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1. Úvod
Od roku 1999 se pravidelně každý rok zpracovává „Výroční zpráva o činnosti obce“.
Tato zpráva zachycuje život v obci za uplynulý rok a může sloužit jako informace
o působení zastupitelstva obce, rady obce, obecního úřadu a také jako informace o výstavbě v obci
i o ekonomických ukazatelích obce.
V této zprávě je oproti minulým zprávám zachycen přehled hlavních událostí obce Bolatice
a jejich občanů v roce 2003 a v kapitole Ekonomické údaje o obci je uvedena i dluhová služba
obce. Rozšířená je rovněž „Spolupráce se svazky a sdruženími“ i některé další.
Ze zprávy rovněž vyplývá, že rok 2003 byl rokem velkých investičních akcí, rozpočet obce
dosáhl 80 milionů Kč a velkým pozitivem uplynulého roku je i účast zastupitelů na jednáních
zastupitelstva.

Mgr. Herbert Pavera
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2. Základní charakteristika obce
2.1. Název obce, sídlo, IČO:

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

2.2. Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
Ve dnech 1 . a 2. 11. 2002 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová (4 kandidáti) - KDU ČSL
2. Sdružení nezávislých (17 kandidátů) - SNK
3. Komunistická strana Čech a Moravy (7 kandidátů) - KSČM
2.2.1. Starosta obce:
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (46 let)
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byl 14. listopadu 2002 č. usnesení
2/1/ zvolen opět starostou obce Mgr. Herbert Pavera
2.2.2. Rada obce:
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 14. listopadu 2002č. usnesení
2/1 zvolení za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (neuvolněný)
- další členové rady

- Mgr. Herbert Pavera
- Karel Kupka
- Mgr. Dagmar Tielová
- Mgr. Josef Neuwirth
- Gerhard Václavík

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

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

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

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

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

-32.3. Další údaje o obci
2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce:
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na Velehradě. Součástí
obce Bolatice je osada Borová (dříve Heneberky), která byla založena 3. 6. 1786 svobodnými pány
Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena 15. listopadu 1893.
Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl na pomoc
Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen sv. Stanislavu,
polskému patronovi, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v roce 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 a ze staré zástavby se zachovalo jen několik typických domů a 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.

1.3.1.2. Současnost obce:
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně
smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 320
ha. Nejnižší místo v obci je na jihu v bývalé pískově u soutoku Černého potoka a potoka Opusty 240 m nad mořem. V obci žije v současné době 4 186 lidí (k 31. 12. 2003), je zde postaveno 1 051
domů z toho 10 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod a plynovod a
od roku 2002 všichni na veřejnou kanalizaci (včetně části Borové na ul. Okružní).
V Bolaticích se nachází nákupní středisko Jednoty, pošta, Česká spořitelna, zámek, kostel,
komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště, kulturní
dům, kino, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců,
zemědělské družstvo Opavice a. s., obhospodařující 627 ha polí, 16 soukromých zemědělců,
pekárna, 9 restaurací a hospod, 13 soukromých obchodů a řada drobných podnikatelů
podnikajících v oblasti autodopravy, dopravy aut, stolařství, kadeřnictví, čalounictví, kovářství,
instalatérství atd.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelnickém lese.
V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety).

-42.3.2. Obyvatelstvo:
K 31.12. 2003 měla obec Bolatice 4 186 obyvatel, což je o 22 více než v roce 2002 a o 21
více než v roce 2001 a o 41 více než v roce 2000.
Průměrný věk obyvatel obce je 39,36 let (v roce 2002 - 37,01 let), průměrný věk mužů
38,27 (v roce 2002 - 36,03), žen 40,42 (v roce 2002 - 37,95).
rok 2003
2 138 žen
683 mladších 16 let (344 dívek)
711 starších 60 let (420 žen)
- z toho 78 starších 80 let (57 žen)
- 3 starší 90 let (2 ženy)

rok 2002
2 126 žen
760 mladších 16 let (391 dívek)
654 starších 60 let (399 žen)
- z toho 54 starších 80 let (40 žen)
- 4 starší 90 let (3 ženy)

Bolatice

3 553 obyvatel
mužů 1 730
žen 1 803

průměrný věk je 37,11
průměrný věk je 36,05
průměrný věk je 38,13

Borová

653 obyvatel
mužů 318
žen 335

průměrný věk je 39,26
průměrný věk je 37,84
průměrný věk je 40,61

Z celkového počtu 4 186 obyvatel je asi 2 070 ekonomicko-aktivních obyvatel (cca 49,5 %).
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR. Obecní úřad neeviduje dvojí občanství
občanů.
V obci žije 15 cizinců (z toho 1 Slovenka, 2 Němci, 6 Poláků, 5 Ukrajinců a 1 Etiopka).
Tento údaj není ověřený, protože tito občané jsou evidováni jen u cizinecké policie.

2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2003
2.3.3.1. Celkový majetek obce je v hodnotě 227.910.156,20 Kč ( v roce 2002 - 199.436.025,30 Kč)
Budovy
84.248.585,88
Stavby (kanalizace, komunikace,...)
115.758.539,00
Stroje, zařízení
1.950.700,30
DHIM
4.794.528,50
Pozemky
15.658.083,00
Porosty
52 731,00
Rozestavěné stavby
4.815.453,00
Nehmotné investice (POV, projekty, studie)
631.535,60
(Budovy obce jsou pojištěny u Generali Pojišťovny a UNIQA)
2.3.3.2. Budovy v majetku obce
- Zámek Bolatice
- Kulturní dům Bolatice
- Budovy základní školy
- Budova školní jídelny
- Dvojdomek v areálu ZŠ
- Budovy mateřské školy

ul. Hlučínská 3
ul. Svobody 10
ul. Školní 9
ul. Luční
ul. Slunečná
ul. Luční 13

19.767.820,64
7.518.201,00
9.021.319,40
3.001.413,84
525.038,90
2.823.361,00

-5- Budovy mateřské školy Borová
- Hasičská zbrojnice Bolatice
- Hasičská zbrojnice Borová
- Turistická základna
- Autobusové čekárny
- Dům obchodu a služeb
- Budovy koupaliště
- Bytový dům
- Dům s pečovatelskou službou
- Zdravotní středisko
- Budova MTZ
- Plynofikace budov
- Dřevěná chata Ruždina
- Budovy hřišti FK

ul. Hlavní 45
ul. Souběžná 5
ul. Bělská 41
ul. Svobody 15
ul. Hlučínská 6
ul. Ke koupališti 21
ul. Družstevní 23
ul. Luční 17
ul. Opavská 1
ul. Ratibořská 14a
ul. Ratibořská
ul. Opavská

1.238.590,05
466.000,00
3.156.935,50
1.169.284,00
119.028,00
5.051.469,20
8.688.452,50
2.036.833,40
15.518.556,15
484.084,00
1.617.956,60
1.964.241,00
80.000,00
2.394.380,50

2.3.4. Podnikatelé v obci:
Největší podnik v obci je a.s. Lanex, Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců (z toho asi 500 přímo v
obci, 200 ve Vítkově, 100 v Kravařích. Lanex má své další pobočky v Polsku, na Slovensku a na
Ukrajině.
Významným podnikem, co se týká hospodaření s majetkem a zaměstnávání občanů, je
Opavice a.s. Bolatice, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, u které pracuje asi 90 lidí.
Další podnikatelské subjekty:
- Česká spořitelna, Pošta
- Jednota SD Opava
- Pekárna AZPEK
- DAJPP s.r.o. P. Musiol
- DK 1 - ing. D. Kozel
- Stavební spol. Milan Škrabala
- SaBon Bolatice
- Malhvo
- Autodoprava A. Duda
- CINE SERVIS J. Loskot
- Keramika M. Monsberger
- EN´- sys
- Zahradnictví Mazal
- APE - A. Pěcháček
- Kachlová kamna -S. Šimeček
- Lékárna "U zlaté rybky"
- Isotra
- Zámečnictví – J. Vehovský

- bankovnictví, služby
- má dvě provozovny v obci, nákupní středisko
v Bolaticích a obchod na Borové
- pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami,
prodej
- provaznická výroba
- stavební a projekční firma
- stavební firma
- prodejna s nábytkem
- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- autodoprava, dílny, garáže
-prodej montáž, servis filmové techniky,
elektrotechniky do kin
- výroba a prodej keramiky
- řídící systémy, výpočetní technika
- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře
- elektromontážní práce
- výroba krbů, kachlových kamen
- výdejna léků
- výroba žaluzií, garážových vrat
- zámečnická výroba

- dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, obuv, květena), kadeřnice, cestovní kancelář,
cukrárna, devět restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, kovářství,
autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků

-62.3.5. 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 „Sdružení obcí Hlučínska“ (SOH), které má 27 stálých členů
a 4 členy spolupracující( Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Malé Hoštice) od roku 1998.
Členský příspěvek je 1,50 Kč za člena.
Cílem sdružení je vzájemná spolupráce obcí, rozvíjení tradic Hlučínska, příprava
společných projektů, atd. Starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera vykonává funkci místopředsedy
SOH.
V roce 2003 se uskutečnilo devět jednání Rady SOH, které projednávalo na svých
jednáních přípravy programů Sněmů SOH, v prvním pololetí se zabývalo i přípravou
propagačních materiálů o Hlučínsku a loga Hlučínska, přípravou vzdělávacích seminářů pro
starosty, atd.V loňském roce se také konal Sněm SOH, a to celkem 5x. Sněm se zabýval mj.
schválením hospodaření SOH, ustanovením pětičlenného poradního kulturního orgánu – Kulturní
rady SOH, udělil památní medaili p. J. Závadskému a PhDr. E. Šefčíkovi, schválil logo Hlučínska,
pořádání poznávacího zájezdu starostů do obcí a měst Rakouska, Švýcarska a Itálie.
Sněm rovněž schválil vytvoření internetových stránek SOH a společný projekt SOH na splavnění.
řeky Opavy.
b) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
Dne 28. 11. 2001 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Bolatice do „Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska“ (SOMH), který čítá 17 členů.
Členský příspěvek je ve výši 1,0 Kč/občan.
Svazek byl vytvořen účelově, protože program EU Sapard poskytoval dotace pouze
regionům s počtem obyvatel do 50 000.
Cílem sdružení je společný rozvoj regionu a získávání dotací z EU. Starosta Bolatic Mgr.
Herbert Pavera je místopředsedou SOMH.
V roce 2003 se uskutečnilo jedno zasedání SOMH, které schválilo rozpočet Svazku a
starostové byli informování o projektech EU. Dále se uskutečnilo 2x jednání Rady SOMH.
c) Euroregion Silesia
Od prosince 1999 je obec členem Sdružení Euroregionu Silesia. Sdružení má asi 30 členů.
Členský příspěvek činí 2,- Kč/občan.
V roce 2003 se uskutečnila 2 jednání Valné hromady. Valná hromada mj. schválila
rozpočet Sdružení, přijetí nových členů, přípravu na dotační tituly Phare CBC a Inttereg III.
d) Svaz měst a obcí České republiky
Dne 10. 3. 2003 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Bolatice do Svazu měst a obcí ČR
(SMO). Členy svazu je téměř 3000 obcí a měst zastupujících 7 miliónů obyvatel.
Členský příspěvek činí 1,50 Kč/občan + paušální částku 1.000,- Kč.
Cílem sdružení je zastupovat zájmy obcí a měst vůči státu a pomáhat obcím při řešení
problémů.
V roce 2003 se uskutečnilo zasedání SMO pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, na kterém
se hovořilo o snahách státu omezit finanční samostatnost obcí, o poradenství pro obce,
energetickém auditu, civilní službě, atd.
Sněm SMO se konal ve dnech 29. – 30. 5. 2003 v Hradci Králové (obec Bolatice zastupovalo
město Opava).

