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1. Úvod
10. Výroční zpráva starosty obce obsahuje informace, které jsou každoročně shodné
(historie obce), informace, které se mění jen nepatrně (současnost obce), většinou však obsahuje
informace, které jsou nové a pro řadu čtenářů Výroční zprávy i zajímavé.
Popisují totiž život v obci Bolatice, spolupráci obce s jejími subjekty. Zpráva obsahuje
také informace o spolcích a organizacích, o hospodaření obce i o plánech obce Bolatice
Rok 2008 byl pro obec úspěšný z hlediska získání dotací na realizaci oprav budov ZŠ
a MŠ (realizace v roce 2009) i z hlediska prezentace obce (postup obce v Místní Agendě 21,
vítězství obce v soutěži Vesnice roku 2008 v Moravskoslezském kraji).
Byl také bohatý na kulturní a společenský život a OÚ i v tomto roce realizoval řadu setkání
s občany, v rámci kterých je informoval o dění v obci a řešil s nimi problémy obce i občanů.
Výroční zpráva je rovněž významným materiálem pro vypracování zápisu
do kroniky obce. Novou kronikářkou obce se stala Mgr. Ivana Kramářová, která nahradila
ve funkci Mgr. Ladislava Böhma, který ukončil činnost kronikáře ze zdravotních důvodů.
Nechť Výroční zpráva je pro čtenáře bohatým zdrojem informací o dění v obci
i o fungování obce.

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

4

2. Základní charakteristika obce
2.1.

Název obce, sídlo, IČO
Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3/96, PSČ 747 23
IČO:
00299847
Bankovní spojení:
Čs. a.s. Opava, pobočka Bolatice
Číslo účtu:
1847205399/0800

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

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

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

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

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

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

Všichni členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva
obce dne 6. 11. 2006.
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2.3.

Další údaje o obci

2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného 18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce dal pod ochranu cisterciáckému klášteru
na Velehradě. Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky), která byla založena
3. 6. 1786 svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla
připojena 15. listopadu 1893.
Roku 1682 měl navštívit Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl
na pomoc Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen
sv. Stanislavu, polskému patronovi, údajně právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724-1729 raně
barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli
sv. Mikuláše na ul. Hlučínská a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého
na ul. Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve od roku 1945 se stala
natrvalo součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 %
zničena, a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce.
Všechny domy byly vybudovány nově či přestavěny. Ze staré zástavby se zachovalo jen několik
typických domů. I jim hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své
životy za 1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl
pro pořádek a pracovitost.
Možná, že některé z historických údajů o obci budou upřesněny či změněny. V současné
době finišují práce na publikaci zabývající se dějinami obce, kterou si obec objednala u PhDr.
Václava Štěpána, historika z Opavy a která by měla být vydána v roce 2010, kdy si Bolatice
připomenou 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci.
2.3.1.2. Současnost obce
Starobylá slezská obec Bolatice leží na okraji Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký, smíšený Chuchelenský les
a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 320 ha. Nejnižší
místo v obci je na jihu v bývalé pískově u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m
nad mořem. V obci žije v současné době 4 341 lidí (k 31. 12. 2008), je zde obydleno 1 016
domů, z toho 10 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci
a plynovod. 1. 7. 2004 byla uvedena do trvalého provozu čistírna odpadních vod na Borové pro
500 EO. V roce 2006 se její kapacita zvýšila na 700 EO.
Na jaře 2005 zahájila provoz také čistírna odpadních vod v průmyslové zóně. V září 2005 byla
zahájena stavba čistírny odpadních vod Bolatice pro 4000 EO a 1. listopadu 2006 byla uvedena
do zkušebního provozu a 1. 11. 2007 byla uvedena do trvalého provozu. 1. prosince 2006 byla
slavnostně otevřena nová tělocvična ZŠ. V roce 2006 byla také vybudována první kruhová
křižovatka na Hlučínsku na komunikaci u průmyslové zóny a v září 2007 bylo otevřena druhá
kruhová křižovatka v centru obce.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY (dříve
Jednota), Česká pošta, Česká spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské
školy, nová sportovní hala, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, sauna, spinning, solná
jeskyně, solárium, kulturní dům, kino, penzion, turistická ubytovna, podnik Lanex a.s. - výrobce
vaků a lan, zaměstnávající více jak 700 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a. s.,
obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 11 restaurací a hospod, 24 soukromých obchodů
a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut,
stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, masáží, pedikérství, čalounictví, zahradnictví, kovářství,
instalatérství, lahůdkářství atd.
6

Pro rozvoj podnikání dokončila obec díky dotacím z EU, státu a Moravskoslezského
kraje v roce 2006 základní infrastrukturu průmyslové zóny u hřiště (16 ha), aby další investoři
mohli zahájit stavby svých sídel. V roce 2008 obec pokračovala v úpravě terénů pozemků
průmyslové zóny, ve které působilo v roce 2008 11 investorů a dalších
5 začalo budovat svá nová sídla.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové, gynekolog) a také lékárna.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelenském lese.
Od roku 2002 je vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských
akcí, ale také místem, které navštěvují turisté z blízkého i dalekého okolí.

2.3.2. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2008 – matrika a evidence obyvatel
V obci žije v současné době 4 341 obyvatel (k 31. 12. 2008), je zde obydleno 1016 domů,
z toho 10 obytných domů.
K 31.12. 2008 měla obec Bolatice 4 341 obyvatel, což je o 72 více než v roce 2007 a o 83 více
než v roce 2006.
Průměrný věk obyvatel obce je 38,46 (v roce 2007 – 38,32 let), průměrný věk žen 39,66
(v roce 2007 – 39,45), průměrný věk mužů 37,23 (v roce 2007 - 37,13).

660
810
754
99
5

rok 2008

rok 2007

2 207 žen a 2 134 mužů

2 178 žen a 2 091 mužů

do 15 let
do 18 let
starších 60 let
starších 80 let
starších 90 let

(330 dívek)
(397 dívek)
(444 žen)
(70 žen)
(4 ženy)

625
779
729
92
5

do 15 let
do 18 let
starších 60 let
starších 80 let
starších 90 let

(317 dívek)
(394 dívek)
(431 žen)
(69 žen)
(4 ženy)

Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V obci žije 22 cizinců (z toho 6 Poláků, 6 Němců, 3 Ukrajinci, 2 Francouzi, 2 Slováci, 1 Ruska,
1 Etiopka, 1 Jihoafričan).
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2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2008
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek
Budovy a stavby

346.498.935,18

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

7.004.411,10
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

5.733.586,35

Pozemky

17.042.827,00

Umělecká díla a předměty

46.350,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
k 31.12.2008 (2007–375.165.502,78 Kč)

14.832.672,15
0,00
391.158.781,78

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

80.850,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

284.033,80

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

837.947,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
k 31. 12. 2008

545.358,00
1.748.188,80

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice

ul. Hlučínská 3

19.767.820,64

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

7.518.201,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

9.021.319,40

Budova školní jídelny

ul. Luční

3.001.413,84

Tělocvična + horolezecká stěna

ul. Školní 9

22.037.049,10

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

3.656.678,50

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

1.238.590,05

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3.156.935,50

Turistická základna

ul. Svobody 15

1.169.284,00

Autobusové čekárny

Ratibořská, Nádražní,Opavská

Dům obchodů a služeb

ul. Hlučínská 6

Budovy koupaliště

ul. Ke koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

Zdravotní středisko

ul. Opavská 1
8

466.000,00

17.508,00
5.051.469,20
10.298.122,70
2.036.833,40
15.518.556,15
484.084,00

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

1.617.956,60

Plynofikace budov v obci

Zdravotní středisko,
DOS, SDH Bolatice

1 964 241,00

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

Budovy na hřišti FK

ul. Opavská

80.000,00
2.443.612,20

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

2.3.4. Podnikatelé v obci
Největším podnikem v obci je Lanex a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan a který, zaměstnával v roce 2008 asi 620 zaměstnanců (z toho asi
486 přímo v obci, cca 134 ve Vítkově, pobočka v Kravařích byla dočasně zrušena ke konci
roku 2006). Lanex má své další pobočky v Polsku a na Slovensku. 80% produkce Lanexu se
vyváží do celého světa.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, který se zabývá rostlinnou
a živočišnou výrobou a u kterého pracuje asi 56 lidí. Opavice a.s. obhospodařuje v katastru
obce 627 ha polí a chová asi 400 ks krav. V roce 2006 přestěhovala Opavice a.s. své kanceláře
do svého areálu v D. Benešově – Moravci.
V průmyslové zóně Bolatice – u hřiště zkolaudovali v roce 2008 svá nová sídla firmy
Zámečnictví Moch, Armast s.r.o.
Další firmy v zóně zahájily stavební řízení pro výstavbu svých nových hal (Vendula
s.r.o. D. Benešov, Elektro Pavelek, Medis international a.s., stolařství Kořenek) nebo zahájily
výstavbu svých sídlel (Zámečnictví K. Schneider, JMS db s. r. o., Medis international a.s., OK
Boček).
O poslední část pozemků v průmyslové zóně projevila zájem firma OPAC z Opavy, zabývající
se potravinářskou výrobou.
Další podnikatelské subjekty v obci:
- Česká spořitelna, Česká pošta

- bankovnictví, služby

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

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

- Pekárna AZPEK

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

- DAJPP s.r.o.

- výroba textilních vázacích prostředků, benzínka

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod,
maloobchod, baushop

- Ostravské stavby

- stavební firma, výroba oken

- SaBon Bolatice

- prodejna s nábytkem

- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- CINE SERVIS J. Loskot

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

- Keramika M. Monsberger

- výroba a prodej keramiky

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

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

- zámečnická výroba

- Zámečnictví J. Moch

- zámečnická výroba

- Kovářství P. Hanzlík

- kovářská a zámečnická výroba

- Valdis

- výroba oken a žaluzií

- EKORECYKLING Czech Republic s.r.o. - třídění elektroodpadů
Dále je v obci několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené
potřeby, papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství), kadeřnictví, kosmetika, pedikůra,
11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada dalších drobných
podnikatelů
a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště získalo práci ve firmách v této zóně více jak 100
zaměstnanců a další desítky získají práci v postupně otevíraných nových halách.

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

Spolupráce s dalšími obcemi

2.3.5.1.1.

Sdružení obcí

a) Sdružení obcí Hlučínska (Obec Bolatice je členem od roku 1998) - SOH
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonával do listopadu 2006 funkci
místopředsedy SOH. 5. prosince 2006 na ustavujícím novém Sněmu SOH byl starosta obce
Bolatice Mgr. Herbert Pavera zvolen předsedou SOH.
V roce 2008 se uskutečnilo 6 Sněmů SOH (v roce 2007 také 6), na kterých bylo
projednáno více jak 80 bodů (loni 140).
Na jednáních Sněmů jsme zvolili nového místopředsedu, zabývali jsme se např.
přeložkou silnice I/56, dárcovstvím krve, pořádáním vzdělávacích seminářů pro starosty,
podporou kulturních aktivit na Hlučínsku, projekty podporujícími rozvoj Hlučínska, spoluprací
s podnikateli, schválením provozu internetové televize, udělili jsme Pamětní medaili, atd.
Zasedání Sněmů se zúčastnili i hosté, např. Ing. J. Theuer, předseda MAS Hlučínsko,
zástupci ČRTV (p. R. Jurik, R. Pečinka), Mgr. H. Böhm (projektový manažer), zástupci MSK
(Ing. L. Nevřela – informace o zákonu o střetu zájmu).
Jednání Rady SOH se konalo 8 (loni 10) a projednalo se na nich okolo 80 bodů (loni
160).
Členové Rady SOH se např. zabývali partnerskými smlouvami s městskými obvody, přípravou
programů Sněmů, programem vzdělávání starostů, zlepšováním kvality internetových stránek,
organizací Dne učitelů, kulturními aktivitami na Hlučínsku, zvolili nové členy kulturní komise,
atd.
Jednání Rady SOH se zúčastnili zástupci ČRTV (p. R. Jurik, R. Pečinka) při
projednávání provozu internetové televize a členové kulturní komise při projednávání kulturní
činnosti SOH na rok 2009.
Důvodem menšího počtu projednávaných bodů je fakt, že rok 2007 byl rok přípravy řady
nových projektů a nových aktivit Hlučínska, které si vyžádaly více řešení a projednávání.
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SOH nebo obce a města Hlučínska realizovaly několik zajímavých projektů:
1. Internetová televize Hlučínska
– záznamy z akcí pořádaných v obcích a městech SOH, besedy se zajímavými lidmi
a zpravodajství z Hlučínska jsou pravidelně prezentovány na www.hlucinsko.tv.
2. Překlady propagačních materiálů SOH do jazyka německého a polského, které budou
umístěny na internetových stránkách SOH www.hlucinsko.eu (com, info).
3. Dárcovství krve Slezské nemocnici v Opavě
Ve dnech 22. 4. a 6. 5. 2008 darovali představitelé obcí a měst SOH či zaměstnanci úřadů krev
SN v Opavě (cca 30 osob).
4. Poznávací zájezd do Francie ve dnech 20. – 25. 5. 2008
Více jak polovina představitelů obcí a měst SOH se dohodla na společné dovolené se svými
partnerkami, partnery – zájezdu do Francie.
5. Nahrání 2. CD s písněmi v hlučínském nářečí
– 13 obcí a měst SOH podpořilo finančně i svými zpěváky nahrání a vydání 2. CD s písněmi
v hlučínském nářečí pod vedením p. Rudolfa Engieho Kurky.
6. Pod záštitou SOH byl uspořádán Bál Hlučínska v Hlučíně, dále vystoupení chrámových
sborů v Kobeřicích, Schol v Darkovicích a také soutěž pro žáky ZŠ „Znáš, umíš, dokaž“
v Hlučíně.
7. SOH realizovala projekt „Vybavení cyklostezek Hlučínska - rozvoj cestovního ruchu
mikroregionu“, v rámci kterého přišlo do obcí a měst SOH 62 ks cyklomap a posezení, 31 ks
stojanů na kola a košů na odpadky a přes 100 ks nových cykloznaček.
8. Vzdělávací seminář pro představitele obcí a měst SOH
Ve dnech 12. – 14. 11. 2008 se uskutečnil vzdělávací seminář pro představitele SOH, kterého se
zúčastnili téměř všichni zástupci obcí a měst (kromě tří).
Seminář obsahoval témata: – dotace EU, kraje
– nejčastější chyby při zpracování žádostí o dotaci, nové dotační
programy
- jak pracovat s médii, s novináři, jak napsat tiskovou zprávu
- informace o MA 21, o NSZM
- etiketa v životě starosty
- jak připravit rozpočet obce, atd.
9. Setkání s hejtmanem MSK
Den 22. 7. 2008 se uskutečnilo v Hlučíně setkání představitelů měst a obcí SOH s hejtmanem
MSK.
10. Setkání s podnikateli z Hlučínska
Dne 11. 3. 2008 se uskutečnilo v Bolaticích 1. setkání představitelů obcí a měst SOH
s podnikateli na Hlučínsku, v rámci kterého byly podnikatelé informováni o dotačních titulech
pro podnikatele, o možnostech vzájemné spolupráce. Výsledkem setkání byl i dotazník s názory
podnikatelů na spolupráci s vedením obcí a měst.
11. Sportovní akce starostů SOH
- 4. 4. 2008 se uskutečnil v Kravařích tradiční Sportovní den
- 3. 6. 2008 se uskutečnilo v Bolaticích fotbalové utkání představitelů SOH se zástupci Policie
ČR v Opavě.
Dále jsme se snažili vytvořit databázi hlavních kulturních akcí na Hlučínsku a databázi
s plochami pro podnikatele na Hlučínsku, které jsou však i díky opomenutí některých starostů
neúplné.
A přitom by nám mohly tyto databáze výrazně pomoci jednak při organizování našich kulturněspolečenských akcí a jednak při zlepšování spolupráce s podnikateli.
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Pro zviditelnění regionu na internetových stránkách můžeme ještě zveřejnit seznamy hudebních
skupin, kulturních památek a restaurací v regionu, které jsme sestavili v roce 2007 a začátkem
roku 2008.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska – západ (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2008 se uskutečnilo 5 zasedání Sněmu svazku obcí a měst Hlučínská - západ
(dále jen SOMH-Z), na kterých se např. řešilo financování Strategického plánu MAS
Hlučínsko, příprava společných projektů v regionu SOMH-Z (výstavba dětských hřišť,
sportovišť, kamerový systém v obcích a městech), likvidace biomasy možností vybudováním
kompostárny na území Kravař nebo Štěpánkovic, doplnění značení cyklostezek.
Na jednáních Sněmu se rovněž řešily společné problémy obcí, jak se vyrovnat
s neplatiči, parkováním aut na komunikacích, pobíhajícími psi, atd.
c) Euroregion Silesia (členství obce od roku 1999)
15. 2. 2008 se uskutečnilo XV. jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia,
na kterém se mj. projednalo hospodaření Euroregionu za rok 2007, spolupráci Euroregionu
s jinými subjekty v ČR i v zahraničí, účastníci Valné hromady byli informováni o možnostech
získání dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL na období 2007 – 2013
a z Fondu mikroprojektů.
Pracovnice Euroregionu byly nápomocny obcím i dalším organizacím při přípravě
projektů s žádostí o dotace z těchto programů.
28. listopadu 2008 se uskutečnilo slavnostní setkání české a polské části Euroregionu
Silesia v Opavě a v Ratiboři u příležitosti 10. výročí vzniku tohoto Euroregionu.
d) Svaz měst a obcí České republiky (členství od 10. 3. 2003)
V roce 2008 se neuskutečnilo zasedání Valné hromady Svazu měst a obcí České
republiky (SMO ČR) – koná se 1x za dva roky.
16. května 2008 se v Ostravě-Hrabůvce uskutečnilo Krajské setkání členů SMO ČR.
Na tomto setkání přítomní upozornili na chybějící legislativy v oblasti výherních automatů, na
„chodníkovou novelu“ (úklid sněhu), řešila se také problematika spolufinancování čistíren
odpadních vod a kanalizací a třídění a likvidace odpadů. Jednání se zúčastnil místostarosta obce
M. Bortlík.
Obec Bolatice využila členství v SMO ČR také k podání písemných dotazů týkajících se
„chodníkové novely“ a k podpoře zachování stávajících stavebních úřadů.
Více informací o SMO ČR najdete na www.smocr.cz.
e) Místní akční skupina Hlučínsko
(obec je členem prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ)
Místní akční skupina Hlučínsko (MAS) byla založena 27. listopadu 2006 a řídí ji
sedmičlenný Programový výbor.
V roce 2008 byl dokončen Strategický plán rozvoje MAS a celá činnost MAS byla
směřována k tomu, aby se jí podařilo získat dotaci na činnost a především dotaci pro členy
MAS v programu Leader + na rozvoj venkova i podnikání.
V tomto roce byla také zahájena spolupráce s polskou MAS – Płaskowyž Dobrej Ziemi
se sídlem v Kietrzi.
Členy MAS je 18 zemědělských subjektů, Charita Hlučína a dva svazky obcí a měst
z regionu Hlučínska.
Více informací o MAS Hlučínsko naleznete na www.mashlucinsko.cz.
f)

Národní síť zdravých měst (členství obce od 20. 3. 2006)
Obec Bolatice se ve svém třetím roce členství v Národní síti zdravých měst ČR (dále jen
NSZM) aktivně zapojila do řady aktivit této organizace a rovněž získala řadu zkušeností z akcí
NSZM i sdílením dobré praxe od jiných členů NSZM.
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Obec začala naplňovat základní cíl vstupu obce do NSZM – postupně zkvalitňovat život
občanů, měnit pohled občanů na život v obci a měnit myšlení občanů v souvislosti s rozvojem
obce.
Kancelář NSZM pořádá pro členy řadu vzdělávacích seminářů pro zlepšení kvality
života v obcích a městech a pro udržitelný rozvoj obcí a měst.
K nejvýznamnějším patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy NSZM.
Jarní školy v Chrudimi (12. – 14. 3.) a Podzimní školy v Hodoníně (5. – 7. 11.) se
zúčastnil starosta obce. Na těchto vzdělávacích seminářích byli účastníci informováni o tzv.
revolvingovém fondu (dotace na aktivity udržitelného rozvoje), učili se lektorským
a prezentačním dovednostem, jak zapojit veřejnost do dění v obci, přítomní si rovněž sdělili
příklady dobré praxe, atd.
Činnost kanceláře NSZM ČR i celé organizace hodnotí Rada NSZM ČR na svých
zasedáních a především Valná hromada. V roce 2008 se konaly Valné hromady v Jihlavě, a to
23. 4. 2008 a 19. 11. 2008, na kterých byli přijati noví členové (8), řešilo se hospodaření
NSZM, mezinárodní spolupráce, možnosti dalších služeb pro členy NSZM.
V roce 2008 vystoupily z NSZM čtyři municipality.
Z důvodů pracovního zaneprázdnění se těchto Valných hromad nezúčastnil žádný
zástupce obce Bolatice (obec byla řádně omluvena).
V rámci aktivit NSZM uspořádala obec tři kampaně (Den Země – 24. 4. 2008; Evropský
týden mobility; Den bez aut 15. – 19. 9. 2008; Dny zdraví 7. – 11. 10. 2008, kterých se
zúčastnilo dohromady až 1000 účastníků, např. Pochodu za zdravím se zúčastnilo více jak 100
pochodujících.
Obec také pokračovala v naplňování kritérií MA 21, kde nejenom obhájila kategorii D,
ale získala vyšší kategorii C!
Splnění vyššího kritéria MA 21 bylo především z důvodů většího počtu společných akcí
s občany, při kterých se řešily problémy obce a občanů.
Vrcholem těchto setkávání bylo Veřejné fórum 26. 11. 2008, na kterém asi 60
přítomných stanovilo 10 největších problémů obce Bolatice.
V roce 2009 bude obec usilovat o obhájení kategorie C v MA 21 a popř. i o získání
dotaci na aktivity obce v oblasti udržitelného rozvoje obce.
Další informace o NSZM i MA21 naleznete na webových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz, popř. na www.nszm.cz a www.ma21.cz.

