období ode dne 1. 1. 2017, 6:00 hod. do 1. 1. 2018, 6:00 hod. a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem tohoto Dodatku č. 4,

i)

Inventarizační zprávu za rok 2015 včetně příloh.

102/34

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

i)

oznámení Dětské organizace KONDOR, skupiny VESMÍR Bolatice o volbě nového vedení
organizace:
Adamec Filip – vedoucí skupiny
Duxa Jan – člen skupinové rady
Seidel Jakub– člen skupinové rady,
a poděkuje p. Pavlu Kochovi za jeho dlouholetou práci ve vedení organizace a za spolupráci
s obcí Bolatice a popřeje novému vedení mnoho úspěchů v jejich záslužné činnosti,

l)

sdělení občanů z ulice Sokolovská o nesouhlasu se záměrem výstavby dvoupodlažního
domu v blízkosti jejich obydlí a jejich výzvu k vykoupení pozemku v dané lokalitě od
nynějšího majitele zpět do vlastnictví obce Bolatice a bude informovat ZO o sdělení občanů
z ul. Sokolovská.

103/34

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

ch) Zprávu Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o. o hospodaření za rok 2015, která
obsahuje:
1. Hospodaření jednotlivých zařízení PO:
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
2. Čerpání prostředků státního rozpočtu - přímé náklady na vzdělávání, účelové
prostředky
3. Projekt „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“
4. Projekt „Partnerství škol - COMENIUS“
5. Projekt „Zkvalitnění výuky cizích jazyků“
6. Projekt „Šikovné ruce“
7. Doplňková činnost
8. Hospodářský výsledek PO - rekapitulace
9. Přílohy
Příloha 1 - účelové prostředky zřizovatele - kroužky pro žáky
Příloha 2 - fond FKSP
Příloha 3 - výsledky kontrol
Příloha 4 - investiční fond,
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n) vyhlásit výběrová řízení na stavební akce v obci a schvaluje oslovit fy pro dodání cenových
nabídek do výběrového řízení:
1. Oprava místních komunikací – Družstevní, Hlavní, část ul. Mírová od ul. Hlučínská
2. Výměna oken a dveří v budově DOS
p) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy jk grant, s.r.o., Ratibořská 1651/177a, Opava, která
zajistí obci Bolatice administraci výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací –
Družstevní, Hlavní, část ul. Mírová od ul. Hlučínská”.
105/35

c)

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
žádost p. Stanislava Harasima, Bolatice, aby Zastupitelstvo obce Bolatice ve spolupráci se
Stavebním úřadem Bolatice zrušilo zástavbu v severní a jižní části centra obce Bolatice
plánovanými budovami a předloží dopis p. S. Harasima, Bolatice k projednání v ZO,

e) smlouvu č. 05061532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí Praha
mezi obcí Bolatice a Státním fondem životního prostředí na akci „Regenerace urbanizované
krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích“ ve výši 220 849 Kč a předloží smlouvu
č. 05061532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí Praha k projednání
do 16. zasedání.
106/35

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

h) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider, s.r.o., Bolatice na
výrobu a montáž hliníkových zimních zahrad z profilů Railog a AluPlus do dvojdomku
v areálu ZŠ a MŠ Bolatice na ul. Slunečná a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy.
107/36

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) Darovací smlouvu č. 2/2016 mezi obcí Bolatice a fy CONROP, s.r.o., Bolatice na zabezpečení
kulturně-společenských akcí v obci Bolatice a na podporu tradic a zvyků v obci a zařadí
k projednání a schválení do programu 16. zasedání,
e) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra, generální ředitelství HZS ČR,
Praha prostřednictvím Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů obce na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II na rok 2016 ve
výši 120 000 Kč a zařadí tento bod ke schválení do programu 16. zasedání.
108/36

i)

109/36

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
zakoupit u Ing. Zdeňka Mazala, Bolatice stromy pro akci Den Země dne 21. 4. 2016 na
výsadbu na ul. Opavská – 32 ks vzrostlých sakur, kůly, popruhy, úvazky, rohože, hnojivo,
substrát pro vylepšení zeminy.
Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje
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a) nabídku fy Grande Solution, s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Ostrava na opravu překopů
místní ulice Padoly.
111/37

c)

112/37

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
zprávu Krajského ředitelství Policie MSK, obvodní oddělení Kravaře o bezpečnostní situaci
v rámci obce Bolatice v roce 2015, poděkuje za spolupráci a bude informovat občany
v dalším zpravodaji o bezpečnostní situaci v rámci obce Bolatice v roce 2015.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o., se sídlem Školní 540/9,
747 23 Bolatice, za rok 2015, IČ 47813008 dle § 102 odst. 2 písm. q) Zákona č. 128/2000 Sb.
včetně předložených materiálů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha vše k rozhodnému
dni 31. 12. 2015, Zpráva auditora a Inventarizační zpráva a rok 2015 pod usnesením
č. 112/37/d ze dne 27. 4. 2016,
g) spolupráci obce Bolatice při sběru Kol pro Afriku a schvaluje uspořádat sbírku v obci
Bolatice „Kola pro Afriku“ v průběhu května – června 2016.
115/38

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

h) protokol Hasičského záchranného sboru MSK, územního odboru Opava o kontrole
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ze dne 15. 3. 2016 a
poděkuje vedení SDH Bolatice, především veliteli JPO II p. Radku Slivkovi, za dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
116/38

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
oznámení o výběru nejvýhodnější cenové nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
nabídku uchazeče – SILNICE MORAVA, s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ 25357352
ve výběrovém řízení malého rozsahu na stavební práce „Oprava místních komunikací –
Družstevní, Hlavní, část ul. Mírová od ul. Hlučínské“,

ch) Marku Zajíčkovi – žáku třídy 9.B a Michaelu Ceplému – žáku třídy 9.A ocenění – pochvalu
starosty obce za reprezentaci školy i obce Bolatice ve vědomostních olympiádách,
k)

řádnou účetní závěrku Technických služeb Bolatice, s.r.o. za rok 2015 se ziskem ve výši
80 938,91 Kč včetně příloh:
Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2015
Příloha účetní závěrky
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha účetní,

q) bezúplatné přijetí stavby „Účelová polní komunikace VPC6 a VPC 11 v k. ú. Bolatice“ od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 na
základě protokolu ze dne 17. 3. 2016 v celkové účetní hodnotě pořízení stavby 7 705 983,60
Kč s datem zahájení odepisování 1. 5. 2016 a s datem zařazení stavby do užívání 1. 4. 2016,
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ř)

118/39

vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení včetně realizace stavby na výstavbu parkoviště a
relaxační plochy u kulturního domu na ul. Svobody.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

h) vyhlásit grantový program na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a
kultury v obci Bolatice v roce 2016,
k)

120/40

aby Ing. Z. Mrovcová, Bolatice - Borová pracovala u obce Bolatice maximálně do konce
listopadu 2016.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) zprávu ze Státního fondu ŽP ČR z dohlídky projektu podporovaného z prostředků SFŽP ČR
v rámci Národních programů u akce „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové
zeleně v Bolaticích IV“ ze dne 1. 6. 2016.
121/40

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) odpisový plán ZŠ a MŠ Bolatice na rok 2016 a schvaluje plán investic ZŠ a MŠ Bolatice pro
rok 2016 a výše příspěvku na odpisy na rok 2016 je již součástí celkového příspěvku
poskytovaného zřizovatelem,
l)

Povodňový plán obce Bolatice,

y)

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Opravy částí místních komunikací a
chodníků“.

124/41

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
přijmout na pracovní pozici knihovnice paní Mgr. Bohdanu Drastíkovou, Kobeřice, od 1. 9.
2016 na dobu neurčitou a se zkušební dobou 3 měsíce a schválit umístění ve výběrovém
řízení Bc. Jany Paličkové na druhém místě a na 3. místě sl. Evy Hanzlíkové,

e) vyřazení hasičské AVIE A 31.1 K SPZ 05-86 ve správě SDH Borová z majetku obce a schvaluje
odvoz automobilu k ekologické likvidaci,
k)

zřízení ekonomického a majetkového odboru obce Bolatice z důvodu většího a lepšího
propojení všech činností v oblasti financí a majetku obce,

n) firmu STRABAG, a.s., Odštěpný závod Ostrava, Oblast Východ, Polanecká 827, 721 08
Ostrava - Svinov, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku do výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Oprava částí místních komunikací a chodníků“,
p) jmenovat od 1. 8. 2016 pí Renátu Řehořovou jako vedoucí ekonomického a majetkového
odboru obce,
bb) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zateplení budovy DOS na ul. Hlučínská“ a
zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách obce a na profilu zadavatele.
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126/42

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) protokol České inspekce životního prostředí, OI Ostrava, oddělení ochrany vod o provedené
kontrole provozu ČOV Bolatice - Borová a Čistírny odpadních vod Bolatice - průmyslová
zóna dne 26. 7. 2016.
128/42

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

a) JK Voltiž Albertovec finanční dar (příspěvek) na podporu voltižního týmu při reprezentaci
České republiky na Mistrovství Evropy juniorů v polovině srpna 2016 ve Francii (Le Mans),
l)

cenovou nabídku fy STRABAG, a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Sever, Polanecká 827,
721 08 Ostrava na provedení stavby „Oprava části místní komunikace v Bolaticích Na
Lánech – mezi ulicí Polní a Lesní“ ve výši 563 549 Kč bez DPH,

n) souhlas obce Bolatice s konáním závodu specifikovaného v žádosti občanského sdružení
Prajzská Ambasáda, pod číslem usnesení 128/42/c ze dne 16. 8. 2016 v plném rozsahu,
r)

nabídku firmy Generali Pojišťovna a.s., Opavská 125, 747 23 Bolatice na pojištění všech
komunikací (cesty, chodníky, mostky, kanalizace atd.) ve vlastnictví obce Bolatice,

s)

vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku na ul. Padoly“,

š)

cenovou nabídku fy Vodní zdroje Holešov, a.s., Tovární 1423, 769 01 Holešov na zhotovení
projektové dokumentace průzkumného hydrogeologického vrtu včetně geofyzikálního
průzkumu,

x)

smlouvu č. 13972783/NN/2017 o Sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) mezi obcí Bolatice a ČEZ Prodej, Praha na dobu určitou do 31. 12. 2017
(23:59:59) a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

y)

smlouvu č. 16508231/1 o Sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí VVN
a VN mezi obcí Bolatice a ČEZ Prodej, Praha na dobu určitou do 31. 12. 2017 (23:59:59) a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.

130/43

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy FENBAU, s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava,
IČ 25815458 jako zhotovitelem stavby „Zateplení budovy DOS na ul. Hlučínská“ za cenu
877 830 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy,

h) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Milan Jaroš EXTERIÉRY - návrhy a realizace, 1. máje
616, 743 01 Bílovec, IČ 75858291 jako zhotovitelem stavby „Oprava chodníku na ulici
Padoly“ za cenu 578 985 Kč bez DPH a pověřuje místostarostu obce Martina Bortlíka
podpisem této smlouvy,
p) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zpevnění polní cesty z ul. Úzká k polní ulici
mezi ul. Školní a Třešňová“,
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r)

133/44

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Cyklostezky podél
hlavních cest silnic III/4671 z Bolatic do D. Benešova a silnic III/46824 z Bolatic do Kravař“.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

ch) České televizi, Televizní studio Ostrava, Centrum publicistiky a dokumentu bezplatný
pronájem skanzenu dne 22. 9. 2016 z důvodu natáčení pořadu Draci v hrnci a schvaluje
uzavřít smlouvu o dočasném užívání nemovitých a movitých věcí mezi obcí Bolatice a
Českou televizí, Televizní studio Ostrava, Centrum publicistiky a dokumentu na bezplatný
pronájem skanzenu dne 22. 9. 2016 2016 z důvodu natáčení pořadu Draci v hrnci a
pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
j)

Plán inventur hmotného a nehmotného majetku obce Bolatice za rok 2016 k 31. 10. 2016
včetně přílohy k Plánu inventur,

k)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou Unitender, s.r.o., Ostrava na provedení
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace
nového centra obce a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy.

134/45

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) Protokol č. PVK/2016/1/Bolatice ze dne 26. 9. 2016 o provedení následné veřejnosprávní
kontroly z II. pololetí 2015 a průběžné veřejnosprávní kontroly za I. pololetí 2016
u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bolatice, předložený Ing. Jiřím
Turoněm, auditorem.
135/45

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) smlouvu o provedení uměleckého výkonu mezi obcí Bolatice a ŠPORCL ARTS Agency, s.r.o.
Praha s názvem Bacha na Šporcla aneb Vánoce 2016 dne 13. 12. 2016 v 18:00 hod.
v kostele sv. Stanislava v Bolaticích a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy.
138/46

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

f)

cenovou nabídku fy AQUAMONITORING, s.r.o., Brno na dodávku systému měření průtoků
odpadních vod z ČOV Bolatice - Průmyslová a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č.
026/2016/AQUA mezi obcí Bolatice na fy AQUAMONITORING, s.r.o., Brno na dodávku
systému měření průtoků odpadních vod na odtoku z ČOV Bolatice - Průmyslová zóna
včetně posouzení funkční způsobilosti celého systému měření průtoků a pověřuje starostu
obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

i)

vyjádření souhlasu obce Bolatice k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy firmě TQM – holding, s.r.o., sídlem Těšínská 1028/37, 746 01
Opava, IČ 496 06 395 pro linku 900254 Opava-Kravaře-Bolatice-Chuchelná-Bělá v souladu
se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3
písm. a),
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j)

vyjádření souhlasu obce Bolatice k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy firmě ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 258 27 405 pro linku 910281 Ostrava-Hlučín-Dolní Benešov-KobeřiceSudice-Třebom v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, § 11 odst. 3 písm. a),

n) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Oprava místní komunikace na ul. Padoly“,
p) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy STRABAG, a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast
Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov zhotovitelem stavby „Zpevnění polní cesty
z ul. Úzká k polní ulici mezi ul. Školní a Třešňová“ a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy,
s)
141/47

objednat u fy STRABAG, a.s., Ostrava - Svinov realizaci parkoviště na ulici U Hřiště.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Ing. Vít Lesák, Hořicova 838/29, 747 05 Opava,
zhotovitelem stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Padoly, k. ú. Bolatice“ a pověřit
starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
f)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12,
702 00 Ostrava jako zhotovitelem projektové dokumentace pro stavbu za cenu 760 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

h) SDH Bolatice bezplatný nájem prostor kulturního domu za účelem pořádání akce
„Vyhlášení výsledků Moravskoslezského poháru“ pořádané SDH 19. 11. 2016 v Kulturním
domě v Bolaticích s tím, že SDH provede hrubý úklid a zajistí vše dle Směrnice č. 1/2013 pro
činnost preventivní požární hlídky v kulturním domě.
142/47

Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) Technickým službám Bolatice, spol. s r.o. pronájem vinárny v restauraci Pod Kostelem třetí
osobě.
145/48

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Bolatice a Jaromírou Pagáčovou a
Radkem Pagáčem, Ostrava - Krásné Pole z důvodu výstavby polyfunkčního domu na ul.
Sokolovská a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy,
e) doporučit ZO schválit rozdělení finančních darů ve výši 100 000 Kč zdravotně postiženým
občanům v obci Bolatice dle navrženého seznamu Komisí sociální, zdravotní a pro rodinu,
r)

Darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a fy DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, Frýdek Místek
na poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč na financování výdajů školství a pověřuje starostu
obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
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146/48

Rada obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-8004861/SOBS/1/2016 „STÍŽNOST Bolatice, Borová, Okružní,
pos. kNN“ mezi obcí Bolatice a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín - Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností INKOS – Ostrava, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava a požádat společnost INKOS – Ostrava, a.s.
o přehodnocení celého projektu posílení sítě NN z důvodu, že o nově plánovaném uložení
vedení NN je uvažováno v opravené místní komunikaci ul. Okružní, jejíž kompletní
rekonstrukce proběhla před dvěma roky,
c)

148/49

změnu tisku Bolatického zpravodaje na jiný typ papíru dle nabídky fy MORAVAPRESS, s.r.o.,
Ostrava z důvodu neúspory finančních prostředků při zpracování zpravodaje a poděkovat
firmě MORAVAPRESS, s.r.o. Ostrava za nabídku.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

g)

ukončení pronájmu nájemních prostor firmy D+K dveřní a trezorový servis, s.r.o., Miroslav
Košůtek v suterénu DOS dohodou smluvních stran k 31. 12. 2016, schvaluje objednat
u rozpočtového odborníka nacenění stavebních prací na nájemních prostorách DOS firmy
D+K dveřní a trezorový servis s.r.o., Miroslav Košůtek,

i)

podání žádosti obce Bolatice o poskytnutí dotace v roce 2017 k zajištění akceschopnosti a
k zajištění odborné přípravy, zásahy a vybavení jednotky SDH Bolatice v roce 2017,

l)

odměny ve výši 100 Kč/odpracovaná hodina členům komisí a výborů, nečlenům ZO za
spolupráci při rozvoji obce Bolatice v roce 2016 dle skutečně odpracovaných hodin dle
přiloženého seznamu.