-72.3.5.1.2. Spolupráce, kontakty s obcemi
a) Mezinárodní spolupráce:
1. Rudy – Polsko
- vzájemná spolupráce trvá již od roku 2000. V loňském roce
navštívili představitelé Rud Bolatice u příležitosti „Obecního plesu“ (7.2.), Dožínek (18.8.),
Výstavy podnikatelů a řemeslníků (19. – 21. 9.).
Zástupci obce Bolatice navštívili Rudy a Kuzniu Raciborskou 4. – 5. 6. v rámci propagace
vstupu do EU.
ZŠ Bolatice i v roce 2003 nadále rozvíjela kontakty se základní školou v Rudách a učitelé
společně připravili řadu programů pro děti (výměna dětí, ukázky studia, Den dětí, Školní ples,…)
SDH Bolatice pokračoval v tradici účasti na valných hromadách organizací, soutěží
dospělých či mládeže.
Ostatní spolky se do vzájemné spolupráce v roce 2003 nezapojily.
2. Linum – Německo – spolupráce s Linum se datuje od roku 2001. V roce 2003 navštívili
obec Bolatice představitelé fotbalistů, hasičů a obce v rámci slavnosti Kácení máje (30. 5. – 1. 6.).
Uskutečnilo se sportovní utkání starších hochů a hasiči si prohlédli hasičskou zbrojnici
v Bolaticích a krajské operační středisko hasičů v Ostravě. Zástupci Linum představili svoji obec i
podnikatele na výstavě podnikatelů a řemeslníků (19. – 21. 9.).
Zástupci obce Bolatice se zúčastnili 27. – 29. 6. slavnosti 125. výročí střeleckého klubu, na
kterém vystoupila i dechovka p. J.Langra. Kapela J. Langra se v Linum se zástupci obce zúčastnila
největšího festivalu v Linum „Čapí slavnosti“.
3. Doľany – Slovensko – oficiální spolupráce začala v roce 2003, o rok dříve již zástupci
Doľan (fotbalisté) navštívili Bolatice.
Doľany navštívili představitelé obce a fotbalisté ve dnech 5. - 7. 7., kdy poznávali nejen
okolí vesnice a samotnou vesnici, ale odehráli i přátelské fotbalové střetnutí (starší hoši i A-muži).
Zástupci Doľan představili svoji obec a podnikatele na výstavě podnikatelů a řemeslníků
(19. – 21. 9.).

2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
Po zániku Okresních úřadu přešla řada pravomocí na tzv. pověřené úřady, naše obec patří
k pověřenému úřadu Kravaře.
Spolupráce s tímto úřadem, který teprve od 1. 1. 2003 vznikl, byla více než dobrá.
Nejčastější spolupráce byla s odbory:
- stavebního a územního rozvoje

- životního prostředí
- regionální rozvoj

- změny Směrného územního plánu
- stavební povolení a kolaudace staveb
- koupaliště, vodovod, ČOV Borová
- ochrana památek (kaple Panny Marie)

Velmi dobrá byla i spolupráce starostů obcí spadajících pod pověřený úřad, v průběhu roku
se uskutečnilo několik porad starostů se zaměřením na povodňovou ochranu, krizové řízení,
financování školství, zařazování zaměstnanců do platových tříd, atd.

-82.3.5.3. S Městský úřadem v Hlučíně
Přestože obec je Bolatice nepatří pod pověřený úřad města Hlučín, zúčastňoval se starosta
obce v rámci setkávání starostů Svazku mikroregionu obcí Hlučínska (17 obcí) školících akcí na
Městském úřadě v Hlučíně.

2.3.5.4 S Krajským úřadem v Ostravě
Starosta obce členem komise pro národnostní menšiny a komise zabývající se
rozdělováním finančních prostředků v rámci programu obnovy venkova.
Spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě byla dobrá, kraj pravidelně a včas upozorňoval
obce na změny vyhlášek, zákonů, pořádal vzdělávací akce pro zaměstnance i starosty obcí. Rozdíl
mezi krajským a okresním úřadem je především v tom, že krajský úřad ještě nemá dlouhou
existenci a chová se více jako „úřad“. Na okresním úřadě úřednice více znali problematiku
jednotlivých obcí.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:
- Regionálního rozvoje
- program obnovy venkova
- strukturální fondy EU
- programy na pomoc Ostravskému regionu
- Finanční a majetkoprávní - účtová osnova
- Životní prostředí
- poplatkové hlášení o odpadní vodě

2.3.5.5. Ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo zemědělství –
Agentura Sapard Opava

- dotace EU – Sapard – rekonstrukce komunikací

- Ministerstvo pro místní rozvoj

- dotace na rekonstrukci koupaliště
- vyřizování dotace na průmyslovou zónu
- spolupráce při pořádání vzdělávacích akcí pro
starosty a podnikatele, informace o dotacích EU

- Státní fond životního prostředí

- dotace + půjčka na výstavbu kanalizace a ČOV
Borová

- Pozemkový úřad Opava

- pozemkové úpravy v obci – měly by se realizovat
v roce 2004 – 2005

- Pozemkový fond Opava

- převod státních pozemků. Bohužel fond nebyl
schopen se ani po několika měsících vyjádřit
k žádosti obce a převodu pozemků. Obec bude
urgovat převody v roce 2004.

-Ministerstvo životního prostředí

- vyúčtování dotace na hráze

- Ministerstvo financí ČR

- žádost o dotaci na tělocvičnu
- žádost o dotaci na rekonstrukci budov ZŠ

-9- Agentura pro regionální rozvoj
Ostrava

- zpracování žádosti o dotace z EU
- vzdělávání k přípravě žádostí o dotace EU

- Agentura ochrany přírody a krajiny - vyúčtování dotace na hráze, revitalizace potoka
Ostrava
Opusta
- pozemková úprava v katastru obce
- Úřad pro zastupování státu
Ostrava

- poradenství v oblasti vyhlášek

2.3.5.6. Spolupráce se svazky a sdruženími obcí
a) v rámci „Sdružení obcí Hlučínska“ (27 obcí) spolupracovala obec na vydání
propagačního materiálu o Hlučínsku a obec Bolatice podala za Hlučínsko v rámci programu
obnovy venkova projekt „Studijní cesta starostů Hlučínska“ do obcí Rakouska, Švýcarska, Itálie
(projekt by se měl realizovat v roce 2004).
b) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska (17 obcí) loni fungoval jen setrvačností (byl
vytvořen z velkého sdružení kvůli dotacím z programu Sapard – region musel mít méně než
50.000 obyvatel).Starostové tohoto svazku projednávali při jednáních společné problém,y a
vzájemně se informovali o dotačních titulech.
c) Euroregion Silesia se zaměřil na velké projekty a poradenství o dotačních titulech Phare
CBC. Společně s městy a obcemi Euroregionu se prezentoval na výstavě Regiontour v Brně.
d) Svaz měst a obcí pravidelně informoval obce o záměrech svazu.
2.3.6. Investiční a další výstavba v obci v roce 2003
Největším investičními akcemi obce Bolatice v roce 2003 byly
- Rekonstrukce koupaliště Bolatice
(kolaudace - prosinec 2003)
- Výstavba Kanalizace a ČOV Borová
(kolaudace a uvedení do zkušebního provozu - květen 2003)
- Rekonstrukce místních komunikací - K Hrázi, Jasanová, Javorová, Na Lánech
(kolaudace - říjen 2003)
Dalšími většími akcemi byly:
- Dokončení výstavby hráze č. VII u koupaliště
- Rekonstrukce místní komunikace ul. Krátká
- Rekonstrukce vodovodu Borová
- Rozšíření knihovny, výstavba nové ordinace lékaře
- Výstavba inženýrských sítí pro 4 RD za hřištěm
- Výstavba kanalizace na ul. Horní pro 18 RD
- Výstavba hřiště a oplocení v areálu FK
- Přeložka vysokého napětí v průmyslové zóně

(kolaudace - květen 2003)
(kolaudace - listopad 2003)
(kolaudace - prosinec 2003)
(kolaudace - červen 2003)
(kolaudace - červen 2003)
(kolaudace 2004)
(kolaudace 2004)
(kolaudace - prosinec 2003)

- 10 Další opravy, údržba:
- Opravy omítek stěn suterénu KD a betonových podlah (+ úklid prostor)
- Opravy omítek sklepů bytového domu na ul. Družstevní
- Oprava oplocení za budovou Jednoty
- Oprava oplocení na hřišti Maracana + výstavba zázemí (kolaudace -2004)
- Oprava kapličky Panny Marie na ul. Hlučínská
- Výstavba chodníku ul. Ratibořská
(kolaudace - 2004)
- Oprava a rozšíření VO na skládce Borová
- Výměna dlažeb vjezdů na ul. Nádražní
- Oprava překopů na místních komunikacích (Třešňová, Sadová, Příkopní, Bělská)
- Zateplení stropů v 4. NP bytového domu na ul. Družstevní a oprava schodiště
2.3.7. Výběrová řízení v roce 2003

a) Prodej pozemku na ul. Hlavní (Borová) parc. č. 2790
Přihlásily se tři zájemci o prodej pozemku
Rada obce dne 25. 2. 2003 na svém 8. jednání schválila:
Manželé Fojtíkovi, Hlavní 44, Borová
Manželé Brisučiakovi, Hlavní 43, Borová

b) Rekonstrukce koupaliště Bolatice
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
11.221.901,- Kč
12.090.297,- Kč

Komisí byla dne 11. 3. 2003 vybrána firma:
Unips Ostrava a. s., Pražákova 7, Ostrava
(S nejnižší nabídkou)

c) Rekonstrukce místních komunikací
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
4.278.533,- Kč
4.917.749,- Kč.