2.3.5.1.2.

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi

V roce 2008 se uskutečnily akce i setkání se zástupci všech čtyř družebních vesnic - Rudy,
Linum, Doľany, Nagykovásci.
Škoda jen, že velkého setkání všech zástupců družebních vesnic 2. – 5. 10. 2008 se nezúčastnili
zástupci Doľan.
1. Rudy – Polsko
Spolupráce probíhá od roku 2000, písemná dohoda byla podepsána 13. 4. 2000.
a) 6. – 7. 6. 2008

Rudy

Oslavy 750. výročí 1. příchodu cisterciáků z Velehradu
do Rud
Mezinárodní konference (6. 6.) - této události se zúčastnil
starosta s manželkou, zástupci družební vesnice
z Linum (Německo) a také p. J. Labuda
Oslav této události (7. 6.) se zúčastnili v Rudách také
Burianky a seniorky z Klubu seniorů, které měly obrovský
úspěch se svými vystoupeními.

b) 30. 8. 2008

Bolatice

Bolatické dožínky
Zástupci Rud v čele s p. Manfredem Wronou
se zúčastnili tradičních Bolatických dožínek
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c) Aktivní spolupráce s Rudami probíhala na úrovni základních škol a hasičů
d) 2. – 5. 10. 2008

Bolatice

Setkání zástupců družebních vesnic – Bolatice, Rudy,
Linum, Nagykovásci a projednání možností další
vzájemné spolupráce
V rámci této návštěvy se přítomní zúčastnili výstavy
zahrádkářů a kutilů a prohlédli si stavby v obci a okolí
Bolatic. V rámci setkání si zástupci obcí předávali
zkušenosti z řízení samospráv, ze získávání dotací, ze
spolupráce se spolky a organizacemi, atd.

2. Linum – Německo
Spolupráce s Linum trvá již od roku 2000, kdy obce navštívila paní starostka Linum Wilma
Nickel.
a) 3. – 6. 7. 2008

Linum

Mezinárodní fotbalový turnaj
Turnaje se zúčastnili starší hoši, kterým se tentokrát
nedařilo a získali až 4. místo. V rámci návštěvy si
fotbalisté prohlédli nejen okolí Linum, ale také Berlín.
U příležitosti této návštěvy byl vysazen strom přátelství
fotbalistů – ořešák!

b) 28. 7. – 4. 8. 2008 Linum

Jugendcamp
Setkání mladých lidí z Linum, Rudy, Bolatice (z Bolatic
se zúčastnilo 5 mladých lidí).

c) 1. – 3. 8. 2008

Linum

Storchenfest (Čapí slavnost)
Tradiční slavnosti se kromě zástupců obce (starosta obce
s manželkou) zúčastnily Burianky, resp. Dolce Vita, které
předvedly krásný a zajímavý program.

d) 2. – 5. 10. 2008

Bolatice

Setkání zástupců družebních vesnic – Bolatice, Rudy,
Linum, Nagykovásci a projednání možností další
vzájemné spolupráce
V rámci této návštěvy se přítomní zúčastnili výstavy
zahrádkářů a kutilů a prohlédli si stavby v obci a okolí
Bolatic. V rámci setkání si zástupci obcí předávali
zkušenosti z řízení samospráv, ze získávání dotací, ze
spolupráce se spolky a organizacemi, atd.

3. Doľany – Slovensko
a) 11. – 13. 4. 2008 Bolatice

Bolatická „20“, pochod a běh
Téměř 40 slovenských turistů přijelo na návštěvu Bolatic,
aby se zúčastnili tradičního pochodu a běhu a zároveň, aby
poznali obec Bolatice a aby upevnili vazby mezi
druženími obcemi Doľany a Bolatice.

b) 9. – 11. 8. 2008

Turistika pre všetkých
Asi 30 bolatických turistů navštívilo Doľany, kde si
prohlédlo Červený zámek, obec, ochutnalo místní výborné
vínko a především se zúčastnilo pochodu v rámci akce
„Turistika pre všetkých“, které se každoročně účastní
i více jak 600 účastníků.

Doľany
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c) 2. – 5. 10. 2008

Bolatice

Setkání zástupců družebních vesnic – Bolatice, Rudy,
Linum, Nagykovásci a projednání možností další
vzájemné spolupráce
V rámci této návštěvy se přítomní zúčastnili výstavy
zahrádkářů a kutilů a prohlédli si stavby v obci a okolí
Bolatic. V rámci setkání si zástupci obcí předávali
zkušenosti z řízení samospráv, ze získávání dotací, ze
spolupráce se spolky a organizacemi, atd.

4. Nagykovásci – Maďarsko
Ve dnech 2. – 5. 10. 2008 navštívili Bolatice v rámci Setkání družebních vesnic paní
starostka Monika Bencsik a tajemník obecního úřadu.
Jiné kontakty se s touto družební obcí neuskutečnily.
2.3.5.2.
Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
Se zaměstnanci města Kravaře na Městském úřadu v Kravařích má obec tradičně výbornou
spolupráci.
Nejčastější spolupráci měla obec s odbory výstavby a územního plánování, životního prostředí,
regionálního rozvoje, dopravy, sociálních a vnitřních věcí.
Díky uzavřené smlouvě mezi obcí Bolatice a městem Kravaře spolupracovala obec velmi dobře
při zajištění dopravy a bezpečnosti s Městskou policií Kravaře.
S jednotlivými odbory jsme řešili mj. tyto záležitosti:
- Výstavby a územního plánování

- změna č. 5 územního plánu obce Bolatice
- poradenství v oblasti stavebního zákona a zákona
o územním plánování

- Dopravy

- změny dopravního značení
- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- povolení a kolaudace staveb komunikací
(chodník na Borovou, ...)

- Životního prostředí

- hlášení o středních zdrojích znečišťování ovzduší
v obci, o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- kácení stromů na ul. Ratibořská zařazených
do přírodních krajinných prvků
- kolaudace kanalizace a vodovodu (ul. Průmyslová, ...)

- Regionálního rozvoje

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

- Sociální

- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách

- Vnitřních věcí

- poradenství v oblasti evidence obyvatel, matriky, obecně
závazných vyhlášek

2.3.5.3.
S Městský úřadem v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně v oblasti školství (město Hlučín
organizovalo oslavu Dne učitelů v regionu Hlučínska) a v oblasti zlepšování kvality života
v obci (odbor životního prostředí).
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2.3.5.4.

S Krajským úřadem v Ostravě
V roce 2008 pracoval starosta obce Mgr. H. Pavera při Kr. úřadu v Ostravě v komisi pro
zdravotně postižené občany.
V roce 2008 uspořádal opět hejtman MSK Ing. E. Tošenovský dvě setkání starostů
s hejtmanem (29. 1. a 16. 9.), na kterém hejtman MSK, pracovníci úřadu, popř. zástupci hasičů,
policie, armády a další informovali starosty jednak o možnostech vzájemné spolupráce,
o změnách v legislativě, atd.
Hejtman MSK Ing. E. Tošenovský se 22. 7. 2008 setkal v Hlučíně se starosty obcí
a měst Hlučínska. Na tomto setkání se řešila problematika evropských dotačních programů,
dotací, výstavby nové R/56 a další.
Krajský úřad pořádal řadu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance obecních
a městských úřadů s tématy např. uplatňování stavebního zákona v praxi, řešení přestupků,
účetnictví obce, dotace EU, atd.
Celkově lze hodnotit spolupráci kraje s obcí jako velmi dobrou, termíny vydání různých
rozhodnutí kraje se také zkracují, a to výrazně pomáhá obci při zajišťování stavebních povolení,
atd.
Moravskoslezský kraj přispěl obci na pohotovost hasičů a na částečné pokrytí nákladů
spojených s jejich výjezdy, opotřebením techniky, vzděláváním.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s odbory:
- Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury
– řešení stížností v oblasti výstavby
- poskytnutí dotace na vydání knihy A. Scholtise „Pán
z Bolatic“
- Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – strukturální fondy EU
- Odbor kontroly a vnitřního auditu – přezkoumání hospodaření obce
- Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – kontrola přestupkových řízení
- Odbor financí – účtování dotací, účtová osnova
2.3.5.5.
S ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo financí
- žádost o dotaci na rekonstrukci školy, na rekonstrukci
místních komunikací (odpověď jsme neobdrželi)
- Státní fond životního prostředí

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

- Ministerstvo zemědělství

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

- Ministerstvo vnitra

- poradenství při vydávání obecně závazných vyhlášek
obce Bolatice

- Parlament ČR

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

- Pozemkový fond ČR, Opava

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

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

- Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Opava

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

- Česká inspekce životního
prostředí, Ostrava

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

- Agentura ochrany přírody
a krajiny v Ostravě

- vyjádření ke kácení stromů na ul. Ratibořská

- CzechInvest, Ostrava

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

- Povodí Odry, Ostrava

- laboratorní rozbory odpadní vody
- hlášení o množství odebrané pitné vody
- vyjádření ke stavbám v obci

- Zemědělská vodohospodářská
správa Ostrava

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

- Úřad Regionální rady Moravskoslezsko
Ostrava

- Policie ČR, Kravaře, Opava

- Městská policie Kravaře

- vzdělávání v oblasti evropských fondů
- žádost o dotaci na rekonstrukci severního
pavilónu ZŠ Bolatice (žádost byla přijata a dotace
přidělena)

- občasné kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní
policie ČR
- vyjádření ke změně dopravního značení v obci
(Dopravní policie ČR)
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci,
- bezpečnostní dohlídky v obci
Spolupráce s Policií ČR by mohla být ještě kvalitnější,
pokud by policisté měli více techniky (radary), více by
dbali při návštěvách obce na dodržování pravidel
silničního provozu a nebyli benevolentní při průjezdech
obce
k přestupkům
řidičů
(např.
parkování
na chodnících, na přechodech pro chodce, vlevo
ve směru jízdy, v zákazech stání, atd.)
- kontrola bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu
- spolupráce je na velmi dobré úrovni a policisté jsou vstřícní při
řešení požadavků obce
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2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2008
Rok 2008 byl rokem velkých investičních akcí v obci Bolatice.
Největšími investicemi byly:
Oprava komunikace ul. Nová
(kolaudace se uskutečnila 11. 7. 2008)

1. 842. 906,00 Kč

Plynofikace PZ
(kolaudace se uskutečnila 16. 7. 2008)

397.000,00 Kč

Kanalizace PZ
(kolaudace se uskutečnila 13. 8. 2008)

447.861,50 Kč

Vodovodní řád PZ
(kolaudace se uskutečnila 13. 8. 2008)

213.991,00 Kč

Komunikace PZ
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

1.976.363,00 Kč

Zateplení MŠ Bolatice a Borová
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

1.664.532,50 Kč

Rekonstrukce severního pavilónu ZŠ
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

1.150.271,00 Kč

Kanalizace BD Družstevní
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

533.414,00 Kč

Vodovod DB Družstevní
(kolaudace se neuskutečnila - stavba nedokončena)

126.124,00 Kč

Osvětlení FK
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena.)
Parkoviště Řadovky
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena.)

437.828,00 Kč
290.484,00 Kč

Parkoviště Jednota
(kolaudace se uskutečnila 24. 7. 2008)

844.697,00 Kč

Parkoviště Hornická (u hřiště)
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena.)

703.583,50 Kč

Parkoviště ul. Krátká
(kolaudace se uskutečnila 6. 8. 2008)

393.215,00 Kč

Horostěna v ZŠ
(bez nutnosti kolaudace)

394.086,40 Kč
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2.3.7. Výběrová řízení v roce 2008
a) Výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a provoz kotelen v obci Bolatice“
Bylo přihlášeno:
Byly hodnoceny:

8 firem
4 nabídky

Nejnižší cena na rekonstrukci kotelen:
Nejvyšší cena na rekonstrukci kotelen:

7 678 356,- Kč
13 682 560,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 30. jednání dne 8. 4. 2008 firmu
RWE Plynoprojekt, a.s.
se sídlem Praha 4, Michle, U Plynárny 223/42, PSČ 140 21, která podala
nejvýhodnější nabídku a nejnižší cenu na rekonstrukci kotelen.
b) Vybrání zhotovitele stavby „Opravy místních komunikací“
Byly osloveny:
Byly podány:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

1 216 774,- Kč
1 295 658,68 Kč

Rada obce Bolatice schválila na 31. jednání dne 29. dubna 2008 jako zhotovitele stavby
„Opravy místních komunikací“
firmu Strabag, a. s .odštěpný závod Ostrava 721 08 Ostrava – Svinov,
která podala nejnižší nabídku
c) Výběrové řízení na „Ukazatelé rychlosti včetně uložiště dat“
Byly osloveny:
Byly přijaty:

4 firmy
4 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

139 796,44 Kč
189 698,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 32. jednání dne 13. května 2008 firmu
TEWIKO systems, s. r.o., Liberec s nejvýhodnější nabídkou.
d) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska
na ul. Opavská č. p. 119/7 o výměře 284 m2 – společný pronájem nebytových prostor
současné gynekologické ordinace
Byla přijata:

1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila na 32. jednání dne 13. 5. 2008 pronájem nebytových
prostor v budově Zdravotního střediska na ul. Opavská č. p. 119/7 o výměře 284 m2
jako společný pronájem nebytových prostor současné gynekologické ordinace
p. MUDr. Tomáši Papugovi, U Hřiště 891/15, 747 23 Bolatice se
záměrem provozování chirurgické ambulance.
(Ordinace nebyla dosud zřízena).
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e) Výběrové řízení na „výměnu oken v budovách obce Bolatice“
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Byly hodnoceny:

5 firem
4 nabídky
3 nabídky (jedna fy nedodala živnostenský list
ani reference o firmě)

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

678 715,- Kč
795 089,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 32. jednání dne 13. 5. 2008 jako dodavatele
plastových oken do obecních budov (DOS, KD, budova FK, Turistická ubytovna
firmu GIKOSTART, 746 01 Opava, která podala nejnižší nabídku.

f) Výběrové řízení na „Realizaci veřejného osvětlení v průmyslové zóně Bolatice“
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

377 587,50,- Kč
409 479,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 34. jednání dne 26. 4. 2008 jako dodavatele na akci „Realizace
veřejného osvětlení v průmyslové zóně Bolatice“
firmu Albreko, s. r.o., 746 01 Opava 1, která podala nejnižší nabídku.
g) Výběrové řízení na „PD – Rekonstrukce vodojemu obce“
Byly osloveny:
Byly přijaty:

4 firmy
3 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

94 010,- Kč
173 502,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 34. jednání dne 26. 4. 2008 jako dodavatele na akci „PD
– Rekonstrukce vodojemu obce“
firmu Ing. Jaroslav Beneš VHS 747 23 Bolatice, která podala nejnižší nabídku.
h) Výběrové řízení - referent Stavebního úřadu Bolatice
Byly přijaty: 2 žádosti
Na základě výsledků ústních pohovorů dne 6. 6. a 9. 6. 2008 byl dne 12. 6. 2009 vybrán
p. Jakub Josefus, bytem Kravaře.
ch) Výběrové řízení na „Rekonstrukci hrací plochy FK + zavlažovací systém“
Byly osloveny:
Byly podány:

4 firmy
4 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

1 404 200,- Kč (zjednodušená varianta)
3 034 500,- Kč
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Rada obce Bolatice vzala na 38. jednání de 23. 9. 2009 nabídky firem a sdělila zúčastněným
firmám, že vzhledem k tomu, že pozemky hřiště jsou ve vlastnictví FK Bolatice, nemůže obec
Bolatice rozhodnout o výběru zhotovitele akce „Rekonstrukce hrací plochy FK“ a nabídky byly
předány představitelům FK Bolatice, kteří by měli rozhodnout o dalším postupu výběrového
řízení.
i) Výběrové řízení na dodavatele vydání knih „Ein Herr aus Bolatitz“ v českém překladu
Byly osloveny:
Byly podány:

3 firmy
2 nabídky (třetí fy nepodala nabídku v řádném termínu)

Nejnižší cena:

a) Knihy formátu A5
b) Knihy formátu A4

101 370,- Kč včetně DPH
104 640,- Kč včetně DPH

Nejvyšší cena:

a) Knihy formátu A5
b) Knihy formátu A4

130 800,- Kč včetně DPH
182 030,- Kč včetně DPH

Rada schválila na 38. jednání dne 23. 9. 2009, aby knihu „Ein Herr aus Bolatitz“, v českém
překladu Pán z Bolatic, vydala pro obec Bolatice
Tiskárna František Maj, Háj ve Slezsku, která podala nejnižší nabídku.
j) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Osvětlení hřiště FK Bolatice“
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

812 989,- Kč
983 714,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 39. jednání dne 14. 10. 2008 firmu
Alois Pěcháček, APE Bolatice-Borová, která podala nejnižší nabídku.
k) Výběrové řízení na inženýrskou činnost u stavby „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní
pavilón“
Byly osloveny:
3 firmy
Byly přijaty:
3 nabídky
Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

122 570,- Kč
149 940,- Kč

Rada obce Bolatice schválila na 39. jednání dne 14. 10. 2008 firmu
DK1 - Ing. D. Kozel, Kravaře, která podala nejnižší nabídku.
l) Výběrové řízení na inženýrskou činnost u stavby „Zateplení objektů MŠ v Bolaticích
a na Borové“
Byly osloveny:
3 firmy
3 nabídky
Byly přijaty:
Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

87 465,- Kč
102 697,- Kč
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Rada obce Bolatice schválila na 39. jednání dne 14. 10. 2008 firmu
DK1 Ing. D. Kozel, Kravaře, která podala nejnižší cenovou nabídku.
m) Výběrové řízení Veřejná výzva – ekonom, účetní obce Bolatice
12 nabídek

Bylo přijato:

Na základě výsledků z přihlášených materiálů a ústních pohovorů dne 29. září 2008
na místo ekonoma, účetního u obce Bolatice byla přijata
p. Renáta Řehořová, Bolatice
n) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově Domu obchodů a služeb,
parc. č. 536/2 na ul. Hlučínská 6/484 (bývalá pedikůra)
Byly přijaty:

2 nabídky
(zřízení kadeřnictví, zřízení učebny pro výuku angličtiny)

Rada obce Bolatice schválila na 42. jednání dne 9. prosince 2008 pronájem nebytových
prostor v budově DOS
slečně Lence Bajgarové, Bolatice, za účelem zřízení kadeřnictví.
o) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově Domu obchodů a služeb,
parc. č. 536/2 na ul. Hlučínská 6/484, část mezipodlaží mezi 1. NP a suterénem
Byla přijata:

1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila na 42 jednání dne 9. prosince 2008 pronájem nebytových
prostor v budově DOS, část mezipodlaží mezi 1. NP a suterénem
p. Olze Zipsové, Sudice, za účelem zřízení jednatelství České pojišťovny.
p) Výběrové řízení na „Světelnou tabuli“ do sportovní haly
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší cena: 58 037,- Kč
Nejvyšší cena: 71 000,- Kč
Rada schválila vybrat fy
Prospecta spol. s r.o., Praha s nejlepší nabídkou.
q) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parcely č. 2756/4 k. ú. Bolatice o výměře
cca 2,5 ha z majetku obce Bolatice nacházející se v průmyslové zóně Bolatice – u hřiště
Bylo přijato:

5 nabídek na prodej pozemku

Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemků parc. č. 2756/4 k. ú. Bolatice fy:
Vendula s.r.o., Dolní Benešov
Karel Kermes, Bolatice
OPAC s.r.o., Opava
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r) Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon
Bylo osloveno:
Byly podány:

5 firem
2 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

8 872 769,- Kč
11 171 201,- Kč

Informace o výběrovém řízení byla zveřejněna na Centrální adrese.
Komise pro výběrové řízení sestavila dle hodnotících kritérií pořadí firem:
1. Fa Norbert Rybka, Novodvorská 3179/88, 747 21 Kravaře, která podala
nejvýhodnější nabídku i s nejnižší cenou.
ř) Zateplení budov MŠ Bolatice a Borová
Bylo osloveno:
Byly podány:

5 firem
3 nabídky

Nejnižší cena:
Nejvyšší cena:

6 096 854,- Kč
7 261 381,- Kč

Informace o výběrovém řízení byla zveřejněna na Centrální adrese.
Komise pro výběrového řízení sestavila dle hodnotících kritérií pořadí firem.
1. Fy Norbert Rybka, Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře, která podala
nejvýhodnější nabídku i s nejnižší cenou.
s) Zateplení objektů ZŠ Bolatice
Zájem projevilo:
Bylo podáno:

17 firem
12 nabídek

Komise pro výběrové řízení sestavila dle hodnotících kritérií pořadí firem.
1. Fy Norbert Rybka, Kostelní 733,2b, Kravaře, která podala nejvýhodnější
nabídku i s nejnižší cenou.