151/50

c)

152/51

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
členy pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové
„Nové centrum obce Bolatice – projektová dokumentace“:
Členové:
1. Ing. Daniel Kozel
Třešňová 172
2. Ing. Daniel Halfar
Nádražní 40
3. Ing. Jakub Josefus
Poštovní 8
4. Martin Bortlík
Mírová 13
5. Mgr. Herbert Pavera
Hornická 29
Náhradníci: 1. Ing. Miroslav Břemek
Štěpánkovická 27

řízení k veřejné zakázce
747 23 Bolatice - Borová
747 23 Bolatice
747 21 Kravaře
747 23 Bolatice
747 23 Bolatice
747 21 Kravaře

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
výzvu předsedy SOH obcím a městům SOH o společném zabránění dalšího nárůstu dotací
obcí a měst na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti obcí a měst a dalšímu
zatěžování obecních rozpočtů a bere na vědomí informaci o zaslání žádosti na KÚ MSK
ohledně nesouhlasu financování z rozpočtů obcí ohlášené navýšení prokazatelných ztrát
z ostatní dopravní obslužnosti firmami ARRIVA MORAVA, a.s. a TQM-holding, s.r.o. v roce
2017.
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154/51

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

a) uzavřít plánovací smlouvu mezi obcí Bolatice a Radkem Pagáčem a Jaromírou Pagáčovou a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
ch) darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a fy CONROP, s.r.o., Bolatice na kulturní akci v obci
Bolatice pod názvem „Bacha na Šporcla aneb Vánoce“ 2016 dne 13. 12. 2016 a pověřuje
starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této darovací smlouvy,
p) bezúplatně přenechat k užívání Základní škole a Mateřské škole Bolatice, IČ 47813008
drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotačního programu ROP 2009
č. CZ.1.10/4.1.00/01.00033 s názvem „Rekonstrukce ZŠ Bolatice - severní pavilon” v roce
2009 v hodnotě 1 053 195,22 Kč (v letošním roce došlo k vyřazení poškozených 2 ks
žákovských lavic a 4 ks žákovských židlí v celkové hodnotě 8 642 Kč vyřazovacím
protokolem č. 1/2016 v 8/2016) s tím, že k datu předání činí hodnota pořízení DDHM
1 044 553,22 Kč a zůstatková hodnota je 0 Kč,
ž)

156/52

doporučit ZO schválit přijetí finančního daru od fy Lanex, a.s., Bolatice na kulturní akci
v obci Bolatice pod názvem „Bacha na Šporcla aneb Vánoce 2016“ dne 13. 12. 2016 .
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

b) Protokol Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu
o kontrole vedení matričních knih a sbírek listin, provedené dne 8. 11. 2016 a poděkuje
pí M. Bochňákové za výborně odváděnou práci na svém úseku.
157/52

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy &J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o., Opava na
zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
„Chodníky podél ulice Hlučínská Bolatice“ a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru, podpisem této smlouvy,
e) cenovou nabídku Ing. D. Halfara, Bolatice na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce chodníku na ul. Nádražní“ a schvaluje uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a
Ing. Danielem Halfarem, Bolatice na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
chodníku na ul. Nádražní“ a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,
h) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova
1194/12, 702 00 Ostrava, IČ 253 61 520, která podala cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace k zakázce „Nové centrum obce Bolatice – projektová
dokumentace“ a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
i)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Mgr. Adrián Czernik, Průkopnická 18/116, 747 20
Vřesina na zpracování studie „Krajinářská studie – optimalizace ekologické stability krajiny
v k. ú. Bolatice“ a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová
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3.2.

Ze zasedání zastupitelstva obce

3.2.1 Počet zasedání ZO, účast členů ZO na zasedáních
V roce 2016 se uskutečnilo 7 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno více jak 100 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

7
7
6
7
6
5
6
6
7

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

6
6
4
7
6
5
7
6

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání
Kromě řádných zasedání ZO byly v roce 2016 svolány tři pracovní schůzky členů ZO.
Pracovní schůzka 19. 3. 2016
- hospodaření obce Bolatice za rok 2015,
- seznámení se s Územním plánem obce Bolatice,
- prohlídka obce,
- seznámení se s projekty obce,
- projednání dalších možných návrhů projektů obce.
Pracovní schůzka 21. 9. 2016
- projednání výsledovky hospodaření restaurace Pod Kostelem,
- projednání pronájmu restaurace Pod Kostelem.
Pracovní schůzka 22. 11. 2016
- projednání návrhu rozpočtu na rok 2017,
- projednání seznamů prací v obci.
Hosté na zasedáních ZO
- na 16. zasedání ZO dne 18. 4. 2016 - předání pamětních listů a věcných darů bezplatným dárcům
krve
- na 21. zasedání ZO dne 19. 12. 2016 - předání finančních a věcných darů za skvělé sportovní
výsledky a propagaci obce Bolatice
- více viz kapitola 6.8

3.2.2. Vybráno ze zasedání Zastupitelstva obce Bolatice
45/15

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) mezi obcí Bolatice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Praha smlouvu o zřízení zástavního
práva k nemovitostem na pozemku parc. č. 2822 v rámci podprogramu „Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2015“ na dobu 20 let, a to s účinností ode dne 21. 12. 2015 do
21. 12. 2035 a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy,
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e) hodnotící zprávu aktivit MA21 na rok 2015 předloženou Komisí pro Místní agendu 21.
47/16

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

b) sdělení a žádost občanů z ulice Sokolovská o nesouhlasu se záměrem výstavby
dvoupodlažního domu v blízkosti jejich obydlí a jejich výzvu k vykoupení pozemku v dané
lokalitě od nynějšího majitele zpět do vlastnictví obce Bolatice a vykoupení pozemku v jižní
části centra obce od nynějšího majitele zpět do vlastnictví obce Bolatice a projednání
žádosti o zrušení zástavby v severní a jižní části centra obce Bolatice plánovanými
budovami a sdělit občanům, že vzhledem k tomu, že obec řešila centrum obce společně
s odborníky a veřejností téměř dvacet let, že vzhledem k tomu, že je řešení centra obce
navrženo k realizaci i v Územním plánu obce, vzhledem k tomu, že obec většinu připomínek
občanů zařadila do Územního plánu a studie centra obce i vzhledem k investicím
soukromých investorů, nebude obec měnit plánovanou výstavbu centra obce,
k)

informaci o možnosti směnit část obecního pozemku parc. č. 3303 orná půda v obci a k. ú.
Bolatice o celkové výměře 15 197 m2 za část pozemku státu parc. č. 2840 trvalý travní
porost v obci a k. ú. Bohuslavice o celkové výměře 76 272 m2 na tzv. Koňském, z důvodu
získání rezervy pozemku na budování dalších vrtů pitné vody a pověřuje starostu obce Mgr.
Herberta Paveru zajištěním geometrických plánů směňovaných pozemků a vyvěšením
záměru o směně pozemků,

m) vyhodnocení dotazníkového šetření 2015,
o) informaci o výpočtu kalkulace cen vodného a stočného dle skutečnosti za rok 2015 dle
obecně usměrňovaných cen,
q) Protokol o předání a převzetí realizovaného společného zařízení dvou účelových polních
komunikací VPC 6 a VPC 11 k. ú. Bolatice, okres Opava.
49/16

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
radě obce a Finančnímu výboru zařazovat do rozpočtu obce financování navržených
problémů obce, které vyplynuly z dotazníkového šetření mezi občany v roce 2015.

50/16

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
zaměstnancům stavebního úřadu v Bolaticích vypracování článku o problematice
nepovolených staveb do dalšího vydání zpravodaje (květen/červen), ve kterém bude
poukázáno na problematiku nepovolených staveb s tím, že by se lidé měli zajímat o to, zda
na jejich stavební záměry je třeba nějaká forma povolení či nikoliv a dále bude zmíněno, že
nepovolené stavby již nelze přepsat v rámci dědictví, popřípadě darování a včasným
vyřešením a dodatečným povolením tak lze předcházet problémům při přepisech atd.

52/16

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

g) přijetí dotace ve výši 1 040 000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Praha, IČ:
70856508 na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
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infrastruktury na rok 2016 na akci „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská,
Bolatice, 1. etapa“ – ISPROFOND 5818510032,
h) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, IČ
70856508 na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská,
Bolatice, 1. etapa“ – ISPROFOND 5818510032 ve výši 1 040 000 Kč a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
ch) uzavřít smlouvu č. 05061532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky mezi obcí Bolatice a Státním fondem životního prostředí České republiky,
IČ: 00020729 na akci „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích“
ve výši 220 849 Kč a pověřuje starostu obce Bolatice podpisem této smlouvy,
p) odkoupení pozemku parc. č. 3645 orná půda o výměře 1 337 m2 v obci a k. ú, Bolatice
z podílového vlastnictví a pozemku parc. č. 3647 ostatní plocha o výměře 1178 m2 v obci a
k. ú. Bolatice, za cenu 17 Kč/1 m2 s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemků, včetně daně z převodu nemovitostí.
53/16

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje

b) vyhlásit místní referendum ve věci zřízení kompostárny v areálu bývalého JZD Bolatice na
ul. Mírová s otázkou „Přejete si zřízení kompostárny v obci Bolatice?“,
c)

55/17

zapojení obce Bolatice v projektu „Zlepšení postavení žen na trhu práce“ podávaného
k žádosti 61 z programu EU ESZ OPZ na komplexní podporu žen ve věku 55+, žen
ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby s celkovými
náklady 1 931 506,25 Kč a s finanční spoluúčastí obce ve výši 96 575,31 Kč.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

g) seznam smluv na poskytnutí půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
z „Fondu rozvoje bydlení obce Bolatice“ v roce 2016,
h) sdělení fy ATELIER FONTES, s.r.o., Brno o připravované stavbě „Revitalizace potoku Opusta,
stavba č. 5733“ v období od května 2018 do listopadu 2020, jehož realizátorem je Povodí
Odry, s. p. Ostrava.
56/17

k)

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
Závěrečný účet obce za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bolatice za rok 2015 a Protokolu o provedení veřejnosprávní kontroly u PO, které jsou
nedílnou součástí Závěrečného účtu, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad,

n) bezúplatné přijetí stavby „Účelové polní komunikace VPC6 a VPC 11 v k. ú. Bolatice“ od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 do
majetku obce Bolatice na základě protokolu ze dne 17. 3. 2016 v celkové účetní hodnotě
pořízení stavby 7 705 983,60 Kč s datem zahájení odepisování 1. 5. 2016 a s datem zařazení
stavby do užívání 1. 4. 2016,
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q) realizaci opravy místní komunikace ul. U Hřiště a části ulice Úzká (od p. Poláška po polní
cestu mezi ulicemi Třešňová a Školní) v rámci kapitoly Silnice rozpočtu obce Bolatice
v částce do 2 mil. Kč bez DPH a schvaluje z kapitoly Ostatní záležitosti pozemních
komunikací opravu chodníku na ul. Opavská od kruhové křižovatky po ulici Padoly,
r)

58/18

pověřit radu obce vyhlášením výběrového řízení na stavbu „Zateplení budovy DOS“ ihned
po získání projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) žádost FK Bolatice o přesun účelu financování z položek opravy do položky investice a
zapracovat přesun účelu financování do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu obce Bolatice,
f)

žádost Římskokatolické farnosti Bolatice o změnu účelu financování ze schváleného
příspěvku na opravu kapličky sv. Mikuláše na opravu severní stěny fary od kostela ve výši
100 000 Kč a zapracovat změnu účelu financování do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu
obce Bolatice,

g) rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Bolatice.
59/18

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) zařadit do programu 18. zasedání, aby se ZO zabývalo tím, aby obec Bolatice schválila, že
nesouhlasí s přijetím jakéhokoliv uprchlíka na území ČR.
60/18

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
odkládá do dalšího zasedání

a) žádost Myslivecké společnosti Křeménky o mimořádný finanční příspěvek Mysliveckému
spolku Křeménky, z.s. na zhotovení nového vrtu na vodu na pozemcích MS Křeménky
v areálu MS Křeménky a požádá Mysliveckou společnost Křeménky o vyjádření, jak plánují
využívat areál MS Křeménky v budoucnu pro zapojení veřejnosti.
62/19

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2017:
v Domě s pečovatelskou službou o 5 Kč/m2,
v ostatních bytech s výjimkou sociálních bytů o 10 Kč/m2,
h) pověřit radu obce, aby ve spolupráci s Komisí výstavby a rozvoje obce Bolatice a Komisí
sociální, zdravotní a pro rodinu připravily podmínky pro zadání vypracování studie senior
parku na ul. Družstevní a objednaly studii výstavby senior parku na ul. Družstevní,
ch) Myslivecké společnosti Křeménky, z. s. mimořádný finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na
zhotovení nového vrtu s pitnou vodou na pozemcích MS Křeménky v areálu MS Křeménky a
schvaluje uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Mysliveckou společností Křeménky
na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč na zhotovení nového
vrtu s pitnou vodou na pozemcích MS Křeménky v areálu MS Křeménky a pověřuje starostu
obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
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65/20

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

b) rozhodnutí nařízení odstranění stavby „Kanalizace na pozemcích p. č. 31/1, 31/2 a 49
v katastrálním území Bolatice“, předloženého Odborem výstavby, územního plánování a
životního prostředí Městského úřadu v Kravařích,
c)
66/20

informaci starosty obce o přípravě odvolání obce k danému rozhodnutí (65/20/b).
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Česká republika - Hasičský záchranný sbor MSK,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh na poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu
provozních výdajů spojených s údržbou a opravami Hasičské stanice Hlučín na ul. Celní 6,
748 01 Hlučín a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této
smlouvy,
e) aby každý z účastníků řízení ve věci určení vlastnictví pozemku parc. č. 984/14 (duplicitní
vlastnictví pozemku), obec Bolatice a pan Oskar Sněhota, bytem Jasanová 502/36, 747 28
Štěpánkovice, každý sám uhradil své náklady na soudní řízení v rámci mimosoudního
vyrovnání.
68/1

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
d) zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice, IČ 00299847 v roce 2016,
f)

rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2017,

l)

informace o podmínkách Komise sociální, zdravotní a pro rodinu na zadání pro obytné a
obslužné prostory domu pro seniory v Bolaticích na ul. Družstevní.