Komisí byla dne 29. 4. 2003 vybrána firma: Strabag a. s., Polánecká 827, Ostrava
Výběrové řízení bylo zrušeno

d) Pronájem nebytových prostor ve 2.NP zdravotního střediska - ordinace
ženského lékaře
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
Komise dne 29. 4. 2003 schválila:

MUDr. Renáta Kupkova, Bolatice
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e) Pronájem nebytových prostor v DOS - ordinace praktického lékaře
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce.
Komise dne 29. 4. 2003 schválila:

MUDr. Jana Rafajová,

f) Rekonstrukce místních komunikací - ul. Krátká (Borová)
Bylo osloveno:
Bylo přijato:

5 firem
5 nabídek do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

1.080.000,00 Kč
1.253.647,50 Kč

Komisí byla dne 27. 5. 2003 vybrána firma: Šafrán stavitel s. r. o., Ruská 57, Opava
(s nejnižší nabídkou)

g) Rekonstrukce místních komunikací - nové
Bylo osloveno:
Byly přijato:

5 firem
4 nabídky do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

4.278.533,- Kč
4.707.405,- Kč

Komisí byla dne 3. 7. 2003 vybrána:

Strabag, a. s. Polánecka 827, Ostrava
(s nejnižší nabídkou)

h) Infrastruktura průmyslová zóna Bolatice - u hřiště
Do veřejné obchodní soutěže se přihlásily 4 firmy
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

37.782.649,- Kč
41.860.888,- Kč

Výběrové řízení provedla firma RTS a. s., Lazaretní 13, Brno.
Komisi byla dne 9. 9. 2003 vybrána firma Tchas, a. s., 28. října 160/216, Ostrava
(s druhou nejnižší nabídkou)
Firma POHL a. s. Praha, která skončila v soutěži druhá se odvolala k Úřadu pro ochranu
veřejné soutěže. Definitivní rozhodnutí o vítězi soutěže bude v roce 2004 (únor – březen).

ch) Pronájem areálu koupaliště (budovy + pozemky), na ul. Ke koupališti, na parc.
č. 984/2, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 984/10.
Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce – firma AZPEK Bolatice, která však
z výběrového řízení před podpisem smlouvy odstoupila.
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i) Na přeložku vysokého napětí v průmyslové zóně Bolatice
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

861.721,40 Kč
890.936,20 Kč

Komisí byla dne 14. 10. 2003 vybrána firma:Albreko s. r. o., Jurečkova 2667, Opava
(s nejnižší nabídkou)

j) Kabelové vedení VO v průmyslové zóně Bolatice
Byly oloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

892.937,90 Kč
913.139,90 Kč

Komisí byla dne 14. 10. 2003 vybrána firma Albreko s. r. o., Jurečkova 2667, Opava
(s nejnižší nabídkou)

k) Infrastruktura pro 18 RD u hřiště na ul. Družstevní
Bylo osloveno:
Byly přijaty:

6 firem
4 nabídky do soutěže

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5.318.470,60 Kč
6.020.759,00 Kč

Komisí byla dne 11. 11. 2003 vybrána firma:Strabag a. s., Polánecka 827, Ostrava
(s nejnižší nabídkou)

2.3.8. Významné události roku 2003 v obci Bolatice
- schválení rozpočtu obce pro rok 2003
- vstup obce Bolatice do Svazu měst a obcí ČR
- nejstarší občanka Bolatic - narozeniny 95 let (Ž. Muschalková)
- Kácení máje - účast přes 1500 lidí
- Štafetový běh dětí ZŠ Bolatice - Rudy na podporu vstupu do EU
- Referendum o vstupu Č do EU
(v Bolaticích účast 57%, z toho 82% pro vstup do EU)
- zahájení provozu ČOV Borová
- Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2003
(ocenění místní knihovny)
- vysvěcení občana Bolatic na kněze - Bc. Pavel Moravec
- příchod nového kněze otce Jana, Mgr. Jan Vecheta

10. 3. 2003
březen 2003
14. 5. 2003
1. 6. 2003
5. 6. 2003
13. - 14. 6. 2003
červen 2003
19. 6. 2003
6. 7. 2003
9. 7. 2003

- 13 - invaze brouků Kvapníka plstnatého na ulicích Zahradní,
Horní, Nádražní (tisíce a tisíce brouků)
- rekonstrukce koupaliště Bolatice
- Výstava podnikatelů a řemeslníků s mezinárodní účastí
(Linum - Německo, Rudy - Polsko, Doľany - Slovensko)
- Sabina Liberdová a její partner Jakub Mazůch obsadili
6.místo na MS juniorů v latinsko-amerických tancích v Litvě
- zahájení výstavby Průmyslové zóny
- 300. výročí vysvěcení kostela sv. Stanislava
- schválení družby se slovenskou vesnicí Doľany
- převod budov FK do majetku obce

červenec - srpen 2003
srpen - prosinec 2003
19. - 21. 12. 2003
18. 10. 2003
listopad 2003
listopad 2003
prosinec 2003

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 jednání
Celkem se uskutečnilo v roce 2003 25 jednání, na kterých se projednalo více jak 470 bodů.
Účast na jednání:

Mgr. H. Pavera
K. Kupka
Mgr. D. Tielová
Mgr. J. Neuwirth
G. Václavík

25
24
25
21
23

(Počet členů na jednáních byl min. 4).
Důvod nepřítomnosti - nemoc, pracovní zaneprázdnění, dovolená
Hosty jednání RO byli:
- členové FV
- ing. Daniel Kozel
- ing. Pavel Bezděk
- Kristina Jochimová
ing. Pavel Bezděk
- Kristina Jochimová
PaedDr. Josef Drozd
- ing. Pavel Bezděk
- ing. Pavel Bezděk

- Pavel Koch
Helena Švagerová
- Členové ZO
- ing. Pavel Bezděk
- ing. Pavel Bezděk
- Pavel Koch
Tomáš Rataj
- Josef Zajíček
- ing. Pavel Bezděk

6. jednání RO dne 28. 1. 2003
7. jednání RO dne 11. 2. 2003
9. jednání RO dne 11. 3. 2003
10. jednání RO dne 25. 3. 2003

- projednání rozpočtu rok 2003
- projektová dokumentace ZŠ
- výběrové řízení
- pronájem bytu, TS

11. jednání RO dne 8. 4. 2003

- půjčky z FRB

12. jednání RO dne 29. 4. 2003
14. jednání RO dne 27. 5. 2003

- výběrové řízení
- výběrové řízení

15. jednání RO dne 10. 6. 2003

- technické služby

18. jednání RO dne 16. 7. 2003
22. jednání RO dne 16. 9. 2003
23. jednání RO dne 30. 9. 2003
28. jednání RO dne 9. 12. 2003

- pronájem koupaliště
- podm. výběrového řízení
- výběrové řízení
- budoucnost restaurace
Pod Kostelem
- rozšíření pekárny
- úpravy rozpočtu

28. jednání RO dne 9. 12. 2003
29. jednání RO dne 30. 12. 2003

- 14 3.1.2. Vybráno z jednání rady obce - RO schválila
č. usn. 20/5/k

- místnost obřadní síně na OÚ Bolatice (zámek) k obřadu uzavírání
manželství, sobotu jako den uzavírání manželství

č. usn. 25/6/m

- aby v nových podmínkách veřejných soutěží na stavby v obci byly
mj. podmínky:
a) celková výhodnost nabídky
- smluvní pokuty za prodlení v termínu předání díla
- smluvní pokuta za prodlení při odstraňování závad
- splatnost faktur
- délka záruky za jakost v měsících
b) výše nabídkové ceny
c) reference o firmě (prokázání kvalifikačních předpokladů)
- počet zaměstnanců včetně profesního složení
- materiální a technické vybavení firmy
- výše obratu v posledních třech letech, dosaženého stavební
činnosti
- pojištění uchazeče doložené pojistnou smlouvou
- reference a odborná způsobilost uchazeče
- certifikace systému jakostí dle norem řady ČSN ISO 9000
d) termín realizace díla

č. usn. 32/7/j

- používání soukromého vozidla starostovi obce, zástupci starosty,
zaměstnancům OÚ, popř. členům zastupitelstva obce při plnění úkolů
s tím, že vozidla budou využívána v nezbytně nutných případech. Jízdu
osobním autem smí povolit starosta obce, starostovi obce zástupce starosty

č. usn. 36/8/c

-Vnitřní směrnici společnosti č. TSB/01/03 Organizační řád a struktura
pro Technické služby Bolatice s. r. o. v předloženém znění s platností
od 1. 3. 2003

č. usn. 36/8/e

- nájemní smlouvu č. 00890 mezi obcí Bolatice a Opavici a. s. Bolatice na
pronájem obecních pozemků o ploše 30,2202 ha pro zemědělskou výrobu
na dobu určitou od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 za cenu 27.198,- Kč

č. usn. 43/9/e

- doporučení k pronajímání obecních bytů na ul. Družstevní č. 23, Bolatice:
- byty pronajímat pouze mladým lidem, manželům (párům)
- bezdětným
- jako tzv. startovací byty
- na dobu určitou max. 3 – 5 let
- Směrnici k provádění doplňkové činnosti na ZŠ Bolatice v předloženém
znění

č. usn. 43/9/j
č. usn. 49/10/c

- vyřazení předmětů postupné spotřeby dle předložených návrhů v celkové
hodnotě v kulturním domě 46.891,-Kč, v SDH Borová 24.358,80 Kč
a na koupališti 43.187,80 Kč

č. usn. 49/10/d

- Vnitřní směrnici společnosti Technické služby Bolatice, s. r. o.
TSB /02/03 „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

- 15 č. usn. 53/11/j

- přidělení obecního bytu č. 10 v obecním bytovém domě na ul. Družstevní
panu Marku Češkovi, Bolatice, ul. 1.máje na dobu tří let