2.3.8. Významné události roku 2008 v obci Bolatice
- Obecní ples

26. 1. 2008

- Rozloučení s masopustem a pochování basy

5. 2. 2008

- Vítání nových občánků v sále KD ( 54 dětí)

9. 3. 2008

- Schválení rozpočtu obce na rok 2008

17. 3. 2008

- Vítání jara (módní přehlídka místních žen a mužů)

30. 3. 2008

- Den učitelů Hlučínska v Hlučíně – oceněny byly i tři učitelky ZŠ a MŠ
27. 3. 2008
Bolatice (Mgr. Dagmar Tielová, Mgr. Pavla Franková, p. Ingrid Nováková)
- Bolatická „20“ – pochod a běh
(oblíbeného pochodu a běhu se zúčastnilo 346 účastníků,
mezi nimi i 40 zástupců družební vesnice Doľany)
23

13. 4. 2008

- Den Země v Bolaticích
(akce se zúčastnilo cca 500 lidí, vysadilo se 1 527 ks stromků)

24. 4. 2008

- Stavění majky ve skanzenu

2. 5. 2008

- Beseda s občany o jiných zdrojích vytápění

6. 5. 2008

- Veřejná schůze na Borové

7. 5. 2008

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

17. 5. 2008

- Kácení máje v Bolaticích na autobusovém nádraží
30. 5. 2008
(bohatý program, oslavy Dne dětí, přilákalo na více jak 1000 návštěvníků)
- Kácení máje na Borové, koncert dechové hudby
(cca 150 lidí se zúčastnilo této tradiční akce)

1. 6. 2008

- Dobré ráno v ČT Ostrava – prezentace obce (za vítězství v soutěži
Vesnice roku s MSK)

16. 7. 2008

- Bolatický Hlukfest na Křeménkách
(přehlídku amatérských kapel tentokrát navštívilo téměř 600 příznivců
tvrdé muziky)

17. 7. 2008

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

2. 8. 2008

- Předání Zlaté stuhy obci Bolatice
(za získání titulu Vesnice roku v MSK za účasti ministra pro místní rozvoj,
hejtmana MSK; akce se zúčastnilo v KD přes 300 občanů obce a z okolí)

20. 8. 2008

- Bolatické dožínky
(účast zástupců družební vesnice Rudy)

30. 8. 2008

- Návštěva celostátní komise soutěže Vesnice roku
(setkání s komisí se zúčastnilo v KD přes 300 občanů!)
- Chodníčky k domovu
(setkání folklórních souborů a cimbálové muziky ve skanzenu)
- Evropský týden mobility v Bolaticích
(Na kole jen s přilbou, Den bez aut, Malování na asfalt,
akce se zúčastnilo na 200 dětí a více jak 100 dospělých)
- Setkání se zástupci družebních vesnic
(setkání představitelů družebních vesnic
– Rudy, Linum, Doľany v Bolaticích)

4. 9. 2008

14. 9. 2008
15. – 21. 9. 2008

2. – 5. 10. 2008

- Dny zdraví v Bolaticích
4. 10. 2007
(Výstava zahrádkářů a kutilů; Pochodu za zdravím se zúčastnilo více
jak 100 účastníků, Dne zdraví v KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa
navštívilo okolo 300 lidí)
- Křest 2.CD s písněmi v hlučínském nářečí v Bolaticích
(na 200 zpěváků písní a hostů se výborně bavilo u programu,
který připravili občané jednotlivých obcí a měst)
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10. 10. 2008

- Den strašidel
(na 500 účastníků se účastnilo průvodu s lampióny; ohnivá show
a ohňostroj na hřišti FK)

30. 10.2008

- Vyhlášení výsledku soutěže Vesnice roku v Lidečku
(účast starosty obce na slavnostním vyhlášení výsledků)

7. 11. 2008

- Veřejné fórum
(stanovení 10 největších problémů v obci)

26. 11. 2008

- Filmové představení pro seniory U MĚ DOBRÝ
(účast asi 150 velmi spokojených seniorů)

27. 11. 2008

- Přijetí vítězů soutěže Vesnice roku 2008 u prezidenta ČR v Praze

2. 12. 2008

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

20. 12. 2008

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

24. 12. 2008

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

Z jednání rady obce

3.1.1. Počet jednání RO, účast členů RO na jednáních, hosté na jednáních RO
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 18 jednání, na kterých se projednalo více jak 400 bodů.
(v roce 2007 se projednalo více jak 425 bodů).
Účast na jednáních:

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

18
18
16
16
18

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

- na 26. jednání RO dne 21. 1. 2008 – schválení jmenování členů
komise pro výběrová řízení na akci Rekonstrukce a provoz
kotelen, projednání nabídky na výstavbu fotovoltaické
elektrárny, projednání žádosti nájemce koupaliště o snížení
nájmu na rok 2008, projednání mandátní smlouvy na výkon
zadavatelské činnosti k veřejné zakázce

- Ing. Pavel Bezděk

- na 27. jednání RO dne 12. 2. 2008 – výběrové řízení na akci
Rekonstrukce a provoz kotelen v obci Bolatice

- René Schimetzek

- na 27. jednání RO dne 12. 2. 2008 – předání Pamětního listu
a věcného daru za získání Zlaté plakety prof. J. Jánského
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve

Ing. Pavel Bezděk
Ing. Josef Ricka
Ing. Josef Kurka

- na 29. jednání RO dne 25. 3. 2008 – výběrové řízení
na akci Rekonstrukce a provoz kotelen v obci Bolatice
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Ing. Josef Ricka
Bc. Kristina Adamcová
PaedDr. Josef Drozd

- na 30. jednání RO dne 8. 4. 2008 – výběrové řízení na akci
Rekonstrukce a provoz kotelen v obci Bolatice, rozdělení půjček
občanům z Fondu rozvoje bydlení na obnovu bytového fondu

Ing. Pavel Bezděk

- na 32. jednání RO dne 13. května 2008 – výběrová řízení
(nebytové prostory ve zdravotním středisku, ukazatele rychlosti
včetně uložiště dat, výměna oken v budovách obce Bolatice,
smlouva s RWE na rekonstrukci a provoz kotelen v obci)

Ing. Pavel Bezděk

- na 34. jednání RO dne 24. 6. 2008 – výběrové řízení na realizaci
veřejného osvětlení v PZ v Bolaticích

Ing. Pavel Bezděk

- na 36. jednání RO dne 19. 8. 2008 – výběrové řízení na „PD –
Rekonstrukce vodojemu obce“

Ing. Pavel Bezděk

- na 39. jednání RO dne 14. 10. 2008 – výběrová řízení (Osvětlení
hřiště FK Bolatice, inženýrská činnost u stavby „Rekonstrukce
ZŠ Bolatice – severní pavilón, na inženýrskou činnost Zateplení
objektů MŠ v Bolaticích a na Borové), smlouva o dílo na akci
Komunikace v PZ v Bolaticích

Ing. Pavel Bezděk
- na 41. jednání RO dne 18. 11. 2008 – kupní smlouva mezi obcí
Ing. Josef Kurka
a RWE Plynoprojektu o dodávce tepelné energie
Ing. Petr Bjalek (RWE)
Ing. Michael Gavrilovič (RWE)
Ing. Pavel Bezděk

- na 43. jednání dne 30. 12. 2008 – změna termínu dokončení
stavby „Rekultivace části území v PZ Bolatice“ – II. etapa

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
73/26

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) uzavření smlouvy o dílo č. 062008 mezi obcí Bolatice a Ing. Jiřím Křupkou,
Břustkova 584/33, 700 30 Ostrava-Výškovice na provedení energetického auditu
objektů „ŠJ a MŠ Bolatice a MŠ Borová v obci Bolatice s termínem předání díla
včetně předání písemné zprávy o auditu nejpozději do 29. 1.2008,
d) Mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce
“Rekonstrukce Základní školy v obci Bolatice“ mezi obcí Bolatice a fy
RECTE.CZ, s. r. o. , Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
h) projednat s Pozemkovým fondem v Opavě možnost získání 2 ha pozemků
u průmyslové zóny, určené ÚP obce Bolatice k rozšíření průmyslové zóny.

76/27

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
a)

prezentaci obce Bolatice na internetových stránkách www.vyletnik.cz firmy
Paseo, s. r. o, Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3 na dobu 1 roku,

n) uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a firmou Tomáš Pilka, Brněnská 30,
695 01 Hodonín na dodávku a montáž umělé lezecké stěny v objektu nové
tělocvičny ZŠ Bolatice,
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t)

smlouvu mezi obcí Bolatice a p. Lubomírem Gřiváčem, bytem Třebom č. p. 60
na kopání hrobů a pohřbívání lidských pozůstatků uložením do hrobu
na pohřebištích v Bolaticích,

ť) doporučit ZO schválit poskytování příspěvku pozůstalým ve výši min.
1 000,- Kč.
79/28

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
c) Zprávu Policie ČR, obvodní oddělení, Bezručova 102, 747 21 Kravaře
o bezpečnostní situaci za rok 2007 a poděkovat Policii ČR Kravaře
za spolupráci.

81/28

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) jmenovat velitelem Jednotky JPO V Borová pana Ondřeje Langera,
Bolatice-Borová,
l) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a Hospodářskou rozvojovou agenturou
Třinecka, Podnikatelské centrum s r. o., Družstevní 294, 739 61 Třinec
na zpracování Studie proveditelnosti projektu „Rekonstrukce objektu
ZŠ – Severní pavilon“ do ROP Moravskoslezsko nejpozději do 27. 3. 2008.

84/29

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
ch) smlouvu o dílo č. 048/10-1/08 mezi obcí Bolatice a firmou Vodní zdroje
Holešov, a.s., Tovární 1423, 769 01 Holešov na provedení mechanické
regenerace vrtů HV 1 a HV 2 a kombinované regenerace vrtu BO 2 na lokalitě
Bolatice včetně kráceného chemického rozboru s termínem zahájení a ukončení
prací v měsíci dubnu 2008.

87/30

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) rozhodnutí ve věci veřejné zakázky zadané v soutěžním dialogu podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků,
na „Rekonstrukci a provoz kotelen v obci Bolatice“ o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, a to:
RWE Plynoprojekt, a.s.
se sídlem Praha 4, Michle, U Plynárny 223/42, PSČ 140 21
IČ: 601 93 484
k) zapojení obce Bolatice do humanitární sbírky vyhlášené Diakonií Broumov,
Husova 319, 550 01 Broumov a uspořádat sbírku šatů a nepotřebných věcí
l) Darovací smlouvu mezi Obcí Bolatice a Fontánou, přísp. organizací, Celní 3,
Hlučín na finanční dar od Obce Bolatice ve výši 13 100,- Kč, který bude použit
výlučně k realizaci chráněného bydlení klientek Fontány, příspěv. organizace,
Celní 3, Hlučín v roce 2008.
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91/31

94/32

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c)

jako zhotovitele stavby „Opravy místních komunikací (boční ulice ul. Nádražní,
příjezdová komunikace k ČOV Borová, oprava ul. Hlavní – spojka k ul.
Třešňové, komunikace ul. Ratibořská – příjezd k Ruždině) firmu Strabag, a.s.
odštěpný závod Ostrava 721 08 Ostrava – Svinov, která podala nejnižší
nabídku,

g)

aby se obec Bolatice podílela na vydání 2.CD s písněmi v hlučínském
nářečí.

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
l)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou TEWIKO systems, s. r. o.
Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec na dodání 2 ks ukazatelů
rychlostí včetně úložiště dat pro statistické vyhodnocení průjezdnosti vozidel
v obci, kamery a dalšího příslušenství a schvaluje pověřit starostu obce
k podpisu smlouvy,

o) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou GIKOSTART, Nákladní 67,
746 01 Opava na dodání plastových oken do obecních budov (DOS, KD, budova
FK, Turistická ubytovna) a schvaluje pověřit starostu obce k podpisu smlouvy,
q) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou RWE Plynoprojekt, a.s., Lublaňská
č. p. 689/40, 120 21 Praha 2-Vinohrady a obcí Bolatice na rekonstrukci kotelen
v obci Bolatice.
98/33

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
j)

smlouvu na vydání knihy Ein Herr aus Bolatitz: Autorská práva k Augustu
Scholtisovi mezi obcí Bolatice a Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstr.
126, 10117 Berlin, Germany,

k) smlouvu o dílo č. 014/08 mezi obcí Bolatice a JHF Heřmanovice spol. s. r.o.,
kamenolom č. 523, 793 74 Heřmanovice na provedení oprav místních komunikací
tryskovou technologií.
101/34

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
i) uzavřít smlouvu s firmou Albreko, s. r.o. Jurečkova 2667/31, 746 01 Opava 1
na akci „Realizace veřejného osvětlení v průmyslové zóně Bolatice“ a pověřit
starostu obce Mgr. Herberta Paveru k podpisu smlouvy.

105/35

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
l) firmu RECTE.CZ, Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, aby
zajistila výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice-severní pavilon“,
m) vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Bolatice –severní
pavilon“.
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108/36

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) Plnou moc Ing. Jiřímu Kaštovskému, V Zátiší 1, 747 05 Opava 5 k jednání
za obec Bolatice s komerčními pojišťovnami ve věci majetku obce, odpovědnosti
obce, vozidel, úrazů, hasičů,
f) smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti projektu “Rekonstrukce
zdravotního střediska” do ROP NUTS II Moravskoslezsko mezi obcí Bolatice
a Hospodářskou rozvojovou agenturou Třinecka, Podnikatelské centrum s r.o.,
Družstevní 294, 739 61 Třinec,
o) uzavřít smlouvu s firmou Ing. Jaroslav Beneš VHS Hornická 515/32, 747 23
Bolatice na akci „PD – Rekonstrukce vodojemu obce“ a pověřit starostu obce
Mgr. Herberta Paveru k podpisu smlouvy s touto firmou.

112/37

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
k) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a firmou Norbert Rybka, Kostelní 733/2b,
747 21 Kravaře na zhotovení stavby „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní
pavilon“ a pověřit starostu obce podpisem smlouvy,
n) smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a firmou Norbert Rybka, Kostelní 733/2b,
747 21 Kravaře na zhotovení stavby „Zateplení budov MŠ Bolatice a Borová“
a pověřit starostu obce podpisem smlouvy.

116/38

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) požádat statika o posouzení nosnosti kanalizace v Lanexu a také požádat
o hlukovou studii, hygienickou stanici nejpozději do konce října 2008,
g) uzavření smlouvy mezi obcí Bolatice a Tiskárnou František Maj, Háj
ve Slezsku Tiskárna Maj, Jilešovice 15, 747 92 Háj ve Slezsku na vydání
1 000 ks knih „Pán z Bolatic“ formátu A5 (resp. A4) a pověřit starostu obce
podpisem této smlouvy.

120/39

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
ch) oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 16,90 m2
v 1. NP budovy Domu obchodu a služeb na ul. Hlučínská č. 684/6 s tím, že
prostory jsou vhodné pro služby, obchod, kancelář apod.,
ř) za zhotovitele akce „Osvětlení hřiště FK Bolatice“ firmu Alois Pěcháček, APE
Bolatice-Borová s nejnižší cenovou nabídkou.

123/40

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
k) smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 178 295,40 Kč z rozpočtu Regionální
rady na projekt „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon“ s registračním
číslem CZ.1.10/4.1.00/01.00033 mezi obcí Bolatice a Regionální radou
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava,
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o) smlouvu o dílo č. 2008107 na investorský a technický dozor – Zateplení
mateřských škol v Bolaticích a na Borové mezi obcí Bolatice a fy DK 1 – Ing.
D. Kozel,
p) smlouvu o dílo č. 2008108 na investorský a technický dozor – Rekonstrukce
ZŠ Bolatice – severní pavilon mezi obcí Bolatice a fy DK 1 -Ing. D. Kozel.
128/42

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) uzavřít Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava a obcí Bolatice na peněžní dar ve výši 10 000,- Kč v oblasti
ochrany životního prostředí, především s důrazem na rozvoj tříděného sběru
komunálního odpadu.

130/43

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) žádost fy APM inženýring, a.s. Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
o změnu termínu dokončení stavby „Rekultivace části území v katastru obce
v PZ Bolatice“ II. etapa k 30. 6. 2009 formou Dodatku č. 3 k mandátní
smlouvě.

