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1. Úvod
Výroční zpráva za rok 2007 je již 9. zprávou o dění v obci (1. byla zpracována za rok
1999).
V této zprávě, stejně jako v minulých, je řada kapitol stejných, také některé informace se
opakují (např. historie obce).
Přesto jsme do této výroční zprávy zařadili také některé nové kapitoly (akce s veřejností,
strategický plán, národní síť zdravých měst, místní agenda 21), abychom mohli upozornit i na
nové aktivity obce.
Loňský rok nebyl tak bohatý na dotace jako rok 2006, o to byl bohatší na besedy a
setkání s občany a na pestrý kulturní a společenský život.
Z výroční zprávy čerpá informace i kronikář obce Mgr. Ladislav Böhm, a právě
v kronice obce naleznete i další důležité informace, které nezachycuje tato zpráva.
Věřím, že každý ze čtenářů výroční zprávy si ale v ní najde ty údaje, které potřebuje
najít a vědět.

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

4

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, 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 (50 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 (36 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, obec si
totiž objednala u PhDr. V. Štěpána, historika z Opavy, zpracování dějin obce, které by měly být
vydány v roce 2010.
2.3.1.2. 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 4 269 lidí (k 31. 12. 2007),
je zde obydleno 995 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. 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, 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, 12 restaurací a hospod, 14 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných
podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut, stolařství, kadeřnictví,
kosmetiky, masáží, pedikérství, čalounictví, zahradnictví, kovářství, instalatérství, lahůdkářství
atd.
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Pro rozvoj podnikání dokončila obec díky dotacím z EU, státu a Moravskoslezského
kraje v roce 2006 základní infrastrukturu průmyslové zóny u hřiště (16 ha), která je již téměř
z poloviny zaplněna 13 drobnými investory z Bolatic a okolí. Také v roce 2007 obec
pokračovala v budování sítí, ve větší části zóny, ve kterých bude pokračovat i v roce 2008
a 2009.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé,
dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové) a také výdejna léků.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelenském lese.
V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety).
2.3.2

Obyvatelstvo

Hodnotící zpráva za rok 2007 – matrika a evidence obyvatel
V obci žije v současné době 4 269 obyvatel (k 31. 12. 2007), je zde obydleno 995 domů
z toho 10 obytných domů.
K 31.12. 2007 měla obec Bolatice 4 269 obyvatel, což je o 11 více než v roce 2006 a o 36 více
než v roce 2005 .
Průměrný věk obyvatel obce je 38,32 (v roce 2006 – 38,20 let), průměrný věk žen 39,45
(v roce 2006 – 39,35), průměrný věk mužů 37,13 (v roce 2006 - 37,01).

625
779
729
92
5

rok 2007

rok 2006

2 178 žen a 2 091 mužů

2 165 žen a 2 093 mužů

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)

618
769
710
88
6

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

(303 dívek
(380 dívek)
(417 žen)
(64 žen)
(4 ženy)

Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR.
V obci žije 17 cizinců (z toho 7 Poláků, 4 Němci, 2 Ukrajinci, 1 Slovák, 1 Ruska, 1 Etiopka,
1 Jihoafričan).
2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2007
2.3.3.1. Celkový majetek obce
Celkový majetek obce je v účetní hodnotě 375.165.502,78 Kč (2006 – 365.429.840,36 Kč)
Budovy a stavby

110.234.337,48

Stavby

229.617.808,70

DHM-movité věci tř. 3-7

6.530.525,60

Trvalé porosty

52.731,00

DDHM

5.395.545,15

Pozemky

17.495.086,00

Umělecká díla

46.350,00

Nedokončené investice

5.593.118,85

Záloha na DHM
(Budovy obce jsou pojištěny u Pojišťovny Generali a UNIQA)
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200.000,00

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

ul. Školní 9

21.642.962,70

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

2.823.361,00

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

Dům obchodu 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

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

Sběrna druhotných surovin

ul . Hlučínská

200.200,00

Dřevěná chata Ruždina

ul. Ratibořská

80.000,00

Budovy hřišti FK

ul. Opavská

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
1.617.956,60

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, zaměstnával v roce 2007 asi 678 zaměstnanců (z toho asi 508
přímo v obci, cca 170 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 60 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 2007 svá nová sídla firmy,
DK1 ing. D. Kozel (stavebniny), p. M. Vrána a p. A. Essler (stavební výroba), DAJPP –
benzinka, Petr Karhan (truhlářská výroba), Valdis (okna, vrata, žaluzie), Armast, Dřevěná
schodiště – P. Karhan.
Další firmy v zóně zahájily stavební řízení pro výstavbu svých nových hal (Zámečnictví
J. Moch, Zámečnictví K. Schneider, firma OK Boček Kravaře, Zámečnictví J. a R. Vehovští)
a své sídlo rozšiřuje firma Krby a kachlová kamna Šimeček.
O ostatní pozemky v průmyslové zóně projevily zájem další menší i větší investoři.
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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