č. usn. 55/12

- rada obce Bolatice po projednání ukládá starostovi obce projednat
možnosti napojení obce Bolatice v oblasti průmyslové zóny SmVaK a
zjistit výši nákladů na provedení stavby a popř. zjistit i možnost účasti
SmVaK na financování stavby

č. usn. 57/12/i

- smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou Tomáš Hájovský Gras servis,
Jasénky 5, Hlučín, kterou se firma zavazuje ukládat, zpracovávat a
likvidovat bioodpad z obce Bolatice

č. usn. 62/13/h

- společenskou akci obce Bolatice a Rud na podporu referenda o vstupu ČR
do EU ve dnech 4. a 5. června 2003 a schvaluje finanční a materiální
podporu této akce v nezbytné výši

č. usn. 76/17/g

- objednání úpravy pH ve vrtu pitné vody v ceně cca 50.000, Kč u firmy
Vodohospodářské technologie Brno

č. usn. 80/19/f

- pronájem komínu DOS firmě PODA s. r. o. pro umístnění přístupového
bodu na internet v obci na dobu dvou let s možností prodloužení nájmu.
Schvaluje nájmem pro první rok bezplatně a pro druhý rok minimálně
1.000, -Kč a s tím, že přístupový bod nesmí mít vliv na žádné další
elektronické zařízení, okolí ani občany. Dále schvaluje, aby na internet
připojovaný firmou PODA s. r. o. byl napojen OÚ, místní knihovna a
hasiči Bolatice

č. usn. 85/21/i

- požádat Pozemkový úřad Opava o provedení jednoduchých pozemkových
úprav v obci Bolatice v jižní části

č. usn. 87/22/m

- zaslání nesouhlasného stanoviska obce Bolatice k ukončení stavebního
a matričního úřadu v naši obci Parlamentu ČR a Ministerstvu vnitra ČR

č. usn. 90/23

- rada obce po projednání ukládá starostovi obce připravit s právníkem
smlouvu o pronájmu areálu koupaliště

č. usn. 94/24/k

- pověřit starostu obce jednat s dalšími možnými nájemci koupaliště
v případě, že firma AZPEK Bolatice odstoupí od svého záměru pronájmu
areálu koupaliště

č. usn. 96/25/i

- pronájem areálu koupaliště (budovy + pozemky) p. Mikulenkovi DUO,
IČ: 40324141, Záblatská 682/23, 713 00 Ostrava – Heřmanice na dobu
určitou od 1. 11. 2003 do 31. 12. 2004 a s nájmem ve výši 8.000,- Kč
měsíčně za období 11 – 12/2003 a 250.000,- Kč ročně z období 01 –
12/2004 s tím, že v případě vybudování přístavby kuchyně a úprav
rozvodů vody a elektřiny na kaskády bude nájemné za rok 2004
ve výši 300.000,- Kč

č. usn. 98/26/f

- Směrnici k inventarizaci majetku obce Bolatice v roce 2003 k 30. 11. 2003

- 16 č. usn. 103/28/h

- za předsedkyni komise pro občanské záležitosti od 1. 1. 2004
paní J. Mlýnkovou a za členku komise pro občanské záležitosti
paní A. Böhmovou

č. usn. 105/29

- rada obce po projednání ukládá paní E. Vitáskové provést opravu
inventárních seznamů (výmaz vyřazených věcí) do 31. 1. 2004

č. usn. 107/29/k

ceny za pronájem hrobového místa včetně služeb od 1. 1. 2004
Jednohrob (původní) 547,00 Kč
(115,00 Kč pronájem + 432,00 Kč
služby)
Jednohrob (nový)
684,00 Kč
(114,00 Kč pronájem + 540,00 Kč)
Dvojhrob
1300,00 Kč
(273,60 Kč pronájem + 1026,00 Kč)
Hrob k uložení urny 360,00 Kč
( 60,00 Kč pronájem + 300,00 Kč)
Dětský hrob
180,00 Kč
( 30,00 Kč pronájem + 150,00 Kč)

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
V roce 2003 se uskutečnilo 6 jednání ZO a dvě pracovní schůzky (1 jako rozšířená rada), na
kterých se projednalo více jak 135 bodů
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Dagmar Tielová
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

6
6
6
6
5
6
5
6
6

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

6
6
6
5
6
6
6
5

Účast na pracovních jednáních
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Dagmar Tielová
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

2
1
1
2
2
2
2
1
0

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

2
2
0
1
2
2
2
2

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, služební cesty, pracovní jednání
Hosty na zasedání ZO byli:
- Ing. Miroslav Krajíček, poslanec Parlamentu ČR
- JUDr. Pavel Juchelka - prodej pozemku pro elektrárnu

3. zasedání ZO dne 10. 3. 2003
4. zasedání ZO dne 23. 4. 2003
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č. usn. 7/3/d

- hospodaření obce za rok 2002 s příjmy ve výši 65.637.920,26 Kč
a s výdaji ve výši 61.965.551,46 Kč

č. usn. 7/3/e

- rozpočet obce na rok 2003 s příjmy ve výši 56.179.369,- Kč a výdaji
¨ ve výši 56.179.369,- Kč (včetně návrhu sociálního fondu na rok 2003)

č. usn. 7/3/k

- vstup obce Bolatice do Svazu měst a obcí ČR

č. usn. 7/3/n

- bezúplatný převod nemovitostí parc. č. 2755/1 a 2755/2 z majetku FK
Bolatice do majetku obce Bolatice v termínu nejpozději do 31. 12. 2003 a
zároveň schvaluje provedení odhadu ceny nemovitostí

č. usn. 10/4/e

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej a nákup části pozemku
parc. č. 2756/4 o výměře 20 tis. m2 za cenu 140,-Kč/m2 kupujícímu D T
Stavby, s. r. o., IČ: 26783174, Kozmice

č. usn. 15/5/č

- závěrečný účet obce Bolatice za rok 2002 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

č. usn. 15/5/ť

- pořízení změny č. 4 SÚP obce Bolatice, která bude řešit zařazení kruhové
křižovatky na okresních silnicích v obci z výhledového do návrhového
období, přeložení vedení VN na Borové – skládce mimo plochu sportu a
zařazení průmyslové zóny s rušivým i nerušivým provozem na pozemku
parc. č. 283/152 o ploše cca 2 ha (U Výhody)

č. usn. 15/5/x

- finanční příspěvek obci Sloup na odstranění škod po povodní
ve výši 10.000,- Kč

č. usn. 18/6/e

- přijetí krátkodobého úvěru u ČS a. s. Opava ve výši 3,2 mil. Kč
na dofinancování rekonstrukce koupaliště s tím, že obec uhradí půjčku
nejpozději do 31. 12. 2004 s možností i dřívějšího splacení bez sankcí
vůči obci

č. usn. 21/7/c

- aby součástí změny č. 4 SÚP obce Bolatice byl i přivaděč pitné vody
od zdrojů SmVaK pro průmyslovou zónu u hřiště i pro obec

č. usn. 21/7/ch

- spolupráci obce Bolatice se slovenskou vesnici Doľany v oblasti mládeže,
turistiky, sportu, kultury, vzájemného rozvoje a v dalších oblastech

č. usn. 21/7/j

- poskytování pečovatelské služby v obci z finančních prostředků
obce Bolatice od 1. 1. 2004

č. usn. 26/8/e

- přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. Opava
ve výši 2.000.000,-kč pro rok 2004 a jeho ručení běžnými příjmy
obce Bolatice

č. usn. 26/8/ch

- OZV č. 1/2003 o místních poplatcích v předloženém znění s účinnosti
od 14. 1. 2004

- 18 3.3. Z jednání výborů a komisí:
U Zastupitelstva a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí:
3.3.1. Finanční výbor
Předseda:
Členové:

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

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE FINANČNÍ:
Rozsah působnosti: - rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý,
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu (doporučuje se
nejméně 1x čtvrtletně),
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 ke zprávě z tohoto auditu,
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce,
f) Zabezpečuje informovanost občanů (7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva)
o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální využívání
a rozvoj majetku ve vlastnictví obce,
h) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy na poplatcích,
o nichž rozhoduje obec,
ch) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo dlouhodobě
úrokové výhodnější vklady.
V loňském roce se uskutečnilo celkem šest jednání FV. Na prvních dvou jednáních se
zabýval výsledky hospodaření roku 2002 a přípravou rozpočtu pro rok 2003.
Na 3. jednání
Na 4. jednání
Na 5. jednání
Na 6.- jednání

- se zabýval úpravou rozpočtu, žádosti FK o příspěvek, pronájmem KD a
hospodařením TS za 1 - 6/2003.
- se zabýval mj. činností TS a jejich hospodaření.
- projednával pronájem koupaliště a úpravu rozpočtu obce.
- projednával úpravy rozpočtu.

- 19 3.3.2. Kontrolní výbor
Předseda:
Členové:

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

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE KONTROLNÍ:
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
V roce 2003 se uskutečnilo celkem šest jednání KV.
- členové KV připravili plán práce KV a probírali připomínky občanů.
- KV navštívil prostory Technických služeb a informoval se o funkčnosti
DPS.
Na 3. jednání
- byli členové KV informování o zadluženosti obce a vyjádřili stanovisko
k elektrárně na biomasu
Na 4. jednání
- byli členové KV seznámeni s Kontrolním řádem obce.
Na 5. jednání
- se KV zabýval využitím příspěvků u organizací a zabýval se i přípravou
plánu práce na rok 2004. Členové rovněž diskutovali o rekonstrukci
koupaliště.
A tomuto posledním tématu se věnovali i na 6. jednání.
Na 1. jednání
Na 2. jednání

3.3.3. Osadní výbor
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Eliška Hřibková
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Vilém Kerlín

- 20 Osadní výbor uskutečnil v roce 2003 celkem sedm jednání.
Na jednáních OV byli členové seznámení s náplní práce OV a s návrhem rozpočtu obce i osady.
Členové OV schválili rovněž plán akcí v roce 2003 a odsouhlasili i zajištění nákupu nového zvonu.
Na 2. a 3. jednání
Na 4. jednání
Na 5. jednání
Na 6. a 7. jednání

- se OV zabýval organizací akcí na Borové a brigádami.
- mj. projednávali přípravu účasti na setkání Borových.
- řešili členové OV prašnost na ulicích, opravu točny, atd.
- projednával OV objednání zvonu a akce na Borové.