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Za celý rok 2008 bylo na 5-ti zasedáních ZO a jedné pracovní schůzce projednáno na 150 bodů.
(V roce 2007 se na jednáních zastupitelstva projednalo na 205 bodů).
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
MUDr. Renáta Kupková
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Daniela Holleschová
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

6
6
5
6
6
6
4
6
6

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

5
6
4
6
6
4
6
6

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
35/10 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) výsledky hospodaření obce za rok 2007 s příjmy ve výši 60 731 788,83 Kč
a výdaji ve výši 60 233 763,59 Kč se zůstatkem k 31. 12. 2007 ve výši
498 025,24 Kč – Základní běžný účet, 789 654,87 Fond rozvoje bydlení
a 42 440,55 – Sociální fond,
e) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Ostrava ve výši
80 000,- Kč na vydání knihy Ein Herr aus Bolatic (od A. Scholtise) v českém
překladu,
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g) přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč od fy Isotra a.s., Bílovecká 2411/1,
746 01 Opava na vybudování horolezecké stěny v nové tělocvičně ZŠ Bolatice,
h) přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč od České spořitelny a.s. nám. Republiky,
746 01 Opava na vybudování horolezecké stěny v nové tělocvičně ZŠ Bolatice,
j) žádost fy VENDULA s. r. o. Hlučínská 41, P. O. BOX 10, 747 22 Dolní Benešov
o prodej pozemku v PZ Bolatice,
l) žádost o prodej pozemku v PZ fy OPAC s.r.o, Janská 26, 746 01 Opava z důvodu
výstavby haly pro potravinářskou výrobu (cukrovinky, atd.),
m) Akční plán obce Bolatice na léta 2008 – 2009,
n) objednání projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu fotovoltaické
elektrárny na ploše cca 2 ha v průmyslové zóně,
o) rozpočet obce Bolatice pro rok 2008 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
58 797 270,- Kč,
x) uspořádání setkání zástupců družebních vesnic Linum, Rudy, Doľany, Nagykovásci,
Bolatice v Bolaticích ve dnech 2. – 5. 10. 2008,
y) přijetí úvěru od České spořitelny a.s., náměstí Republiky 425/15, 746 01 OpavaPředměstí pobočka ve výši 15 000 000,- Kč s určením na akce „Zateplení
objektů ZŠ Bolatice“, „Zateplení objektů mateřských škol v Bolaticích a v Borové“,
Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon“ a „Rekonstrukce Zdravotního
střediska Bolatice“ se způsobem zajištění budoucími rozpočtovými příjmy obce
a splatností úvěru 13 let.
39/11 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o., Ratibořská 14a, 747 23
Bolatice,
l) zpětné odkoupení pozemku parc. č. 2751/32 na ulici Družstevní od p. Františka
Černoty, 1. máje 21/469, 747 23 Bolatice,
q) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava a obcí
Bolatice na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce vodojemu obce Bolatice“
ve výši 71 200,- Kč.
45/12

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) závěrečný účet obce Bolatice za rok 2007 s přílohami dle soupisu s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad,
l) přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od fy Lanex a.s., Hlučínská 1/96,
747 23 Bolatice na vybudování horolezecké stěny v nové tělocvičně ZŠ Bolatice,
m) přijetí finančního daru ve výši 40 000,- Kč od fy Armatury Group a.s., Bolatická
39, 747 21 Kravaře na vybudování horolezecké stěny v nové tělocvičně ZŠ
Bolatice,
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n) podání žádosti o dotaci do programu EU-ROP-Venkov na akci „Rekonstrukce
a přístavba zdravotního střediska v Bolaticích.
46/12 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) OZV č. 1/2008, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování v obci Bolatice.
50/13 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro Nadaci prof. Vejdovského v rámci charitativní
akce, která se uskuteční dne 15. 11. 2008 v KD Bolaticích,
f) úpravu rozpočtu obce Bolatice pro rok 2008 dle Rozpočtové úpravy č. 3 s příjmy
a výdaji ve výši 61 971 956,- Kč.
53/14

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
i) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce Bolatice na rok 2009
dle výše rozpočtu roku 2008 na provoz obce, ZŠ apod., na nezbytné výdaje spojené
s úhradou služeb provedených TS Bolatice (odečet vodného, výměnu vodoměrů,
demontáž kotelen v ZŠ a v budově bývalého obecního úřadu, výroba oplocení
areálu skládky v Borové, výroba nových autobusových čekáren pro zastávky
v průmyslové zóně a u nádraží, výroba stojanů na kola pro vlakové nádraží, výměna
rozvodů potrubí v čerpací stanici na koupališti, atd.), platba hotovosti členů JPO II
SDH Bolatice, rozestavěných staveb v obci, atd.,
k) požádat právníka obce, aby připravil v lednu 2009 návrh řešení výpovědi
ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě prodloužením této smlouvy či jiné řešení
smluvního vztahu mezi obcí Bolatice a firmou SEP, s. r. o Brno.

54/14 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje
a) dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy na výstavbu bytových domů na ul. Družstevní obcí Bolatice, fy es
Group, a.s. Rýmařov a SEP, s. r. o. Brno pro závažné chyby v textu i pro
nekomunikaci zástupců firmy es Group.

3.3.

Z jednání výborů a komisí

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí.
3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
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Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý.
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu
(doporučuje se nejméně za čtvrt roku).
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání.
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje
plnění příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu.
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce.
f) Zabezpečuje informovanost občanů (min. 7 dnů před jednáním obecního
zastupitelstva) o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření
za uplynulý rok.
g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální
využívání a rozvoj majetku ve vlastnictví obce.
h) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy
na poplatcích, o nichž rozhoduje obec.
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo
dlouhodobě úrokové výhodnější vklady.
Účast na jednáních
V roce 2008 se uskutečnilo celkem pět jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

5
3
5
3
4
5
5
5

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, Pavel Koch – ředitel TS Bolatice, Helena Švagerová – ekonomka TS Bolatice
Na 1. jednání
- Projednávání hospodaření obce za rok 2007
- Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2008
- Informace o hospodaření TS a projednání hodinových sazeb TS
- Informace o výběrovém řízení na provozování kotelen DOS, KD, ZŠ a MŠ
Na 2. jednání
- Projednání rozpočtové úpravy č. 1 rozpočtu obce na rok 2008
- Projednání uzávěrky TS Bolatice za rok 2007
- Snížení ceny za pozemky v PZ
- Změna pozemkových hranic na Borové
- Smlouva o dodávkách tepla pro DOS, ZŠ, MŠ a KD
- Informace o dotacích
Na 3. jednání
- Projednání rozpočtové úpravy č. 2 rozpočtu obce na rok 2008
- Projednání plnění rozpočtu k 31. 7. 2008
- Informace o situaci ve výstavbě bytových domů, kontrole hospodaření a kontrole cen
vodného a stočného, včetně postupu OÚ v těchto věcech, o výstavbě LANEX a.s.
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Na 4. jednání
- Hospodaření TS Bolatice 1-9/2008
- Projednání rozpočtové úpravy č. 3 rozpočtu obce na rok 2008
- Projednání plnění rozpočtu a hospodaření obce k 30. 9. 2008
- Projednání situace ve výstavbě bytových domů, investičních akcí v obci, o pracích
na rekonstrukci kotelen, výměně oken v MŠ Bolatice
Na 5. jednání
- Hospodaření TS Bolatice za 1-11/2008
- Projednání rozpočtové úpravy č. 4 rozpočtu obce na rok 2008
- Projednání situace kolem výstavby bytových domů, kontrola rozpočtů na vybrané
stavební akce
3.3.2. Kontrolní výbor
NÁPLŇ PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- kontrola plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci
- stížnosti, připomínky občanů
Náplň činnosti:
a) Provádění kontrol v oblasti samostatné i přenesené působnosti obecního
zastupitelstva.
b) Sledování dodržování závazných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek,
které vydává obecní zastupitelstvo.
c) Správnost a věcnost při vyřizování stížností občanů.
d) Plnění nápravných opatření vyplývajících z kontrol.
e) Navrhuje starostovi, resp. radě přijímání potřebných opatření v případě neplnění
usnesení, vyhlášek apod.
f) Kontroluje zařízení a případné právnické osoby založené nebo zřízené obcí
v rozsahu stanovení zvláštními předpisy.
Účast na jednáních
V roce 2008 se uskutečnila celkem čtyři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

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

4
3
3
2
2
3
4
4

Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Milada Bortlíková – ekonomka, Rudolf Balarin – správce
vodovodu a kanalizace obce Bolatice, Radim Dembek – zaměstnanec koupaliště
Na 1. jednání
- Hospodaření obce a zadluženost v roce 2007
- Návrh rozpočtu na rok 2008
- Náměty pro jednotlivé schůze výboru v roce 2008
Na 2. jednání
- Návštěva vodojemu v Bolaticích
- Návštěva areálu koupaliště v Bolaticích
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Na 3. jednání
- Projednání informace starosty obce o výsledku jednání s nájemcem koupaliště
p. Mikulenkou – zahájení provozu sauny
- Projednání informace starosty obce o průběhu výstavby bytových domů na
ul. Družstevní
Na 4. jednání
- Kontrola výběrových řízení
- Kontrola plnění usnesení Rady obce Bolatice
- Zpráva o činnosti komise pro projednávání přestupků
- Zpráva o vyřizování stížností občanů
- Informace o jednání o snížení nájemného z koupaliště
3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2008 celkem pět jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Simona Adamcová
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková

5
5
5
3
3
3
5

Na 1. jednání
- Plán akcí na rok 2008
- Projednání organizace maškarního plesu pro děti na HZ
- Projednání připomínek občanů
Na 2. jednání
- Zhodnocení maškarního plesu pro děti
- Projednání výstavby hřiště na skládce – zařadit výstavbu do rozpočtu obce
- Příprava akce Pohádkový les pro děti z Borové
Na 3. jednání
- Zhodnocení akce Setkání obcí Borových na Slovensku
- Zhodnocení akce Pohádkový les pro děti
- Příprava Borovského totemu
Na 4. jednání
- Příprava akce Setkání seniorů na zbrojnici SDH Borová
- Projednání akce pro děti „Uspávání broučků v lese“
- Příprava Mikulářského zpívání na zbrojnici
Na 4. jednání
- Zhodnocení akce Mikulářská nadílka
- Příprava akce Koledy na rynku

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti: - řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků
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Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2008 celkem 26 přestupků (20 přestupků z roku
2008, 1 přestupek přešel k vyřízení z roku 2007, 5 bylo odloženo). Příkazem o uložení sankce
rozhodla v 5 případech, u 1 případu rozhodla v blokovém řízení, zastavila řízení v 7 případech,
v 1 případě vydala rozhodnutí o napomenutí a 5 přestupků přešlo k vyřízení do roku 2009.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 4 případech, nevymožené zůstaly
za rok 2008 celkem 3.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
Předseda:
Členové:

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

3.3.5. Komise sociální a zdravotní
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany
- preventivní působení na občany
Náplň činnosti:
a) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům.
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření.
c) Spoluorganizuje činnost klubu důchodců.
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním.
e) Doporučení na přidělení bytů na ul. Družstevní a v DPS .
f) Seznamuje se se zařízeními poskytujícími sociální služby zřizovanými jinými
zřizovateli (např.Charita Hlučín, Domov důchodců Kravaře, DD Hlučín).
g) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče
h) Předkládá náměty k projednání radě obce.
ch) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti.
Účast na jednáních
V roce 2008 se uskutečnila celkem čtyři jednání Komise sociální a zdravotní.
Předseda:
Členové:

Bc. Kristina Adamcová
Kristina Jochimová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda
Edith Kurková
Simona Adamcová
Marcela Bochňáková
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4
3
2
4
2
3
4
4

Hosté na jednáních Komise sociální a zdravotní:
A. Lasáková – sociální pracovnice, Mgr. Domonkosová - pracovnice agentury DOMA
z Kobeřic
Na 1. jednání
- Informace o kontaktu zaměstnankyně OÚ Bolatice s místními lékaři a monitorování
osob v obci, kteří by potřebovali pomoc sociální pracovnice a poradenskou službu
- Informace o kontaktu zaměstnankyně OÚ Bolatice se sociálním odborem v Kravařích
- Projednání vyčlenění obecního bytu pro využití v případě akutních nepříznivých
sociálních situací občanů obce
- Projednání seznamu kontaktů na půjčovny zdravotních pomůcek, např. v Opavě
- Seznámení členů komise s rozbíhající se činností pečovatelské služby z Kobeřic
Na 2. jednání
- Informace sociální pracovnice o aktuálním dění ve své činnosti
- Informace o přizvaném psychologovi do ZŠ a jeho pomoci řešení problematiky drog,
alkoholu a kouření u dětí
- Projednání zajištění přednášky pro občany z oblasti diabetologie
Na 3. jednání
- Projednání návrhu činnosti pro práci komise
- Projednání písemné stížnosti na chování mladistvých
- Projednání žádosti Agentury domácí péče z Kobeřic o příspěvek na polohovací postel
pro ležící pacienty
- Projednání návrhu na zajištění kompenzačních pomůcek pro občany Bolatic
- Informace sociální pracovnice o aktuálním dění ve své činnosti
- Informace o pořadníku na pronájem obecních bytů
- Informace o posunu termínu přednášky pro občany o Diabetu mellitu
Na 4. jednání
- Návštěva zástupců agentury DOMA z Kobeřic na jednání komise a informace o vzniku
a působení neziskové organizace a možnosti spolupráce s obcí Bolatice, resp. s Komisí
sociální, zdravotní
- Projednání dopisu Krajského úřadu MSK ve věci plánování rozvoje sociálních služeb
v obci
- Informace o uskutečněné přednášce na téma Diabetes mellitus
- Informace sociální pracovnice o aktuálním dění ve své činnosti
- Projednání návrhu dopisu pro rodiče dětí – řešení stížnosti (šikana)
3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 2008:
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.
c) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Předseda:
Členové:

Karel Ostárek
Alena Böhmová
Daniela Holleschová
Jarmila Mlýnková
Ingrid Nováková
Petr Skiba
Gabriela Bočková
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4
4
4
4
4
4
4

Komise se setkala v roce 2008 celkem 4x.
Na 1. jednání
- Rozdělení návštěv u občanů slavících výročí
- Příprava Obecního plesu
- Seznámení s chystanými společenskými akcemi OÚ Bolatice v roce 2008
Na 2. jednání
- Zhodnocení akce Obecní ples
- Kontrola návštěv jubilantů
- Příprava akcí Vítání jara, Stavění máje, Kácení máje
Na 3. jednání
- Kontrola návštěv jubilantů
- Zhodnocení akcí Vítání jara, Stavění máje, Kácení máje
- Příprava akce Bolatické dožínky
- Informace o největších sponzorech akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2008:
Zahradnictví Mazal, LB GASTRO, MUDr. David Onderka, EN´sys, TCHAS spol. s r.o.,
VHS – Ing. Jaroslav Beneš, ALBREKO, DK 1, DAJPP s.r.o.
Na 4. jednání
- Kontrola návštěv jubilantů
- Zhodnocení akce Bolatické dožínky
- Příprava akce Kino pro seniory
- Projednání žádosti p. J. Mlýnkové o ukončení činnosti v komisi k 31. 12. 2008
- Projednání návrhu na novou členku komise p. B. Plaskurové od 1. 1.2009
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS V ROCE 2007
Rozsah působnosti: Řeší problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže
Náplň činnosti:
a) Navrhuje RO, ZO opatření vedoucí ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
b) Navrhuje ZO, RO opatření k řešení negativních jevů u mladých spoluobčanů.
c) Vyjadřuje se k návrhu výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům a organizacím
pracujících s mládeží.
d) Spolupracuje, popř. doporučuje k organizování akce pro mladé občany.
e) Kontroluje stav dětských hřišť a sportovišť a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení
stavu těchto hřišť.
f) Navrhuje ZO, RO ocenění mladých úspěšných spoluobčanů.
g) Řeší další záležitosti týkající se volného času mládeže.
Účast na jednáních
V roce 2008 se uskutečnily čtyři jednání Komise mládeže, sportu a pro volný čas a někteří
členové komise se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
Předseda:
Členové:

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

4
2
4
3
4
1
4

Hosté na jednáních Komise mládeže, sportu a pro volný čas:
Ing. Radim Herudek, Ing. Lenka Mušálková, Martin Bortlík
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Jednání komise dne 7. 4. 2008
- Příprava Bolatického Hlukfestu
- Jarní filmový festival
- Výstavba a údržba dětských hřišť
Jednání komise dne 5. 5. 2008
- Projednání organizačních záležitostí Bolatického Hlukfestu
Jednání komise dne 23. 6. 2008
- Informace o zajištění Bolatického Hlukfestu
Jednání komise dne 10. 12. 2008
- Vyhodnocení Bolatického Hlukfestu
- Příprava dalšího ročníku Hlukfestu
- Informace o dětských hřištích a sportovištích
- Příprava dalších možných akcí pro děti a mládež

4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Organizace OÚ

4.1.1. Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu:
- starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
- zástupce starosty - od 6. 11. 2006 uvolněný pro výkon funkce
- pracovníci OÚ v počtu 12 (1 - sekretariát, 1 - zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura, 1 - matrika, 2 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka,
mzdová účetní, 1 – správce počítačové sítě, 2 - stavební úřad, 1 – sociální
pracovnice, 1 – uklízečka).
Dále u OÚ v roce 2008 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo
112 osob, z toho 18 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních
a záchranných prací při zásahu. Velkou část zaměstnanců na dohody tvořili členové volebních
komisí (21 členů) a 5 studentů, kteří roznášeli volební lístky.
4.1.2. Řízení práce:
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu,
občanské průkazy, ...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
- CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního
rejstříku a živnostenského rejstříku)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, J. Gratzová.
Milada Bortlíková
(od 1. 12. 2008 také
p. R. Řehořová)

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

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy ZO a RO, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a místostarosty
- zajišťuje zpracování zpravodaje
- provádí zápisy SOH, Sněmu SOH, vede agendu SOH
- zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce OÚ Bolatice
Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní M. Bortlíková.

Eliška Vitásková

- referentka OÚ - hospodářka
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci
Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.

Gabriela Bočková

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

Zástup za paní G. Bočkovou zajišťovala paní E. Vitásková, paní M. Bochňáková
(v oblasti kultury).
Ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
- podává informace o územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana ing. M. Selingra zajišťoval pan A. Novák, od 1. 8. 2008 pan J. Josefus.
Aleš Novák
Jakub Josefus
(od. 1. 8. 2008)

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

Zástup za pana A. Nováka (J. Josefuse) zajišťuje pan ing. M. Selingr.
40

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

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

Marie Tvarůžková

- knihovnice (na poloviční úvazek)
- vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních
a výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví,
regionální turistiky, spojů (bus, vlak) apod.

Anna Lasáková

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

Lenka Jiříková

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

Kateřina Mrovcová

- toho času na mateřské dovolené
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4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/8

Marcela Bochňáková
Milada Bortlíková
(do 31. 12. 2008)
Janetta Gratzová
Aleš Novák
(do 31. 8. 2008)
Jakub Josefus
(od 1. 8. 2008)
Ing. Miroslav Selingr

ÚSO

8/10

ÚSO

10/12

ÚSO

8/9

ÚSO

9/5

ÚSO

9/1

VŠ

10/12

Eliška Vitásková

ÚSO

8/12

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/11

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/8

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/4

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/4

ÚSO

6/12

SO

Poloviční úvazek

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Marie Tvarůžková
Anna Lasáková
4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance
Eva Hanzlíková

Datum

Místo

Moravskoslezská
25. 4. 2008 vědecká knihovna
v Ostravě

Mgr. Herbert Pavera

Psychologické aspekty knihovnické práce
Seminář "Problematika evidence obyvatel
a správního řízení“
Porada matrikářek

6. 3. 2008 Ostrava
Marcela Bochňáková

Název školení

27. 6. 2008 Ostrava
30. – 31. 10.
Malenovice
2008
5. 12. 2008 Ostrava

Školení „Program Gordic“
Porada matrikářek
Praktické zkušenosti s vedením obecních
zpravodajů
Jarní škola NSZM
(lektorské a prezentační dovednosti, atd.)
Kongres
starostů
MSK
(odpadové
hospodářství, solární energie, daně, dotace
SFŽP)
Euroregion Silesia – Dotační programy pro
přeshraniční spolupráci ČR-Polsko
Dotační program z Vissegradského fondu
na přeshraniční spolupráci
Podzimní škola NSZM – Jak komunikovat
s veřejností

14. 2. 2008 Ostrava
12. – 14. 3.
Chrudim
2008
15. 5. 2008 Klimkovice
2. 7. 2008 Opava
29. 8. 2008 Ostrava
5. – 7. 11.
Hodonín
2008
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12. – 14. 11.
Hradec n. Moravicí
2008
Eliška Vitásková

Gabriela Bočková

Milada Bortlíková

Ing. Miroslav Selingr

Jakub Josefus

22. 1. 2008
30. 10. 2008
16. 12. 2008
4. 3. 2008
12. 6. 2008
11. 12. 2008
21. 10.2008
9. 12. 2008
15. 12. 2008
11. 3. 2008
17. 4. 2008
13. 5. 2008
14. 10. 2008
11. 12. 2008
14. 10. 2008
24. 1. 2008
12. 2. 2008
20. 2. 2008
18. 9. 2008

Opava
Opava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Háj ve Slezsku
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

3. 10. 2008 Ostrava
Ing. Radim Herudek
29. 10. 2008 Ostrava
12. 11. 2008 Ostrava
14. 11. 2008 Ostrava

Martin Bortlík

15. 1. 2008
19. 2. 2008
28. 2. 2008
12. – 14. 3.
2008

Ostrava
Ostrava
Ostrava
Chrudim

17. 6. 2008 Ostrava

Vzdělávací seminář pro přestavitelé obcí a měst
Hlučínska (Komunikace s médii, etiketa
v životě starosty, dotace EU, Kraje, státu, atd.)
Daň z příjmů
Změny nemocenského pojištění
Změny nemocenského pojištění
Správní řád
Konzultační den pro výkon přestupkové agendy
Spisová a archivní služba
Seminář k DPH
Rozpočtová skladba
Školení k DPH
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Porada vedoucích stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Porada vedoucích stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Seminář ROP
Seminář OPI
Seminář ROP
Snídaně s RPA - možnosti získání dotací
Workshop ROP – prezentace úspěšného
projektu
Seminář pro příjemce v rámci programu
ROP
Seminář – program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Konference D2R 2008 - Investiční
příležitosti v Moravskoslezském kraji
Odpadové hospodářství – Obec a odpady
Zákon o střetu zájmu
Vodovody a kanalizace – aktuality 2008
Jarní škola NSZM
(MA 21, Kvalita veřejné správy)
Odměňování úředníků, zaměstnanců
a členů ZO a vybraná ustanovení zákoníku
práce