- 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

- 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

- 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

- Kovářství P. Hanzlík

- kovářská a zámečnická výroba

Dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květena), kadeřnictví, kosmetika, pedikůra, cestovní
kancelář, 12 restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku, autodopravy a řada dalších
drobných podnikatelů a řemeslníků.
Díky průmyslové zóně u hřiště přijdou do Bolatic další firmy, v prosinci 2007 schválilo
ZO prodej pozemků v průmyslové zóně firmě MEDIS (farmaceutická výroba), JMS
(zámečnická výroba), manželům Kořenkovým a Zdeňku Škrobánkovi (výroba, montáž
dřevařských výrobků včetně povrchových úprav).
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.
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) bylo v roce poměrně aktivní, v průběhu roku 2007 se
uskutečnilo 9 jednání Rady SOH a 5 jednání Sněmu SOH.
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Na jednáních Rady SOH bylo mj. schváleno vybrání firmy Ing. Arch. E. Malchárkové pro
zhotovení studie „Cyklistické stezky mikroregionu Hlučínsko“, vytvoření poradního orgánu
Rady SOH – Kulturní komise SOH, program oslav Dne učitelů v Hlučíně, Smlouva s cestovní
kanceláří JUHASZ, Orlová – Lutyně pro uskutečnění zájezdu představitelů obcí a měst SOH do
Irska, vytvoření nových internetových stránek SOH ve spolupráci s webmasterem p. Michalem
Jačaninem z Hlučína, příspěvky organizacím a jednotlivcům, kteří podporovali tradice a zvyky
regionu (kniha, soubory, setkání Schol, Chrámových sborů), smlouva s nahrávacím studiem
JAMES Kobeřice pro nahrání CD s písněmi v hlučínskem nářečí, smlouvu s firmou RPIC s VIP
Ostrava na realizaci části projektu SOH – Vzdělávání starostů – předpoklad rozvoje regionu
Hlučínska, smlouvu s p. P. Kocurem na zhotovení nových propagačních materiálů SOH,
příspěvek sl. M. Olšrové na filmový dokument o životě lidí na Hlučínsku, atd.
Na Sněmech SOH bylo projednáno více jak 140 bodů a Sněm mj. schválil rozpočet SOH
na rok 2007, hospodaření SOH za rok 2006, udělení pamětní medaile za kulturní a osvětovou
činnost p. Bc. P. Adamcovi a pí L. Rumanové, uspořádání vzdělávacího zájezdu do Irska,
zakoupení knih Prajzáci I a Prajzáci II pro obce a města SOH, realizaci zhotovení CD s písněmi
v Hlučínském nářečí, realizaci internetové televize na Hlučínsku, podání projektů za SOH
k Moravskoslezskému kraji (MSK) na vzdělávání starostů a natočení dokumentárního firmu,
atd.
Sněm SOH také schválil podání žádostí k MSK o pomoc při urychlení výstavby
přeložky silnice I/56 a při financování výuky plavání žáků ZŠ.
Jednání Sněmu se také zúčastnili zástupci Policie ČR (problémy s řidiči aut, spolupráce
s Policií, bezpečnost v obcích a městech), Pozemkového úřadu, Pozemkového fondu v Opavě,
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (převody pozemků státu na obce a města,
zástupci televize Polar a ČRTV představili své možnosti pro realizaci internetových televize,
dále se jednání zúčastnili zástupci firmy HRAT Třinec (zpracování žádostí o dotace), i-Opavsko
(nabídka organizování kulturně-společenských akcí), starostové SOH besedovali ze zástupci
Krajské hygienické stanice v Opavě (pořádání akcí na veřejných prostranstvích, hygiena
v restauracích, školách), atd.
K velkým úspěchům SOH v roce 2007 patří vydání CD s písněmi v Hlučínském nářečí,
na kterém se podílelo 14 souborů z Hlučínska pod vedením pana Rudolfa Engieho Kurky
a zhotovení nových propagačních materiálů SOH (cyklomapa, brožuzka). Na obou vydání se
podílel finančně také Moravskoslezský kraj.
b) Svazek obcí a měst Hlučínska - východ (Obec Bolatice je členem od 28. 11. 2001) – SOMH
Obec Bolatice vzhledem k tomu, že spadá pod pověřený úřad Kravaře, ukončila
definitivně členství v tomto Svazku k 30. 6. 2007.
c) Svazek obcí a měst Hlučínska – západ (obec je členem svazku od prosince 2006)
Obec Bolatice se stala 6. 12. 2006 členem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
(Svazek) a poprvé od roku 2003 byla v roce 2007 řádným členem Svazku (dříve jen host).
V roce 2007 se uskutečnila dvě zasedání Sněmu Svazku, na kterých se řešily především
problémy okolo hospodaření svazku, nedodání potřebných dokumentů ze strany obcí (schválení
rozpočtu Svazku, atd.), řešila se také reklamace PC a bezdrátových rozhlasů do obcí Svazku u
firmy Vegacom, hovořilo se také o přípravě dalšího společného projektu Svazku – kamerový
sytém do obcí a měřiče rychlostí.
d) Euroregion Silesia (členství obce od prosince 1999)
V roce 2007 se uskutečnila dne 12. 1. XIV. Valná hromada Euroreginu Silesia-Cz
(Eruregion), na které bylo zvoleno nové vedení Euroregionu, řešil se rozpočet Euroregionu za
rok 2006 a na rok 2007, členové byli seznámeni s úspěšnými projekty obcí a měst v programu
Interreg III A a zároveň byli seznámeni s dalším novým dotačním programem Operační
program přeshraniční spolupráce ČR-PR pro období 2007 – 2013, ze kterého se dají čerpat
finance na malé projekty (např. spolupráce obcí) i na velké investiční projekty.
Zaměstnanci Euroregionu se podíleli na přípravě podmínek nového Operačního
programu a také poskytovali servis členským obcím a městům – poradenství při vyúčtování
projektů, při zpracování projektů.
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e) Svaz měst a obcí České republiky (členství obce od 10. 3. 2003)
V roce 2007 uspořádal SMO ČR krajské setkání v Moravskoslezském kraji 20. 3. 2007;
na kterém zástupci SMO ČR seznámili přítomné starosty s dopady nových zákonů na obce