3.3.4. Komise přestupková
Předseda:
Členové:

JUDr. Mario Hartmann
MUDr. Jiří Andreas
Josef Tiemel
Šárka Košútková

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti: - řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn
a doplňků
Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Komise zasedala v roce 2003 celkem 12x a projednala 37 přestupků, příkazem o uložení sankce
rozhodla v 18 případech a u 10 případů rozhodla v blokovém řízení.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 19 případech, nevymožených zůstalo
9 pokut.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

3.3.5. Komise sociální a zdravotní
Předseda:
Členové:

NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:
Rozsah působnosti: - sociální péče o občany
- preventivní působení na občany

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

- 21 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
Komise se sešla v roce 2003 celkem 5x.
Na svých zasedáních projednávali především sociální problematikou v obci, nevhodné
chování některých občanů, alkoholismus. Komise rovněž mapovala osamělé občanky a občany v
obci, kteří by mohli potřebovat pomoc materiální nebo i morální, popř. radu psychologa.
Spolupráci se zaměstnanci OÚ hodnotí velmi kladně.

3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Jarmila Mlýnková
Jan Kupka
Karel Ostárek
Ingrid Nováková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Rozsah působnosti: - kulturní a společenská činnost
Náplň činnosti:
a) Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti,
b) Navrhuje odměny pro jubilanty a nově narozené občany obce a navštěvuje tyto občany,
c) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Komise se setkala v roce 2003 celkem 4x.
Na 1. jednání komise připravila plán práce a akcí, rozdělní návštěv u občanů slavících
výročí. I na dalších jednáních se členové komise ve spolupráci se zaměstnankyni OÚ G. Bočkovou
zabývali přípravami akcí pro občany.
K 31. 12. 2003 ukončila činnost předsedkyně i členka komise Bc. Kristina Adamcová,
která stála v čele komise pět let a zasloužila se o rozšíření kulturního života v obci.
Novou předsedkyní byla zvolena paní Jarmila Mlýnková a novou členkou paní Alena Böhmová.
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Veronika Slivková
Tomáš Rataj
Marek Kučera
Kamil Lasák
Zdeněk Kovář
Petr Mikulčák
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Na 1. jednání
- se členové komise zabývali náplní práce komise a připomínkami mladých
občanů z minulých let.
Na 2. jednání
- dohodli členové komise uspořádání preventivní akce pro rodiče a veřejnost
(nebezpečí drog, problémy mladých, propagace zdravého životního stylu,
atd.), diskotéky pro mladé spoluobčany s propagací sportu a zdravého
životního stylu.
Na 3. jednání
- komise zhodnotila průběh akcí pro veřejnost, projednala další návrhy pro
práci komise a rozhodla o oslovení mladých a setkání s nimi pro zjištění
názorů.
Na 4. jednání
- komise projednala připomínky mladých, zpracovala plán práce pro rok
2003 a rozhodli o větší informovanosti mladých prostřednictvím obecního
zpravodaje.

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 - neuvolněný pro výkon funkce
- pracovníci OÚ v počtu 9 (1-sekretariát, 1- zemědělská a majetkoprávní agenda, kultura,
1 - matrika, 1 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka, mzdová účetní,
2 - stavební úřad, 1 - uklizečka).
Dále u OÚ v roce 2003 pracovalo pět občanů na civilní službě (v průběhu roku se jich
vystřídalo 7, Na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo 51 osob (volby, stavební
dozor, právní poradenství, atd).
4.1.2. Řízení práce:
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu,
občanské průkazy, pasy,...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba, ústavní
péče)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková
Milada Bortlíková

- ekonom, účetní
Zástup za paní M. Bortlíkovou zajišťovala paní J. Gratzová.

Kateřina Mrovcová

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy OZ a OR, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a zástupce starosty
Zástup za paní K. Mrovcovou zajišťuje paní M. Bortlíková.
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- referentka OÚ - hospodářka
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci
Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.

Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce
Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní E. Vitásková, paní M.
Bochňáková (v oblasti kultury).

ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
Zástup za pana ing. Selingra zajišťuje pan Petr Ricka.
Petr Ricka

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především občanů)
Zástup za pana P. Ricku zajišťuje pan ing. M. Selingr.-

4.2. Údaje o zaměstnancích
4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení:
Jméno

Kvalifikace

Platové zařazení
Třída/Stupeň

Gabriela Bočková

ÚSO

8/7

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/9

Milada Bortlíková

ÚSO

10/12

Janetta Gratzová

ÚSO

8/7 na MD

Petr Ricka

ÚSO

9/9

Ing. Miroslav Selingr

VŠ

10/11

Eliška Vitásková

ÚSO

8/11

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/10

Kateřina Mrovcová

ÚSO

7/2

Lenka Jiříková

vyučena - prodavačka

2/7
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Eva Hanzlíková
18. 6. 2003
(Opava)
1. 12. 2003
(Opava)
Marcela Bochňáková -

27. 2. 2003
(MěÚ Kravaře)
29. 5. 2003
(MěÚ Kravaře)
23. 10. 2003
(MěÚ Kravaře)
11. 12. 2003
(MěÚ Kravaře)
18. 11. 2003

- Porada knihovnic
- Porada knihovnic

- Porada matrikářek
- Porada matrikářek
- Porada matrikářek
- Porada matrikářek
- Seminář k evidenci obyvatel

Mgr. Herbert Pavera

20. 3. 2003
- společné projekty obci Hlučínska - možnost
(OÚ Bolatice)
získání dotací ze státních fondů EU.
24. 4. 2003
- školení pro posuzovatele projektů
(Magistrát m. Ostrava) Phare CBC
17. - 18. 9. 2003
- Jak získat finanční prostředky z dotačních
(Rožnov p. Radh.)
programů EU
9. - 10. 10. 2003
- role Pozemkového úřadu při pozemkových
(Bolatice)
úpravách, dotace EU (SROP, SOP)
4. 11. 2003
- Rozvoj ČR po vstupu do EU, fondy EU
(Černá louka-Ostrava)
25. 11. 2003
- Strukturální fondy EU
(Kr. úřad Ostrava)
16. 12. 2003
- Seminář - Veřejné soutěže podle nového
(Dům dětí - Ostrava) zákona

Eliška Vitásková

16. 5. 2003
(Ostrava)
10. 12. 2003
(Ostrava)

- Konzultační jednání - aplikace zákona
312/2002 Sb.
- Platební předpisy 2003

Gabriela Bočková

13. 2. 2003
4. 3. 2003
1. 4. 2003
18. 11. 2003

- Obsluha počítače
- Přestupkové právo
- Vydávání správních rozhodnutí
- Webové stránky Hlučínska

Milada Bortlíková

3x
(Kr. úřad Ostrava)
3x
(MěÚ Kravaře)

- Konzultační dny s účetními prac. obcí

18. 3. 2003
8. 4. 2003
19. - 20. 6. 2003
10. 7. 2003
11. 9. 2003

Seminář - stavební zákon
Seminář - stavební zákon
Seminář - stavební zákon
Školení stavebních úřadů
Školení k připravovaným zákonům

Ing. Miroslav Selingr

- Konzultační dny s účetními prac. obcí
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18. 3. 2003
8. 4. 2003
19. - 20. 6. 2003
10. 7. 2003
11. 9. 2003

Seminář - stavební zákon
Seminář - stavební zákon
Seminář - stavební zákon
Školení stavebních úřadů
Školení k připravovaným zákonům

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2003 (2002):
Průměrná hrubá mzda "stálého" zaměstnance OÚ činí 16.610,- Kč (15.980,- Kč).
4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
r. 2003
44

r. 2002
27

r. 2001
46

Uzavřená manželství:
- v Bolaticích - civilních
- církevních
- mimo obec

13
4
9
20

11
5
6
19

17
6
11
20

Úmrtí občanů:

28

42

36

Vydané druhopisy matričních dokladů:
(tzn. opisy rodných, oddacích a úmrtních listů)

35

66

64

Ověřeno podpisů na listinách:
Ověřeno opisů listin:
Žádosti o výpis z rejstříku trestů:
Žádosti o státní občanství ČR
Žádosti o vydání občanského průkazu:
Žádosti o vydání cestovního pasu:
Žádost o zapsání dítěte do cestovního pasu:
Žádosti o vydání cestovní přílohy:
Potvrzení o občanském průkazu:
Poskytnuté údaje z informačního systému
Posudky, zprávy o pověsti a pobytu:
Přihlášeno osob:
Odhlášeno osob:

934
1203
166
44
394
242
17
16
64
15
83
48
40

701
1181
121
324
141
18
11
44
25
68
56
43

838
832
114
344
165
13
2
57
53
45

Narození dětí:

Počet obyvatel k 31. 12. 1999
Počet obyvatel k 31. 12. 2000
Počet obyvatel k 31. 12. 2001
Počet obyvatel k 31. 12. 2002
Počet obyvatel k 31. 12. 2003

4 146
4 147
4 165
4 164
4186

Bolatice

Borová

3 516
3 533

648
653

Marcela Bochňáková
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Počet knih celkem:
Naučná literatura po dospělé:
Krásná literatura po dospělé:
Naučná literatura pro děti:
Krásná literatura pro děti:

r. 2003
15 597
3 978
5 964
1 078
4 577

r. 2002
17 277
4 528
6 571
1 346
4 832

r. 2001
16 647
4 324
6 337
1 313
4 673

Počet čtenářů:
z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků:

514
219
5 633

582
270
4 262

590
280
4 982

26 462

33 109

32 213

Počet výpůjček celkem:

Eva Hanzlíková

4. 3. 3. Stavební úřad
1) Ohlášení drobných staveb celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

2003
146
107
39

2002
113
82
31

2001
101
68
33

2) Územní rozhodnutí územní celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

82
62
20

52
33
19

34
20
14

3) Stavební povolení celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

76
52
24

75
50
25

93
56
37

4) Kolaudační rozhodnutí celkem
- z toho k.ú. Bolatice
- ostatní

75
46
29

73
43
30

83
40
43

5) Rozhodnutí o změně rozes. stav. celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

20
12
8

16
5
11

26
11
15

6) Rozhodnutí o změně úč. užívání celkem
- z toho k.ú. Bolatice
- ostatní

7
4
3

5
3
2

6
4
2

7) Rozhodnutí o odstranění stavby celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