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2008 (2007):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 21 052,- Kč (2007 - 20 851,- Kč).
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4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2008

2007

2006

Narození dětí

53

49

50

Uzavřená manželství v Bolaticích

22

21

19

6

5

2

16

16

17

Uzavřená manželství mimo obec

12

16

15

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

30

41

42

15

12

29

1084

1107

893

Ověřeno opisů listin

597

662

880

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

234

206

228

48

-

-

1

-

-

40

66

80

487

545

669

Potvrzení o občanském průkazu

52

67

56

Poskytnuté údaje z informačního systému

22

27

22

Posudky, zprávy o pověsti o pobytu

64

83

73

Přihlášeno osob

91

57

68

Odhlášeno osob

42

54

50

civilní
církevní

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
Žádosti o státní občanství ČR
Žádosti o vydání občanského průkazu

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2004

4 215

3 558

657

k 31. 12. 2005

4 233

3 574

659

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

655

k 31. 12. 2007

4 269

3 605

664

k 31. 12. 2008

4 341

3 677

664

Zpracovala:
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Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
Rok 2008
Územní informace - celkem

2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2
0

Územní souhlas – celkem

93

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

72

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

32
19
13
60

21

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

42

Ohlášení – celkem

59

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

41

Stavební povolení – celkem

25

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

16

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

21

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

12

Rozhodnutí o výjimce – celkem

12

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

8
4

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

9

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

18

18

9

9

6

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

451

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

35

Kolaudační souhlas – celkem

7

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

7
0

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

6

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6
0

Paspart stavby – celkem

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

10

0
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Ostatní opatření – celkem

29

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

22

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

10
8
2
32

7

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

26

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

9
4
5
18

Přestupky a správní delikty - celkem

0

6

ROK

REKAPITULACE

2008

2007

2006

Zpracovaná podání

469

455

512

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

341

368

380

128

87

132

Ostatní korespondence

147

196

205

Podání celkem

616

651

717

Zpracoval: Ing. Miroslav Selingr
4.3.3. Knihovna

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

Počet knih celkem
Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Počet čtenářů
z toho čtenáři do 15 let
počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem

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

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

Eva Hanzlíková

4.3.4. Podatelna

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

2008

ROK
2007

2006

1 057

1 070

1 109

410

356

358

1 467
23

1 426
10

1 467
-

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2008
Celkový
počet
přístupů

Celkový počet
zobrazených
souborů

Celkový počet
zobrazených
stránek

Celkový
počet
návštěv

Celkový
objem
přenosu

9 484 424

7 119 875

2 639 047

621 993

229.74 GB

Pozn: Statistika byla generována programem modlogan

Zpracoval:

Ing. Radim Herudek

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

2008

2007

2006

162

122

71

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.7. Přestupky
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2008 celkem 26 přestupků (20 přestupků z roku
2008, 1 přestupek přešel k vyřízení z roku 2007, 5 bylo odloženo). Příkazem o uložení sankce
rozhodla v 5 případech, u 1 případu rozhodla v blokovém řízení, zastavila řízení v 7 případech,
v 1 případě vydala rozhodnutí o napomenutí a 5 přestupků přešlo k vyřízení do roku 2009 .
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 4 případech, nevymožené zůstaly
za rok 2008 celkem 3.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
ROK
2008

2007

2006

vyřízeno

21

13

10

uložení pokuty včetně blokové

8

6

6

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

1

2

1

zastavení řízení

7

4

3

návrhový přestupek

0

5

2

odložení věcí

5

8

3
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Přestupky byly vyřízeny
- 8 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 6700,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise bylo přijato celkem 1x.
Stížnosti
V roce 2008 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2007 – 1 (neoprávněná)

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

Kulturní pořady

2008

2007

2006
0

Zájezdy do divadel

4

7

z důvodu
uzavření
divadla

Koncerty dechové hudby

6

4

2

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost
39
26 +2
Pozn.: +2 – u dvou akcí pro veřejnost byl OÚ spoluorganizátor akce
Zpracovala:
4.3.9. Přehled všech kulturně-společenských akcí v Bolaticích
Kulturní a společenský život byl v naší obci velmi bohatý:
5. ledna
6. ledna
11. ledna
12. ledna
18. ledna
26. ledna
1. února
2. února
3. února
5. února
9. února
16. února
19. února
23. února
1. března
8. března
9. března
11. března
23. března
30. března

- Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
- Tříkrálový koncert dechové hudby v kostele
- Maškarní ples pro děti
- Rodičovský ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Korálkový ples
- Pochování basy
- Maškarní ples pro nejmenší děti
- Rozloučení s masopustem, pochování basy
- Podnikový ples Lanex a.s.
- Rockový ples
- Rozloučení s masopustem
- Dívka roku
- Sjezd svazu kulturistiky a fitness ČR
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Vítání občánků
- Setkání obcí Hlučínska s podnikateli
- Farní ples
- Vítání jara
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23

Gabriela Bočková

březen
- Jarní sluníčko - modelování rodičů s dětmi
březen
- Malování na sklo
březen
- Vázičky pro nemocné
13. dubna
- Pochod a běh Bolatic
16.-20. dubna - Filmový festival
24. dubna
- Den Země
27. dubna
- Školní akademie
duben
- Jarní tábor
duben
- Koledování s Mařenou
duben
- X-FACTOR - soutěž talentů
2. května
- Stavění májky na skanzenu
4. května
- Oslava ke Dni matek
5. května
- Šoumen
6. května
- Beseda o vytápění
7. května
- Veřejná schůze na Borové
17. května
- Mistrovství v kulturistice
17. května
- Humanitární sbírka
23.-24. května - Bojová hra COMANDIS
25. května
- Koncert slovenské dech. hudby s exhibicí mažoretek
30. května
- Kácení máje
květen
- Den matek v mateřské škole
1. června
- Kácení máje na Borové, koncert dechové hudby
8. června
- Dětský den, koncert dechové hudby
12. června
- Zahrádkářská přednáška
- Koncert ZUŠ
19. června
21. června
- Cesta za pohádkou
22. června
- Hasičská slavnost, koncert dechové hudby
23. června
- Rozloučení se školou (žáci devátých tříd)
27.-29. června - Sportovní slavnost
6. července - Myslivecká slavnost
17. července - Bolatický Hlukfest
26. července - Borovský totem
27. července - Koncert dechové hudby na Borové
červenec
- Letní tábor
2. srpna
- Country festival Křeménky 2008
4. srpna
- Vyhodnocení celostátní soutěže Vesnice roku
22.-24. srpna - LANPARTY v KD Bolatice
22.-24. srpna - Memoriál Rudolfa Kristla
20. srpna
- Předání Zlaté stuhy obci Bolatice
30. srpna
- Dožínky
30. srpna
- Štrasenfest na Borové
srpen
- Farní tábor
srpen
- Letní tábor
5. září
- Noční hasičská soutěž na Borové
14. září
- Setkání folklórních souborů a cimbál. muziky – Chodníčky k domovu
15.–21.září
- Evropský týden mobility (Den bez aut, Malování na asfalt, Na kole s přilbou)
24. září
- Slavnostní otevření horostěny
září
- výroba "Podzimníčků" - výstava prací dětí a rodičů s využitím přírodnin
2. října
- Drakiáda
2.-5. října
- Setkání zástupců družebních vesnic
4.-6. října
- Výstava zahrádkářů
- Den zdraví
7. října
8. října
- Malování na asfalt
10.-12. října - Filmový festival
10. října
- Slavnostní křest CD
11. října
- Pochod za zdravím
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29. října
30. října
říjen
15. listopadu
16. listopadu
20. listopadu
22. listopadu
26. listopadu
27. listopadu
29. listopadu
listopad
5. 12.
6. prosince
6. prosince
13. prosince
14. prosince
17. prosince
20. prosince
24. 12.
26. prosince
prosinec
prosinec
celoročně

4.4.

- Přednáška o diabetu
- Den strašidel
- Podzimní tábor
- Benefiční akce
- Vesnická zabijačka
- Setkání s jubilanty
- Krmášová zábava
- Veřejné fórum pro občany
- Kino pro seniory
- Setkání s podnikateli a zástupci spolků
- Divadelní představení ZÁSKOK
- Mikulášská nadílka
- Sbírka šatstva
- Mikulášské zpívání na Borové
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Vánoční besídka SNS
- Vánoční koncert ZUŠ
- Koledy na skanzenu
- Zpívání koled na náměstí v Borové
- Koncert v kostele
- Pečení perníčků, výroba adventních věnců, svícnů
- turnaje v malé kopané
- zájezdy na divadelní představení
Zpracovala: Gabriela Bočková

Zpráva Policie ČR,
obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok 2008

1. Legislativní změny
V polovině roku 2008 byly v Parlamentu ČR schváleny: nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky a zákon č. 274/2008 Sb., tzv. „změnový“ (viz dále), které nabývají účinnosti
dnem
1. ledna 2009 a které společně tvoří základní právní rámec pro realizaci reformy policie.
Oba zákony, společně s prováděcími vyhláškami, umožní změnu stávajícího právního stavu,
bez které by nebylo možné reformu vůbec uskutečnit. V historii novodobé policie se jedná
rozhodně
o nejrozsáhlejší a nejucelenější legislativní změny v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti.
V zákoně je vůbec poprvé zakotven nový styl policejní práce, který by se dal vyjádřit slovy
„od represe k prevenci“. Konkrétní změny, o kterých se dále zmíníme, spočívají zejména
v/ve:
- debyrokratizaci (zjednodušení a urychlení některých úřednických postupů)
- zefektivnění policejní činnosti (policejní činnosti v terénu vykonávané co největším počtem
policistů)
- vytvoření moderní organizační struktury policie (efektivnější a pružnější řízení;
méně vedoucích pracovníků, méně policistů v kancelářích, více v terénu)
- sdílení odpovědnosti za bezpečnost s veřejnými i soukromými subjekty
(úkoly na poli bezpečnosti neplní jen policie, ale i územní samospráva, státní správa,
neziskové organizace a další subjekty včetně občanů)
- nových oprávněních pro policisty (nové zákonné nástroje pro účinnější boj s kriminalitou).
2. Nový zákon o Policii ČR
Nový zákon o policii, který je účinný od 1. ledna 2009, má velký význam pro policejní práci
i pro celou společnost. Umožňuje totiž změny, o které policie dlouho usilovala a které jí ve
výsledku pomohou dostat policisty z kanceláří zpět do ulic. Lidé už policisty nebudou potkávat
jen na služebnách, když přijdou něco oznámit, ale hlavně v běžném životě, kde budou působit
v duchu policejního motta „pomáhat a chránit“.
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Úkoly pro policii jsou v novém zákoně pojaty obecně, což je výhoda pro aplikační praxi,
protože policista má mnoho možností, které může při zajišťování bezpečnosti a veřejného
pořádku využívat. Na druhou stranu je zde stále množství povinností a zákonných podmínek,
které policisté musejí při své práci vždy dodržovat. Přináší policistům zcela nová oprávnění,
například:
- získávání lokalizačních údajů při boji s terorismem, při pátrání po pohřešovaných
osobách atd.
- vykázání osoby dopouštějící se domácího násilí bylo „odbyrokratizováno“ a převedeno
na faktický (jednoduchý) úkon policie
- povinnost sdělovacích prostředků uveřejňovat za určitých podmínek informace
potřebné pro řešení závažných ohrožení bezpečnosti (např. při pátrání po malých
dětech, po starších nebo nemocných osobách či uprchlých vězních).
Významnou a dlouho očekávanou změnou je tzv. odbřemenění od „nepolicejních“ činností,
které policii také umožní zaměřit mnohem více úsilí na přímý výkon služby v ulicích.
Jedná se například o:
- konec nahrazování pořadatelské služby při sportovních a kulturních akcích
- konec doručování zásilek soudům a jiným státním orgánům
- konec řešení banálních dopravních nehod
- omezení asistencí exekutorům
- přenos odpovědnosti za přepravu osob k lékařskému vyšetření a na záchytné stanice
3. Tzv. změnový zákon
Jak už v materiálu zaznělo, policie v žádném případě není jediným a výhradním subjektem,
který zajišťuje vnitřní bezpečnost. Řadu úkolů v této oblasti plní:
- orgány státní správy (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo obrany ČR)
- územní samospráva (města, obce)
- záchranné sbory (hasiči)
- ozbrojené síly (Armáda ČR)
- soukromý sektor (neziskové organizace, komerční subjekty)
- a v neposlední řadě i veřejnost.
Pravidla spolupráce a spoluodpovědnosti těchto subjektů nastavuje právě změnový zákon,
v jehož rámci bylo novelizováno 59 souvisejících zákonů (např. o obecní policii, o svobodném
přístupu
k informacím, o silničním provozu, o trestním řízení atd.). Díky těmto četným zákonným
novelám dojde k výše zmíněnému odbřemenění policie.
4. Nové územní uspořádání policie
Od ledna 2009 dává nový zákon policii možnost začít zřizovat 6 nových krajských ředitelství
policie tak, aby jejich členění logicky odpovídalo územně správnímu členění celé republiky
(dnes má ČR 14 „krajů“, resp. vyšších územních samosprávných celků – VÚSC – viz ústavní
zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC). Dnem 1. 1. 2009 se ze stávajících 8 krajských
policejních správ stane 8 krajských ředitelství policie a stejným datem začne i transformační
období, jehož cílem je 14 krajských ředitelství policie, která mají vzniknout nejpozději
do 1. 1. 2012.
Vytvoření 14 krajských ředitelství policie je zásadní organizační změnou, kterou se docílí stavu,
kdy každý krajský policejní ředitel bude mít v osobě hejtmana partnera, se kterým bude
moci společně řešit bezpečnostní problémy daného území a společně tak sdílet teritoriální
odpovědnost za bezpečí ve svém kraji (v současné době většina policejních ředitelů
spolupracuje se dvěma i více hejtmany).
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5. Nová vnitřní organizační struktura
Pro efektivnější působení policie bylo třeba změnit i vnitřní organizační strukturu policie, která
bude mít nově 2 úrovně (dříve měla 3 úrovně) – Policejní prezidium ČR a krajská ředitelství
policie (bývalé správy kraje). Tato struktura současně dozná značných změn v podobě
centralizačních a decentralizačních procesů, čímž získá zejména na pružnosti a výkonnosti.
Základním pilířem nové organizační struktury je krajské ředitelství policie s nově vzniklými
územními odbory vnější služby a územními odbory služby kriminální policie a vyšetřování
(na teritoriu současných okresních ředitelství).
Na zmíněných územních odborech obou typů zůstane pouze výkon tzv. základních policejních
činností, veškeré podpůrné činnosti, zejména personální, logistické či ekonomické, budou nově
zajišťovány z krajské úrovně. Vznikem územních odborů dojde k zefektivnění řízení
a nastavení účinnější spolupráce s místní samosprávou a zároveň ke zvýšení výkonnostního
potenciálu policie.
II. OBVODNÍ ODDĚLENÍ KRAVAŘE
Zdejší obvodní oddělení Policie ČR má od 1. 1. 2009 systemizovaný stav 19 policistů, kdy
z důvodu zrušení referátu služby cizinecké a pohraniční policie v Sudicích došlo k navýšení
systemizace o 4 tabulková místa. Ta však do současné doby nejsou plně obsazena, pro výkon
služby chybí 3 policisté.
Územní působnost je tvořena katastrálním územím 18 obcí:
Obec
Bělá
Bolatice
Hněvošice
Chlebičov
Chuchelná
Kobeřice
Mokré Lazce
Nové Sedlice
Oldřišov
Rohov
Služovice
Štěpánkovice
Štítina
Strahovice
Sudice
Třebom
Velké Hoštice
Kravaře
SOUČET

Počet obyvatel

Rozloha (ha)

698
4 221
1 021
1 074
1 305
3 219
1 112
488
1 306
618
809
3 102
1 162
893
655
208
1 704
6 818
30 413

287
1 320
616
362
767
1 714
1 057
156
1 578
664
599
1 252
302
507
942
951
1 004
1 937
16 017

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

Celková rozloha území činí 160 km² a čítá asi 30 500 obyvatel. Území je rozčleněno na okrsky,
které určuje vedoucí oddělení s ohledem na správní členění, počet obyvatel, bezpečnostní
situaci a početní stavy policistů. Jedním z okrsků je území obce, pro které jsou vyčleněni
policisté:
−
−

prap. Bc. Pavel Švestka
pprap. Ing. Josef Martínek
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Ve svěřeném okrsku tito policisté odpovídají za stav a úroveň ochrany veřejného
pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti.

Vedení útvaru:

Zdejší obvodní oddělení Policie České republiky se zapojilo do programu COMMUNITY
POLICING, který je v současné době v počátcích, ale již dnes se dá hodnotit velice kladně.
Jedná se o způsob policejní práce založený na spolupráci mezi policií, samosprávou a občany.
Vychází ze znalosti prostředí, ve kterém se policista pohybuje, a z otevřené komunikace mezi
všemi těmito subjekty. Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je protiprávní
jednání a jejich administrace, předmětem zájmu community policing je následkům takového
chování a možným škodám spíše předejít. Cílem community policing není nahradit standardní
policejní postupy, ale tyto postupy doplnit a usnadnit.
Jednoduše řečeno, je to souhrn takových policejních přístupů, které dokáží identifikovat
a pojmenovat řadu problémů v oblasti veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Na základě
komunikace mezi všemi zmíněnými – tedy policií, samosprávou a veřejností, vznikne řada
aktivit, které jsou zaměřené především na odstraňování příčin těchto problémů. Policie se tak
chová proaktivně, předchází kriminalitě tím, že navrhuje na základě svých znalostí a zkušeností
taková opatření, která jí zamezí už při jejím vzniku.
Proto již v loňském roce zdejší útvar v duchu community policing spolupracoval s Vaším
úřadem a snažil se v rámci svých možností řešit problémy a potíže, které tíží obyvatelé Vaší
obce. Jako
v uplynulých létech se jednalo zejména o špatné parkování vozidel a úmyslné nedodržování
dopravních předpisů, zejména rychlou a agresivní jízdou, mnohdy pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných a psychotropních látek. Dalším závažným problémem bylo chování mládeže,
zejména na veřejně přístupných místech, spočívající především v ničení a znečišťování
soukromého majetku
a zařízení sloužící všem občanům. Jestliže v oblasti nedodržování dopravních předpisů je
předcházení tohoto protizákonného jednání plně na bedrech policie, tak v případě ničení
majetku se policie bez spolupráce s Vaším úřadem a obyvateli neobejde.
Přestože community policing je teprve v samotném zrodu, tak spolupráce policistů zdejšího
útvaru Policie České republiky je již mnoho let na vysoké úrovni, čemuž nasvědčuje stávající
stabilizovaný stav protizákonného jednání, ať už se jedná o trestné činy, přestupky nebo ostatní
sledované ukazatelé, který je zřejmý z níže uvedené tabulky.
Zdejší útvar je nejzatíženější oddělení v okrese po přepočtu na jednoho policistu. V roce 2008
bylo celkově v rámci útvaru spácháno celkem 281 trestných činů („nápad trestných činů“),
z nichž bylo 167 objasněno, kdy celková objasněnost činila 59,43 %.
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KRIMINALITA PODLE DRUHŮ V RÁMCI OO PČR KRAVAŘE – TRESTNÉ ČINY
ZA OBDOBÍ: 01.01.2008 - 31.12.2008
Okres
CELKOVÁ
Zjištěno
Objasněno
T.j. %
NÁSILNÁ
Zjištěno
Objasněno
T.j. %
MRAVNOSTNÍ
Zjištěno
Objasněno
T.j. %
MAJETKOVÁ
Zjištěné
Objasněno
T.j. %
a) KRÁDEŽE
VLOUPÁNÍM
Zjištěno
Objasněno
T. j. %
b) KRÁDEŽE
PROSTÉ
Zjištěno
Objasněno
T.j. %
OSTATNÍ
Zjištěno
Objasněno
T. j. %
HOSPODÁŘSKÁ
Zjištěno
Objasněno
T. j. %
ZBÝVAJÍCÍ
Zjištěno
Objasněno
T. j. %