(zákoník práce, stavební zákon, zákon o střetu zájmu, zákon o sociálních službách), na jednání
se také hovořilo o zákonu o obcích a o zákonech upravující financování obcí. Jednání se
zúčastnil starosta obce Mgr. H. Pavera, který vystoupil na jednání s připomínkou, aby obcím
byly navýšeny daně na úkor státu, který deleguje na obce stále více povinností. Starosta obce na
jednání rovněž upozornil na chybějící zařazení starosty do pracovního poměru, dále na
chybějící možnost odměn uvolněným funkcionářům a na problém s DPH u staveb obcí a měst.
24. – 25. května 2007 se uskutečnil v Hradci Králové X. Sněm SMO ČR, na který obec Bolatice
delegovala hlasovací právo primátorovi Opavy. Ing. Z. Stanjurovi.
Na tomto Sněmu byla hodnocená práce SMO ČR za poslední dva roky a především se
horlivě diskutovalo o potlačování práv menších obcí a měst na úkor větších samosprávných
celků.
Obec Bolatice využila členství v SMO ČR také k podání písemných dotazů týkajících se
zákona o středu zájmu, odměn starostům a místostarostům a také ve věci změny daňové
vytížeností obcí a měst.
f) Místní akční skupina Hlučínsko (MAS)
MAS Hlučínsko byla založena 27. listopadu 2006. Členy MAS je 18 podnikatelů
v zemědělství, 1 nezisková organizace a 2 Svazky obcí mikroregionu Hlučínska (kolem Hlučína
a Kravař, sdružující 29 obcí a měst).
Prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ je součástí MAS také
obec Bolatice.
V roce 2007 podala MAS žádost o dotaci k Moravskoslezskému kraji na zhotovení
Strategického plánu rozvoje MAS (SPR). Díky dotaci z MSK mohl být za přispění soukromé
firmy a starostů obcí a měst zpracován SPR.
MAS rovněž podala žádost o dotaci na provoz MAS, ale vzhledem k malé historii MAS
(fungovalo necelý rok) i chybám ve SPR, nebylo žádosti vyhověno.
MAS řídí tzv. Programový výbor, který má 7 členů (3 zemědělci, 1 zástupce neziskové
organizace, 3 zástupci samosprávy).
Pokud se MAS podaří dořešit SPR a získat potřebné finance na provoz MAS, může se
zúčastnit „soutěže“ mezi jednotlivými MAS a usilovat o získání financí z programu
LEADER +, které mohou využít především obce do 2000 obyvatel a podnikatelé ze všech obcí
a měst pro svůj další rozvoj.
g)
Národní síť zdravých měst (členství obce od 20. 3. 2006)
Obec Bolatice je dva roky členem Národní sítě zdravých měst ČR (MSZM) a během této doby
se aktivně zapojila do dění v NSZM.
A proč se stala obec členem NSZM ČR?
Národní Síť Zdravých měst a obcí ČR (NSZM ČR) je organizací mezinárodního
významu sdružující obce a města ČR, které se rozhodly zkvalitnit život svých občanů, změnit
pohled občanů na život v obci a změnit myšlení občanů v souvislosti s rozvojem obce.
Naše obec Bolatice vycítila obrovskou příležitost získáním zkušeností ze členských obcí
a měst NSZM ČR, posunout celkový rozvoj obce o další stupínky kupředu a to tak, aby
nejenom občané Bolatice, ale i ti z okolí si říkali, že v Bolaticích stojí za to žít!
Od členství v NSZM očekáváme také výrazné oživení kulturně-společenského života
pořádáním dalších akcí v rámci NSZM, lepší propojení politické reprezentace a občanů při
vzájemných projednáváních rozvoje obce, větší zapojení veřejnosti do řešení problémů v obci,
větší odpovědnost občanů za realizaci aktivit rozvoje obce a v neposlední řadě by všechny
aktivity měly vést také ke zlepšení mezilidských vztahů.
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NSZM pořádá každoročně pro své členy řadu vzdělávacích akcí. V loňském roce jich
bylo více jak dvě desítky (udržitelný rozvoj obcí a měst, regenerace panelových sídlišť,
ekologie, atd.). Mezi nejvýznamnější akce patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní škola NSZM,
na kterých se zástupci obcí a měst učí pracovat s médií, s Dataplánem, organizací veřejných
projednávání, zapojování veřejnosti do projektů, jak dělat projekty, atd.
Zástupci obce se zúčastnili Jarní školy NSZM v Novém Městě na Moravě
(Mgr. H. Pavera) a Podzimní školy NSZM (Mgr. H. Pavera, Ing. R. Herudek) ve Vsetíně.
Kromě těchto vzdělávacích akcí uspořádala Kancelář NSZM v roce 2007 dvě Valné
hromady. Jarní Valná hromada v Jihlavě (27.4.) mj. schválila členství dalším městům
a regionům, dlouhodobý postup k naplňování poslání NSZM Brána kvality, rozpočet NSZM,
výroční zprávu, atd.
Podzimní Valná hromada se uskutečnila 28. 11. 2007 opět v Jihlavě a schválila členství
v NSZM např. městu Hlučín, schválila Roční plán NSZM 2008, atd.
Ani jedné Valné hromady se nezúčastnil zástupce obce z důvodu pracovního
zaneprázdnění (obec byla řádné omluvena).
V roce 2007 uspořádala obec Bolatice tři kampaně pod hlavičkou NSZM – Den Země
(22.4.), Evropský týden mobility (17. – 23. 9. 2007) a Dny zdraví (6. – 9. 9. 2007).
Všech kampaní se zúčastnilo velmi mnoho občanů, např. Dnů zdraví se zúčastnilo téměř
300 občanů a 70 účastníků pochodu, což bylo 3x více než v roce 2006.
Obec Bolatice se zapojila v loňském roce do dalších aktivit NSZM ČR, a to Místní
agendy 21 (MA21).
MA21 je programem, který spolu s občany obec zavádí principy udržitelného rozvoje a
jeho cílem je dlouhodobě vysoká kvalita života a životního prostředí.
Obec se rovněž přihlásila do evidence MA21 v roce 2006 (zájemce) a v roce 2007, díky
splnění řady kritérii (tvorba strategického plánu, pořádání kampaní NSZM, setkávání s občany,
atd.) získala obec Bolatice ocenění Kategorie D.
V roce 2008 bude obec usilovat o Kategorií C, kde obec musí ještě více propojit kontakt
s veřejností.
Další informace o NSZM i MA21 apod. naleznete na webových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz.