69/21

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí finančního daru firmy LANEX, a.s. Bolatice ve výši 40 000 Kč na kulturní akci v obci
Bolatice pod názvem „Bacha na Šporcla aneb Vánoce 2016“ dne 13. 12. 2016,
ch) 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.,
j)

rozpočet obce Bolatice na rok 2017 ve výši 86 506,70 tis. Kč v příjmech a vydáních a
schvaluje tento schodkový rozpočet s celkovými příjmy 71 306,70 tis. Kč a s celkovými
výdaji 82 502,70 tis. Kč - nekryté výdaje budou kryty z přebytku předešlého roku, vedené na
polož. 81x5.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
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70/21

starostovi obce a Komisi sociální, zdravotní a pro rodinu zjistit podmínky na konkrétní
podporu pomoci lidem v Aleppu nebo v Sýrii prostřednictvím neziskové organizace Lékaři
bez hranic.

71/21

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) zařadit do programu 21. zasedání ZO bod „Zastupitelstvo obce Bolatice nesouhlasí
s přijímáním uprchlíků na území obce ani na území České republiky“.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová

3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo osm výborů a komisí.

3.3.1 Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním,
- hospodaření s majetkem obce.
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý.
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu (doporučuje se
nejméně 1x 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 2016 se uskutečnila tři jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Vít Blachut
Ing. Josef Kurka
Ing. Kamil Mašík
Ing. Jiří Mlýnek

2
2
3
2
2
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Edita Moravcová
Ing. Stanislav Pašek
Ing. Josef Ricka
Ing. Blanka Slivková
Mgr. Dagmar Tielová

0
1
1
3
3

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Renáta Řehořová, Ing. Anděla Pešová, Pavel Koch, Helena Švagerová.
Jednání výboru dne 11. 4. 2016
- projednání výkazu TS Bolatice za 1 - 2/2016 a roční závěrky 2015,
- projednání rozboru příjmů a výdajů obce za rok 2015 včetně výkazů,
- daňové příjmy, hospodaření obce za 1 - 3/16 a úvěry obce k 31. 3. 2016,
- rozpočtová úprava č. 1/2016 rozpočtu obce.
Jednání výboru dne 13. 6. 2016
- projednání výkazu hospodaření TS Bolatice k 31. 3. a 30. 4. 2016,
- projednání závěrečného účtu obce Bolatice za rok 2015,
- daňové přiznání za obec Bolatice za rok 2015 zpracované Ing. Turoněm,
- vývoj daňových příjmů k 31. 5. 2016 a ke dni 8. 6. 2016,
- informace k návrhu na snížení úrokových sazeb u dvou úvěrů z roků 2011 a 2012,
- hospodaření obce Bolatice k datu 31. 5. 2016 – FIN 2-12,
- rozpočtová úprava č. 2/2016 rozpočtu obce,
- projednání navýšení nájemného v obecních bytech od roku 2017.
Jednání výboru dne 21. 9. 2016
- vývoj daňových příjmů k datu 17. 9. 2016,
- hospodaření obce k 31. 8. 2016 – FIN 2-12,
- rozpočtová úprava č. 3/2016 rozpočtu obce,
- projednání výkazu zisku a ztrát rozvahy předložené TS Bolatice a řešení střediska „Pod
Kostelem“.

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:
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V roce 2016 se uskutečnila dvě jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Ing. David Jakš
2
Členové:
Mgr. David Adamec
1
Ing. Michal Ballarin
2
Josef Boček
2
Miroslav Košůtek
1
Ing. Jiří Kupka
0
Mgr. David Neuvald
2
MUDr. Tomáš Papuga
0
Hana Seidlová
2
Richard Sněhota
1
Ing. Robert Vitásek
2
Jednání výboru dne 14. 4. 2016
- kontrola usnesení zastupitelstva a rady obce,
- kontrola smluv a přidělení sociálních bytů,
- druhá kontrola dlužníků obce po 4 měsících od první kontroly.
Jednání výboru dne 24. 5. 2016
- kontrola areálu koupaliště v Bolaticích,
- diskuze se zástupcem provozovatele (nájemcem),
- prohlídka budov a technického zařízení na koupališti.

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 mají trvalé bydliště
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 2016 se uskutečnila tři jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Ing. Silvie Hříbková
Členové:
Jana Blahetková
Bc. Dis. Lenka Čičáková
Mgr. Jana Fischerová
Jana Dudová Hlubková
Jiří Lehnert
Mgr. Zuzana Mrovcová
Rostislav Teuer
Gerhard Václavík

3
1
3
3
3
3
2
3
2
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Hosté na jednáních Osadního výboru:
Ing. Daniel Kozel, Miroslav Langer, Petr Langer, Ondřej Langer, Rudolf Stavař, p. Hluchník.
Jednání výboru dne 11. 2. 2016
- kulturní kalendář,
- Kácení máje,
- Borovské hry.
Jednání výboru dne 19. 9. 2016
- poděkování členům OV za pomoc při organizaci Borovských her,
- přijetí nového člena OV,
- plánované kulturní akce,
- skládka Borová.
Jednání výboru dne 10. 11. 2016
- studie skládky na Borové,
- plánování kulturních akcí.

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.
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
0
25
25
0

Komise k projednávání přestupků obdržela v roce 2016 celkem 22 přestupků, 3 přestupky přešly
k vyřízení z roku 2015. Jeden přestupek komise postoupila, v 7 případech došlo k odložení věci,
k projednání ve správním řízení zůstalo celkem 17. U 4 případů rozhodla komise v blokovém řízení,
u osmi případů došlo k zastavení řízení a 5 přestupků přešlo k vyřízení do roku 2017.
ROK
2016

2015

2014

vyřízeno

25

25

23

uložení pokuty včetně blokové

4

2

4

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí v příkazním řízení

0

0

1
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zastavení řízení
návrhový přestupek, přestupek přecházející do
dalšího roku
odložení věci

8

9

2

5

3

3

7

8

12

postoupení věci

1

3

1

Přestupky byly vyřízeny:
- v běžném roce bylo uloženo na 4 blokových pokutách 2000,- Kč,
- odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2016 přijato.
Stížnosti
V roce 2016 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.
d) Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb v obci.
e) Hodnotí žádosti 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) Podílí se na činnosti Klubu seniorů – pomoc při zajišťování přednášek se zdravotní
tematikou, zajištění lektorů apod.
h) Vede 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:
Komise se sešla v roce 2016 6x, z toho 3x na řádné schůzce a 3x na mimořádné schůzce.
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Simona Adamcová
Bc. Lenka Čičáková, DiS.
Mgr. Pavla Franková
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Edith Kurková
Blanka Moravcová
Luděk Nevoral
Šárka Straková
Petra Šulová

6 (řádná 3, mimořádná 3)
1 (řádná 1)
3 (řádná 3)
2 (řádná 2)
5 (řádná 2, mimořádná 3)
3 (řádná 3)
4 (řádná 2, mimořádná 2)
3 (řádná 2, mimořádná 1)
2 (řádná 2)
3 (řádná 2, mimořádná 1)
1 (řádná 1)
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Jednání komise dne 28. 1. 2016 - mimořádná schůzka s 5 členy komise
- sociální byty na ulici Nádražní,
- vypracování jmenného seznamu žadatelů o sociální byt.
Jednání komise dne 24. 2. 2016
- informace o proběhlé mimořádné schůzce komise,
- informace o schůzce se starostou obce,
- příprava přednášek pro Klub seniorů pod vedením Bc. Adamec Moravcové,
- senioři dětem,
- žádost člena komise o vypracování přehledu registrovaných sociálních služeb v regionu,
- využití schodolezu v obci,
- kontinuální vedení seznamů žadatelů o bydlení v obecních a sociálních bytech.
Jednání komise dne 15. 6. 2016
- podmínky a možnosti zřízení služby „Senior Taxi “ v obci,
- četba dětem – oslovené seniorky zváží zapojení se do této aktivity,
- dobrovolnictví školních dětí – za současných podmínek není možné realizovat,
- příprava přednášky pro Klub seniorů – téma První pomoc při srdečním infarktu a mozkové
příhodě, lektorka paní Blanka Moravcová.
Jednání komise dne 30. 8. 2016 - mimořádná schůzka se 2 členy komise
- aktualizace „Seznamu potřeb při krizových situacích a živelních pohromách v Bolaticích“.
Jednání komise dne 18. 10. 2016 - mimořádná schůzka s 5 členy komise
- projednání urgentní žádosti občana.
Jednání komise dne 9. 11. 2016
- možný Dům pro seniory v Bolaticích – vypracování zadání pro výstavbu nového objektu,
stanovení kritérií tak, aby nový dům splňoval požadavky i jako „denní stacionář“ pro naše
seniory,
- návrh seznamu dětí a handicapovaných v obci na finanční příspěvek, určený na ošacení,
rehabilitace a pohonné hmoty.

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
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Daniela Holleschová
Elen Mašíková
Ingrid Nováková
Karel Ostárek
Barbara Plaskurová
Petr Skiba
Jana Šimečková

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 2016 probíhala setkání komise individuálně.
Předseda:
Členové:

Jan Duxa
Mgr. Lenka Lasáková
Ing. Tomáš Loskot
Mgr. Jana Štěpáníková

V předešlém roce 2016 se komise mládeže opět naplno věnovala činnosti v galerii „Čekárna“ a
také mimo ni.
V měsíci leden galerie odstartovala již druhý rok výstav výstavou BcA. Martina Sněhoty. Posléze
mohli návštěvníci také zhlédnout mnoho dalších výstav nejen z maleb, ale třeba také z fotografií či
módního průmyslu, o kterou se postarala rodačka z Bolatic Hana Nawrathová. Mimo termíny
výstav měli návštěvníci možnost zúčastnit se jiných tematických večerů, tj. turnaj ve stolním
fotbálku, kvízový večer a také besedy s mladými cestovateli.
V měsíci březnu se galerie dočkala rozšíření, a to v podobě zbourání dělící příčky, což vedlo
k zvětšení celkového prostoru. Této přestavby se zúčastnilo mnoho lidí z řad mladých občanů
z Bolatic, kteří pomáhali jak s odnášením odpadů, tak i výmalbou celého prostoru.
Komise také pod taktovkou Mgr. Lenky Lasákové a Mgr. Jany Štěpáníkové v roce 2016 úspěšně
pokračuje v pořádání vědomostních kvízů pro širokou veřejnost nejen z Bolatic. Tyto večery jsou
velmi oblíbené, o čemž svědčí vždy plná obsazenost kvízového večera.
Finální tečkou působnosti v roce 2016 pro komisi mládeže v obci bylo uspořádání „Maškarního
bálu pro mládež a dospělé“ v KD v Bolaticích. Bálu se zúčastnilo na jedno sto účastníků. Komise by
ráda i v příštím roce tento bál zopakovala, protože ohlas návštěvníků byl velice dobrý.
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3.3.8. Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE VÝSTAVBY A ROZVOJE OBCE BOLATICE (KVARO)
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.
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:
Členové se scházeli dle potřeb a požadavků obce v průběhu celého roku 2016.
Předseda:
Členové:

Ing. Daniel Kozel
Ing. Jan Adamec (do 6/2016)
Ing. Arch. Jakub Antoš (od 6/2016)
Ing. Daniel Halfar
Pavel Koch
Ing. Zdeněk Mazal
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Ing. Josef Šimeček
KVARO se vyjádřila písemně v 11 zápisech k 22 žádostem o vyjádření a podala 31 podnětů a
připomínek. Připravila podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro nové centrum obce.
Mimo tyto zápisy se členové aktivně podíleli na kontrolách, šetřeních, poradenství a řešení mnoha
stavebních záležitostí v obci. Podalo nesčetně podnětů, návrhů a řešení. Přestože se ne ve všem
názory KVARO shodují s konečnými řešeními přijatými vedením obce, spolupráce vedla
k prospěchu občanů. Výsledky jsou vidět na každodenním životě v obci.

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.
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 2016 proběhlo jedno 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

1
1
1
0
0
1
1
1

Jednání komise dne 20. 4. 2016
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- přijetí nového člena komise,
- požární řád obce,
- dopravní situace v obci,
- připomínky občanů,
- diskuse.

3.3.10. Komise pro naplňování Místní Agendy 21
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Martin Bortlík
Ing. Radim Herudek
Pavel Koch

3.3.11. Komise pro realizaci strategického plánu
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Bc. Kristina Adamcová
Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beneš
Šárka Bezděková
Martin Bortlík
Marek Češka
Ing. Daniel Halfar
Ing. Radim Herudek
Pavel Koch
Ing. Daniel Kozel
Jan Kupka
Kamil Kupka
Vojtěch Sokol
Mgr. Dagmar Tielová
Na základě podkladů předsedů komisí zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková
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4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

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 (od 1. 9.2 016 přišla Mgr.
B. Drastíková); 2 – ekonomika, účetnictví; 1 – hospodářka, mzdová účetní; 1 – správce
počítačové sítě; 2 – stavební úřad; 1 – sociální pracovnice; 1 – uklízečka; 1 – správce
kulturního domu, správce obecního úřadu; 1 – správce hřišť a sportovišť; 1 – krizové
řízení (k 31. 8. 2016 odešla Ing. Z. Mrovcová).

Dále u OÚ v roce 2016 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
knihovnice. Na dohodu o provedení práce pracovalo 83 osob, z toho 11 osob, které zajišťovaly
bezpečnost na přechodech, 2 osoby, které roznášely zpravodaje, obálky atd.

4.2

Řízení práce

Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.