OOP PČR
Kravaře
3 195
1 680
52,58

281
167
59,43

217
153
70,51

17
13
76,47

16
11
68,75

0
0
0,00

1 716
576
32,71

152
61
40,13

494
163
33,00

49
22
44,90

1 048
325
31,01

85
29
34,12

231
160
39,26

36
33
91,67

295
171
57,97

21
12
57,14

675
609
90,22

55
48
87,27

Ve srovnání s rokem 2007 nápad trestných činů nezaznamenal změn, pohybuje se ve stejných
hodnotách.
V roce 2008 bylo zdejším útvarem řešeno 1004 přestupků, jejichž skladba je následující:
- proti veřejnému pořádku - 21%
- proti majetku – 16%
- proti bezp. a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – 62%
- ostatní – 1%
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III.
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI ÚZEMÍ OBCE BOLATICE
Na území obce Bolatice došlo v roce 2007 ke spáchání 20 trestných činů a 29 přestupků, viz
tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

trestné činy
26
13
27
12
18
30
20

přestupky
13
29
21
18
21
19
29

řidiči pod vlivem alkoholu
3
6
2
3
4
1
6

Analýza trestných činů v rámci obce Bolatice:
V obci Bolatice bylo v uplynulém roce spácháno celkem 20 trestných činů s celkovou
způsobenou škodou ve výši 565.911,--Kč. Z těchto trestných činů je 11 skutků, u kterých je
pachatel známý.
Majetkové trestné činy
3 případy vloupání do vozidla se způsobenou škodou 49.900,--Kč , neobjasněny
2 případy krádeže vloupáním do stavební buňky se škodou 43.250,--Kč, neobjasněny
2 případy pokusu krádeže vloupáním se škodou 57.461,--Kč, 1 x objasněno
1 případ krádeže vloupáním do chaty se škodou 4.000,--Kč, objasněno
1 případ krádeže vloupáním do rodinného domu se škodou 98.300,--Kč, neobjasněno
1 případ krádeže prosté se škodou 59.000,--Kč, neobjasněno
1 případ poškozování cizí věci se škodou 53.000,--Kč, neobjasněno
Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
4 případy ohrožení pod vlivem návykové látky se škodou 130.000,- Kč,
známí pachatelé
Trestné činy proti životu a zdraví
3 případy ublížení na zdraví se škodou 71.000,-Kč, všechny objasněny
Trestné činy obecně nebezpečné
2 případy řízení motorového vozidla bez oprávnění, známí pachatelé
Dále byly oznámeny dva různé případy se způsobenou škodou 4600,- Kč., kdy po
prověřování bylo zjištěno, že v daných případech se nejedná o podezření z trestných činů a tyto
byly dle § 159a odst. 1 tr. řádu odloženy.
Analýza přestupků v rámci obce Bolatice:
Bylo evidováno 29 přestupků s celkovou způsobenou škodou 29.540,--Kč, což je o 10
přestupků více než v roce 2007. Skladba přestupků je následující:
15 přestupků proti majetku, kdy u 4 skutků byl zjištěn přestupce
9 přestupků proti občanskému soužití, z toho jeden přestupce zjištěn nebyl
2 přestupky proti veřejnému pořádku – známí přestupci
3 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – známí
přestupci
Z celkového počtu přestupků bylo 16 postoupeno k projednání správnímu orgánu při
obecním úřadu Bolatice, ostatní byly vyřešeny zdejším oddělením PČR Kravaře.
V Bolaticích byli zadrženi 2 podnapilí řidiči, kteří byli oznámeni k projednání správnímu
orgánu odboru dopravy při MÚ Kravaře.
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Dopravní nehodovost:
Na území obce Bolatice bylo způsobeno 28 dopravních nehod s hmotnou škodou ve výši
662 300,-- Kč, kdy 2 osoby byly těžce zraněny a 9 osob lehce. Tyto dopravní nehody jsou
prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu OŘ PČR Opava. Zdejší útvar
se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod.
KRIMINOGENNÍ FAKTORY
Mezi nejzávažnější lze zařadit:
- přetrvávající nízké právní vědomí obyvatelstva
- lhostejnost a nevšímavost obyvatelstva
- nedostatečný přístup občanů k ochraně vlastního majetku
- snadný prodej odcizených věcí, zejména prostřednictvím burz, zastaváren, bazarů a velmi
komplikovaná kontrola těchto provozoven z legislativních důvodů
- vysoká hustota obyvatel regionu
- nekontrolovatelný pohyb cizích státních příslušníků, a to zejména po vstupu ČR
do schengenského prostoru s ohledem na blízkost státních hranic s Polskou republikou,
možnost rychlého opuštění území republiky
- zvýšené ekonomické problémy v souvislosti s nezaměstnaností v regionu, vazby sociálně
slabších skupin obyvatel k městu Kravaře ve vztahu k pobírání sociálních dávek nestřežená
parkoviště a odstavné plochy
- zvyšující se brutalita pachatelů
- vysoký podíl recidivistů na trestné činnosti
Oblast spolupráce s obecní policií
Nadále je velmi dobrá spolupráce se strážníky Městské policie Kravaře, kteří se podílejí
na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ve Vaší obci.
Bezpečnostní situace v obci Bolatice je vzhledem k předešlým letům stabilizovaná. Mezi
obecním úřadem a obvodním oddělením PČR Kravaře je dobrá spolupráce, která je zajišťována
územně odpovědnými policisty, jejich vedením, jakožto i ostatními policisty OO PČR Kravaře.
V roce 2008 byl však zaznamenán zvýšený počet přestupků v souvislosti s výstavbou
průmyslové zóny ve Vaší obci.
V rámci celého území obvodního oddělení PČR v Kravařích došlo v roce 2008, tak jako i v
roce 2007, ke zvýšení nápadu trestné činnosti oproti předchozímu období let 2004 až 2006, což
je výsledkem kombinace kriminogenních faktorů. Pokud nebudou společností i orgány PČR
přijata opatření k jejich eliminaci, nelze očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu. Ze strany
obyvatel jde zejména o zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany PČR
o doplnění personálních stavů, vzdělávání policistů, zavádění nových metod a technologií do
praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii ČR.
Npor. Ing. I. Lasák
vedoucí oddělení Policie ČR Kravaře
4.5. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice v roce 2008
Městská policie byla zřízená jako instituce obecně prospěšná, jejímž prostřednictvím zajišťuje
obec klid, pořádek a dodržování obecně závazných právních předpisů na svém území. Je
pochopitelné, že při rozsahu činností, které ji ukládá zákon, musí městská policie plnit funkci
zvláště preventivní, kontrolní, ale také represivní.
Městská policie Kravaře působí v Bolaticích již třetím rokem. V říjnu 2005 byla mezi starosty
Kravař a Bolatic podepsána veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě může Městská policie
Kravaře vykonávat službu stanovenou zákonem na území obce Bolatice.
Tuto službu vykonávali za Městskou policii Kravaře čtyři strážníci a to Martin Dehner, Tomáš
Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Libor Pospiech. Do působnosti městské policie spadá
kromě obce Bolatice také část Borová.
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Těžko si lze představit, že bude činnost strážníků kladně hodnotit někdo, komu je uložena
pokuta za stání vozidla v místech, kde není stání vozidel povoleno, za porušování veřejného
pořádku či narušování občanského soužití. Jinak je však vnímána práce městské policie občany,
kteří jsou výše uvedeným chováním svých spoluobčanů omezováni. Strážníci se snaží, v rámci
zákona o obecní policii, na přijatá oznámení reagovat a občanům účinně pomoci.
Za činností Městské policie Kravaře je vidět kus dobré práce, přestože strážníci vykonávají
službu v Bolaticích pouze v rozsahu dvou hodin týdně. Například zlepšení dopravní situace
v obci (dodržování dopravního značení řidiči, parkování osobních i nákladních automobilů,
dodržování maximální povolené rychlosti vozidel v obci atd.) Velkým pomocníkem v práci na
úseku plynulosti a bezpečnosti silničního provozu je radar k měření průjezdových rychlostí
vozidel, který se používá při výkonu služby ve vaší obci. Jelikož má Obec Bolatice již své
pevně umístěny tyto informativní radary, neumísťují strážníci přenosný radar při každé službě
ve vaší obci.
Dalším palčivým problémem (ve vaší obci) bylo nedodržování dopravních značek
s povolenou dobou pro parkování (dvě hodiny) na parkovištích před obchodním domem na
Hlučínské ulici. Tento problém byl prakticky odstraněn, jelikož v době výkonu služby strážníků
se zde tento dopravní přestupek řeší jen sporadicky oproti době, kdy začala Městská policie
Kravaře v Bolaticích působit. Je to snad způsobeno i vybudováním „horního parkoviště“.
Vzhledem k vytíženosti strážníků v domovském městě provádějí tito službu ve vaší obci
výlučně v denních hodinách.
Po dohodě vedoucího strážníka městské policie Kravaře a starosty Bolatic byla také
provedena 18. 1. 2008 v nočních hodinách preventivně represivní akce zaměřená na dodržování
zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let a hru osob mladších
osmnácti let na výherních hracích automatech. Ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení
Policie ČR v Kravařích a pracovnicí odboru sociálních věci při MěÚ Kravaře byly
zkontrolovány čtyři pohostinské zařízení a to restaurace PARK, BRASCHKE, C BAR,
U KOSTELA.
Návrh na opatření – zvážit vytvoření několika parkovacích míst u obecního úřadu a to u stěny
budovy kuchyně.
Josef Adamčík
strážník Městské policie Kravaře

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrola aplikace zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, kontrola
správy a vybírání místních poplatků
Dne 18. 3. 2008 provedli pracovníci KÚ Ostrava kontrolu aplikace zák. č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, kontrolu správy a vybírání místních poplatků (z prodej.
místa, ze psů,.....) za období od 1. 1. 2007 do 29. 2. 2008.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovníci KÚ Ostrava konstatovali, že tomboly a loterie,
výherní hrací přístroje a poplatky za provozované výherní hrací přístroje,
tomboly, jsou vedeny přehledně a v souladu se zákonem.
U rozhodnutí o povolení tomboly chybí některé náležitosti žadatele. Např.
doklad o bezúhonnosti, vyúčtování tomboly a samotné akce.
Další informace o kontrole poplatků ze psů, z prodejního místa, atd.
zpracuje pověřená pracovnice - p. Vitásková.

5.2. Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin
Dne 17. 12. 2008 provedly pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí
kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin.

57

Předmět kontroly byla kontrola:
Uložení matričních knih a sbírek listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách
(narození, manželství, úmrtí), souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, dodatečné
záznamy, druhopisy matričních dokladů, matriční doklady pro použití v cizině, vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství, zápisy do zvláštní matriky v Brně, osvědčení
k církevním sňatkům, uzavření manželství na jiném místě, prohlášení o užívání jednoho
příjmení, správní řízení ve věci povolení změny jména a příjmení, výpisy z rejstříku trestů,
vidimace a legalizace, seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství,
nabírání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.
Závěr kontroly:

Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a kontrolní skupinou nebyly
zjištěny žádné závady, které by měly za následek nezákonné
rozhodování.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.3. Kontrola provedená Finančním úřadem v Opavě na poskytnutí dotace ve výši 3 253 000,Kč Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 29. 8. 2007 na akci „Přístupové komunikace
k podnikatelským subjektům“
Dne 22. 12. 2008 provedly dvě pracovnice Finančního úřadu v Opavě (p. Helena Michalíková
a p. Hana Kolarčíková) na OÚ v Bolaticích kontrolu skutečností rozhodných pro stanovení
odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
provedené dle
§ 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů na
poskytnutí dotace ve výši 3 253 000,- Kč ze dne 29. 8. 2007 na akci „Přístupové komunikace
k podnikatelským subjektům“. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly
použity k účelu, ke kterému byly určeny. Podmínky pro jejich čerpání byly ke dni provedení
kontroly dodrženy.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
ve smyslu rozpočtových pravidel.

5.4.Provedená kontrola Finančního ředitelství v Ostravě, oddělení cenové kontroly
o kontrole dodržování zákona č. 526/190 Sb., o cenách dodávek pitné a odpadní vody v letech
2006, 2007
Finanční ředitelství v Ostravě, oddělení cenové kontroly, zaslalo obci Bolatice protokol č.j.
6335/08-2700 o kontrole dodržování zákona č. 525/1990 Sb., o cenách a navazujících
cenových předpisů při stanovení a uplatnění cen dodávek pitné vody a cen za odvádění a čištění
odpadních vod platných v roce 2006 a 2007, kterou provedlo nepravidelně od 13. 4. do 23. 5.
2008.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené kalkulace nemají adresně průkaznou návaznost na
skutečné náklady, které lze doložit z účetní evidence a kontrolovaným subjektem nebyla za
sledované období provedena ani korekce nákladové kalkulace ani korekce uplatněných cen.
Naší obci nebylo prokázáno získání neoprávněného majetkového prospěchu při prodeji vody
pitné a vody odpadní ve sledovaném období.
Závěrem FŘ konstatuje, že zjistili porušení cenových předpisů a že dále budou postupovat dle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky.
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5.5. Kontrola provedená Finančním ředitelstvím v Ostravě oddělení cenové kontroly
o kontrole dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a navazujících cenových předpisů při
stanovení a uplatnění cen dodávek pitné vody a cen za odvádění a čištění odpadních vod
platných v roce 2006 a 2007
Finanční ředitelství Ostrava zaslal dne 18. 7. 2008 Dodatek č.j 7913/08 – 2700 ze dne 18. 7.
2008 k Protokolu č.j. 6335/08 – 2700 ze dne 30. 5. 2008 od Finančního ředitelství v Ostravě,
oddělení cenové kontroly o kontrole dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a
navazujících cenových předpisů při stanovení a uplatnění cen dodávek pitné vody a cen za
dovádění a čištění odpadních vod platných v roce 2006 a 2007. Dodatek byl vyhotoven k
Protokolu na základně nesouhlasného vyjádření obce Bolatice ze dne 11. 7. 2008 (příloha na
jednání Rady).
Cenový kontrolní orgán vzal v potaz veškerá vyjádření nesouhlasu, včetně jejich odůvodnění,
předložených písemně kontrolovaných subjektem a po jejich zvážení došel k závěru, že jsou
důsledkem neznalosti a nerespektování platných cenových předpisů.
Vzhledem k výše uvedené textaci tohoto dodatku k protokolu, jakož i nepředložení
kontrolovaným subjektem nových skutečností, které by měly vliv na změnu zjištění cenového
kontrolního orgánu uvedeného v předmětné protokolu, trvá cenový kontrolní orgán na znění
původního protokolu v plném rozsahu.
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky.

5.6. Kontrola provedená Krajským úřadem MSK Ostrava na přezkoumání hospodaření obce
k 31. 12. 2008
Ve dnech 9. 3. – 10. 3. 2009 provedl KÚ MSK Ostrava přezkoumání hospodaření obce
k 31. 12. 2008. Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku bylo kontrolováno:
- plnění příjmu a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů
- hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formování správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky.
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6. Další údaje o obci
6.1. Informace veřejnosti o obci, zapojení veřejnosti
Obec vydala v průběhu roku 6x Bolatický zpravodaj v nákladech 1200ks/každé dva měsíce.
Součástí zpravodaje, formou příloh, byly informační letáky- Informace o Diabetu mellitu II.
typu – cukrovka, smlouva o využívání sytému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem pro rok 2008.
V rámci besedy o jiných zdrojích vytápění a úsporách energie vydala obec příručku
s informacemi o způsobech šetření energie, atd. Tento materiál byl rovněž umístěn na
internetové stránky obce. Občané byli informování o činnosti obce také místním rozhlasem,
internetovou televizí (www.hlucinsko.tv), na vývěskách obce a také na internetových stránkách
obce).
Žáci 9. tříd se vyjádřili v dotazníkovém šetření k životě v obci a žáci 5. tříd v rámci Evropského
týdne mobility hledali nebezpečné úseky cest a navrhovali nová opatření.
O různých plánech i aktivitách obce mohli občané hlasovat na internetových stránkách obce
www.bolatice.cz. V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí s veřejností, na kterých byli
občané informovaní o dění v obci.
6.2. Účast obce v soutěžích a průzkumech
V roce 2008 získala obec Bolatice 3. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst nad 4000 obyvatel v Moravskoslezském kraji. Největšího
úspěchu získala obec v soutěži Vesnice roku 2008, kdy zvítězila v Moravskoslezském kraji
a v celostátním kole získala obec 1. místo za rozvíjení tradic a folklóru.
Obec se také v roce 2008 poprvé přihlásila do soutěže Obec přátelská rodině, za které získala
6. místo v České republice v kategorii do 5000 obyvatel.
6.3. Akce s veřejností
18. 2. 2008

Setkání podnikatelského klubu (kavárna Park Bolatice)
Veřejné projednávání Strategického plánu obce Bolatice s představiteli
podnikatelské veřejnosti.

2. 4. 2008

Setkání občanů – projednání výsadby stromů na ul. Ratibořské
(Obřadní síň OÚ)

9. 4. 2008

Jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice (Obřadní síň OÚ)
(seznámení s přidělením finančních příspěvků jednotlivým spolkům a
organizacím, vzájemná spolupráce, kulturně-společenské akce v roce 2008).

7. 5. 2008

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

27. 8. 2008

Setkání s občany ul. Horní (Obřadní síň OÚ)
Projednání změny Územního plánu obce Bolatice

24.9.2008

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

19. 11. 2008

Jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice (Obřadní síň OÚ)
(informace o přípravě rozpočtu na rok 2009, o možnostech pořádání akcí pro děti
a mládež, o další vzájemné spolupráci).
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26. 11. 2008 Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice (sál KD)
Hledání 10 problémů obce Bolatice, problematika vzhledu centra, rozvoje
bydlení, životního prostředí, volného času a kultury, bezpečnosti v obci, atd…
3. 12. 2008

Setkání s občany ul. Horní, Zahradní (Obřadní síň OÚ)
Projednání úpravy Územního plánu obce, rekonstrukce místní komunikace
a další

6.4. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec i v tomto roce informovala podnikatele o možnostech čerpání dotací z EU, státu
a o možnostech vzájemné spolupráce obce s podnikateli.
Nově byli bolatičtí podnikatelé pozvání dne 11. 3. 2008 na setkání představitelů Sdružení obcí
Hlučínska s podnikateli z regionu, o možnostech vzájemné pomoci, spolupráce, atd.
Část místních podnikatelů rozvíjí svoji činnost v průmyslové zóně, někteří z podnikatelů
se podíleli i na výstavbě hal jiných podnikatelů. Někteří místní podnikatelé se v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách podíleli jako dodavatelé některých staveb v obci či jako
subdodavatelé jiných dodavatelů na stavbách v obci.
Místním podnikatelům podnikajících v oblasti pohostinství nabízí obec možnost prodeje při
obecních akcích i při společné propagaci turistického ruchu.
Podnikatelé z Bolatic mají na internetových stránkách obce své kontakty v sekci Firmy
a průmyslová zóna.
Také v roce 2008 podporovali místní podnikatelé akce OÚ, spolků a organizací.
4. 12. 2008 uspořádala obec Bolatice kulturně-společenský večer pro sponzory obce a spolků,
na kterém představitelé obce poděkovali podnikatelské veřejnosti za podporu a spolupráci
rozvoje společenského života v obci.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice byli v roce 2008:
Zahradnictví Mazal, LB GASTRO, MUDr. David Onderka, EN´sys, TCHAS spol. s r.o., VHS –
Ing. Jaroslav Beneš, ALBREKO, DK 1, DAJPP s.r.o.
6.4.2. Spolupráce se spolky
V roce 2008 rozvíjely činnost v obci všechny spolky a organizace z předchozích let, a nebylo
jich málo!
V obci působí více jak dvacet různých zájmových seskupení a další skupinky, které se podílejí
na bohatém kulturně-společenském životě v obci.
Největší členskou základnu mají organizace:
- Fotbalový klub Bolatice
- Sdružení dobrovolných hasičů Bolatice
- Slezský a německý svaz v Bolaticích
- Dětská organizace Kondor
- Sdružení dobrovolných hasičů Borová
- Český zahrádkářský svaz