2.3.5.1.2.

Mezinárodní spolupráce, kontakty s obcemi

Loňský rok byl průměrný, co se týče mezinárodní spolupráce.
Obec ani družební obce nepřipravily žádný společný projekt, a tak se vzájemná setkání
uskutečňovala v rámci významnějších akcí.
Na začátku roku 2007 jsme napsali vedení obcí Nagykovásci (Maďarsko) a Doľany
(Slovensko), zda ještě mají zájem o spolupráci, a jejich odpovědi byly kladné, a tak
mezinárodní spolupráce Bolatic bude pokračovat nejen s obcemi Linum (Německo) a Rudy
(Polsko), ale také s Nagykovásci a Doľanami.
1.Rudy – Polsko
Spolupráce probíhá od roku 2000 (písemná dohoda podepsána 13. 4. 2000).
V roce 2007 se uskutečnily tyto společné akce:
Leden - v Bolaticích - Společenský ples ZŠ a MŠ Bolatice
- účast pedagogů z Rud
– v Bolaticích – Výroční schůze SDH Bolatice
- účast polských zástupců na Výroční schůzi SDH
Únor - OSP gmina Kuzni Raciborske – Výroční schůze OSP gminy Kuzni Raciborske
- účast našich zástupců na Výroční schůzi OSP
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Únor - v Bolaticích – Hasičský ples s pochováním basy
- účast polských zástupců hasičů na Hasičském
plese
3. 2. 2007 - v Bolaticích - Obecní ples

– šest zástupců Rud v čele s p. M. Wronou
se zúčastnilo tradičního obecního plesu

Březen – v Bolaticích - Pracovní schůzka koordinátora projektu COMENIUS F. Wilkena
s polskými a našimi učiteli
- účast učitelů z Polska
Červen – v Bolaticích a Rudách – návštěva sedmi pedagogů z řecké školy 2nd Gymnasium
of Apropyrgos
- účast učitelů z Polska, účast našich učitelů
v Polsku
Květen – v Polsku – setkání stražakow (hasičů) na Gore sw. Anny
- účast zástupců SDH Bolatice na setkání hasičů
na Gore sw. Anny
5. 5. 2007 – v Bolaticích – Svatofloriánké setkání hasičských sborů okresu Opava
- účast zástupců z OSP gminy Kuzni Raciborske
na Svatofloriánském setkání
19. 5. 2007 – v Sudicích – Společné cvičení hasičských družstev
- účast hasičského družstva Borová a družebního
družstva Nowa Cerekew
29. – 30. 6. 2007 - v Bolaticích - Mezinárodní fotbalový turnaj starších hochů
– za účasti družstev z Linum, Rud, Bolatic a Bělé,
vítězem se stalo mužstvo Bolatic
5. 8. 2007 – v Bolaticích – Hasičská slavnost v Bolaticích
- účast zástupců OSP z Polska na Hasičské
Slavnosti
26. 8. 2007 – v Polsku – Svěcení auta se mší svatou a položení kytice u zahynulých hasičů
při lesním požáru
- účast zástupců SDH Bolatice na svěcení
hasičského auta
1. 9. 2007 - v Bolaticích – Dožínky

– představitelé Rud darovali obci a farnosti
dřevěnou sochu sv. Stanislava, kterou požehnal
Otec Przemek při mši svaté Na poděkování
za úrodu. Obec Bolatice poděkovala
představitelům Rud za účast na Dožinkách
a za dar sochy sv. Stanislava křišťálovou vázou
s věnováním a poděkováním od obce Bolatice.