4.2.1. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Gabriela Bočková
referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky
- vede obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce
- zajišťuje CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí)
Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní K. Mrovcová, paní M. Bochňáková (v oblasti kultury).
Marcela Bochňáková
referentka pro matriku a sociální věci
- vede evidenci obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu, správní řízení ve věci
zrušení trvalého pobytu, volební seznamy a organizace voleb)
- záležitosti matriky (žádosti k sňatkům a výkon svatebních obřadů, žádosti a osvědčení k církevním
sňatkům, zápisy do knihy manželství, zápisy do knihy úmrtí, výpisy z matričních knih, změny
příjmení, zápisy pro zvláštní matriku, prohlášení rodičů o určení otcovství, ověřování podpisů, …).
- oblast sociální (návrhy sociálních příspěvků pro zdravotně postižené a handicapované občany,
sociální péče pro občany, evidence zdravotně postižených, handicapovaných a sociálně slabých
občanů a rodin, ústavní péče)
- zajišťuje CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku a živnostenského
rejstříku, výpisy z bodového systému, konverze dokumentů, zápisy matričních údajů do ISEO)
- relace místního rozhlasu (hlášení, zveřejňování textů relací na stránkách a vývěskách obce)
- zpracovává Žádosti o pověsti (pro policii a soudy)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, paní J. Gratzová a paní K. Mrovcová.
Mgr. Bohdana Drastíková
knihovnice
- vykonávání 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 Mgr. B. Drastíkovou zajišťuje paní Mgr. J. Štěpáníková.
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.
Ing. Radim Herudek
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
- zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
- 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
- zajišťování administrace projektů ve fázi přípravy, zpracování, podání, realizace a udržitelnosti
- 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
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
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 Bc. R. Kramář.
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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 Bc. R. Kramáře zajišťuje pan Ing. J. Josefus.
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
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 Ing. A. Pešová.
Ing. Anděla Pešová
účetní
- v době nepřítomnosti ekonomky plně zastupuje a zajišťuje potřebné operace pro bezproblémový
chod ekonomického a majetkového odboru obce
- provádí zástup na pokladně v době nepřítomnosti pokladní
- vede celou agendu majetku obce v majetkové knize
- zpracovává podklady pro fyzické inventury majetku
- spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu se starostou a ekonomkou obce
- spolupracuje na 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
- provádí kontace veškerých dokladů a faktur dle výpisu z běžného účtu, jejich zpracování na PC a
odesílání měsíčních závěrek do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
- vystavuje faktury prostřednictvím KOF (kniha odeslaných faktur) dle dodaných podkladů, včetně
jejich zaúčtování a vedení knih pohledávek
- kontroluje mzdy po stránce účetní
- kontroluje příjmy nájemného u bytů a nebytů a jeho zaúčtování
- zpracovává návrh Plánu inventur obce
- zpracovávání a vedení odděleného účetnictví pomocí ORJ, ORG, UZ dle podkladů u jednotlivých
dotačních titulů
- vede archivní knihy, převádí doklady do archivu, jejich skartace
Zástup za paní Ing. A. Pešovou zajišťuje paní R. Řehořová.
Renáta Řehořová
ekonom, účetní
- řízení ekonomického a majetkového odboru obce Bolatice
- vede účetnictví o vlastním hospodaření obce
- zpracovává vnitřní předpisy na odboru účetnictví
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- zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich odesílání na kraj a Ministerstvo financí ČR
- styk s bankami, realizace bankovních transakcí - homebanking
- vedení účetních knih - hlavní kniha, KDF, KOF, účtování o majetku, DDP
- účtování v PAP - pomocný analytický přehled a jeho odesílání na ČSÚIS
- měsíčně zpracovává podklady pro daň z přidané hodnoty, přenesené dani
- zpracovává podklady pro přiznání k dani za právnické osoby obce
- zpracovává závěrečný účet obce
- zpracovává dokladovou inventarizaci
- převzetí a kontrola dokladů k fakturování a samotná fakturace
- vedení účetnictví všech dotací a jejich vypořádání pro všechny poskytovatele
- zajišťuje agendu spojenou s poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení obce
- zajišťuje agendu pro konání veřejných sbírek včetně jejich vyúčtování pro kraj
- zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a jejich splátek
- provádí vyúčtování pokutových bloků
- reklamace zajištěných diferencí mezi obcí a dodavateli, popř. příjemci
- likvidace cenových reklamací a penalizačních závazků
- věcné a formální správnosti účetních dokladů
- sledování termínů a zpracování potřebné evidence a statistiky
- vyhotovování 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
- zpracovává 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
- zpracovává podklady pro jednání Finančního výboru
- ve spolupráci s právní kanceláří řeší vymáhání pohledávek za dlužníky
Zástup za paní R. Řehořovou zajišťuje paní Ing. A. Pešová.
Tomáš Sebrala
správce hřišť
- zajišťuje běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby v obecních budovách
- 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, 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 (11. – 2. měsíc) zajišťuje práce v KD a na jiných objektech obce
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
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- oprava osobních a spotřebních rekvizit pro kulturní představení i jejich aranžování a instalace na
pódiích
- zajišťuje 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
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 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 Mgr. J. Štěpáníkovou zajišťuje paní Mgr. B. Drastíková.

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
Mgr. Bohdana Drastíková

ÚSO

8/11

VŠ

8/5

ÚSO

8/11

VŠ

10/7

vyučena

2/10

Ing. Jakub Josefus

VŠ

10/5

Bc. Roman Kramář

VŠ

9/5

Anna Lasáková

SO

6/6 (poloviční úvazek)

ÚSO

8/8

VŠ

9/1

VŠ

10/3

ÚSO

10/10

Tomáš Sebrala

vyučen

5/9

Alfréd Solich

vyučen

5/12

VŠ

8/5

(od 1. 9. 2016)

Janetta Gratzová
Ing. Radim Herudek
Lenka Jiříková

Kateřina Mrovcová
Ing. Zuzana Mrovcová
(do 31. 8. 2016)

Ing. Anděla Pešová
Renáta Řehořová

Mgr. Jana Štěpáníková
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4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance

Gabriela Bočková

Marcela
Bochňáková

Martin Bortlík

Datum
11. 2. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
22. 4. 2016
12. 2. 2016
16. 2. 2016
18. 3. 2016

Místo
Kravaře
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Kravaře
Bolatice

30. 3. 2016 Ostrava
22. 4. 2016
16. 6.2016
15. 12. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
22. 3. 2016

Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava

20. 9. 2016 Ostrava
Mgr. Bohdana
Drastíková

Janetta Gratzová

Ing. Radim Herudek

Ing. Jakub Josefus

Bc. Roman Kramář

1. 9. 2016
7. 12. 2016
14. 1. 2016
11. 2. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
5. 4. 2016
22. 4. 2016
21. 9. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
16. - 18. 3. 2016
22. 4. 2016
15. - 17. 6. 2016
2. - 4. 11. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
30. 3. 2016
22. 4. 2016
10. 5. 2016
2. 6. 2016
6. 10. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
30. 3. 2016
22. 4. 2016
10. 5. 2016

Bolatice
Opava
Ostrava
Kravaře
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Kravaře
Bolatice
Bolatice
Litoměřice
Bolatice
Chrudim
Krnov
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Ostrava
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Název školení
Spisová a archivní služba
Školení BOZP
Školení řidičů
Etiketa v chování úředníka
Školení BOZP
Porada matrikářek
Školení řidičů
Seminář „Problematika evidence
obyvatel a správního řízení“
Etiketa v chování úředníka
Porada matričních úřadů
Porada matričních úřadů
Školení BOZP
Školení řidičů
Vodovody a kanalizace
Závadné látky, odpadní vody – změny
2016
Školení BOZP
Hyde Park informačních pracovníků
Žádost o zveřejnění informací
Spisová služba
Školení BOZP
Školení řidičů
Ověřování listin
Etiketa v chování úředníka
Školení k volbám do zastupitelstev krajů
Školení BOZP
Školení řidičů
Jarní škola NSZM
Etiketa v chování úředníka
Letní škola NSZM
Podzimní škola NSZM
Školení BOZP
Školení řidičů
Porada vedoucích STÚ
Etiketa v chování úředníka
Územní rozhodování
Stavební řád
Porada vedoucích STÚ
Školení BOZP
Školení řidičů
Porada vedoucích STÚ
Etiketa v chování úředníka
Územní rozhodování

Kateřina Mrovcová

Mgr. Herbert Pavera

Ing. Anděla Pešová

Renáta Řehořová

Mgr. Jana
Štěpáníková

2. 6. 2016
5. - 8. 9. 2016
3. - 6. 10. 2016
7. - 10. 11. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
5. 4. 2016
22. 4. 2016
28. 4. 2016
21. 9. 2016
11. 10. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
22. 4. 2016
19. 5. 2016
15. - 17. 6. 2016
16. - 19. 11. 2016
23. 11. 2016
12. 10. 2016
5. 1. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
12. 4. 2016
22. 4. 2016
5. 1. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
22. 4. 2016
12. 10. 2016
24. 10. 2016
12. 2. 2016
18. 3. 2016
17. - 18. 2. 2016
4. 3. 2016
6. – 10. 4. 2016
22. 4. 2016
4. 5. 2016
21. 9. 2016
19. 10. 2016
31. 10. 2016
2. a 9. 11. 2016
30. 11. 2016

Ostrava
Praha
Praha
Praha
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Kravaře
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Chrudim
Slovensko
Závada
Bolatice
Opava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Opava
Bolatice
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Opava
Ostrava
Dánsko
Bolatice
Velká Polom
Kravaře
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Přerov

Stavební řád
Příprava na ZOZ
Příprava na ZOZ
Příprava na ZOZ
Školení BOZP
Školení řidičů
Ověřování listin
Etiketa v chování úředníka
GORDIC – Mzdy
Školení k volbám do zastupitelstev krajů
GORDIC – DDP + PROGRAM VODA
Školení BOZP
Školení řidičů
Etiketa v chování úředníka
Seminář: Sucho 2016
Letní škola NSZM
Vzdělávací zájezd starostů Hlučínska
Seminář: Šetrně s vodou
Seminář: Veřejné zakázky
Kontrolní hlášení Ing. Turoň
Školení BOZP
Školení řidičů
Nakládání s majetkem
Etiketa v chování úředníka
Kontrolní hlášení Ing. Turoň
Školení BOZP
Školení řidičů
Etiketa v chování úředníka
Účetní závěrka 2016
DDPka Gordic
Školení BOZP
Školení řidičů
Konference „Kniha v 21. století“
Seminář „České děti jako čtenáři“
Poznávání dánských knihoven
Etiketa v chování úředníka
Setkání knihovníků okresu Opava
Školení k volbám do zastupitelstev krajů
Seminář „Jak napsat tiskovou zprávu“
Porada profesionálních knihoven MSK
Seminář „Využití Google nástrojů“
Setkání knihovníků MS a OL kraje

Na základě podkladů zaměstnanců OÚ zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková
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4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2016 – 23 088,- Kč
(v roce 2015 – 22 112,- Kč).
Zpracovala: Kateřina Mrovcová
4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2016

2015

2014

Narození dětí

42

51

47

Uzavřená manželství v Bolaticích (místní občané)

13

15

16

- civilní

4

8

7

- církevní

9

7

9

Úmrtí občanů

41

48

34

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

9

8

8

Ověřeno podpisů na listinách

466

615

470

Ověřeno opisů listin

237

275

248

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

46

77

78

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

10

26

27

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

9

7

3

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

13

8

5

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

84

41

56

Přihlášeno osob

53

46

44

Odhlášeno osob

55

63

61

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

k 31. 12. 2014

4 433

3 747

686

k 31. 12. 2015

4 419

3 732

687

k 31. 12. 2016

4 418

3 728

690

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Zpracovala: Marcela Bochňáková
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4.3.2. Stavební úřad
2016
3

2015
1

2014
1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

0

0

0

1

1

Územní souhlas – celkem

30

20

30

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

17

12

17

13

8

13

Ostatní územní opatření – celkem

21

24

15

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

13
8
4

21
3
10

8
7
16

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

7

9

0

3

7

Ohlášení – celkem

29

21

17

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

20

15

10

9

6

7

Stavební povolení – celkem

2

17

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

1

10

2

1

7

2

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

0

1

2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

1

1

0

0

1

Veřejnoprávní smlouva – celkem

7

4

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

2

3

3

2

0

Rozhodnutí o výjimce – celkem

8

3

6

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

2

3

5

1

3

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

0

3

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

3

4

0

0

0

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

3

5

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

4

1

3

1

2

Kolaudační souhlas – celkem

9

19

10

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4

12

6

5

7

4

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

0

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

0

0

0

0

Územní informace – celkem
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Ohlášení užívání – celkem

26

23

15

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

17

14

10

9

9

5

Pasport stavby – celkem

1

2

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

1

2

1

1

1

Ostatní opatření – celkem

25

0

20

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

13

0

9

12

0

11

Změna užívání stavby – celkem

2

3

6

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

1
1
66

2
1
62

6
0
26

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

45

42

18

21

20

8

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

2

5

7

2
0
27

3
2
20

3
4
15

Přestupky a správní delikty – celkem

0

0

0

ROK

REKAPITULACE

2016

2015

2014

Zpracovaná podání

265

243

203

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

174

171

127

91

72

76

27

31

38

292

274

241

Ostatní korespondence
Podání celkem

Zpracoval: Ing. Jakub Josefus

4.3.3. Knihovna
Statistika
2016
14 098
4 344
9 754
841
348
7 453
25 928

Počet knih celkem
- z toho naučná literatura
- z toho krásná literatura
Počet čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem
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ROK
2015
14 271
4 422
9 849
794
323
7 536
27 726

2014
14 378
4 330
10 048
767
310
10 024
23 131

Vzdělávací akce
Datum
8. 3.
22. 3.
26. 4.
6. 5.
10. 5.
24. 5.
6. 10.
6. 10.
24. 11.

Název

Počet dětí

Lekce pro školku – medvídek Pú
Lekce – katalog a katalogy jiných knihoven
Knížka pro prvňáčka – exkurze pro 1. třídy
Exkurze – „Povolání“ pro školku
Hlučínsko a regionální literatura
Lekce – dobrodružná literatura
Lekce pro školku – zvířátka
Přednáška – genealogie
Lekce pro školku – medvídek Pú

19
52
55
28
32
52
15
17

Počet
dospělých
3
3
3
4
2
3
3
13
3

Kulturní akce
Datum
1. 4.
14. 4.
12. 5.
17. 5.
24. 5.
10. 6.
4. 10.
6. 12.

Název

Počet dětí

Noc s Andersenem
Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
Ocenění nejlepších čtenářů
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovu
VI. ročník pexesového turnaje
Pasování prvňáčků na čtenáře
Hrací večer v knihovně
Napiš dopis Ježíškovi

16
5
104
20
60
20
20

Počet
dospělých
2
8
5
6
8
7
20
10

Ostatní akce
Datum
12. 2.
24. 6.
1. - 8. 10.
10. 12.
přes léto
celoročně

Název

Počet dětí

Chytrý kvíz v knihovně
Chytrý kvíz v knihovně
Týden knihoven
Chytrý kvíz v knihovně
Letní knihovna na místním koupališti
Burza vyřazených knih

5
-

Počet
dospělých
35
35
12
35
-

Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

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

2016

ROK
2015

2014

1 525

1 608

1 333

696

713

512

1 904

1 854

1 914

3 429

3 462

3 247

Zpracoval: Ing. Radim Herudek

63

4.3.5. Webové stránky obce a Úřední deska OÚ Bolatice
ROK

Statistika webových stránek
obce Bolatice

2016

2015

2014

Unikátní návštěvy

52 600

42 002

40 182

Celkový počet návštěv

166 202

148 181

142 553

Počet zobrazených stránek

990 359

955 430

768 842

Hity

4 513 150

4 457 390

5 932 135

Množství přenesených dat

86,45 GB

86,45 GB

135,25 GB

Pozn: Statistiky byly generovány programem Advanced Web Statistics.
Zveřejňování listin na Úřední desce OÚ Bolatice
Rok
Počet zveřejněných
listin

2016

2015

2014

2013

99

104

79

106

Zpracoval: Ing. Radim Herudek

4.3.7. 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
2016

2015

2014

Divadelní představení

1

2

1

Koncerty dechové hudby

1

2

2

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

49

53

48

Zpracovala: Gabriela Bočková

4.3.8. 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!
9. ledna
15. ledna
16. ledna
22. ledna
30. ledna
5. února

Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
Společenský ples ZŠ Bolatice
Borovský ples
Sportovní ples
Obecní ples
Ples seniorů
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6. února
9. února
14. února
27. února
27. února
4. března
12. března
20. března
3. dubna
8. dubna
9. dubna
17. dubna
17. dubna
20. dubna
23. dubna
25. dubna
29. dubna
30. dubna
1. května
15. května
18. května
27. května
28. května
24. –-25. června
25. června
26. června
27. června
30. července
7. srpna
20. srpna
27. srpna
3. září
3. - 4. září
17. září
17. - 18. září
20. září
25. září
1. října
8. října
11. října
15. října
16. října
23. října
24. října
15. listopadu
16. listopadu
16. listopadu
17. listopadu
19. listopadu
20. listopadu
23. listopadu
24. listopadu
25. listopadu

Společenský ples SDH Bolatice s pochováním basy
Rozloučení s masopustem a pochování basy
Maškarní ples
Dívka roku
Borovský ples
Slavnostní valná hromada FK
Kino pro koledníky Tříkrálové sbírky
Vítání občánků
Vítání jara
Jarní ples TOP 09
Bolatická „30“
Bolatická „20“
Výroční členská schůze Slezsko-německého spolku
Den Země
Vědecký jarmark
Divadelní představení společnosti GAFA
Stavění májky na Borové
Stavění májky na skanzenu
Oslava ke Dni matek
Farní den
Veřejné fórum na Borové
Kácení máje
Kácení máje na Borové
Borovské hry
Myslivecké odpoledne pro děti
Myslivecká slavnost
Slavnostní ukončení devátých tříd základní školy
Sportovní slavnost
Hasičská soutěž
Dožínky
Štrasenfest na Borové
Cesta za pohádkou
Bolatický ART JAM
Sportovní den v areálu základní školy
Výstava ovoce, zeleniny a kutilů
Evropský týden mobility
Dětská hasičská soutěž na Borové
Barevný večer
Beseda s Lechem Waĺesou
Dny zdraví
Maškarní ples pro dospělé
Pochod za zdravím
Koncert DUO RYTMUS
Den strašidel
Setkání s jubilanty
Beseda POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
RETRO PARTY na Borové
Veřejné bruslení
Vyhlášení výsledků Moravskoslezského poháru SDH
Přátelské posezení se seniory na Borové
Kino pro seniory
Přednáška Syndrom vyhoření
Veřejné plavání
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26. listopadu
4. prosince
10. prosince
11. prosince
13. prosince
17. prosince
24. prosince

Setkání se zástupci spolků, organizací, sponzorů
Vánoční jarmark
Mikulášské zpívání na Borové
Vánoční besídka
Vánoční koncert Bacha na Šporcla
Koledy na skanzenu
Zpívání koled na náměstí v Borové
Zpracovala:

4.4.