5
3
2

6
3
3

11
6
5

8) Pasport stavby celkem
- toho k. ú. Bolatice
- ostatní

7
1
6

4
4
0

6
3
3
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9) Ostatní rozhodnutí celkem
- z toho k ú. Bolatice
- ostatní

11
5
6

9
7
2

12
12
0

10) Ostatní sdělení
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

3
2
1

16
9
7

-

11) Stížnosti
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

4
2
2

13
4
9

9
3
6

12) Žádost o informaci
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

2
1
1

1
0
1

-

13) Silniční rozhodnutí
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

55
50
5

14
14
0

-

14) Rozhodnutí o přestupku celkem
- z toho k. ú. Bolatice
- ostatní

0
0
0

3
1
2

6
1
5

231

135

15) Ostatní došlá pošta celkem

148

Celková rekapitulace:
a) Rozhodnutí celkem
493
400
392
- z toho k. ú. Bolatice
347
258
224
- ostatní obce
146
142
168
b) Ostatní podání celkem
231
135
148
---------------------------------------------------------------------------------------------PODÁNÍ CELKEM
724
535
540

Ing. Miroslav Selingr

4.3.4. Podatelna
r. 2003
r. 2002
r. 2001
Došlá pošta
(žádostí, sdělení)
1087
1106
876
Vydaná pošta
(žádostí, objednávky, sdělení, vyjádření)
352
402
365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
1439
1508
1241

Kateřina Mrovcová

- 284.3.5. Přestupky
Komise zasedala v roce 2003 celkem 12x a projednala 37 přestupků. Příkazem o uložení
sankce rozhodla v 18 případech a u 10 případů rozhodla v blokovém řízení.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 19 případech, nevymožených zůstalo
9 pokut.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

Přestupky
- vyřízeno
- uložení pokuty včetně blokové
- projednání bez uložení opatření
- uložení napomenutí
- zastavení řízení
- návrhový přestupek
- odložení věci

r. 2003
33
28
0
1
5
0
2

r. 2002
24
18
1
1
2
1
1

r. 2001
18
16
0
0
0
0
2

Přestupky byly vyřízeny
- 28 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 19.200,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise nebylo projednáno.
Stížnosti
V roce 2003 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2002 - 0

4.3.6. Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky spolkům, organizacím,
místním podnikatelům. V naší obci se uskutečnily všechny již tradiční akce, např. obecní ples,
vítání jara, odpust, dožínky, koncerty dechové hudby, Den strašidel, ale i nově Vesnická zabíjačka,
Koledy ve skanzenu.

Kulturní pořady
- zájezdy do divadel
- koncerty dechové hudby
- akce pro seniory
- akce pro veřejnost

r. 2003
7
4
2
23

r. 2002
4
4
2
23

r. 2001
5
4
2
20

Gabriela Bočková
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V uplynulém roce 2003 nedošlo opětovně v úseku působnosti vašeho obecního úřadu
k žádným podstatným změnám. Počet a rozložení větších podniků a sídel služeb obyvatelstvu se
rovněž nezměnil. Zabezpečení těchto objektů je již na dobré úrovni, ale stále se odvíjí především
od možnosti majitelů.
Na úseku trestné činnosti je z níže uvedené tabulky zřetelné, že došlo k podstatnému
vzájemnému přesunu počtu spáchaných trestných činů a přestupků. Rovněž u řidičů pod vlivem
alkoholu je zaznamenán nárůst. U trestných činů se jedná o výrazně nejnižší počet skutků za
posledních sedm let.
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Trestné činy
36
49
31
31
25
26
13

Přestupky
25
28
17
25
10
13
29

Řidiči pod vlivem alkoholu
2
4
2
2
4
3
6

Za rok 2003 bylo ve Vaší obci spácháno celkem 13 trestných činů a způsobená škoda touto
trestnou činností činí 102.300,- Kč. Z těchto trestných činů se podařilo objasnit 11 případů, což je
84,6 % úspěšnost. Pouze ve dvou případech nebyl pachatel občan vaší obce. Dále zdejší OO PČR
šetřilo ve Vaší obci jednu sebevraždu a jedno náhlé úmrtí. U obou případů nebylo zjištěno cizí
zavinění.
Skladba spáchaných trestných činů za rok 2003
Majetkové trestné činy
- 1 případ vloupání do vozidla, neobjasněn
- 1¨případ krádeže vloupáním do rodinného domu, objasněn
- 1 případ podvodu, objasněn
- 2 případy krádeže motorových vozidel,objasněny
- 2 případy krádeže jízdních kol, objasněny
- 2 případy krádeže prosté, objasněn jeden
- 1 případ neoprávněného držení platební karty, objasněn
Trestné činy obecně nebezpečné
- 1 případ nedovoleného ozbrojování objasněn
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
- 1 případ maření výkonu úřadního rozhodnutí, objasněn

- 30 Trestné činy proti rodině a mládeží
- 1 případ zanedbání povinné výživy, objasněn
Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2003 spácháno celkem 29 skutků a způsobená
škoda těmito přestupky činí 42.500,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem 20 skutků,
což činí 68,9% úspěšnost. Pachatelé těchto přestupků byli ve většině případů občané Vaší obce. Při
řízení vozidla po předchozím požití alkoholického nápoje bylo zjištěno 6 řidičů.
Skladba spáchaných přestupků v roce 2003
- 6 přestupků proti občanskému soužití, objasněny všechny
- 14 přestupků proti majetku, objasněno pět
- 3 přestupky proti veřejnému pořádku, objasněny
- 6 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (řidiči pod
vlivem alkoholu), objasněny
Tak jako v uplynulých letech je v obci průběžně prováděn dohled nad bezpečností a
plynulostí silničního provozu, který byl zaměřen zejména na opakující se problém rychlé jízdy
motocyklů v obci a parkování vozidel v pěší zóně a místech zákazu stání. I v loňském roce bylo
v obci provedeno několik kontrol zaměřených na nesprávné parkování vozidel, při kterých bylo
řidičům uloženo několik blokových pokut. Ovšem ani tyto již zveřejněné akce nepřiměli některé
řidiče k tomu, aby zcela respektovali zákon o provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto
důvodu bude i nadále v těchto akcích pokračováno a při řešení případů porušování tohoto zákona
bude využíváno maximálních sankcí.
Při dohledu nad veřejným pořádkem a ochraně majetku je v obci stále věnována zvýšená
pozornost místům, kde se schází mládež a místům, kde probíhají společenské akce. Tato místa jsou
průběžně tipována ve spolupráci s pracovníky Vašeho úřadu a to zejména s panem starostou a dále
se zodpovědnými pracovníky areálů a objektů, kde se tato místa nachází.
Spolupráce mezi vaším obecním úřadem a zdejším Obvodním oddělením Policie ČR je i
nadále zajišťována územně zodpovědnými policejními inspektory praporčíkem Milošem Paludou,
praporčíkem Liborem Gratzou a vedoucím oddělení majorem Ladislavem Ryglem.

5. Kontroly a závěry kontrol
5. 1. Kontrola použití účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2000 na akci
„Koupaliště - správní budova, půdní vestavba“.
Dne 12. 5. 2003 provedli pracovnice Finančního úřadu v Opavě kontrolu použití účelové dotace
poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2000 na akci „Koupaliště - správní budova, půdní
vestavba“.
Závěr kontroly:
Bylo zjištěno nesprávné použití, které spočívá v nedodržení termínu vydání
kolaudačního rozhodnutí, byl vydán platební výměr 2.989 tis. Kč (ze zákona
ani z protokolu o státní dotaci není zřejmé, že kolaudace byla nutná!). Bylo
požádáno o prominutí a doposud není vyřízeno.
5.2. Kontrola oprávněnosti použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
Dne 12. 5. 2003 provedli pracovnice Finančního úřadu v Opavě kontrolu oprávněnosti použití
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
Závěr kontroly:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky
5.3. Záznam o provedené kontrole kulturních akcí s užitím hudební produkce v obci Bolatice.
Dne 23. 7. 2003 provedli pracovníci OSA Hranice na Moravě kontrolu kulturních akcí s užitím
hudební produkce v obci Bolatice.
Závěr kontroly:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky
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Dne 30. 9. 2003 provedli pracovnice Finančního úřadu v Opavě kontrolu použití prostředku ze
státního rozpočtu z „Programu péče o krajinu v roce 2000“.
Závěr kontroly:
Odvod 6.508,- Kč zpět do státního rozpočtu z důvodu nedodržení
stanoveného procenta vlastních prostředků - FÚ nebylo uznáno použití
materiálu ze skladu (pletiva nekoupeného v roce 1999).
5.5. Kontrolně metodická dohlídka na úseku matriky
Dne 16. 10. 2003 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolně metodickou dohlídku
na úseku matriky.
Závěr kontroly :
Dohlídka byla provedena v rámci plánu kontrol v územním obvodu obce
s rozšířenou působnosti ve smyslu zákona č. 301/2000 Sb. Byla zaměřena na
vedení matriční agendy, matričních knih, vystavování prvopisů i druhopisů
matričních dokladů, vedení evidence rejstříku trestů.
Provedenou dohlídkou nebyly zjištěny závady.
5.6. Kontrolní dohlídka vedení spisové služby a spisovny Obecního úřadu v Bolaticích
Dne 7. 11. 2003 provedla pracovnice Státního okresního archívu v Opavě kontrolní dohlídky
vedení spisové služby a spisovny Obecního úřadu v Bolaticích.
Závěr kontroly:
Došla korespondence je opatřována razítkem, které odpovídá instrukci MV
ČR č. 1/92 a spisové službě. Korespondence je zapisována do podacího
deníku, ale ten neodpovídá instrukci MV. Dále z kontroly vyplynuly úkoly:
zakoupit podací deník, do spisovny předávat písemnosti na základě
předávacích soupisů, vést evidenci v archivní knize SEVT, prošlé
písemnosti navrhnout na skartaci.
5.7. Daňová kontrola - použití investiční dotace ze státního rozpočtu v letech 2000 - 2002 na akci
„Suchá nádrž Bolatice“
Dne 14. 11. 2003 provedly pracovnice Finančního úřadu v Opavě daňovou kontrolu - použití
investiční dotace ze státního rozpočtu v letech 2000 - 2002 na akci „Suchá nádrž Bolatice“.
Obec má k dispozici pouze protokol o ústním jednání, ve kterém jsou popisovány dotace, výběrová
řízení, kultury, atd. Závěrečný protokol z kontroly nemá obec prozatím k dispozici (kontrolorka
byla dlouhodobě nemocná).
5.8. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného.
Dne 28. 11. 2003 byla provedena pracovnici Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrola plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností.
Závěr kontroly:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
5.9. Kontrolně metodická dohlídka - cestovní doklady
Dne 2. 12. 2003 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolně metodickou dohlídku
na cestovní doklady.
Závěr kontroly:
Dohlídka byla zaměřena na kontrolu postupu při přebírání žádosti o cestovní
doklady, postup při výdeji hotových cestovních dokladů, vybírání správních
poplatků za vydání cestovních dokladů a provedené změny v cestovních
dokladech, správný postup při sepisování ztrát, odcizení, poškození či
zničení cestovních dokladů, vedení protokolů o předávání žádostí mezi MěÚ
Kravaře a pracovnicí OÚ Bolatice, zabezpečení cestovních dokladů pře
výdejem občanovi. Provedenou dohlídkou nebyly zjištěny závady.
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6. Další údaje o obci
6.1. Kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život byl v naší obce velmi bohatý a jen OÚ uspořádal 23 kulturně
společenských akcí.
2. února
- Vítání občánků
3. srpna
- Koncert dechové hudby
8. února
- Obecní ples
17. srpna
- Koncert dechové hudby na Borové
23. března
- Vítání jara
23. srpna
- Dožínky
22. dubna
- Den Země
5. - 7. září
- Obecní zájezd na Slovensko
30. dubna
- Stavění májky
17. - 19. října - Výstava řemeslníků a podnikatelů
11. května
- Královský koncert
18. října
- Vesnická zabíjačka
17. května
- Přednáška pro mládež
30. října
- Setkání se seniory
a rodiče, taneční zábava
30. května
- Kácení máje
31. října
- Den strašidel
21. června
- Běh Terryho Foxe
7. prosince - Vánoční trhy
21. - 22. června- Odpust
16. prosince - Filmové představení pro seniory
22. června
- Koncert dechové hudby
18. prosince - Koledy ve skanzenu
29. července - Koncert dechové hudby