Září – v Bolaticích - Třístranná žákovská výměna
- výměna dětí ze Schule Altstadt Rendsburg,
ZOS Rudy a ZŠ a MŠ Bolatice
Říjen – v Rudách – Účast žáků a pedagogů na „Andrzejkách“ (lidové tradice, diskotéka)
13. 10. - v Borové – Oslavy SDH Borová

- účast zástupců družební obce na oslavách
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2.Linum – Německo
Spolupráce trvá již od roku 2000 a v roce 2007 se uskutečnily dvě společné akce:
29. – 30. 6. 2007 - v Bolaticích - Mezinárodní fotbalový turnaj starších hochů
– za účasti čtyř družstev – Bolatice, Linum, Rudy,
Bělá
4. 8. 2007 - v Linum – Storchenfest

– této velmi navštěvované akce v Linum se také
zúčastnil starosta obce s manželkou.
V rámci oslav se uskutečnilo poprvé evangelická
mše za občany Linum, za dobrý průběh
Storchenfestu a za další spolupráci.
U příležitosti storchenfestu předal starosta obce
starostce Linum paní W. Nickel broušenou vázu
s věnováním.

3. Doľany – Slovensko
Jediné kontakty s Doľany udržovala obec písemně. Na začátku roku obesláním dopisu
s otázkou, zda mají Doľany ještě zájem o spolupráci a přáním k Vánocům starostovi Doľan
p. L. Schmidtovi a občanům Doľan.
4. Nagykovásci – Maďarsko
Také s Nagykovásci měla obec Bolatice pouze písemné kontakty, na jaře ohledně budoucí
vzájemné spolupráce a na konci roku s vánočním přáním.

2.3.5.2.
Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
S Městským úřadem Kravaře má obec Bolatice výbornou spolupráci, zaměstnanci
i vedení úřadu se snaží v rámci svých možností být nápomocni radou a zkušenostmi při řešení
problémů nejen v naší obci.
Nejčastější spolupráci jsme měli v roce 2007 s odbory stavebního a územního rozvoje,
životního prostředí, dopravy a také regionálního rozvoje, sociálního a vnitřních věcí.
Díky uzavřené smlouvě mezi obcí Bolatice a městem Kravaře spolupracujeme rovněž
při zajištění dopravy a bezpečnosti s Městskou policií Kravaře.
S jednotlivými odbory jsme řešili mj. tyto záležitosti:
- Stavebního a územního rozvoje

- změna č. 5 územního plánu obce Bolatice
- poradenství v oblasti Stavebního zákona

- dopravy

- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- změna dopravního značení
- kolaudace kruhové křižovatky v centru obce
- povolení staveb (chodníky, komunikace)

- životního prostředí

- uvedení ČOV Bolatice do trvalého provozu
- hlášení o středních zdrojích znečišťování ovzduší
v obci, o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- kácení stromů na ul. Ratibořské
- zřízení obecního lesíku u hráze č. IV
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- regionálního rozvoje

- kontrola společného projektu VIBR (veřejný internet
a bezdrátový rozhlas)
- upozornění na nepříznivé meteorologické předpovědi

- sociální

- dohled v rodinách, poradenství, pomoc sociálně slabým
rodinám

2.3.5.3.
S Městský úřadem v Hlučíně
Přestože obec Bolatice již není členem Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko (východ),
spolupracovala obec s MěÚ Hlučín především v oblasti školství, kde zaměstnanci MěÚ
spoluorganizovali oslavy Dne učitelů.
2.3.5.4.
S Krajským úřadem v Ostravě
Také v roce 2007 pracoval starosta obce Mgr. H. Pavera v komisi pro zdravotně
postižené při KÚ Ostrava, ale vzhledem ke své pracovní vytíženosti se zúčastnil jen čtyř
jednání.
Hejtman MSK ing. E. Tošenovský uspořádal pro starosty dvě setkání (jaro, podzim), na kterých
starosty kraje informoval spolu se zaměstnanci KÚ o významných úkolech kraje, o problémech
starostů, atd.
Podobně pořádal i KÚ řadu vzdělávání pro zaměstnance obecních úřadů, především
v oblasti stavebního zákona, dotací z EU, atd.
Spolupráce s krajem je na velmi dobré úrovni, i když někdy vydání některých
rozhodnutí trvá zbytečně dlouho.
Kraj loni přispěl obci na pohotovost hasičů i na částečné pokrytí nákladů spojených
s jejich výjezdy.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:
- Regionálního rozvoje

- strukturální fondy EU

- Finanční a majetkoprávní

- účelová osnova
- účtování dotací

- Výstavby

- řešení stížností v oblasti výstavby

- Vnitřních věcí

- kontrola přestupkových řízení

- Kontroly

- audit hospodaření

2.3.5.5.
S ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo financí
- žádost o dotaci na rekonstrukci školy, na rekonstrukci
komunikací (neobdrželi jsme ani odpověď)
- vyúčtování dotace – nová tělocvična
- Státní fond životního prostředí

- vyúčtování dotace na ČOV Bolatice
- žádost o dotaci na zateplení a rekonstrukci školních
budov (žádost nebyla akceptována)