Gabriela Bočková

Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře

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.
Bezpečnostní situace v obci
V obci Bolatice bylo v uplynulém roce spácháno celkem 27 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 472 560,- Kč, což je stejný počet trestných činů jako v roce 2015. Z těchto trestných
činů je 21 skutků, u kterých je pachatel známý. Z celkového počtu 27 trestných činů bylo u 2 skutků
prověřováním zjištěno, že se nejedná o trestný čin.
V roce 2016 bylo evidováno 273 přestupků, což je o 139 přestupků více než v roce 2015. 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 2016 na
území obce Bolatice, je 11. Z tohoto počtu bylo 5 řidičů pod vlivem jiných návykových látek (drog).
Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Bolatice, patří loupežné přepadení a
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu
Územního odboru Opava. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok
2016 došlo na katastrálním území obce Bolatice k 9 dopravním nehodám.
Akce na podávání alkoholu mladistvým
Na obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2016 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.
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
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obrovským přínosem pro objasňování již spáchané trestné činnosti a současně plní preventivní
charakter.
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.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, že počet spáchaných trestných činů je
totožný s rokem 2015, avšak počet objasněných trestných činů stoupl oproti roku 2015 z počtu 19
na 21. Také škoda způsobená trestnou činností poklesla o 525 118,- Kč, čímž je zřetelné, že se
jednalo o méně závažnou trestnou činnost. V roce 2016 došlo k evidentnímu nárůstu přestupků
spáchaných v k. ú. obce Bolatice, což se projevilo zejména zvýšeným dohledem na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích, v jehož rámci došlo k poklesu dopravních nehod
z počtu 13 na 9 a dále zjištění více řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek z počtu
6 na 11 osob. Z celkového počtu 273 přestupků zjištěných v k. ú. obce Bolatice bylo 226 přestupků
vyřízeno blokovou pokutou.
Za nárůst objasněnosti nápadu trestné činnosti, poklesu způsobené škody a nárůstu přestupků
v rámci bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vděčíme zejména zvyšování
počtu policistů na OO PČR Kravaře, jejich kvalitní práci, zaměření se na prevenci a předcházení
páchání trestné činnosti a přestupků a také kamerovému systému obce Bolatice, který se neustále
rozšiřuje. Dalším z faktorů, který zapříčinil pokles, je zákonem upravený 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.
Zpracovali: pprap. Ondřej Bitomský a npor. Šárka Baďurová, DiS.
Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře

4.5. Zpráva Městské policie Kravaře
Hlavní úkoly, které strážníci Městské policie Kravaře plnili v uplynulém roce, jsou dány zákonem
č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. K těm nejvýznamnějším pak patří
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Pod pojmem „místní
záležitosti veřejného pořádku“ je pak možno zařadit vše, co je v působnosti obce vyžadováno, aby
ve veřejném zájmu bylo dodržováno. Činnost městské policie je koncipována jako činnost veřejně
prospěšná, jejímž prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek v rámci své působnosti.
Na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla podepsána na podzim roku 2005 mezi starosty
Kravař a Bolatic, může Městská policie Kravaře vykonávat službu stanovenou zákonem na území
obce Bolatice a části Borová. Strážníci konají službu v obci Bolatice výlučně v denních hodinách, a
to v rozsahu dvou hodin týdně.
V uplynulém roce vykonávali v obci Bolatice za Městskou policii Kravaře službu tito strážníci:
Martin Dehner, Radek Jochim, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc. Libor Pospiech.
Strážníci městské policie při obchůzkové činnosti působí hlavně preventivně a během této činnosti
také zjišťují z velké části nedostatky na úsecích veřejného pořádku ve městě. Jedním z hlavních
úkolů městské policie je zajišťování pořádku a dodržování obecně závazných právních předpisů na
území obce. Strážníci v době výkonu služby na území obce Bolatice provádějí především
pochůzkovou činnost spojenou s kontrolou dodržování dopravních předpisů a s tím navazující
předvolání neukázněných řidičů a řešení v blokovém řízení.
Z dalších úkolů:
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
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- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
- v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k obnovení veřejného pořádku,
- podílí se na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
Nejčastěji řešené dopravní přestupky v Bolaticích:
- porušování zákazu stání na ulicích Slunečná, Padoly a Sokolovská,
- zákaz zastavení na ulici Opavská před zdravotním střediskem,
- stání na vyhrazeném parkovišti nad povolenou dobu na ulicích u obchodního domu.
I přes mírné zlepšení oproti minulým rokům přetrvává problém s nedodržováním dopravních
značek s povolenou dobou pro parkování (dvě hodiny) na parkovištích u obchodního domu na
Hlučínské ulici a Opavské ulici. Většina těchto přestupců jsou zaměstnanci firmy LANEX, a.s., kteří
při hromadném příjezdu do zaměstnání (ranní, odpolední směna) parkují své automobily právě na
těchto parkovacích místech s omezenou dobou pro parkování. Díky soustavné kontrole a
důslednému řešení tohoto dopravního přestupku strážníky výrazně poklesl počet výše uvedených
přestupků. Stabilizovala se situace ze začátku roku, kdy ve firmě LANEX, a.s. došlo k rozšíření
výroby a s tím spojenému náboru nových zaměstnanců, kdy se již tak problematické parkování
zaměstnanců ještě více rozšířilo. Strážníci městské policie se snaží věnovat problémům, na které
oprávněně poukazuje veřejnost a které značnou měrou obtěžují občany 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, nebo také místostarosty Bolatic.
Zpracoval: Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře
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5. Kontroly a závěry kontrol
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2015
Ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2016 provedly pracovnice Krajského úřadu MSK přezkoumání hospodaření
obce Bolatice za rok 2015.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 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 hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2015 byly zjištěny:
B.2.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
B.2.1.1
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).
Přijaté opatření bylo splněno (ověřen účetní doklad č. 3500 ze dne 13. 10. 2015).
B.2.1.2
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
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).
Přijaté opatření bylo splněno (ověřeny kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2015 na koupi pozemků p. č.
2972 a 2222/1 v k. ú. Bolatice a účetní doklad č. 4573 ze dne 30. 12. 2015).
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K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal
informaci o jejich splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb.
C. Závěr kontroly
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015
- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných
při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
- při přezkoumání hospodaření za rok 2015 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
3,75 %
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1 164 359,00)
- podíl závazků na rozpočtu územního celku
11, 78 %
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 18 007 617,55)
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
1,45 %

2) Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
HZS MSK, ÚO Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava zaslal protokol o kontrole dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 15. 3. 2016.
Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně:
1. Kontrola organizační připravenosti sil a prostředků
2. Kontrola technické připravenosti prostředků
3. Kontrola odborné připravenosti sil k provedení zásahu
4. Vybavení jednotky věcnými prostředky požární ochrany a ochrannými prostředky
Kontrolní zjištění
Při kontrole připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany bylo na základě
předložených dokladů a fyzickou kontrolou zjištěno:
Jednotka SDH Bolatice nevykazuje z hlediska organizační, odborné ani technické akceschopnosti
žádné nedostatky, proto nejsou uložena nápravná opatření.
Závěr kontroly
Posledním kontrolním úkonem 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.

3) Kontrola projektu „Regenerace urbanizované krajiny, výsadba nové zeleně v Bolaticích IV“
Zástupce SFŽP ČR dne 1. 6. 2016 provedl závěrečnou kontrolu - dohlídky projektu podporovaného
z prostředků SFŽP ČR v rámci Národních programů u akce „Regenerace urbanizované krajiny,
výsadba nové zeleně v Bolaticích IV“. Závěrečná zjištění kontroly byla bez závad. Komentář
dohlídkové skupiny - bez závad, výsadby provedeny dle projektu.

4) Kontrola provozu ČOV Bolatice – Borová a ČOV Bolatice – průmyslová zóna
Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava, oddělení ochrany vod provedla dne 26. 7. 2016
kontrolu provozu Čistírny odpadních vod Bolatice - Borová a Čistírny odpadních vod Bolatice průmyslová zóna, kontrolu nakládání s vodami na těchto ČOV, zejména vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a kontrolu plnění poplatkových povinností.
Kontrolované období bylo od 1. 1. 2014 do 26. 7. 2016.
Zápis obsahuje:
I. Popis kanalizace v obci
70

II.

Kontrola ČOV Bolatice - Borová (Legislativa, Technologie ČOV Bolatice - Borová, Kontrola
provozu ČOV Bolatice - Borová a odlehčovacích objektů v areálu ČOV - místní šetření, Kontrola
kvality a množství vypouštěných odpadních vod ČOV Bolatice - Borová)
III. ČOV Bolatice - průmyslová zóna (Legislativa, Technologie ČOV Bolatice- průmyslová zóna,
Kontrola provozu ČOV Bolatice- průmyslová zóna - místní šetření, Kontrola kvality a množství
vypouštěných odpadních vod ČOV Bolatice - průmyslová zóna)
IV. Kontrola poplatkové povinnosti prvního subjektu (Kontrolní zjištění – závěr)

5) Kontrola zpětného odběru elektrozařízení
Zástupce fy EKOLAMP, s.r.o. p. Bohdan Gallat provedl dne 21. 7. 2016 kontrolu zpětného odběru
elektrozařízení pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP, s.r.o. ve sběrném dvoru na ul.
Hlučínská 78, Bolatice. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

6) Protokol o provedení kontroly malé sběrné nádoby
Zástupce fy EKOLAMP, s.r.o. p. Bohdan Gallat provedl dne 21. 7. 2016 kontrolu zpětného odběru
elektrozařízení pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP, s.r.o. v objektu DOS, Hlučínská
684, Bolatice. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

7) Kontrola plnění povinností výsledků odběru pitné vody
Dne 12. 9. 2016 provedli zástupci Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě kontrolu
plnění povinností výsledků odběru pitných vod prováděných provozovatelem z let 2015 a 2016.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností při zásobování pitnou vodou, stanovených v § 3 odst. 2,
§ 4, § 5 odst. 8 a 11 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.
V průběhu kontroly nebylo zjištěno porušení právních předpisů v rozsahu uvedeném v předmětu
kontroly tohoto protokolu.

8) Následná veřejnosprávní kontrola a průběžná veřejnosprávní kontrola u ZŠ a MŠ
Bolatice, p. o.
Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov zaslal Protokol č. PVK/2016/1/Bolatice ze dne 26. 9. 2016
o provedení následné veřejnosprávní kontroly z II. pololetí 2015 a průběžné veřejnosprávní
kontroly za I. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bolatice.
Kontrola byla provedena dne 16. 9. 2016 v sídle dodavatele účetních služeb firmy Radka
Tyburcová. Kontroly se zúčastnily Petra Mikolajská – zaměstnanec externího zpracovatele
účetnictví Radky Tyburcové a Ing. Eleni Iliadu – zaměstnanec kontrolujícího.
Předmětem kontroly byly tyto oblasti hospodaření:
A. Základní šetření
- kontrola plnění opatření z minulých veřejnosprávních kontrol
B. Následná veřejnosprávní kontrola za II. pololetí 2015
- hospodářské výsledky za rok 2015 a zhodnocení majetkové a finanční situace p. o. k 31. 12. 2015
- hospodaření s fondy
- úplnost a průkaznost vedení účetnictví
- prověření účelného, hospodárného a elektivního provádění operací s veřejnými prostředky, výběr
vzorku dokladů za rok 2015 a kontroly prováděných operací
C. Průběžná veřejnosprávní kontrola za I. pololetí 2016
- hospodářské výsledky za I. pololetí 2016, zhodnocení majetkové a finanční situace k 30. 6. 2016
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- kontrola provádění operací na vzorku dokladů v I. pololetí 2016
Závěr kontroly
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

9) Kontrolní činnost nahrazující funkci interního auditu v obci Bolatice
Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov zaslal zprávu o provedení kontrolní činnosti nahrazující
funkci interního auditu v obci Bolatice.
Ing. Jiří Turoň, auditor a Bc. Hana Mikešová, asistentka auditora provedli dne 29. 8. 2016 kontrolní
činnost nahrazující funkci interního auditu v obci Bolatice za období od 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016
s cílem prověřit systém a postup jednotlivých zaměstnanců obce při provádění operací a
navrhnout patření ke snížení kontrolního rizika obce při provádění operací.
Kontrola byla zaměřena na ověření těchto skutečností:
a) Dodržování rozhodovacích pravomocí orgánů obce stanovených v zákonu 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a v zákonu 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění v 1. pololetí 2016.
b) Organizační struktura obecního úřadu a vnitřní předpisy vztahující se k provádění operací.
c) Ověření soukromoprávních smluv uzavřených v průběhu 1. pololetí 2016 a jejich vazba na
přijatá rozhodnutí orgánů obce.
d) Ověření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací uzavřených dle § 10a zákona 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
e) Provedení kontroly provádění operací na vybraném vzorku dokladů v prvním pololetí 2016:
- provádění bankovních operací v měsících březnu a červnu 2016,
- provádění pokladních operací v měsících březnu a červnu 2016,
- výplata platů dle zákoníku práce a NV 564/206Sb., a výplata měsíčních odměn členům
zastupitelstva za měsíc květen 2016,
- úhrada závazků při kontrole provádění bankovních operací,
- inkaso pohledávek a jejich vývoj zachycený na účtech 311 a 315 k 30. 6. 2016.
f) Kontrola rozpočtového hospodaření obce k 30. 6. 2016 a kontrola mezitímní účetní závěrky
sestavené k 30. 6. 2016.
g) Kontrola dodržování předpisů o odměňování zaměstnanců obecního úřadu na vybraném
vzorku 2 zaměstnanců.
Úlohou nezávislého auditora je vydat na základě ověření údajů uvedených ve smlouvě své závěry
o výsledcích ověření. Rozsah prací požadovaných pro ověření nesplňuje požadavky pro vydání
auditorského výroku, a proto tuto zprávu nelze považovat za zprávu auditora o ověření účetní
závěrky obce Bolatice.
Závěr kontroly
Při kontrole byly zjištěny některé nedostatky, které byly následně odstraněny a zpráva o provedení
opatření byla písemně zaslána Ing. J. Turoňovi dne 29. 9. 2016.

10) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2016
Ve dnech 7. 11. – 8. 11. 2016 provedly pracovnice Krajského úřadu MSK dílčí přezkoumání
hospodaření obce k datu 30. 9. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní
úřad Bolatice.
Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku byly 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,
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- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 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 hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při dílčím přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
C. Závěr
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:
- platnost nového zákona č. 340/2015 Sb., který upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých
smluv a jejich uveřejňování a ukládání tím nové povinnosti mimo jiné i obcím s rozšířenou
působností, a to s účinností od 1. 7. 2016,
- změnu zákona č. 128/2000 Sb. účinnou od 1. 7. 2016,
- změny zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů č. 701 –
710 účinné od 1. 1. 2016,
- nový zákon č. 134/2016 Sb. účinný od 1. 10. 2016 upravující postup při zadávání a realizaci
veřejných zakázek.
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

11) Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matriky
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 8. 11. 2016
provedena kontrola.
Předmět kontroly
Výkon přenesené působnosti na úseku matriky.
Průběh kontroly
Kontrola u Obecního úřadu Bolatice - matrika byla zahájena předáním pověření čj. MUKR
18349/2016 matrikářce, paní Bochňákové dne 8. 11. 2016.
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Kontrola byla provedena 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.
Do matričního obvodu patří obec Bolatice. Výkon matriční agendy zajišťuje matrikářka, paní
Marcela Bochňáková. Vyžádanými podklady byly sbírky listin ke knize narození, manželství a úmrtí
a další dokumentace týkající se matriční agendy.
V době její nepřítomnosti je výkon státní správy zajištěn dalšími pracovnicemi, které mají
vykonanou zkoušku podle zákona o matrikách, a to paní Gabrielou Bočkovou, paní Janettou
Gratzovou a paní Kateřinou Mrovcovou.
Při poslední kontrole dne 3. 11. 2015 nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
1) Uložení matričních knih a sbírek listin
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.
2) Matriční tiskopisy (uložení, evidence, likvidace)
Nakládání s matričními tiskopisy, vedení jejich evidence a likvidaci poškozených a znehodnocených
tiskopisů upravuje Směrnice Ministerstva vnitra, č. j. MV - 151468/VS-2014, jednotnému vedení
evidence tiskopisů a na úseku matrik a státního občanství.
K převzatým a použitým matričním tiskopisům je veden přehled samostatně pro každý druh
matričního tiskopisu, evidence je vedena v listinné podobě i pomocí výpočetní techniky.
Poškozené a znehodnocené matriční tiskopisy jsou matričním úřadem protokolárně, komisionálně
zničeny. Likvidace je prováděna jednou ročně.
3) Kontrola zápisů v matričních knihách
a) Narození
V kontrolovaném období nebyl proveden žádný zápis o narození.
b) Manželství
V kontrolovaném období roku 2015 byl zapsán 1 zápis o uzavření manželství a v kontrolovaném
období roku 2016 15 zápisů. Zápisy jsou zapsány v souladu se zákonem o matrikách a vyhláškou
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.
Sbírka listin obsahuje kopii vystaveného oddacího listu a výtisk počítačového záznamu.
c) Úmrtí
Ke dni kontroly bylo zapsáno celkem 17 zápisů o úmrtí. V kontrolovaném období roku 2015 bylo
zapsáno 8 zápisů, v roce 2016 9 zápisů. Kontrolované zápisy jsou zapsány v souladu se zákonem o
matrikách a vyhláškou.
Sbírka listin obsahuje kopii vystaveného matričního dokladu a podle ust. § 89 zákona o matrikách
také výtisk počítačového záznamu. Rejstřík je veden na konci svazku matričních knih a je dopsán.
d) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
Za kontrolované období bylo přijato 8 prohlášení o určení otcovství. Osobní stav matky je
kontrolován dle občanského průkazu, případně z agendového informačního systému evidence
obyvatel.
e) Dodatečné záznamy
Listinné materiály zasílané Městskému úřadu v Kravařích vždy jednou měsíčně k založení do sbírky
listin obsahují náležitosti v ust. § 8 zákona o matrikách a § 27 vyhlášky.
4) Druhopisy matričních dokladů
V roce 2016 bylo vystaveno 8 druhopisů rodných, oddacích a úmrtních listů, nahlédnutí do
matriční knihy nebylo požadováno. Matriční doklady jsou vydávány na základě podané žádosti a je
sledován okruh oprávněných osob.
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5) Doslovné výpisy z matričních knih
Ke dni kontroly nebyl požadavek.
6) Nahlížení do sbírek listin a vydávání potvrzení z nich
Ke dni kontroly nebyl realizován požadavek o nahlédnutí do sbírek listin a nebylo vyžádáno vydání
potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin.
7) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke
vstupu do registrovaného partnerství
Ke dni kontroly nebyl požadavek na vydání vysvědčení.
8) Zápisy do zvláštní matriky v Brně
Ke dni kontroly byly podány 3 žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně.
9) Osvědčení k církevním sňatkům
Ke dni kontroly bylo na žádost snoubenců vystaveno 9 osvědčení o splnění požadavků stanovených
zákonem pro uzavření platného manželství.
10) Uzavření manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce
V kontrolovaném období byly podány 3 žádosti o uzavření manželství na jiném vhodném místně.
11) Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství
Na matrice je založen seznam oprávněných osob k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Snoubencům je seznam k dispozici k nahlédnutí.
12) Jméno a příjmení
a) Prohlášení o přijetí druhého jména
Ke dni kontroly nebylo učiněno prohlášení uvedeného typu.
b) Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
V kontrolovaném období nebyla podána žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.
c) Prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich
Prohlášení uvedeného typu nebylo ke dni kontroly učiněno.
d) Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství)
Bylo přijato 1 oznámení.
e) Prohlášení o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny
Ke dni kontroly nebylo učiněno.
f) Prohlášení o užívání jména nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje právo a tradice jiného
členského státu Evropské unie.
Prohlášení tohoto typu nebylo ke dni kontroly učiněno.
g) Prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě
Ke dni kontroly nebylo učiněno žádné prohlášení uvedeného typu.
Závěr kontroly
Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné závady,
které by měly za následek nezákonné rozhodování.
Zpracovala: Janetta Gratzová
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6. Další údaje o obci
6.1.

Informace o obci pro veřejnost

V roce 2016 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.
Tento 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,
Mladá fronta Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5+2 Opavsko), řada informací o obci byla
prezentována v Českém rozhlasu Ostrava i jiných 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).
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 mužský taneční soubor
Bobři, aktivní seniorky a další), ale reprezentovali ji i úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, sportovci
věnující se voltiži či atletice atd.).

6.2.

Účast obce v soutěžích a průzkumech

Obec Bolatice se v roce 2016 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.

6.3.

Akce s veřejností

15. 3. 2016

Veřejná beseda k aktuálním problémům obce - kompostárna, centrum obce,
rozšíření hřbitova atd. (KD Bolatice)

11. 4. 2016

Setkání s představiteli spolků a organizací (OÚ Bolatice)

21. 4. 2016

Den Země v Bolaticích (celá obec + areál FK Bolatice)

18. 5. 2016

Veřejné fórum obce Bolatice (hostinec U Kozla, Borová)

23. 5. 2016

Setkání s odborníky k problematice webu obce (OÚ Bolatice)

31. 5. 2016

Den bez tabáku (ZŠ Bolatice)

20. 9. 2016

Evropský týden mobility (areál ZŠ a MŠ Bolatice)

1. 10. 2016

Dny zdraví v Bolaticích (KD Bolatice)

12. 10. 2016

Šetřete s vodou doma, na zahradě i v přírodě aneb Udržitelné hospodaření
s vodou (KD Bolatice)

16. 10. 2016

Pochod za zdravím (Naučná stezka)
Zpracovali: Ing. Radim Herudek
Mgr. Jana Štěpáníková
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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,
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 2016 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. a další.

6.4.2. Spolupráce se spolky
Činnost v obci vyvíjely také spolky a organizace, z nichž mnohé se výrazně podílely na rozvoji obce i
na tvorbě kulturně-společenského života.
V Bolaticích působí oficiální i neoficiální spolky a organizace. Chovatelé služebních psů jsou
zapojeni v kynologickém klubu na Albertovci. Fungují i skupinky sportovců, které nemají oficiální
statut, jako např. fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, stejně tak nohejbalisté.
V obci je i řada hudebníků, kteří jsou členy jak v místních, tak i v okolních skupinách (dechovka,
country, folk, rock, metal aj.). Členové spolků pečovali nejen o pronajatý majetek obce, ale
pomáhali obci při různých brigádách a akcích pořádaných OÚ.
Burianky (folklórní soubor)
Český svaz chovatelů včel
Český zahrádkářský svaz
Dětská organizace KONDOR
Fitness centrum MATES GYM
Fotbalový klub Bolatice
Futsalový klub Shooters Bolatice
Hokejový klub
Klub českých turistů
Klub seniorů
La Via Montante
Letečtí modeláři LMK Bolatice

Myslivecká společnost Křeménky
Rodinné centrum Ježeček
Římskokatolická církev Bolatice
Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
Sbor dobrovolných hasičů Borová
Slezsko-německý spolek Bolatice
Sportovní club Bolatice
Stolní tenisté
Svaz chovatelů holubů
Šachový klub
Volejbalový klub
Základní umělecká škola Bolatice

Burianky
- dětský folklórní soubor má 18 dětí a 3 dospělé
- na svých vystoupeních se snaží seznámit dnešní generaci se zvyky, písněmi a tanci svých předků
- soubor vystoupil v roce 2016 nejen na akcích obce Bolatice (Stavění máje, Kácení máje, Borovské
hry, výročí včelařského spolku, Vánoční trhy, Koledy na skanzenu), ale i v okolních vesnicích a
městech (Kravaře, Malé Hoštice, Opava)
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 35 členů, přímo z Bolatic a Borové je 15 členů
- vlastní 418 včelstev
- výnos medu byl 6 047 kg
- v roce 2016 bylo oslaveno 110. výročí založení spolku slavnostní členskou schůzí
- účastnili se akcí OÚ Bolatice (Den Země, Dny zdraví, Dožínky, Vánoční trhy)
- díky dotacím z OÚ Bolatice, Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili inseminované včelí matky
a reklamní a propagační předměty
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Český zahrádkářský svaz
- své sídlo má na ulici Svobody – moštárna, má 60 členů
- zapojují se do masopustního a dožínkového průvodu
- pro veřejnost zorganizovali besedu „Chemie na zahradě“, 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 zúčastnili Dne Země ořezem stromů na Náplatkách, k Vyhlídce a ke Křeménkám
- na podzim proběhla tradiční výstava, kterou zhlédlo mnoho občanů domácích i přespolních
Dětská organizace KONDOR
- sídlí v budově Turistické základny (bývalá stará škola) v Bolaticích
- má dva oddíly (Orion, Arakis) a Klub přátel skupiny Vesmír, ve kterých je celkem 88 členů
- byl zorganizován příměstský tábor v budově turistické základny
- oddíl Orion
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, 1x měsíčně víkendová akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- aktivity o jarních a letních prázdninách
- XXVI. výroční oheň oddílu
- oddíl Arakis
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, občasné víkendové akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- aktivity o jarních a letních prázdninách
- Klub přátel skupiny Vesmír Bolatice
- pomoc s organizací táborů
- pomoc s organizováním obecních akcí (Den strašidel, Den Země atd.)
- příležitostná pomoc dle potřeb jednotlivých oddílů
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
Fotbalový klub Bolatice
- organizace s největší členskou základnou, má 522 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 mladší žáci v okresní soutěži na 1. místě a dorost na 3. místě, muži „B“
na 5. místě a muži „A“ rovněž na 5. místě, přípravka se zúčastnila okresní soutěže
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté Sportovní ples
- oslavili 90. výročí založení klubu v KD za účasti bývalého trenéra české reprezentace Pavla Vrby,
též byli oceněni dlouholetí členové, trenéři, vedoucí a členové výboru
- obci Bolatice zapůjčuje pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (různé slavnosti), s obcí
spolupracuje při Dni Země, Kácení máje, Dožínkách a Dni strašidel
- v areálu hřiště jsou pořádány tréninkové kempy výběrů OFS Opava a další akce, zejména obecní
- 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
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Futsalový klub Shooters Bolatice
- má 23 aktivních členů
- tým A se stal v jubilejním 10. roce své činnosti nejlepším futsalovým mužstvem přeboru
- tým B obsadil v Okresní soutěži II. třídy 6. místo
- členové týmu se v dubnu každoročně aktivně účastní Dne Země
- uspořádali letní turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů, a tradiční předvánoční turnaj pro 7 týmů
Hokejový klub
- HC Bolatice je skupina amatérských hokejistů, která hraje každoročně amatérskou hokejovou
ligu (AHL) v Buly Aréně Kravaře
- 13. ročníku se zúčastnilo 24 týmů, HC Bolatice skončil na 19. místě, což bylo nejhorší umístění
v historii
- členskou základnu tvoří 18 hráčů
- aktivně se zapojili do kampaně ke Dni Země vysázením stromků na ulici Opavská
Klub českých turistů
- má 40 členů
- v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), které se zúčastnilo 170 běžců a
578 chodců
- aktivně se zapojili do Dne Země úpravou okolí studánky v „Důlku“
- pravidelně organizují turistické zájezdy nejen pro své členy, ale i pro občany z Bolatic, kteří nejsou
členy KČT
- v roce 2016 oslavili 40. výročí založení Klubu turistů Bolatice – Trappeři 1976 sešlostí ve staré
pískovně
Klub seniorů
- má více jak 70 členů
- schází se poslední úterý v měsíci, z kapacitních důvodů již však ne v klubovně hasičské zbrojnice,
ale v sále kulturního domu
- vystupovali na mnoha akcích obce i regionu - Vítání občánků, Stavění máje, společný Den dětí a
seniorů, Dožínky, Krmášová zábava, Koledy na skanzenu atd.
- v rámci Dnů Hlučínska vystoupil soubor Seniorky z Bolatic v Poslanecké sněmovně
- uspořádali Kravatový bál pro zadané i nezadané seniory naší obce
- pořádají zájezdy pro seniory za finanční podpory obce
- během roku organizují pravidelná setkání se seniory na různá témata (přednáška bylinkáře Karla
Štenbauera)
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 Životy svatých
- členky pletou obvazy pro malomocné, které se zasílají ve spolupráci s Charitou Opava např. do
Tanzánie, Ugandy a Indie
Letečtí modeláři – LMK Bolatice
- mají 13 členů (1 do 18 let, 3 do 30 let, 9 nad 30 let)
- zúčastnili se těchto akcí:
- Krížna, Slovensko
- druhý ročník setkání se slovenskými kolegy v krásném prostředí Velké Fatry, 25 účastníků
- IV. Modelshow Olomouc
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- volné setkání pořádajícího klubu LMK Olomouc Holice
- RETROKLÁNÍ, Rokytnice nad Rokytnou
- 5. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů s mezinárodní účastí
- hlavní pořadatel LMK Bolatice, největší akce evropského rozsahu
- celkem 14 účastníků (CZ, DE, SK, AT)
- Donovaly, Slovensko
- 15. ročník setkání příznivců svahového létání
- Oldtimer víkend, Aeroklub Medlánky, Brno 2016
- setkání příznivců velkých větroňů na okraji moravské metropole
Myslivecká společnost Křeménky
- má 29 členů, kteří mají své sídlo v hájence Křeménky
- členové pečují o svou honitbu, velmi výrazně přispívají ke zkrášlování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, provádějí údržbu všech těchto výsadeb, aktivně se zapojili do
Dne Země
- pro veřejnost uspořádali Mysliveckou slavnost a Myslivecké odpoledne pro děti
- zapojili se do Dožínek svou účastí v průvodu, vystřelením čestné salvy a přípravou občerstvení
- připravili informační stánek na téma myslivosti na trase Pochodu za zdravím
- na akce pořádané obcí a ostatními složkami obce půjčují stoly a lavice, pronajímají také areály
chat jak v Křeménkách, tak i v pískovně
- vykonávají osvětu v rámci ochrany přírody a myslivosti a myslivecké kynologie (Myslivecké
odpoledne pro děti nebo ukázky sokolnictví během Myslivecké slavnosti)
- propagovali obec v rámci akce Všestranných zkoušek ohařů a ostatních plemen, která se konala
na chatě Křeménky
- členové se starají o chaty, které poskytují příjemné zázemí během rodinných výletů, na chatě
Křeménky jsou pro veřejnost k vidění výběhy se zvěří
Rodinné centrum Ježeček
- sídlí na ul. Polní
- primárně je zaměřeno na děti do 8 let věku
- nabízí volnou hernu pro maminky s dětmi, v letním období zdarma dětské hřiště s prolézačkami a
pohádkovým domečkem
- pořádají akce pro děti (Cvičení maminek s dětmi ve spolupráci s RC Myška; výuka angličtiny
metodou Helen Doron; taneční kroužek; výtvarný kroužek Šikulka; zvykací pobyty pro děti, které
ještě nenavštěvují mateřskou školu; maškarní ples pro nejmenší; výtvarné dílny pro rodiče
s dětmi atd.)
- pro děti předškolního věku byla opět připravena Logoškolička s PaedDr. Ludmilou Bočkovou
- zorganizovalo letní příměstské tábory
- dospělí mohli využít nabídku cvičení jógy, výuku angličtiny Callanovou metodou nebo masáže
Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 75 % 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(viz výše);
existuje i společenství maminek a pravidelně se koná katecheze pro dospělé
- o činnosti farnosti byli věřící informováni ve farním časopise Studánka
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
- má 147 členů, z toho 19 žen a 28 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
80