6.2. Účast obce v soutěžích
a) Obec Bolatice s přihlásila v roce 2003 znovu do soutěže Zlatý erb (o nejlepší internetové
stránky), postoupila do finále, ale neuspěla.
b) V loňském roce se obec také přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2003“, získala
mimořádné ocenění za péči o kulturní památky a za nejlepší knihovnu, v nejprestižnější soutěži o
Zlatou stuhu neuspěla (obec je prý příliš velká?).
6.3. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.3.1. Spolupráce s podnikateli
V loňském roce se neuskutečnilo tradiční setkání představitelů obce s místními podnikateli.
Místo toho uspořádal OÚ Bolatice vzdělávací seminář pro místní podnikatele a podnikatele z okolí
na téma strukturální fondy EU a dotační tituly státu pro podnikatele (9. 10.).
Místní podnikatelé byly v průběhu roku informováni o novinkách v dotacích i o
možnostech získání finančních prostředků z různých fondů.
Bohužel, zájem některých podnikatelů o dotace je malý, protože příprava žádostí o dotace
je poměrně složitá a je i poměrně drahá a časově náročná.
Místní podnikatelé i v roce 2003 finančně i materiálně podporovali akce OÚ, využívali
možnosti prodeje ve stáncích při akcích OÚ, někteří se zapojili i do investičních akcí v obci..
I v loňském roce trval zájem podnikatelů o výstavbu v průmyslové zóně a sedm z nich
podepsalo s obcí smlouvu o prodeji pozemků v průmyslové zóně.
K největším sponzorům akcí OÚ v roce 2003 patřila firma Šafrán Stavitel Opava,
Lanex a. s.,UNIPS a. s., DAJPP r. o., DK1 – ing. Daniel Kozel, APE – Alois Pěcháček, Isotra,
En-sys, Sabon, Opavice a. s., Strabag a.s., Manžele Mazalovi, Gienger spol. s r. o.,
6.3.2. Spolupráce se spolky
V roce 2003 pracovalo v obci 18 spolků, i když některé se potýkají s malou členskou
základnou a s nedostatkem financí.
Největší členskou základnu má stále FK Bolatice, SDH Bolatice, SNS, SDH Borová,
Dětská organizace Kondor. Mezi organizace s nejmenší členskou základnou patří Šachový klub,
Svaz chovatelů holubů, Šipkový klub, Volejbalový klub.
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Fotbalový klub
Stolní tenis
Šachový klub
SDH Bolatice
Dětská organizace Kondor
Slezsko - německý svaz
Klub Seniorů
Šipky
Burianky

Volejbalový klub
Klub českých turistů
Český svaz zahrádkářů
SDH Borová
Myslivecká společnost Křemenky
Svaz chovatelů holubů
Fitnesstudio JUMI
Český svaz chovatelů včel
Farní úřad Bolatice

Naši občané jsou také členy kynologického klubu na Albertovci.
V obci fungují i další skupiny sportovců, které nemají žádný oficiální statut – Rudý vrch
Maracana, Borová – fotbalisté, a hokejisté, navštěvující novou Bully arénu v Kravařích.
Starosta obce navštívil v průběhu roku výroční jednání spolků SDH Bolatice, FK Bolatice,
Dětské organizace Kondor, SNS a zástupce starosty se účastnil výročních jednání SDH Borová
a Českého svazu zahrádkářů.
Dne 19. 11. 2003 se uskutečnilo tradiční setkání starosty obce se zástupci spolků, na kterém
se účastníci jednání informovali o úspěších i neúspěších v životě spolků i o plánech a požadavcích
spolků.
Spolky byly rovněž vyzvány k péči o nastupující generaci, o spolupráci s OÚ při pořádání
akcí OÚ, o zapojení do mezinárodní spolupráce a byly informovány o možnostech získávání dotací
od státu a kraje.
V loňském roce se starosta setkal opět v rámci výuky občanské výchovy s žáky 9. tříd a
s žáky 3. tříd.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly spolky:
SDH Bolatice

- byly nejaktivnější organizací v obci – členové pomáhali při organizování
kulturně - společenských akcí OÚ (Den Země, Běh Terryho Foxe,
Dožínky, Den strašidel, vysvěcení kněze, Obecní ples) při čištění
komunikací, při realizaci skanzenu, školení řidičů, zdravotníků, při likvidaci
požárů, aktivně spolupracovali s družební vesnicí Rudy, pořádal akce pro
veřejnost (plesy, hasičské soutěže, pečoval o majetek obce – hasičárna,
technika.

Dětské organizace - spolupracovala s obcí při organizování akcí pro veřejnost (den strašidel,
Kondor
Obecní ples, Den Země), pečovala o majetek obce – objekt turistické
základny, pořádala akce pro veřejnost (Maxišou, plesy, soutěže).
SDH Borová

- pomáhal obci při údržbě majetku obce (hasičárna a technika) a areálu
skládky na borové, bezplatné zapůjčení stolů a lavic, účast na ‚Dožínkách,
pořádání akcí pro veřejnost (slavnost, soutěže).
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- bezplatné zapůjčení stolů a lavic a prostor areálu pro pořádání akcí OÚ
(Den Země, Dožínky, Den strašidel), pořádání akcí pro veřejnost (Slavnost,
ples, karnevaly), účast na mezinárodní spolupráci (Linum, Doľany).

SNS Bolatice

- pomoc při získání dotací na vybavení společenské místnosti v DPS ze
Spolkové republiky Německo, účast na akcích OÚ (mažoretky – Kácení
máje, Dožínky), účast na mezinárodní spolupráci a prezentaci Bolatic
(Ratiboř, Vídeň,…).

Schola

- účast na akcích OÚ (Vítání dětí, Koledy na skanzenu), pořádání akcí pro
veřejnost.

ČZS Bolatice

- účast členů ČZS při Dni Země, péče o stromky na polních cestách

Myslivecká spol.
Křeménky

- bezplatné zapůjčení stolů a lavic při akcích OÚ, péče o stromky na polních
cestách, pořádání akcí pro veřejnost (Slavnost, country), účast na akci OÚ
(Dožínky)

Šachový klub

- pomoc při údržbě skanzenu

Klub seniorů

- účast na akcích OÚ (Dožínky, Rozloučení s masopustem, Koledy na
skanzenu, setkání seniorů), pomoc při organizování akcí OÚ pořádání akcí
pro veřejnost, pomoc při údržbě skanzenu

Burianky

- účast na akcích OÚ (Kácení máje, Vítání jary, Koledy na skanzenu,
vystoupení pro návštěvy z družebních vesnic).

Fitcentrum JUMI

- pořádání mistrovství Severní Moravy v kulturistice

6.3.3. Spolek pro obnovu venkova
Tento spolek vyvíjí činnost již od 12. 11. 1997 a do současnosti se do jeho práce zapojilo
téměř 30 občanů. Na jaře loňského roku se uskutečnilo setkání členů POV a na jednání byla
prodiskutována studie smuteční síně a studie ul. Svobody.
Členové spolku rovněž hodnotili dosavadní plnění programu POV. Za sedm let se podařilo
většinu bodů POV úspěšně realizovat.

V roce 2003 byly realizovány tyto akce:
V oblasti 2.1. Osvětové, kulturní a společenské akce se pokračovalo v budování skanzenu
lidových tradic a podařilo se obnovit nové tradiční vesnické akce „Masopustový průvod“ a
„Stavění máje“.
V oblasti 2.2. Akce k rozvoji hospodářství obce se podařilo obci zahájit budování
infrastruktury průmyslové zóny.
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v opravě obecních bytů a domů (zateplení stropů bytového domu na ul. Družstevní).
V oblasti 2.4. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti
a technické infrastruktury byla dokončena výstavba kanalizace a ČOV Borová, zahájila se
příprava projektové dokumentace ČOV Bolatice, pokračovalo se v rekultivaci skládky na
Borové (rozvoj sportoviště), ozeleňovaly se obecní komunikace, zahájila se úprava centra
obce před obchodním domem Jednota, Pošta, budovala se dětská hřiště, byla zpracována
studie smuteční síně a kruhové křižovatky.
V oblasti 2.5. Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny - se pokračovalo v ozeleňování
polních cest

V rámci Krajského programu obnovy venkova podala obec dvě žádosti o dotace:
- na dotaci úroků úvěrů pro Kanalizaci, ČOV a vodovod Borová
- na exkurzi starostů obcí Hlučínska do obcí vyspělých zemí (Rakousko, Švýcarsko, Itálie)
za účelem získání informací o rozvoji obcí, regionů i dotací z EU.