- Ministerstvo zemědělství

- žádost o dotaci na stavbu dvou nových poldrů
a rekonstrukci dvou starších poldrů (o žádosti zatím
není rozhodnuto)

- Parlament ČR

- žádost o dotaci na rekonstrukci školních budov
a na rekonstrukci místních komunikací (žádosti nebyly
akceptovány)
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- Pozemkový fond ČR, Opava

- poradenství v oblasti postupu získání státních pozemků
- žádost o převedení pozemků z majetku státu na obec
(převody se zatím neuskutečnily)

- Pozemkový úřad ČR, Opava

- zahájení komplexních pozemkových úprav na katastru
obce

- Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Opava

- žádosti o převod pozemků (cesta u bytových domů na
ul. Družstevní, pozemky s kanalizací na ul. Svobody,
Luční,..)
- stále není dořešen převod pozemku v areálu ZŠ (trvá
již více jak tři roky!)

- Česká inspekce životního
prostředí, Ostrava

- povolování množství odebraných podzemních vod
- kácení stromů na ul. Ratibořská

- Agentura ochrany přírody
a krajiny v Ostravě

- vyjádření ke kácení stromů na ul. Ratibořská

- CzechInvest

- informace o obsazení průmyslové zóny Bolatice

- Povodí Odry, Ostrava

- laboratorní rozbory odpadní vody
- hlášení o množství odebrané pitné vody
- vyjádření ke stavbě protipovodňových hrází

- Zemědělská vodohospodářská
správa Ostrava

- vyjádření k provozu ČOV Bolatice
- vyjádření k protipovodňovým opatřením obce a
k žádosti obce o dotace na protipovodňové opatření

- Regionální rada Moravskoslezsko - vzdělávání v oblasti evropských fondů
Ostrava
2.3.6. Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2007
Rok 2007 byl rokem velkých investičních akcí v obci Bolatice.
Největšími investicemi byly:
ATS Borová
(kolaudace se uskutečnila 24. 10. 200)

383.332,50 Kč

Zavlažování hřiště
(stavba nevyžadovala kolaudaci)

275.091,00 Kč

Oprava místních komunikací - ul. Luční, ul. Náplatková
(kolaudace se uskutečnila 31. 10. 2007)

4.693.369,00 Kč

Oprava místních komunikací – ul. Příčná, ul. Luční
(kolaudace se uskutečnila 31. 10. 2007)

1.136.809,00 Kč

Kruhová křižovatka
(kolaudace se uskutečnila 8. 10. 2007)

768.117,20 Kč

Infrastruktura bytové domy ul. Družstevní
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

206.000,00 Kč
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Oprava budovy TS Bolatice
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

311.374,50 Kč

Technická infrastruktura PZ
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

200.000,00 Kč

Přípojky RD na ul. U Hřiště
(kolaudace se uskutečnila 6. 11. 2007)

244.438,00 Kč

Kanalizace v PZ Bolatice
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena)

616.928,50 Kč

Komunikace v PZ Bolatice
(kolaudace se neuskutečnila – stavba nedokončena.)

160.878,50 Kč

2.3.7. Výběrová řízení v roce 2007
2.3.7.1.

Výběrové řízení na firmu, která zajistí obci výběrové řízení
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

27 000,- Kč bez DPH
76 000,- Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila dne 16. ledna 2007 na 5. jednání firmu, aby provedla pro
obec Bolatice výběrové řízení na dodavatele služeb a na rekonstrukci kotelen
firmu RECTE.CZ s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava s nejnižší nabídkou

2.3.7.2.

Výběrové řízení na Rekonstrukci a provoz kotelen v obci Bolatice
Bylo osloveno:
Bylo přijato:

8 firem
8 nabídek

Výběrové řízení bude dokončeno v roce 2008 vzhledem k náročnosti celého průběhu
výběrového řízení.

2.3.7.3.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

a) Pracovníka Stavebního úřadu Bolatice
Bylo přijato:

7 nabídek

Rada obce Bolatice schválila dne 6. února 2007 na 6. jednání přijetí nového
zaměstnance – referenta Stavebního úřadu Bolatice
p. Aleše Nováka, Bolatice-Borová
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b) Sociální pracovnici
Bylo přijato:

5 nabídek

Rada obce Bolatice schválila dne 24. dubna 2007 na 10. jednání přijetí do zaměstnání
v obci Bolatice jako sociální pracovnice
p. Annu Lasákovou, Bolatice

2.3.7.4.

Záměr obce o prodej pozemků

a) K VÝSTAVBĚ RODINNÉHO DOMU (ul. Padoly) – část parc. č. 1061/3
a 1061/6
Byly přijaty:

4 nabídky, z toho 1 po termínu

Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 6. června 2007 na 5. zasedání prodej části
pozemků parc. č. 1061/3 a 1061/6 k. ú. Bolatice za účelem výstavby rodinného domu
manželům Leovi a Petře Miketovým, Bolatice
(první dva zájemci, kteří nabídli vyšší cenu, ztratili zájem o koupi těchto
pozemků)

2.3.7.5.