- v roce 2016 zasahovali u 28 technických událostí a živelních pohrom, 10 požárů a 1 úniku
nebezpečné chemické látky
- počátkem roku získali díky dotaci krajského úřadu do užívání nové hasičské auto Ford Transit
- 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
- dvě členky sboru absolvovaly HASÍK (preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a
ochrany obyvatelstva), následně přednášely na místní ZŠ
- součástí SDH je i soubor Hasičské hudby
- poprvé v historii Moravskoslezského poháru se družstvo mužů a družstvo žen ujalo 1. místa!
- mají i družstvo mladých hasičů, které se účastnilo různých akcí, ale zejména trénovali a soutěžili
Sbor dobrovolných hasičů Borová
- nejaktivnější organizace na Borové
- počátkem roku získali díky dotaci krajského úřadu do užívání nové hasičské auto Ford Transit
- zapojili se do květnových oslav 230. výročí založení osady Borová
- v červnu proběhly Borovské hry, ve spolupráci s Osadním výborem zajistili přípravu areálu,
technické zázemí a obsluhu čtyř stánků
- v hasičské soutěži sezony 2015/2016 obsadili mladší žáci v lize 6. místo, ve hře Plamen skončili
v okrskovém kole na 4. místě, na pohárové soutěži v Bolaticích zvítězili a stejně si vedli i v poháru
starosty Okresního sdružení hasičů, který je zároveň finálem všech tří mládežnických lig z okresu
Opava
- starší žáci obsadili dokonce 3. místo, v pohárové soutěži v Bolaticích zvítězili a ve hře Plamen i
v poháru starosty OSH brali v obou případech bramborovou medaili
- SDH zapůjčilo obci stoly a lavice pro pořádání Dožínek
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, Hasičské zbrojnice v Borové i
sportovního areálu
- pro mladší žáky uspořádali výlet na letiště do Zábřehu
- pomáhali obci při organizaci Stavění máje na Borové, aktivně se zapojili do Dne Země úklidem
sportovního areálu a jeho okolí, spolupracovali při Bolatické třicítce
- pro veřejnost uspořádali tradiční Hasičský ples, dětskou hasičskou soutěž a předvánoční zabijačku
a také silvestrovskou oslavu pro veřejnost
Slezsko-německý spolek Bolatice
- má 96 členů
- spolek je aktivní, nejvíce se o to zasloužili členové smíšeného pěveckého sboru
- 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
- členové se schází 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
- členové se mohou přihlásit na lázeňskou léčbu nebo využít ambulantní rehabilitaci
Sportovní club Bolatice
- má 11 aktivních členů
- stěžejní akcí klubu je organizace závodu horských kol „Bolatická 30“, kterého se zúčastnilo přes
300 cyklistů v hlavním závodě, součástí byl i přidružený závod pro děti
- členové se aktivně zapojují do dění v obci, pomáhali s úklidem při Dni Země, u příležitosti Dne bez
aut uspořádali veřejnou vyjížďku
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Stolní tenis
- má 5 družstev - Bolatice „A“ (divize), Bolatice „B“ (krajská soutěž II. třídy), Bolatice „C“ (okresní
přebor I. třídy), Bolatice „D“ (okresní přebor II. třídy) a Bolatice žáci (okresní přebor žáků)
- v těchto družstvech je 22 členů
Svaz chovatelů holubů
- má 8 členů
- účastní se národních i mezinárodních soutěží
- závodní sezona holubů se skládala z 21 závodů, sezona trvá od 22. 4. do 31. 7.
- nejkratším závodem byla Chrudim (cca 165 km), nejdelším Oostende (cca 1075 km)
- mezi 20. 8. až 17. 9. proběhlo 5 závodů holoubat ročníku 2016
- členové se zúčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli
Šachový klub
- oddíl má 25 členů, z toho 10 členů aktivních (1 aktivní mládežník), 14 žáků neregistrovaných,
1 mládežník v září uvolněn na přestup do Dolního Benešova (Kučera Tomáš) - start v mládežnické
lize družstev (v Bolaticích nyní hostuje)
- 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 2015/2016 Okresní soutěž, ve které obsadili 7. místo (pravidelnou
účast zde měli i mládežníci)
- žáci startovali v mládežnických turnajích - 4 turnaje Okresního přeboru (obsadili 1., 3. a 4. místo
v jednotlivých turnajích, celkově 2. místo obsadil Tomáš Kučera)
- aktivně se zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách
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
14. ročníku 2015 - 2016 skončili ve 3. lize na konečném 1. místě ze 17 přihlášených týmů
- pro příznivce volejbalu uspořádali halový turnaj pro smíšená družstva
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody
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
Na základě podkladů jednotlivých spolků zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková

6.5.

Projekty obce Bolatice

V roce 2016 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace:
Státní fond životního prostředí ČR (OPŽP)
- Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích V. (v době zpracování této
zprávy není o výsledku rozhodnuto)
- Sběrný dvůr Bolatice (v době zpracování této zprávy není o výsledku rozhodnuto)
- Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice (v době zpracování této zprávy není
o výsledku rozhodnuto)
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Ministerstvo kultury ČR - Knihovna 21. století
- Cestujeme s knihovnou (v době zpracování této zprávy není o výsledku rozhodnuto)
Integrovaný operační program (IOP)
- Přístavba MŠ Borová (žádosti nebylo vyhověno)
Nadace ČEZ
- Výsadba alejových stromů na ul. Opavská - I. etapa (žádosti nebylo vyhověno)
Zpracoval: Ing. Radim Herudek

6.6. Činnost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o.
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 2015/2016 celkem 417 žáků v 19 třídách, MŠ navštěvovalo 169
dětí v 7 odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 100 žáků ve 4 odděleních a školní jídelna
vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní školy, mateřské školy, zaměstnance zařízení i
cizí strávníky.
42 žáků splnilo povinnou školní docházku. K dalšímu studiu bylo přijato: na gymnázium 7 žáků, na
střední odborné školy 29 žáků, na 4-leté obory s maturitou byl přijat 1 žák a na 3-leté učební obory
nastoupilo 5 žáků.
Péče o žáky se specifickými poruchami učení je zajištěna dyslektickými asistenty a asistenty
pedagoga. V letošním školním roce bylo evidováno 30 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 28 žáků.
Nedílnou součástí práce všech pedagogů je výchovné působení na žáky a zajištění preventivních
opatření. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách. Žáci 9. ročníku byli seznámeni
s problematikou trestního a přestupkového práva besedou s příslušníkem Městské policie z Kravař.
Lepších výsledků je však možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně
výchovou v rodině.

Základní škola (ZŠ)
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.
Ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků.
Na ZŠ byly ve školním roce 2015/2016 realizovány tyto projekty a akce:
- Šikovné ruce
- Zkvalitnění výuky cizích jazyků
- Ovoce do škol
- Mistrovství Hlučínska ve florbalu 2015
- Žákovská výměna
- Kdo kompostuje, nezlobí
- Sběr starého papíru
- Recyklohraní
- Den zdraví
- Týden mobility
- soutěž Můj region, mé království
- projekt proti kouření
- televizní soutěž Bludiště
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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 9.B
třídy Marek Zajíček. Největším úspěchem bylo 1. místo v okresním kole Biologické olympiády a
postup do krajského kola, kde Marek také zvítězil. Marek uspěl i v jiném „oboru“, když se umístil
na 2. místě okresního kola Dějepisné olympiády v Opavě a postoupil do krajského kola. Marek se
na soutěž velmi pečlivě připravoval a v silné konkurenci obsadil 2. místo. V okresní Zahrádkářské
soutěži se umístil na výborném 3. místě.
Dalším úspěšným řešitelem vědomostních soutěží se stal Michael Ceplý, který se umístil
v okresním kole Zeměpisné olympiády na 1. místě, v krajském kole soutěže se umístil na celkovém
7. místě. A dále se mu dařilo společně s týmem osmých tříd na zeměpisné soutěži Eurorebus.

Mateřská škola (MŠ)
V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 169 dětí (25 dětí v MŠ
Borová), do ZŠ odešlo 51 dětí, 6 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti
rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. Jedno dítě bylo vedeno jako
integrované a byl pro něj 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. 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).
Preferujeme metody projektování, prožitkového učení, experimentování, tvořivých her,
individuálních a skupinových činností. Výhodou je, že jsme vesnická MŠ, máme blízko k přírodě a
hodně činností můžeme uskutečňovat venku.

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. 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 2015/2016 bylo zapsáno ve školní družině v Bolaticích 100 dětí ve čtyřech
odděleních.
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.

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
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činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ). 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 (Dětský den, Den zdraví). Ze
sponzorských darů jsou dětem připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo Dni dětí.
Více informací o činnosti ZŠ a MŠ Bolatice naleznete na webu www.zsbolatice.cz v sekci
dokumenty.
Zpracoval: Mgr David Neuvald
ředitel ZŠ a MŠ Bolatice

6.7.

Úspěchy a ocenění bolatických občanů v roce 2016

Futsalisté SHOOTERS Bolatice
- 1. místo Moravskoslezského krajského přeboru a také cenu fair play
- výhra individuálních ocenění - nejlepší brankář Jiří Ballarin a nejlepší hráč Michal Ballarin
Tento úspěch nevyužijí k postupu do divize, která je třetí nejvyšší soutěží v ČR (nad ní je už pouze
druhá a první liga futsalu), z důvodu časové a finanční náročnosti této divizní soutěže.
Hasičský sport
Muži Bolatice
1. místo - mistři Moravskoslezského poháru v požárním sportu 2016
Ženy Bolatice
1. místo - mistryně Moravskoslezského poháru v požárním sportu 2016
Mladší žáci Borová
- 1. místo v okresním finále hasičské soutěže
- 1. místo v branném běhu
- v Okresní lize vybojovali průběžnou 2. příčku tabulky
Starší žáci Borová
- 4. místo v okresním finále hasičské soutěže
- 2. místo v branném běhu
- v Okresní lize drží průběžnou 2. příčku tabulky
Dorostenci Borová, okresní soutěž
- v okresní soutěži v kategorii mladších dorostenek se na 3. místě umístila Hanka Mrovcová a na
5. místě Veronika Ciencialová
- v kategorii mladších dorostenců vybojoval Martin Blahetka 2. místo
- v kategorii středních dorostenců se umístili na 6. místě Štěpán Uvara, na 7. místě Filip Klapetek,
na 10. místě Viktor Kučera

Voltiž
Kateřina Kocurová
- potřetí se stala juniorskou mistryní České republiky v jednotlivcích - junior A
- je členkou reprezentace České republiky na ME juniorů ve Francii, kde voltižní družstvo dosáhlo
historicky nejlepšího umístění pro ČR v družstvech ve voltiži - získaly nádherné 4. místo v Evropě!
Nela Stříbná
- umístila se v jednotlivcích České republiky na 3. místě v kategorii junior B
- je členkou reprezentace České republiky na ME juniorů ve Francii, kde voltižní družstvo dosáhlo
historicky nejlepšího umístění pro ČR v družstvech ve voltiži - získaly nádherné 4. místo v Evropě!
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Lea Tlachová
- je členkou juniorského týmu B
- ve skupině junior B se umístila na MČR ve voltiži na 5. místě
Ema Tlachová a Tereza Dudová
- jsou členkami dětských kategorií

Atletika
Vojta Kolarčík – běh (sprint)
- 1. místo na akademickém halovém mistrovství České republiky v běhu na 60 m
- 1. místo na akademickém MČR v běhu na 100 m
- 1. místo na akademickém MČR v běhu na 200 m
- 4. místo na MČR mužů v běhu na 100 m - čas 10:65 (osobní rekord, okresní rekord)
- 2. místo na MČR do 22 let v běhu na 200 m
- člen reprezentační štafety mužů na 4x100 m
- člen české atletické reprezentace do 22 let

Bezplatní dárci krve
Kamil Michalík
- Zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů (Český červený kříž Ostrava)
Ondřej Fus
- Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů (Český červený kříž Ostrava)
Markéta Švanová
- Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů (Český červený kříž Opava)
Michal Krakovka
- Nejvyšší zlatá medaile za 40 bezpříspěvkových odběrů (Český červený kříž Ostrava)
Jiří Sniehotta
- Stříbrná medaile za 20 bezpříspěvkových odběrů (Český červený kříž Ostrava)
Zpracovala: Janetta Gratzová
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2016

Hospodaření obce Bolatice za rok 2016
OdPa Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1351
1355
1361
1511
2460
4111
4112
4113
4116
4122
4213
4216
1019
2143
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3699
3722
3725
3729
4341
4351
4359
5311
5512

Název

PŘÍJMY
Schválený
rozpočet

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických 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
Neinvest. přijaté transf. z všeob.
pokl. SR
Neinvestiční př. dotace ze SR
Neinvestiční transf. ze státních fondů
Ostatní neinv. transf. ze st. rozpočtů
Neinv. transf. od krajů
Invest. transfery přijaté ze stát. fondů
Ostatní inv. př. transf. ze SR
Ostatní zeměděl. a potrav. činnost
Cestovní ruch
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda - vodné
Odvádění a čištění odpadních vod stočné
Základní škola
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 ambul. péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ost. zál. bydlení, kom. služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk. komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Soc. pomoc osobám v hm. nouzi - byty
Pečovatelská služba
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrov. část
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Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2016