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

Malé členské základny mají organizace (do 20 členů)
- Svaz chovatelů holubů
- Letečtí modeláři
- Volejbalový klub
- Český svaz chovatelů včel
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V Bolaticích působí oficiálně (se stanovami) i neoficiálně (volné seskupení) tyto spolky
a organizace:
Fotbalový klub
SDH Bolatice
Hokejový klub
SDH Borová
Šachový klub
Slezsko - německý svaz
Volejbalový klub
Český svaz zahrádkářů
Stolní tenis
Myslivecká společnost Křeménky
Klub českých turistů
Klub seniorů
Fitnesstudio JUMI
Český svaz chovatelů včel
Dětská organizace Kondor
Svaz chovatelů holubů
Burianky
Letecké modelářství
Římskokatolická farnost Bolatice
Futsalový klub
Airsoft Bolatice
Chrámové sbory, seskupení
mládeže, seniorů, maminek
Dále v obci působí oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovci.
V obci i nadále fungují další skupiny sportovců, které nemají oficiální statut – jedná se
o skupinky fotbalistů Rudý vrch, Maracana, Borová, vyznavači nohejbalu, kteří se účastní
několika turnajů. Mladí spoluobčané se stále více věnují bruslení na kolečkových bruslích
a jízdě na skatebordech.
V obci je řada hudebních skupin (dechovky, country, folk, rockové kapely, taneční hudba, atd.).
Starosta obce navštívil v roce 2008 výroční jednání SDH Bolatice, FK Bolatice, Dětské
organizace Kondor, místostarosta obce navštívil výroční jednání SDH Borová.
Starosta obce se zúčastnil také oslav výročí turistů.
Také v roce 2008 se uskutečnilo pravidelné setkání představitelů obce se zástupci spolků
a organizací, a to na jaře (9. 4. 2008) a na podzim (19. 11. 2008).
Na schůzce se účastníci setkání informovali nejen o problémech spolků a organizací, ale
také o přidělení finančních prostředků na činnost organizací, o možnostech vzájemné
spolupráce, o možnostech získání dalších finančních prostředků při spoluorganizování akcí OÚ,
při prodeji občerstvení na akcích OÚ i o možnostech získávání dotačních prostředků z různých
fondů EU, státu a kraje.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly tyto spolky:
V roce 2008 pokračovala výborná spolupráce mezi obcí Bolatice a spolky, výsledkem této
„vzájemné symbiózy“ je pestrý kulturně-společenský a sportovní život v obci i úspěch obce
v soutěži Vesnice roku, jejíž princip je založen právě na vzájemné spolupráci. Členové spolků
a organizací pečovali rovněž o majetek obce, pomáhali při různých brigádách v obci, při
pořádání akcí OÚ, atd.
SDH Bolatice
– tato organizace patří k nejaktivnějším nejenom v obci, ale také v regionu. Členové
SDH.zařazeni do Jednotky požární ochrany II, jsou téměř profesionály, drží 24 hodinovou
pohotovost a výrazně pomáhají při ochraně životů lidí i majetku v obci a širokém okolí. V roce
2008 vyjeli hasiči ke 40 zásahům, z toho 20 zásahů bylo v obci Bolatice.
- členové SDH uspořádali školící akce pro veřejnost (školení požárních hlídek, školení řidičů),
svými radami přispívali do obecního zpravodaje (hlásiče požárů, co dělat při požáru, ..)
- členové SDH pomáhali při pořádání akcí OÚ (Obecní ples, Rozloučení s masopustem,
Bolatické dožínky, Hlukfest, Den strašidel, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku
2008 v MSK. Velké množství svých volných hodin věnovali hasiči i další práci pro obec, kdy
v letních měsících zalévali obecní zeleň, kontrolovali hydranty a zúčastnili se Dne Země.
Celkem hasiči odpracovali v prospěch obce i občanů 300 oficiálních hodin, další hodiny svého
volného času věnovali péči o majetek obce (hasičárna) a hasičskou techniku.
- bolatičtí hasiči rovněž úspěšně reprezentovali sebe i obec v soutěžích v hasičském sportu.
V extralize tohoto sportu skončili na 10. místě v ČR a v Moravskoslezském poháru získali
stříbrné medaile.
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- v průběhu roku 2008 rozvíjeli hasiči také mezinárodní kontakty s družební vesnici Rudy
a především Kuzniou Raciborskou.
- pro veřejnost uspořádali hasiči tradiční Hasičský bál s pochováním basy a Hasičskou slavnost.
Dětská organizace Kondor
- organizace pokračovala ve zlepšování prostředí restaurace Pod kostelem (dokončila opravy
sklepů, vybudovala venkovní posezení, před dokončením byla vinárna), při rekonstrukci
pohostinství odpracovali členové v letech 2005 - 2008 bezplatně 3116 hodin. Rovněž velký kus
práce udělali členové organizace při obnově stanové základny a chaty v Klokočůvku
na Slovensku, členové pečovali i o budovu „staré školy“
- členové Kondoru uspořádali pro děti tři letní tábory, několik víkendových pobytů, dále
uspořádali maškarní pro starší děti a bojovou hru Comandoss, která si získala oblibu
i u mladých lidí z okolí.
- členové Kondoru pomáhali při akcích OÚ (Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Pochod za
zdravím, Bolatické dožínky, Den strašidel, Kácení máje, Setkání se sponzory obce a spolků), při
kterých odpracovali okolo 200 hodin.
Klub seniorů
- členky Klubu seniorů si v tomto roce pořídily nádherné slavnostní hlučínské kroje a sklízeli
s nimi úspěchy při různých vystoupeních v obci, v regionu i polských Rudach
- členky klubu se se svými manželi zapojily do organizace akcí OÚ – Rozloučení s masopustem
a bez jejich péče by nebylo možné udržet v řádném stavu Bolatický skanzen
- svými vystoupeními výrazně přispěly k obohacení programu při akcích OÚ (Stavění máje,
Kácení máje, Bolatické dožínky, Koledy na skanzenu, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Vesnice roku 2008)
- úspěšně se prezentovaly na desítkách vystoupení v regionu Hlučínska a velký úspěch sklidilo
jejich vystoupení v Rudách v Polsku a také v Hlučíně při akci Obce Hlučínska se představují
- některé členky klubu nazpívaly písničky na 2. CD s písněmi v hlučínském nářečí.
FK Bolatice
- největší zájmová organizace v obci (přes 400 členů) a organizace pracující s největším počtem
mládeže a s největším rozpočtem (700 000,- Kč!)
- FK Bolatice tradičně spolupracuje s obcí při pořádání akcí OÚ zapůjčováním lavic a stolů
(Kácení máje, Dožínky, Bolatický Hlukfest), popř. zapůjčením prostor a pozemků (Bolatické
dožínky, Den strašidel)
- FK umožnil uspořádat ve svém areálu také Hasičskou slavnost a ZŠ oslavu Dne dětí a akci
Cesta za pohádkou
- pro veřejnost uspořádali členové FK Sportovní slavnost, Sportovní ples, několik karnevalů
a pro nadějné fotbalisty zorganizovali prázdninový tréninkový camp
- členové FK pečovali o majetek obce a rozvíjeli mezinárodní spolupráci především s fotbalisty
z Linum (Německo)
- členové FK zahájili přípravy na projektu minihřiště s umělým povrchem a na projektu
rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště.
SDH Borová
- jediná organizace v Borové, která má přes 70 členů, se velmi aktivně podílela na spolupráci
s obcí Bolatice
- členové SDH pomáhali při organizaci akcí OÚ (Kácení máje v Bolaticích i na Borové,
Bolatické dožínky, Den strašidel)
- pečovali o majetek obce (hasičárna) i o hasičskou techniku, sekali trávu u hasičárny
i na skládce, odpracovali desítky hodin při čištění a kontrole hydrantů a kanalizačních vpustí
a celkem odpracovali pro obec 100 oficiálních hodin, rovněž se aktivně zapojili do výsadby
stromů v rámci Dne Země
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- SDH zapůjčil obci lavice a stoly na pořádání akcí OÚ (Kácení máje, Bolatický Hlukfest)
- členové SDH rozvíjeli rovněž mezinárodní spolupráci s polskými partnery z Nowe Cerekwe
a v rámci tzv. Moravské brány (Kietrz a okolí)
- hasiči uspořádali pro veřejnost Hasičský bál, Hasičskou slavnost, Noční hasičskou soutěž
a také zabijačku
- v roce 2008 byl zvolen novým velitelem jednotky SDH p. Ondřej Langer.
Římskokatolická farnost Bolatice
- je neoficiálně největší organizací v obci, protože až 80% občanů se hlásí k římsko-katolické
církvi
- farnost uspořádala několik besed pro věřící, zorganizovala také zájezd do Izraele, na poutě
do blízkého i dalekého okolí
- mladí z farnosti uspořádali pro děti letní tábor
- malí i velcí věřící pomáhali při organizování Tříkrálové sbírky pro Charitu Hlučín
- mladí členové chrámového sboru a mladé duchovní hudby účinkovali při akcích OÚ
(slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2008, Koledy na skanzenu) a pomáhali při
organizování Novoročního koncertu
- věřící také organizovali akce pro veřejnost u příležitostí svátku Seslání Ducha Svatého
(odpolední posezení se smažením vajec) a při příchodu adventu (vázaní adventních věnců)
- Otec Przemyslaw spolupracoval s obcí při propagaci akcí OÚ a některé akce podpořil i svou
účastí (Rozloučení s masopustem, Stavění máje, Bolatické dožínky, Koledy na skanzenu)
- zástupci farnosti informovali veřejnost o svých aktivitách v obecním zpravodaji,
na internetových stránkách obce a ve svém měsíčníku „Studánka“
- věřící se aktivně zapojovali do péče o stavby a pozemky farnosti.
Slezský a německý svaz (SNS)
- členové SNS uspořádali za podpory obce akce pro veřejnost (Den matek, Vánoční setkání),
aktivně pomáhali při údržbě Bolatického skanzenu, kde odpracovali stovky hodin při pokládce
doškové střechy na hlavní budovu skanzenu, pomáhali také při výsadbě a údržbě zeleně na
polních cestách
- členové SNS se zúčastnili několika setkání v cizině (Polsko, Německo, Rakousko), kde
prezentovali obec Bolatice a na některých setkáních účinkoval i pěvecký sbor SNS
- pro veřejnost nabízí SNS německou knihovnu s řadou zajímavých knih a především relaxační
místnost, ve které mohou aktivně odpočívat nejenom naši senioři.
Český zahrádkářský svaz (ČZS)
- jako jedna z mála organizací v obci má ČZS své sídlo na ul. Svobody (moštárna), které si
opravila především díky píli svých členů a především ze svých prostředků. Část finančních
prostředků poskytla na dokončovací práce i obec Bolatice
- zahrádkáři zorganizovali pro veřejnost besedy o zahrádkaření, zajišťovali drobný prodej
zahrádkářských potřeb a na podzim moštování jablek
- začátkem října zorganizovali tradiční Výstavu zahrádkářů a kutilů
- členové ČZS pečovali o stromky na polních cestách a také se zapojili do kampaně ke Dni
Země
- zástupce ČZS pravidelně poskytoval rady zahrádkářům prostřednictvím Obecního zpravodaje.
Myslivecká společnost Křeménky (MSK)
- organizace, která pečuje o honitbu v obci Bolatice a která se výrazně zasazuje o změnu krajiny
výsadbou lesíků, remízek a osazováním polních cest
- v roce 2008 vysadili myslivci stovky stromů a pomáhali také obci při osázení obecního lesíku
v rámci Dne Země
- členové MSK se také zapojili svou účastí do bolatických dožínek, pro veřejnost uspořádali
Mysliveckou slavnost, Country Křeménky, pro širokou mysliveckou veřejnost pořádají soutěže
loveckých psů
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- menší členská základna (cca 25) nezabraňuje členům MSK v jejich péči o svůj majetek, chatu
Křeménky, která je významnou architektonickou stavbou v obci, lesíky na ploše více jak 10ha
a malý rybník.
Šachový klub
- členové klubu využívají pro své soutěže klubovny OÚ Bolatice na zámku, recipročně za to
pomáhají obci při údržbě stromků na polních cestách
- šachisté uspořádali pro své členy i veřejnost šachové turnaje.
Hokejový klub
- asi dvacet členů hokejového klubu úspěšně obhajuje ve své soutěži každoročně medailovou
pozici, obci pomáhali při úklidu v okolí potoku Opusta a ČOV Bolatice.
Burianky
- dětský lidový soubor čítající 30 členů, z toho téměř dvacet dětí, úspěšně reprezentoval sebe
i obec Bolatice na Storchenfestu v německém Linum, při slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže Vesnice roku 2008, při návštěvě celostátní komise soutěže Vesnice roku
- soubor získal velké sympatie diváků také při vystoupení v polských Rudách, při Stavění majky
a na Koledách na skanzenu
- část souboru se podílela rovněž na nazpívání písní na 2. CD s písněmi v hlučínském nářečí
- některé členky souboru pomáhali OÚ při organizaci akce Chodníčky k domovu ve skanzenu.
Fitnesstudio JUMI
- v roce 2008 se členové klubu nezapojili do žádných soutěží, uspořádali však v Bolaticích v
sále KD celostátní jednání Svazu kulturistiky
- studio pomáhalo obci při zajištění programu na Obecní ples.
Volejbalový klub
- členové klubu uspořádali v únoru turnaj smíšených družstev pro širokou veřejnost
- většina členů VK pomáhala obci při výsadbě stromů v rámci Dne Země.
Klub turistů
- členové klubu uspořádali známou turistickou akci Bolatická dvacítka, na kterou přišlo po
letech více jak 300 lidí, organizovali zájezdy pro veřejnost
- členové se zapojili do výsadby stromků v rámci Dne Země a obnovili studánku v Důlku
- turisté v tomto roce zahájili spolupráci s družební vesnicí Doľany na Slovensku.
Futsalový klub
- uspořádal v rámci Sportovní slavnosti fotbalový turnaj a ve sportovní hale zorganizoval
předvánoční futsalový turnaj
- futsalisté se rovněž zapojili do kampaně Dne Země a pomáhali při úklidu okolí fotbalového
hřiště.
Stolní tenis
– uspořádali vánoční turnaj ve stolním tenise.
Airsoft Sabotage Team Bolatice
– členové teamu se zapojili do výsadby v rámci Dne Země a pomáhali s organizací Pochodu
za zdravím.
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Letečtí modeláři
– představili své modely v rámci oslav Dne dětí, zapojili se do výsadby stromků v rámci Dne
Země, úspěšně reprezentovali sebe i Bolatice na leteckomodelářských soutěžích v Čechách i na
Slovensku.
Malá hasičská dechová hudba
- úspěšně reprezentovala obec na oslavách 750. výročí příchodu cisterciáku do Rud (Polsko)
a při vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku
- členové bezplatně vystoupili na akci OÚ Koledy na skanzenu
- zástupci kapely pomáhali obci i při šesti akcích OÚ.
Základní umělecká škola
- členky skupiny Dolce Vita úspěšně reprezentovaly ZUŠ a obec při vystoupeních v Rudách
(750. výročí Rud) a v Linum (Storchenfest)
- ZUŠ uspořádalo pro veřejnost absolventský koncert.
Český svaz chovatelů včel
– prezentoval se na Výstavě zahrádkářů a kutilů.
6.4.3. Spolek pro obnovu venkova
Spolek pro obnovu venkova, založený v listopadu 1997, sice nebyl oficiálně zrušen, ale jeho
většina členů přešla do pracovních komisí Strategického plánu rozvoje obce Bolatice.
Program obnovy venkova v Bolaticích byl nahrazen právě strategickým plánem.
6.5. Prezentace obce na veřejnosti
Obec Bolatice se v roce 2008 prezentovala asi nejbohatším a nejpestřejším kulturněspolečenským životem v obci ve své historii.
Díky přihlášení obce do soutěže Vesnice roku a Obec přátelská rodině vznikly nové akce v obci
(slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku, návštěva celostátní komise soutěže vesnice roku
s pestrým programem, ve kterém vystoupilo na 15 různých skupin, seskupení; atd.).
Tradičně velký ohlas mají akce – Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Vítání občánků,
Vítání jara, Stavění máje, Kácení máje, Den Země, Dožínky, Evropský týden mobility, Dny
zdraví, Den strašidel, Koledy na skanzenu.
Vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku zajišťovalo obci i publicitu v České televizi
v Ostravě, kde 16. 7. 2009 v programu Dobré ráno s Čt byla představena obec Bolatice
a v pořadu také vystoupil starosta obce.
O aktivitách obce i o úspěších obce informovali moderátoři Českého rozhlasu, rádia Čas, Hellax
a Orion.
O obci a akcích v obci byly napsány desítky novinových článků v regionálním tisku (Deník,
Opavský region, MF Dnes).
Významným prezentačním prvkem pro obec jsou internetové stránky www.bolatice.cz, které
svým obsahem patří k největším v regionu. Návštěvníci internetových stránek využívali
k získání informací v obci i návštěvní knihu.
Obec byla také častokrát prezentována na hlučínské internetové televizi www.hlucinsko.tv
a na internetových stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
Již podruhé se zástupci obce účastnili natáčení hlučínských písní na 2.CD s písněmi
v hlučínském nářečí, jehož křest se uskutečnil právě v Bolaticích.
6.6.

Projekty obce Bolatice v roce 2008
V roce 2008 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- ŽPZ - PD vodojem
(obec Bolatice obdržela dotaci ve výši 76 tis. Kč v roce 2008)
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-

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce objektů ZŠ Bolatice
(žádosti nebylo vyhověno)

b) Na Ministerstvo kultury
- Projekt na vybavení knihovny informačními technologiemi – program VISK2
(v roce 2008 získána dotace ve výši 69 tis. Kč)
c) Na Regionální radu Soudržnosti Moravskoslezsko
- Rekonstrukce zdravotního střediska
(žádosti nebylo vyhověno)
- Výstavba víceúčelového hřiště
(žádosti nebylo vyhověno)
- Výstavba chodníku Borová
(žádosti nebylo vyhověno)
d) Na Ministerstvo financí
- Obnova a rozvoj místních komunikací v obci Bolatice – program Podpora rozvoje a
obnovy regionální infrastruktury
(žádosti nebylo vyhověno)
- Rekonstrukce Základní školy v Bolaticích – program Podpora rozvoje a obnovy
regionální infrastruktury
(žádosti nebylo vyhověno)
e) Na Nadaci VIA
- Veřejné prostranství Bolatice – místo pro setkávání a společné aktivity občanů
(žádosti nebylo vyhověno)
f) Euroregion Silesia-CZ
- Centrum přeshraniční spolupráce - podpora kulturních a vzděláváních akcí Bolatice –
Rudy
(žádosti nebylo vyhověno)
g)
-

Dotační program firmy Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Vytvoření relaxačního koutku pro děti (MŠ Bolatice)
Zlepšení pracovního prostředí pro děti MŠ Bolatice
Zlepšení podmínek stanových táborů pro děti a mládež (Vesmír Bolatice)
Zlepšení motorických schopností postižených a nemocných dětí (pro Rehabilitační ústav
Hrabyně)
(Dětská organizace Kondor byla podpořena cca 100 tis. Kč)

6.7. Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Bolatice (dále jen ZŠ a MŠ)
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 2007/2008 celkem 353 žáků v 16 třídách, MŠ navštěvovalo
118 dětí v pěti (později v šesti) odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 50 žáků ve dvou
odděleních a školní jídelna vyvařovala cca 500 obědů denně.
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a) Základní škola
V ZŠ probíhala výuka v první až šesté třídě podle nového vzdělávacích programu "Šance pro
všechny“ č. j. 265/07, v 7. a 9. třídě dobíhal ještě vzdělávací program „Základní škola“, č. j.
16847/96-2. ZŠ realizovala i další projekty - Zdravý životní styl a Soutěžíme společně, které se
uskutečnily na nižším stupni (žáci řešili u prvního projektu různé životní situace - dopravní
výchovy, třídění odpadů, pomoc handicapovaným lidem, atd., u druhého projektu se děti učily
pomáhat druhým, mladším spoluobčanům).
Na vyšším stupni se uskutečnil projekt Poznáváme nové kamarády, který byl zaměřen na
mezinárodní spolupráci.
Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho dva neaprobovaní. Z 25 pedag.
pracovníků bylo pět mužů a 20 žen.
Ve školním roce 2007/2008 využila ZŠ k posouzení znalostí žáků tzv. SCIO testů. Výsledky
žáků bolatické školy jsou nadprůměrné.
Žáci dosahovali velmi dobrých výsledků i v soutěžích a olympiádách. Největšího úspěchu
dosáhli žáci školy v soutěži "Albrecht z Valdštějna" (doprovodná soutěž k soutěži
EUROREBUS). Mladší žáci skončili v národním kole v Praze na 3. místě (Veronika Kochová,
Klára Holleschová, Barbora Pavelková - všechny z třídy 7.A) a starší žáci tuto soutěž vyhrály
(Jan Böhm, Hedvika Kramářová, Nikola Boczková - všichni 9.A třída)!
Velmi pěkných výsledků dosáhli žáci v různých vědomostních soutěžích a dopravní soutěži:
V okresních vědomostních soutěžích
Matematická olympiáda:
starší žáci
mladší žáci
Matematický klokan:
Olympiáda v JN:
Zeměpisná olympiáda:
Biologická olympiáda:

Lukáš Theuer, 9.B - 5 místo
Veronika Kochová, 7.A - 2. místo
Lukáš Theuer, 9.B - 2. místo
Veronika Šulová, 9.B - 5. místo
Veronika Kochová, 7.A - 7. místo
Klára Kochová, 9.A - 6. místo
Veronika Kochová, 7.A - 7. místo
Tereza Mazalová, 7. B - 5. místo
Mladý zahrádkář:
Dopravní soutěž:
mladší žáci (4. - 6. třída) získali v okrese 5. místo
starší žáci
(8. třída) okresní kolo vyhráli, v krajském kole
skončili na 2. místě
Žáci školy se zúčastnili i dovednostní a vědomostní soutěže pro školy na Hlučínsku „Znáš umíš – dokaž“, ve které získali 2. místo.
Ze 45 vycházejících žáků bylo v 1. kole přijímacích řízení přijato 43, jedna žákyně byla přijata
na základě podání odvolání, druhá byla úspěšná ve 2. kole přijímacího řízení.
Na střední odborné školy bylo přijato 31 žáků, 5 žáků bylo přijato na gymnázia, 2 na čtyřleté
obory s maturitou a 7 žáků nastoupilo do učebních oborů.
Ve škole se pedagogičtí pracovníci - dyslektičtí asistenti věnují žákům se specifickými
poruchami. Výchovné i vzdělávací problémy žáků řešila škola ve spolupráci s rodiči,
pedagogicko-psychologickou poradnou, se školním psychologem, s komisí sociální, zdravotní
při OÚ Bolatice, popř. se sociálním odborem MěÚ Kravaře.
Ve škole se i přes širokou osvětu (besedy s odborníky, pohovory s rodiči) stále vyskytují
negativní jevy (např. šikana, kouření,...). Kouření u žáků vyšších ročníků i konzumace alkoholu
ve volném čase dětí je problémem, který, bohužel, netrápí jejich rodiče!
ZŠ i v tomto školním roce pokračovala v rozvíjení mezinárodních kontaktů s družebními
školami. Vzhledem k tomu, že se jí nepodařilo získat grant z programu EU COMENIUS,
zaměřila se škola pouze na spolupráci s německou školou Schule Altstad - Europeschule
z Rendsburgu a hlavně se základní školou ZSO v Rudach v Polsku.
Na začátku školního roku navštívili Bolatice žáci z obou družebních škol, děti byly ubytované
v rodinách a hosté nejenom poznávali obec a region, ale všichni společně si procvičovali
jazykové schopnosti.
V listopadu 2008 navštívilo na čtyřicet žáků bolatické školy Rudy, kde se zúčastnili oslav tzv.
Andrzejki (lidové tradice před adventem).
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Škola uspořádala pro žáky řadu besed (např. s odborníky na téma přestupkové právo, trestní
právo, zneužívání návykových látek, se starostou obce na téma obec a její historie a současnost,
ochrana životního prostředí v obci, sociální oblast, atd.).
Pro žáky byly připraveny rovněž kulturní programy (divadla, filmová představení akce
zaměřené na podporu výuky - např. beseda s cestovatelem, atd.).
Žáci školy měli také možnost v rámci rozšíření znalostí navštívit Lanex, a.s., ČOV Bolatice,
Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, místní knihovnu,...
Škola zajišťovala pro žáky i mimoškolní aktivity a děti mohly rozvíjet své zájmy a koníčky
ve 20 kroužcích a v nepovinných předmětech.
Aby škola co nejvíce byla v kontaktu s rodiči, připravovala pro ně Dny otevřených dveří,
Pohovory s rodiči a zasílá jim na začátku roku informační leták pod názvem Informátor, kde se
rodiče dozví základní údaje o organizaci školního roku.
Především pro rodiče menších dětí připravila škola vzdělávací akce za účasti odborníka
v oblasti psychologie a pedagogiky.
Pro veřejnost škola uspořádala několik akcí - Kateřinskou zábavu, Školní ples, Školní akademii,
Den dětí, Rozloučení s vycházejícími žáky.
Škola se také výrazně podílela na akcích obce Bolatice (Den Země, Den strašidel, Evropský
týden mobility, Dny zdraví) a žáci školy vystoupili v kulturních programech při Vítání občánků,
Setkání se seniory.
b) Školní družina (ŠD)
ŠD pracovala ve dvou odděleních. První pro děti 1. a 2. ročníku ZŠ a druhé pro děti 3. - 5. tříd.
ŠD připravila pro starší děti celoroční program Hádej, hádej, neprohádej (hádanky, soutěže,
řešení hlavolamů, práce na počítači,...).
Pro menší děti byl připraven program Dítě jako partner.
Děti se zúčastnily také soutěží školních družin Hry bez hranic a Olympiády školních družin. Pro
děti ŠD si vychovatelky připravily populární soutěž X-Faktor. Po celý rok byla pro děti
připravena řada aktivit i v tělocvičně.
ŠD také uspořádala akce pro rodiče (Vánoční besídka - zpívání a přednášení, výroba vánočních
ozdob s rodiči, Jarní sluníčko - společné modelování rodičů s dětmi v keramické dílně).
Se zájmem u veřejnosti se setkaly i dvě charitativní akce Malování na sklo a Vázičky pro
nemocné.
c) Mateřská škola (MŠ)
MŠ pracovala s dětmi podle vzdělávacího programu "Ty se mnou, já s tebou, my všichni
společně", který má všestranně a manuálně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou
volnost a soukromí a utvářet děti zdravé, spokojené, citlivé, které dokáží pozorně naslouchat
a komunikovat s okolím.
MŠ nabízela dětem možnost rozvoje dovedností také v kroužcích Flétnička, Veselé cvičení,
Klubíčko, Duhová kulička.
Pro děti s vadami řeči byla připravena pomáhat logopedická poradna. Pobyt dětí v MŠ výrazně
zpestřily i akce v rámci dopoledního programu, jako divadelní představení, výlety do ZOO
a okolí, Mikulášská nadílka, návštěva knihovny, atd.
Učitelky MŠ uspořádaly pro děti v MŠ i pro rodiče řadu dalších akcí (přednáška psychologa,
Den matek, předvánoční akce, den otevřených dveří, masopustní průvod masek a rej čarodějnic
na Borové, ....).
Pro veřejnost uspořádala MŠ nebo spoluuspořádala akce Drakiáda, Malování na chodník, Vítání
jara, Cesta za pohádkou, Den dětí, atd. Děti z MŠ pod vedením učitelek účinkovaly
v programech akcí OÚ Bolatice Vítání dětí, Setkání se seniory.
MŠ pokračovala ve zlepšování spolupráce s rodiči. Rodiče měli možnost být se svými dětmi
během adaptačního režimu v MŠ, pravidelně a včas byli informování o činnostech dětí v MŠ,
rodiče se více zapojovali do organizování i sponzorování akcí pro děti.
V tomto školním roce se zlepšila i spolupráce MŠ se ZŠ, učitelky MŠ byly zapojeny u zápisu
dětí do 1. tříd, zlepšila se komunikace a spolupráce s učitelkami 1. tříd ZŠ (předávání
zkušeností). Velmi se osvědčila i pomoc žáků 9. tříd při organizaci Dne dětí na zahradě MŠ.
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d) Školní jídelna (ŠJ)
ŠJ zajišťuje ve své hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ (135 dětí), stravování žáků ZŠ
(v průměru 250), stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ (cca 45). V doplňkové činnosti zajišťuje ŠJ
vyvařování obědů pro veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ - v průměru 70).
Prostřednictvím ŠJ je nadále zajišťován pitný režim pro děti ŠD a pro děti MŠ při pobytu na
zahradě i ve škole).
Pracovnice ŠJ se podílely i na zajišťování některých akcí školy (Školní ples, Den dětí,
Sportovní turnaje, setkání pracovníků školy) i akcí OÚ (Dne zdraví, Zabijačka ve skanzenu).
Ze sponzorských darů dodavatelů potravin připravila ŠJ pro děti balíčky k Vánocům,
Velikonocům a ke Dni dětí.
..........................................................................................................................................................
ZŠ a MŠ spolupracovala s obcí na vysoké úrovni. A to jak zapojováním se školy do kampaní
Národní sítě zdravých měst (Dne Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví), přípravou
programů pro kulturní-společenské akce OÚ Bolatice (Vítání dětí, Setkání se seniory, návštěva
celostátní komise soutěže Vesnice roku), tak i naplňováním vzdělávacích programů školy, které
jsou velice blízké myšlenkám zdravé obce.
V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce budov ZŠ a MŠ a díky vstřícnému vedení školy,
zaměstnanců ZŠ a MŠ i rodičů, mohly stavby probíhat za plného provozu.
ZŠ a MŠ rovněž pokračovala ve zlepšování vztahů s veřejností, mj. byla veřejnost pravidelně
informována o dění ve škole v Bolatickém zpravodaji, v žákovském školním časopise a na
internetových stránkách školy.
Škola spolupracovala velmi aktivně i s místními spolky a organizacemi, kterým např. pomáhala
při náboru dětí do oddílů těchto organizací.
Na činnost školy dohlíží Rada školy složená ze dvou zástupců pedagogů školy, ze dvou
zástupců rodičů a ze dvou zástupců obce Bolatice. Rada školy sleduje jak hospodaření školy,
tak i úroveň výchovně-vzdělávacího procesu.
Hospodaření školy v roce 2008
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2008 byly ve výši 23 339 673,82 Kč, celkové náklady pak
měla škola ve výši 23 263 604,68 Kč.
Výnosy školy tvoří příspěvek obce (3 682 000,- Kč), příspěvek státu (16 757 000,- Kč) a příjmy
z vlastní činnosti školy (2 900 673,82 Kč).
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 76 069,14Kč byl převeden do fondu rezerv
– 56 069,14 Kč a do fondu odměn – 20 000,- Kč.
6.8.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2008

Martin Fus

- dosáhl v roce 2008 výborných výsledků v karate v soutěži mužů KUMITE
Krajský přeborník v mužích (1. místo) KUMITE do 70 kg
3. místo v Národním poháru v Trutnově muži KUMITE
3. místo v Národním poháru v Ústí nad Labem
3. místo v GRAND PRIX mezinárodní soutěži v Ostravě
1. místo v GRAND PRIX – NORT BOHEMIA v družstvech – muži
KUMITE
1. místo XV. Mistrovství ČR – muži do 70 kg KUMITE
(Byl pozván na mezinárodní utkání Česko-Polsko v květnu 2008 ve Wroclavi
v Polsku a jejich družstvo zvítězilo).

Kateřina Kocurová – získaly v Chomutově titul mistryně ČR ve voltiži v družstvech.
Veronika Nováková Během roku se zúčastnily několika závodů v ČR a mezinárodních
závodů na Slovensku a v Rakousku. Jejich výborné výsledky jim
přinesly nominaci na Mistrovství Evropy juniorů, které se konalo
v Brně a kde vybojovaly 9. příčku.
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6.9.

Ocenění občané za dárcovství krve v roce 2008

Jaroslav Adamec, Bolatice-Borová udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za dovršení
počtu 40 bezpříspěvkových odběrů.
Petr Coufalík, Bolatice

udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za dovršení
počtu 40 bezpříspěvkových odběrů.

René Schimetzek, Bolatice

udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského za dovršení
počtu 40 bezpříspěvkových odběrů.

71

7. Ekonomické údaje o obci
7.1.
Hospodaření za rok 2008
7.1.1. Příjmy
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7.1.2. Vydání
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7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu
Obecního úřadu Bolatice za rok 2008
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

110 000,00

114 150,00

Splátky půjček

24 000,00

24 000,00

Zůstatek r. 2007

42 440,55

42 440,55

celkem Kč

176 440,35

180 590,55

Rozpočet

Skutečnost

Vydání:

Příspěvek na stravování
Schůzová činnost, kultura
a sport

32 000,00

30 609,00

15 000,00

14 881,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

28 000,00

27 800,00

Příspěvek na ošatné

30 000,00

30 000,00

Půjčky

10 000,00

0,00

Odměny a dary

15 000,00

12 494,00

Soc.výpomoc návratná

5 000,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

5 000,00

0,00

Ostatní - očkování

8 000,00

6 605,00

Rezerva

1 440,55

19,50

Příspěvek zaměst. na pojištění

27 000,00

24 200,00

Celkem Kč

176 440,55

146 608,50

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2008

33 982,05 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení za rok 2008
Počáteční stav k 1. 1. 2008

789 654,87 Kč

Půjčky občanům

-1 130 000,00 Kč

Půjčka OÚ - obnova BF obce

0,00 Kč

Poplatek za vedení účtu

-6 083,00 Kč

Splátky půjček od občanů

819 510,50 Kč

Splátky půjček od obce

224 126,80 Kč

Úroky

83 966,75 Kč

Převod do fondu dle vyhlášky-prodej bytu

3 500,00 Kč

Vrácení poplatků od občanů

2 205,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2008

786 880,92 Kč
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7.1.5. Získané dotace v roce 2008
Na volby (z MV ČR)
Dotace – VISK (knihovna) (z MK ČR)
Mzdy a vybavení pro SDH (z MSK)
Vesnice roku (z MSK)
Na vydání knihy Pán z Bolatice* (z MSK)
Doplatek ČOV Bolatice (ze SFŽP)
PD vodojem* (z MSK)
Celkem

60 000,00
69 000,00
179 900,00
250 000,00
88 078,00
1 928 320,00
68 677,00
2 643 975,00

* u dotací Pán z Bolatice a PD vodojem byly dotace již opravené dle skutečných nákladů
– rozdíly byly vráceny po vyúčtování akcí v roce 2008 zpět KÚ MSK

7.2.

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2008

a) Vodné a stočné do r. 2004
b) Komunální odpad
c) Vodné a stočné r. 2004
d) Místní poplatek-automaty
e)) Správní poplatky
f) Pokuty - stav.úřad
g) Komunální odpad
h) Poplatek ze psů
ch) Pokuty KPP
i) Nájemné
j) Nezaplacené faktury
k) Náklady řízení
l) Dohoda o úhr. za IS
celkem Kč
Pohledávky k 31. 12. 2008

nedoplatky
přeplatky
3 508,00
2 700,00
95 995,00,00
12 953,00
9 000,00
300,00
500,00
21 220,00
1 600,00
200,00
12 100,00
98 092,75
55,90
44 514,00
3 500,00
1 356 900,00
1 649 929,75

13 208,90

1 636 720,85 Kč

ad. a)
ad. b)
ad. c)
ad. d)
ad. e)
ad. f)
ad. g)

- jedná se o nedoplatky do roku r. 2004
- jedná se o nedoplatky za komunální odpad
- jedná se o nedoplatky vodné - stočné
- místní poplatek za automaty firmy RB Robot, dluží částku 9.000,- Kč
- poplatky vyměřené na konci roku
- pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
- většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku a nezaplacení poplatku v roce 2007
ad. h) - poplatky za psa za rok 2008
ad. ch) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. i) - poplatníci za nebytové prostory, úhrada v roce 2009
ad. j) - faktury vystavené na konci roku 2008
ad. k) - jedná se o čtyři občany
ad. l) - dle smluv, firmy mají splátkový kalendář do roku 2009
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7.3.

Úvěry obce Bolatice
Účel

Úvěr celkem
11.000.000,00
3.426.872,30
15.000.000,00
3.409.000,00
6.427.440,00
2.200.000,00
10.000.000,00

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

Začátek
úvěru
2001
2002
2004
2005
2006
1999
2005

Splatnost
2010
2010
2014
2008
2011
2009
2013

Čerpáno

2008
2020
472 142,00
*Nevyčerpaný úvěr (2008) = 14 527 858,- Kč, bude čerpán roce 2009 na dofinancování staveb
ZŠ, MŠ.
Výstavba v obci 2008

*15 000 000,00

Zůstatek
k 31. 12. 2008
3 200 000,00
846 872,30
10 000 032,00
uhrazeno
3 851 440,00
2 200 000,00
5 000 000,00

Zůstatek úvěrů celkem
Zůstatek půjček celkem

19 519 046,30 Kč
6 051 440,00 Kč

8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
TS jsou společností, jejímž 100% vlastníkem je obec Bolatice. Firma byla založena
27. 11. 2002 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
Přestože TS jsou společností, která má vykonávat práce především pro obec Bolatice, nabízí své
volné kapacity i jiným subjektům, občanům či obcím.
Např. v roce 2008 prováděly TS práce v obci Rohov (kanalizace, chodníky) v hodnotě díla přes
300.000,- Kč. V obci Bolatice realizovaly TS rekonstrukci bývalé sauny MŠ na novou učebnu,
parkoviště na ul. Krátká, parkoviště u hřiště, parkoviště u obchodního střediska, inženýrské sítě
v průmyslové zóně, inženýrské sítě pro 5 rodinných domků, inženýrské sítě pro nové bytové
domy, dále TS realizovaly rekonstrukci chodníků na řadovkách, na ul. Hlučínská a připravovaly
výstavbu nového chodníku na Borovou.
Kromě těchto staveb se TS věnovaly údržbě zeleně v obci, údržbě obecních budov, čistotě
místních chodníků a komunikací a také zabezpečovaly chod skládky na Borové.
Výnosy firmy v roce 2008 byly ve výši 14.212.884,35 Kč a náklady měla firma ve výši
14.202.293,07 Kč.
Čistý zisk TS za rok 2008 byl ve výši 10.491,28 Kč. Oproti roku 2007 byly výnosy vyšší
o 2.717.878,16 Kč (v roce 2007 11.495.006,19 Kč). Vyšší výnosy byly způsobeny především
nákupem materiálu pro rekonstrukci budovy MŠ a výstavbu chodníků a inženýrských sítí.
Z výsledků hospodaření firmy za rok 2008 lze vyčíst, že v roce 2008 zakoupily TS pro firmu
drobné nářadí za cca 62.000,- Kč, spotřeba pohonných hmot činila přes 300.000,- Kč (vozidla,
sekačky a pily), leasingy traktorů, sekačky a žacího ramene byl ve výši cca 530.000,- Kč,
mzdové náklady byly ve výši 4.260.000,- Kč, atd.
V roce 2008 získaly TS na zaměstnání nezaměstnaných evidovaných u ÚP dotaci ve výši
381.000,- Kč. TS měly v roce 2008 20 stalých zaměstnanců, z toho dva technicko-hospodářské
pracovníky (ředitel, ekonomka), 4 sezónní zaměstnance zaměstnané přes Úřad práce v Opavě (7
měsíců) a 8 brigádníků – studentů.

9. Možná strategie vývoje obce
Strategii vývoje obce určuje Strategický plán rozvoje obce Bolatice, který byl schválený
Zastupitelstvem obce Bolatice 14. 11. 2007. Tento plán vývoje obce je naplánován až do roku
2022, ale v průběhu let je možné tento plán doplnit či měnit na základě veřejného projednání
s občany a schválením zastupitelstvem.
V současné době má obec schválený i dílčí plán, tzv. Akční plán na léta 2008 – 2009.
Bližší informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny
na webových stránkách obce: www.bolatice.cz.
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2008
Rekonstrukce a oprava komunikací ul.Nová

Výstavba komunikace v průmyslové zóně
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Rekonstrukce ul. Nádražní
(za p. Michalcem)

(mezi p. Hluchníkem a p. Joškem)

(příjezd ke koupališti z ul. Nádražní)

Rekonstrukce ul. Ratibořská (příjezd k Ruždině)

Příjezdová komunikace k ČOV Borová
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Oprava ul. Hlavní (spojka mezi ul. Hlavní a Třešňová)

Infrastruktura ul. Nádražní pro 5 RD a ul. Družstevní pro nové bytové domy

Oprava chodníků ,,Na řadovkách“
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Oprava chodníku ul. Hlučínská (od ul. Družstevní k DOS)

Oprava chodníku ul. Opavská (kolem Lanexu)

Parkoviště u Jednoty na ul. Opavská
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Parkoviště ul. Krátká, Borová

Výměna oken v obecních budovách KD

Stará škola

DOS
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Hřiště FK

Oprava střechy na skanzenu

Nová horolezecká stěna

Dětské hřiště – skládka Borová
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Obecní ples

Masopust

Kácení máje

Vítání jara
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Vyhlášení vesnice roku MSK

Dožínky

Pochod za zdravím

Den strašidel
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