Záměr obce o pronájmu

a) Nebytových prostor - BUDOVA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
(bývalý novinový stánek) parc. č. 690/1 a 690/4
Byla přijata:

1 nabídka

Rada obce schválila dne 12. června 2007 na 13. jednání pronájem nebytových prostor
na autobusovém nádraží za účelem realizace prodejny s prodejem servisem výpočetní
techniky a příslušenství a pobočka firemní prezentace (nabídka barevného tisku - vizitky,
letáčky, barevné kopírování, apod.)
Firmě GRANDE studio, Mgr. Petr Řehánek, Bolatice

b) Nebytových prostor v suterénu KULTURNÍHO DOMU
na ul. Svobody 10/132
Byly přijaty:

2 nabídky

Rada obce Bolatice schválila dne 6. listopadu 2007 na 22. jednání pronájem nebytových
prostor za účelem využívání místností pro kulturně-společenské a vzdělávací účely
(setkávání členů SNS, REHA místnost se zařízením pro rehabilitaci s možností využití
všech členů svazu a seniorů v obci)
Slezskoněmeckému svazu na Hlučínsku se sídlem v Bolaticích
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Rada obce Bolatice schválila dne 6. listopadu 2007 na 22. jednání podnájem nebytových
prostor za účelem zřízení učebny pro výuku cizího jazyka (Petra Ratajová – výuka cizího
jazyka, LOOK – angličtina pro Tebe, výuka různých úrovní angličtiny)
p. Petře Ratatové, Bolatice

c) Nebytových prostor v budově ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA v Bolaticích
na ul. Opavská 119/7
Byla přijata:

1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila dne 27. listopadu 2007 na 23. jednání pronájem
nebytových prostor za účelem zřízení gynekologické ambulance s vedoucím lékařem
MUDr. Renátou Kupkovou, Bolatice
firmu Practic Medical s. r. o., Opava

d) ČÁSTI POZEMKU NA UL. DRUŽSTEVNÍ, parc. č. 2751/2
Byla přijata:

1 nabídka

Rada obce Bolatice schválila dne 21. srpna 2007 pronájem části pozemku parc.
č. 2751/2 k. ú. Bolatice za účelem parkování vozidel Autoopravny Autospol
firmě Autoopravna Autospol Jiří Blokeš, Bolatice

2.3.7.6.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku

a) OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ UL. LUČNÍ

A UL.NÁPLATKOVÁ V BOLATICÍCH
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

4 647 788,95 Kč včetně DPH
5 545 271,- Kč včetně DPH

Rada obce Bolatice schválila dne 31. července 2007 na 16. jednání jako zhotovitele
stavby Opava místních komunikací ul. Luční, ul. Náplatková Bolatice“
firmu Bögl a Krýsl – Silnice Morava s.r.o., Krnov, která podala nejnižší nabídku.

b) OPRAVA KOMUNIKACÍ (ul. Květinová, ul. Souběžná,
ul. Horní-Zahradní a parkoviště na ul. Družstevní)
Byly osloveny:
Byly přijaty:

2 firmy
2 nabídky

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

1 299 996,- Kč
1 747 573,10 Kč
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Rada obce schválila dne 25. září 2007 na 19. jednání cenovou nabídku firmy na opravu
místních komunikací (ul. Květinová, ul. Souběžná, ul. Horní-Zahradní a parkoviště na
ul. Družstevní)
firmu STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Oblast východ, PJ Opava,
která podala nejnižší nabídku.
2.3.7.7.

Výběrové řízení na ZHOTOVENÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODU A KANALIZACE
V OBCI BOLATICE
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

a) cena za 1 MJ zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení
stavby
b) cena za zpracování 1 MJ geometrického plánu na zřízení věcného břemene
Nejnižší nabídka:

a)
b)

1 MJ = 595,- Kč s DPH
1 MJ = 357,- Kč s DPH

Nejvyšší nabídka:

a)
b)

1 MJ = 1 100,- Kč bez DPH
1 MJ = 800,- Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila dne 6. února 2007 na 6. jednání firmu, aby zhotovila
geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby vodovou a kanalizace v obci
Bolatice
firmu ALLGEO, Jiří Hnátek, Ratibořská 1602/97, 747 05 Opava 5,
která podala nejnižší nabídku.
2.3.7.8.

Výběrové řízení na Zhotovení projektové dokumentace MODERNIZACI
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V BOLATICÍCH na ul. Opavská 119/7
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
2 nabídky

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

170 170,- Kč včetně DPH
220 150,- Kč včetně DPH

Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. června 2007 na 13. zasedání jako zhotovitele
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Modernizace zdravotního
střediska“
firmu DK 1 – p. ing. Daniel Kozel, Novodvorská 13, 747 21 Kravaře,
která podala nejnižší nabídku.