9 700 000,00
350 000,00
1 200 000,00
11 500 000,00
1 500 000,00
20 500 000,00
5 000,00
65 000,00
100 000,00
150 000,00
120 000,00
250 000,00
1 950 000,00
518 000,00

11 360 000,00
600 000,00
1 200 000,00
12 000 000,00
2 887 240,00
21 500 000,00
76 000,00
65 000,00
29 000,00
200 000,00
120 000,00
380 000,00
2 050 000,00
518 000,00

11 362 699,08
598 405,61
1 166 307,35
12 052 355,81
2 887 240,00
21 738 666,26
75 422,00
63 500,00
2 240,00
226 093,79
151 804,36
402 850,00
2 054 436,31
496 206,00

0,00
2 430 400,00
220 000,00
96 000,00
180 000,00
0,00
1 400 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
3 620 000,00

66 270,00
2 430 400,00
220 000,00
241 212,00
60 000,00
1 100 000,00
300 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
3 815 000,00

66 270,00
2 430 400,00
220 849,00
241 212,00
50 000,00
1 039 982,62
61 618,54
54 154,00
3 020,00
21 747,00
3 718 268,50

4 240 000,00
120 000,00
60 000,00
2 000,00
25 000,00
130 000,00
360 000,00
70 000,00
181 000,00
340 000,00
575 000,00
1 265 000,00
20 000,00
1 792 000,00
100 000,00
1 400 000,00
650 000,00
60 000,00
150 000,00
445 000,00
0,00
5 000,00
125 000,00

4 341 500,00
320 000,00
60 000,00
2 000,00
25 000,00
130 000,00
460 000,00
70 000,00
181 000,00
340 000,00
575 000,00
1 265 000,00
30 000,00
1 893 805,00
100 000,00
1 460 000,00
650 000,00
100 000,00
150 000,00
473 000,00
20 000,00
5 000,00
125 000,00

4 435 737,97
326 149,41
64 453,00
1 800,00
22 869,50
119 726,34
446 889,00
77 266,58
90 750,00
370 067,91
576 195,33
1 273 063,63
35 384,00
1 534 270,56
100 000,00
1 490 599,00
617 484,76
93 529,32
111 775,20
456 298,00
17 519,00
3 200,00
127 000,00

6171
6310
6330

Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin. operací
Převody z rozpočtových účtů

Příjmy roku
Tř. 8

8123
8115
8115
8901

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky BÚ fondů k 31.12. 2015
Zůstatky běžných účtů k 31.12. 2015
Operace z přenesené daň. povinnosti

Příjmy celkem

OdPa
1014
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2339
3113
3299
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3639
3719
3722
3729
3745
4341
4351
4359
5311
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6330

Položka

120 000,00
100 000,00
3 250 000,00

120 000,00
100 000,00
6 250 000,00

107 389,77
42 413,69
5 438 933,00

71 514 400,00

80 539 427,00

79 166 513,20

0,00
420 000,00
8 000 000,00

0,00
420 000,00
12 219 031,92

0,00
538 692,70
12 100 339,22
627 720,50

79 934 400,00

93 178 458,92

92 433 265,62

VYDÁNÍ
Schválený
rozpočet

Název
Ozdrav. hospod. zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zálež. pozem. komun. chodníky
Provoz veřejné 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 komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Soc. pomoc osobám v hm. nouzi byty
Osobní asist., pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do zastup. územních sam. krajů
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
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Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2016

110 000,00
660 000,00
7 980 000,00

110 000,00
660 000,00
10 380 000,00

79 338,30
135 326,47
9 865 614,79

6 170 000,00
190 000,00
6 245 000,00
3 510 000,00
150 000,00
5 750 000,00
170 000,00
1 082 000,00
200 000,00
700 000,00
185 000,00

6 370 000,00
190 000,00
2 745 000,00
3 610 000,00
150 000,00
7 750 000,00
170 000,00
1 082 000,00
200 000,00
700 000,00
185 000,00

4 523 602,86
179 305,79
2 768 409,94
3 607 548,86
13 089,00
5 808 038,64
41 027,65
782 999,37
15 607,00
690 762,00
22 848,00

170 000,00
1 310 000,00
1 535 000,00
1 315 000,00
5 000,00
1 260 000,00
1 149 000,00
250 000,00
505 000,00
930 000,00
500 000,00
1 450 000,00
1 335 000,00
1 620 000,00
80 000,00
2 415 000,00
1 290 000,00
2 150 000,00

170 000,00
1 510 000,00
1 635 000,00
1 715 000,00
5 000,00
1 260 000,00
1 199 000,00
250 000,00
505 000,00
2 530 000,00
500 000,00
1 450 000,00
1 335 000,00
3 621 805,00
80 000,00
2 935 000,00
1 290 000,00
2 230 000,00

146 843,00
1 073 577,17
1 635 782,32
634 220,37
5 000,00
1 257 204,34
999 119,50
160 353,52
457 069,71
2 250 064,45
340 000,00
1 198 153,38
220 245,30
2 846 546,83
31 460,00
2 852 186,00
623 490,32
2 225 523,00

50 000,00

50 000,00

25 450,94

452 000,00
160 000,00
1 430 000,00
1 768 000,00
2 080 000,00
0,00
7 077 000,00
476 000,00
270 000,00
3 250 000,00

480 000,00
165 000,00
1 430 000,00
1 808 000,00
2 080 000,00
66 270,00
7 077 000,00
476 000,00
270 000,00
6 250 000,00

478 470,17
163 504,00
427 647,00
1 674 956,99
1 961 309,50
63 391,00
6 749 303,46
325 808,65
216 453,00
5 438 933,00

6399
6409

Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti

Výdaje roku
Tř.8

8124
8124
8124
8124

Splátky kons. úvěru - rekonstr. ZŠ
Splátky inv. FVE a další INV
Splátky úvěru refin. na INV u nádraží
Splátky úvěru na kompostéry a zeleň

Splátky úvěrů v r. 2016 celkem
8115
8115
8115
8115
8115

2 950 000,00
982 400,00

4 937 240,00
2 948 143,92

4 670 874,08
173 967,20

73 316 400,00

86 560 458,92

69 860 426,87

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00
2 614 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00
2 614 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00
1 113 652,40

6 618 000,00

6 618 000,00

5 117 652,40

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

134,41
15 875 999,92
756 891,59
291 182,45
530 977,98

Zůstatky na účtech celkem

17 455 186,35

Výdaje 2016 + konečný stav

7.2.

79 934 400,00

93 178 458,92

Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Bolatice
Příjmy

Rozpočet

Skutečnost
201 715,91

Počáteční stav k 1. 1. 2016
170 000,00

230 933,00

Úroky na BÚ sociálního fondu

0,00

23,54

Splátky půjček

0,00

0,00

170 000,00

230 956,54

Rozpočet
44 000,00
14 000,00
34 000,00
32 000,00
36 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
160 000,00

Skutečnost
43 589,00
19 581,00
31 000,00
12 020,00
31 800,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
127 780,00

Příděl do fondu

Celkem v Kč
Vydání
Příspěvek na stravování
Schůzová činnost, kultura a sport
Příspěvek na dovolenou
Příspěvek na vánoční odměny
Příspěvek na penzijní poj.
Půjčky
Odměny a dary
Soc. výpomoc návratná
Soc. výpomoc nenávratná
Celkem v Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2016 činí 291 182,45 Kč.

7.3.

Fond rozvoje bydlení v roce 2016
Počáteční stav k 1. 1. 2016 FRB

336 976,79

Půjčky poskytnuté občanům – 4 zájemci

-340 000,00

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB

539 425,19

Bankovní popl. z účtu FRB a úroky placené

-5 424,00

Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2016 u České spořitelny, a. s. činí 530 977,98 Kč.
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92 433 265,62

7.4.

Získané dotace a příspěvky v roce 2016

Název dotace

Hodnota v Kč
50 000,00

Skutečně čerpáno
50 000,00

145 212,00

145 212,00

Dotace z ÚP „Na účelně vytvoř. místo“ UZ 13013

80 000,00

80 000,00

Dotace z ÚP doplatek za rok 2015 UZ 13013

16 000,00

16 000,00

Dotace „Zeleň IV“ UZ 90104

198 763,00

198 763,00

Dotace „Zeleň IV“ UZ 90190

22 086,00

22 086,00

1 039 982,62

1 039 982,62

Dotace inv. „Zateplení drážní budovy“ UZ 15835

61 618,55

61 618,54

Dotace „Volby do zastupit. kraje“ UZ 98193
CELKEM přijaté dotace v roce 2016

66 270,00

63 391,00

1 679 932,17

1 677 053,16

Dotace „Hasičům Bolatice na mzdy“ UZ 211
Dotace „SDH na akceschopnost“ UZ 14004

Dotace „Chodník s cyklostezkou ul. Opavská“

7.5.

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky

Pohledávky za odběrateli

Účet

Stav k 31. 12. 2016

Srážkové vody k 31. 12. 2016

311.0001

430 369,84

vyúčt. podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2016

311.0015

238 695,00

Vyúčt. vody občané 2016

311.0018

1 660 816,00

vyúčt. vody podnikatelům
vyúčt. vodného a stočného
občanům za rok 2016

Vyúčt. vody občané 2015

311.0011

32 266,00

dlužné vodné občané 2015

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

31 229,63

dlužné vodné občané 2014

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

22 077,78

dlužné vodné občané 2013

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

8 184,00

dlužné vodné občané 2012

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

6 770,00

dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

8 482,00

dlužné vodné občané 2010

Komunální odpad občané

311.0020

13 080,00

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

3 720,00

Pohledávky za nájmy

311.0037

111 171,00

Pohledávky z vystavených faktur
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2016

311.0900

294 904,82

311.xxxx

2 861 766,07 Kč

dlužné komun. odpad občané
dlužné KO podnikatelé
nezaplac. nájmy k 31. 12. 2016
vyúčt. za poskytnuté služby
(inzerce, otop, energie a jiné
služby)

Pohledávky jiné

Účet

Za správními poplatky

Správní poplatky

315.0009

0,00

Poplatek ze psů

315.0024

300,00

Pokuty KPP

315.0036

7 400,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2016

315.0091

1 000,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

8 700,00 Kč
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ze staveb. povolení
neuhrazený poplatek

7.6.

Dlouhodobé úvěry obce Bolatice

Účel
Výstavba v obci refin. KB, a.s.

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2016

Začátek
úvěru

Splatnost

13 638 000,00

5 454 000,00

2011

2020

Refinancov. úvěr na INV
u nádraží ul. Severní

7 386 270,35

2 886 270,35

2014

2018

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

4 549 694,80

2012

2020

6 000 000,00

0,00

2014

2016

1 500 000,00

Nebyl čerpán

2015

2016

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

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2016 činí 12 889 965,15 Kč.
Zpracovala: Renáta Řehořová

91

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Rok 2016 se v Technických službách Bolatice nesl v duchu let předcházejících. V tomto roce
pracovalo ve firmě 15 stálých zaměstnanců (z toho 2 THP) a v průběhu letních prázdnin se zde
vystřídalo celkem 25 brigádníků z řad studentů. Přes Úřad práce v Kravařích byli po dobu 7 měsíců
ve firmě zaměstnáni 4 občané naší obce.
Od 1. ledna 2016 se naše společnost dle rozhodnutí obecního zastupitelstva stala nájemcem
pohostinství Pod Kostelem na ulici Svobody. V tomto pohostinství pracuje celkem 9 stálých
zaměstnanců a 4 pracovníci na DPP. Velké počáteční investice (odkup veškerého inventáře a zboží,
stavební úpravy atp.) výrazně ovlivnily hospodaření celé společnosti v tomto roce.
Mezi pravidelné práce zaměstnanců společnosti 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. Mezi větší zakázky tohoto
roku patřilo rozšíření vodovodní a kanalizační sítě na části ulice Mírová, zhotovení fasády včetně
zateplení na budově v areálu ZŠ Bolatice (herna stolního tenisu a školka), výstavba oplocení a
nového chodníku na ulici Slunečná, započalo se s přístavbou herny stolního tenisu, byl proveden
nový sokl na budově turistické ubytovny. Dále naše společnost provedla přeložení části kanalizace
na ulici Hlavní na Borové, rekonstrukci chodníku na ulici Opavská (od kruhové křižovatky k ulici
Padoly), prodloužení vodovodního řadu na ulici Úzká a bylo započato s úpravami ve vodojemu.
Technické služby disponují těmito stroji a automobily: dva traktory, dva malotraktory, jedna
dodávka, jeden malý sklápěč, dva osobní vozy combi, jeden vůz pick-up a jeden kolový nakladač.
Mezi další vybavení firmy ještě patří žací rameno, 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.). Dále mají Technické služby Bolatice, s.r.o. od září 2013 stále v pronájmu víceúčelový
stroj Hako pro úklid zpevněných komunikací, jehož vlastníkem je obec Bolatice.
Celkové výnosy firmy za rok 2016 byly ve výši 17 254 906 Kč, z čehož 9 986 135 Kč, tj. 57,9 %, bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 17 866 876 Kč. Ztráta firmy v roce 2016 činila 611 970
Kč.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2016 lze vyčíst, že TS měly spotřebu pohonných hmot
v hodnotě 264 877 Kč (v roce 2015 – 332 235 Kč), zakoupily ochranné pomůcky za 46 404 Kč (2015
– 46 662 Kč), že leasingy činily za celý rok 2016 84 483 Kč (2015 – 171 319 Kč). Mzdové náklady
byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 6 054 349 Kč (rok 2015 – 4 117 017 Kč).
Zpracoval: Pavel Koch
ředitel TS Bolatice
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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 2016 realizovala obec schválený Akční plán na léta 2016 - 2017, který vypracovala a
schválila Komise pro realizaci strategického plánu na veřejném projednání dne 14. 10. 2015.
Další informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny na
webových stránkách obce www.bolatice.cz.
Zpracoval: Ing. Radim Herudek
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2016
VÝSTAVBA V OBCI 2016
Oprava místní komunikace - ulice Družstevní

Oprava místní komunikace - ulice Mírová - u ZD

Oprava místní komunikace - ulice Hlučínská

Oprava místní komunikace - ulice Nádražní

94

Oprava místní komunikace - polní cesta z ulice Úzká do Bolatic

Oprava místní komunikace - ulice Na Lánech

Oprava místní komunikace - ulice Padoly (v roce 2016 nedokončeno)

Oprava místní komunikace - ulice U Hřiště
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Oprava místní komunikace - ulice Svobody

Parkoviště na ul. U Hřiště

Chodník na ulici Padoly

Chodník ulice Opavská - zdravotní středisko

96

Chodník v areálu FK

Chodník u vlakového nádraží (nebylo financováno z obecního rozpočtu)

Chodník ulice Slunečná

Oprava chodníků a teras na koupališti
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Přístavba herny stolního tenisu

Přístavba technické místnosti v areálu FK

Zateplení budovy DOS

Zateplení MŠ - bývalá kotelna
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Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně na HZ v Bolaticích

Oprava soklu - budova staré školy

Pohostinství Pod Kostelem - vnitřní úpravy
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 2016
Svěcení nových hasičských aut

Turnaje žáků

Slavnostní otevření sociálních bytů

Obecní ples
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Masopust

Vítání občánků

Veřejná beseda - centrum obce a výstavba kompostárny

Bolatická „30“
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Hodina Země

Den Země

Výročí osvobození Bolatic

Stavění máje
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Setkání s hejtmanem

Dožínky

Lech Walesa v Bolaticích

Zbigniew Czendlik a Pavel Šporcl v Bolaticích
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Evropský týden mobility

Dny zdraví

Setkání s podnikateli a zástupci spolků

Vánoční trhy

Fotky vybral: Martin Bortlík
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