6.4. Prezentace obce na veřejnosti
V loňském roce vyšla řada článků o aktivitách obce v regionálním tisku i České televizi
(elektrárna na biomasu, skanzen lidových tradic).
OÚ pravidelně informoval o své práci i činnosti obce v Bolatickém zpravodaji.
Podobné informace o obci jsou zveřejněny na internetových stránkách www.bolatice.cz.
Obec propagovala svoji činnost na obecních vývěskách a skříňkách (fotografie z akcí).
Ve spolupráci s obcemi Hlučínska jsme se v lednu zúčastnili mezinárodní výstavy
Regiontour v Brně a koncem roku vydalo Hlučínsko velmi pěkný propagační materiál o obcích
Hlučínska. Obec rovněž zakoupila propagační předměty s emblémy obce (hrníčky) a vydala sadu
fotografií obce.
V roce 2003 pořádala obec mnoho kulturně - společenských akcí, které jsou známé i za
hranicemi obce a navštěvovali je jak občané z Bolatic, tak i z okolí.

6.5. Projekty obce Bolatice v roce 2003
V roce 2003 podala obec několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na ministerstvu pro místní rozvoj - Rekonstrukce koupaliště Bolatice
(obec získala dotaci 7,9 mil. Kč)
- Výstavba infrastruktury průmyslové zóny Bolatice
(žádost by měl být projednána v roce 2004)
- Rekonstrukce místních komunikací a výstavba parkovišť
(žádost by měla být projednána v roce 2004)
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- Výstavba nové tělocvičny
(žádost bude posuzována v roce 2004)
- Rekonstrukce budov Základní školy Bolatice
(žádost bude posuzována v roce 2004)

Další projekty připravované v průběhu roku budou podány až v roce 2004.

6.6. Spolupráce se Základní školou Bolatice
Již třetí rok fungovala Základní škola Bolatice jako jeden velký právní subjekt a přestože se
občas objevovaly signály, že by bylo lepší oddělit mateřskou školu a školní jídelnu od školy,
kladně se projevilo toto sloučení především v ekonomické oblasti.
Finanční prostředky jsou přiděleny jednomu subjektu, který má větší možnosti je
spravovat, užívat i rozdělovat.
Škola se nadále aktivně zapojovala do mezinárodní spolupráce (učitelé mj. navštěvovali
Německo, Anglii, Španělsko, děti se zúčastnily výměnných akcí v Polsku a Německu).
Žáci základní školy dosahovali velmi dobrých výsledků ve vzdělávacích soutěžích, ve
sportovních soutěžích však škola zaostala za výsledky z předcházejících let. I proto Rada obce
vyzvala pedagogy, aby se zapojili do výchovy dětí ke sportu za finanční podpory obce. Škola je
úspěšná také v příjímání žáků na střední školy.
Základní škola se díky Klubu Tereza opět zapojila do sledování životního prostředí obce,
žáci ZŠ pomáhali při úklidu znečištěných polních cest v rámci Dne Země, atd. Škola také pořádala
akce pro děti i veřejnost (Den dětí, Školní ples, Vinobraní).
Mateřská škola v loňském roce pokračovala ve svých aktivitách práce s dětmi (kroužky,
představení, akce). a děti MŠ pod vedením učitelek několikrát vystupovali na akcích OÚ (Vítání
občánků, Vítání jara, Setkání seniorů).
Školní jídelna se zapojila do přípravy občerstvení pro návštěvníky školy i školní akce. Celé
školské zařízení je poměrně velmi aktivní, přesto ještě existují určité rezervy především
v koordinaci činností jednotlivých částí subjektů, mimoškolní činnosti (sport) a prezentace činnosti
školy na veřejnosti.
Základní škole chybí pro další rozvoj činnosti větší tělocvična (obec již usiluje o dotace tři
roky) a také oprava všech školních budov pro větší estetizaci prostředí.
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1. Hospodaření obce za rok 2003
7.1.1. Vydání

- 38 7.1.2. Příjmy

- 39 7.1. 3. Rozbor hospodaření sociálního fondu Obecního úřadu Bolatice za rok 2003
Příjmy:
Rozpočet
65.000,00
42.900,00
99.875,50
207.775,50

Skutečnost
67.690.00
52.200,00
99.875,50
219.765,50

Příspěvek na stravování
Tělovýchova a sport
Kult. akce, zájezdy
Ošatné
Půjčky
Odměny a dary
Soc. výpomoc návratná
Soc. výpomoc nenávratná
Ostatní

Rozpočet
12.000,00
10.000,00
20.000,00
22.500,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
3.337,50

Převod na účet TS

49.938,00

Celkem

207.775,50

Skutečnost
14.197,00
8.713,00
18.320,00
22.500,00
67.344,00
5.000,00
1.575,00
Dle konzultací s poradci
nebylo možné provést
137.649,55

Příděl fondu
Splátky půjček
Zůstatek roku 2002
Celkem

Vydání:

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2003

88.116,55Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení r. 2003
Počáteční stav k 1. 1. 2003
Půjčky občanům
Půjčka - OÚ - BD Družstevní 23
Poplatek za vedení účtu občané
Poplatek za vedení účtu OÚ
Splátky půjček od občanů
Splátky půjčky o OÚ
Úroky
Převod do fondu dle vyhlášky
Vrácení poplatků od občanů
Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2003

453.753,90 Kč
610.000,00 Kč
142.313,80 Kč
3.507,40 Kč
597.378,60 Kč
236.832,00 Kč
42.425,00 Kč
11.434,00 Kč
4.039,00 Kč
590.041,37 Kč
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a) Vodné a stočné
b) Vodné a stočné SIPO
c) Komunální odpad - známky
d) Prodej bytů - Nádražní 1
e) Místní poplatky - automaty
f) Pokuty - stavební úřad
g) Prodej zařízení TS - HIM
h) Prodej zařízení TS - DHIM
ch) Komunální odpad - sml.
i) nájemné ZD
j) Nájemné ZD
k) Pokuty KPP
l) Nájemné
m) Služby u nájemného
n) Nezaplacené faktury
o) Náklady řízení
Celkem
Pohledávky k 31. 12. 2003

Nedoplatky
113.426,00
2.500,00
600,00
59.041,00
10.000,00
10.942,02
67.000,00
129.000,00
15.080,00
27.198,00
500,00
11.500,00
37.217,00
678,00
20.249,00
500,00
505.431,02

Přeplatky
284,00
40,00
8.600,00
8.924,00

496.507,02 Kč

ad. a) - jedná se o nedoplatky za poslední období a jednu nezaplacenou fakturu Lanexu a.s.
Bolatice vystavenou na konci roku 2003 se splatnosti v roce 2004
ad. d) - prodej bytů na ul. Nádržní (byt Janík)
ad. e) -místní poplatek za automaty firmy RB Robot dluží částku 9.000,- Kč
+ 1.000,- Kč doplatek
ad. f) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. ch) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného domku a
nezaplacení poplatku v roce 2003
ad. j) - nedoplatky převedeny do letošního roku
ad. k) -za porušení veřejného pořádku dluží
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. n) - faktury vystavené na konci roku 2003
ad. o ) - jedná se o jednoho občana
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Účel

Úvěr celkem

Plynofikace obce
Zámek
Výstavba v obci NJ
Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kan. 2002
Koupaliště
Půjčka SFŽP
Půjčka FRB

13.500.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
11.000.000,00
3.426.872,30
3.200.000,00
3.409.000,00
2.200.000,00

Zůstatek úvěru celkem
Zůstatek půjček celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2003
2.108.000,00
1.192.000,00
3.300.000,00
10.000.000,00
3.426.872,300
3.200.000,00
3.409.000,00
2.200.000,00

Začátek
úvěru
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2005
1999

Splatnost
2005
2005
2005
2010
2010
2004
2008
2009

26.226.872,30
5.609.000,00

8. Možná strategie vývoje v obci
8.1. Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna se připravuje na pozemcích u hřiště FK Bolatice
(realizace v roce 2003, 2004, 2005)
- možný rozvoj služeb v obci (optik, ubytování, opravny obuvi, sklenářství, úklidové
služby, opravna kol,...)
8.2. Podpora místních podnikatelů
- účast podnikatelů při výstavbě v obci
- pronájem obecních prostor a pozemků za přiměřenou cenu
- informace podnikatelů o možnostech získání levných úvěrů a chybějících službách v obci
- informace podnikatelů o možnostech získávání dotací z programů státu, EU
- budování parkovišť
8.3.

Rozvoj bydlení
- výstavba obecních bytů (budova MŠ Borová, Střešní nadstavby, řadovky - realizace v
letech 2005 - 8)
- příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků v obci (realizace v roce 2004)
- podpora modernizace bytového fondu - půjčky (realizace v letech 2002 - 2010)
- rozvoj infrastruktury (realizace průběžně)

8.4.

- Sociální oblast, zdravotnictví
- nadstřešení a rozšíření budovy zdr. střediska pro rozšíření a zlepšení lékařské péče
(realizace v roce 2005 - 2010)
- podpora aktivit dříve narozených občanů
- ordinace ženského lékaře (2004)
- pomoc sociálně slabým rodinám
- včasné řešení rodinných problémů
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Turistický ruch a sport
- koupaliště - rozšíření sportovního centra v areálu koupaliště, ubytování (realizace
v roce 2004 a v dalších letech
- vybudování turistických stezek a cyklostezek (realizace průběžně)
- budování sportovišť pro děti i sportovce (realizace v letech 2004 - 2006)

8.6.

Školství
- vybudování nové tělocvičny (realizace v letech 2004 - 2005)
- rekonstrukce škol. budov - nadstřešení,... (realizace v letech 2004 - 2010), popř. i dříve

8.7.

Ochrana před povodněmi
- opravy hrází, uzávěrů hrází (realizace v letech 2005 - 2006)
- obnovení polních cest (realizace v letech 2005 - 2007)
- zatravnění části pozemků u hrází (realizace v letech 2004 - 2006)

8. 8.

Životní prostředí
- výsadba nové zeleně (realizace průběžně)
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách (realizace průběžně)
- separace odpadů
- budování mokřadů, rybníků (realizace v letech 2004 - 2006)
- budování ČOV Bolatice (2004 - 2006)
- opravy místních komunikací (realizace průběžně v letech 2004 - 2008)