2.3.7.9

Výběrové řízení HOROLEZECKÁ STĚNA – TĚLOCVIČNA
BOLATICE
Byly osloveny:
Byly přijaty:

3 firmy
3 nabídky

Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

394 086,35 Kč včetně DPH
686 154,- Kč včetně DPH
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Rada obce Bolatice schválila dne 6. listopadu 2007 na 22. jednání vybrání zhotovitele
horolezecké stěny do nové tělocvičny ZŠ a MŠ Bolatice
firma PILKA-KAMENY, Hodonín, která podala nejnižší nabídku
2.3.7.10

Výběrové řízení na firmu na zpracování žádostí o dotace z EU
pro obec Bolatice
Bylo osloveno:
Bylo přijato:

6 firem
6 nabídek

Rada obce Bolatice schválila na 17. jednání dne 21. 8. 2008 vybrání firmy pro
přípravu žádostí o dotace programu EU-ROP apod.
Agentura HRAT – Hospodářská rozvojová agentura třinecka,
popř. KP Projekt a ARR a.s. Ostrava
2.3.8. Významné události roku 2007 v obci Bolatice
- Obecní ples

26. 1. 2007

- Rozloučení s masopustem a pochování basy

20. 2. 2007

- Vítání nových občánků v sále KD (50)

4. 3. 2007

- Schválení rozpočtu obce na rok 2007

21. 3. 2007

- Vítání jara (módní přehlídka místních žen)

25. 3. 2007

- Den učitelů Hlučínska v Hlučíně – ocenění i tří učitelů ZŠ a MŠ Bolatice
(Eva Paverová, Mgr. Věra Güntherová, Mgr. Stanislav Halfar)

28. 3. 2007

- Divadelní představení Prolhaná Ketty

13. 4. 2007

- Den země v Bolaticích
(akce se opět zúčastnilo 400 lidí, vysadilo se více než 1 600 ks stromků!,
první akce v rámci kampaně NSZM)

19. 4. 2007

- Stavění majky ve skanzenu

30. 4. 2007

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

12. 5. 2007

- Minihlukfest (přehlídku amatérských kapel)

25. 5. 2007

- Kácení máje na Borové

27. 5. 2007

- Kácení máje na autobusovém nádraží
(bohatý program, oslavy Dne dětí, přilákaly na více jak 1000 návštěvníků
i přes deštivé počasí)
- Bolatický Hlukfest na Křeménkách
(přehlídku amatérských kapel tentokrát navštívilo na 500 příznivců
tvrdé muziky)
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1. 6. 2007

20. 7. 2007

- Country festival Křeménky
(přehlídka country kapel doprovázená ukázkou kovbojského života
navštívilo okolo 1000 lidí)

4. 8. 2007

- Bolatické dožínky
(účast zástupců družebních vesnic Rudy, Linum, obec získala
od přátel z Rud dřevěnou sochu sv. Stanislava,
akci navštívilo okolo 1 000 lidí)

1. 9. 2007

- 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)

17. – 23. 9. 2007

- Dny zdraví v Bolaticích
(Výstava sběratelů, Pochod za zdravím,
Den zdraví v KD – 1. pomoc, poradenství, zdravá výživa
akci navštívilo okolo 300 lidí)

7. – 9. 10. 2007

- Obecní zájezd – Jižní Morava, Vídeň

21. – 23. 9. 2007

- Oslavy 80 let SDH Borová

13. 10. 2007

- Den strašidel
30. 10.2007
(na 500 účastníků průvodu s lampióny, ohnivá show a ohňostroj na hřišti FK)
- Uvedení Čistírny odpadních vod Bolatice do trvalého provozu

1. 11. 2007

- Schválení Strategického plánu rozvoje obce Bolatice na léta 2008-2022
na 8. zasedání ZO - obec Bolatice ve spolupráci s místními odborníky,
podnikateli a občany zpracovala strategický dokument budoucího rozvoje
obce Bolatice na období nadcházejících 15 let. Dokument je k dispozici
na internetových stránkách www.bolatice.cz a také v tištěné podobě
na OÚ Bolatice.

14. 11. 2007

- Filmové představení pro seniory

21. 11. 2007

- Křest CD s písněmi v hlučínském nářečí v Dolním Benešově

7. 12. 2007

- Koledy ve skanzenu
(vánoční atmosféru si přišlo „zažít“ až 400 lidí!)

22. 12. 2007

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

24. 12. 2007

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 2007 uskutečnilo celkem 21 jednání, na kterých se projednalo více jak 425 bodů.
(v roce 2006 se projednalo téměř 600 bodů).
Účast na jednáních:

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

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, lázně
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21
21
18
18
21

Hosty jednání RO byli:
- Ing. Pavel Bezděk

- na 5. jednání RO dne 16. 1. 2007 - výběrové řízení na Dodávku
služeb v kotelnách obce,

- Ing. Pavel Bezděk

- na 6. jednání RO dne 6. 2. 2007 – výběrové řízení
na pracovníka SÚ

- Ing. Pavel Bezděk
- Bc. Kristina Adamcová

- na 10. jednání RO dne 24. 4. 2007 – výběrové řízení
na místo sociální pracovnice

- PaedDr. Josef Drozd

- na 10. jednání RO dne 24. 4. 2007 – Zápis z kontrolního výboru

- Ing. Pavel Bezděk

- na 17. jednání RO dne 21. 8. 2007 – Nabídky na zpracování
dotací

- Pan Pavel Koch

- na 24. jednání RO dne 11. 12. 2007 – Jednání dozorčí rady
TS Bolatice

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
12/5

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) umožnění výkonu obecně prospěšných prací odsouzeným občanům obce Bolatice
v roce 2007 u TS Bolatice, výjimečně u OÚ Bolatice za podmínek, že vykonávat
OPP bude souběžně pouze jeden odsouzený a že odsouzený bude vykonávat
především pomocné práce natěračské, při údržbě zeleně, při údržbě obecního
majetku, atd.,
d) smlouvu o dílo mezi MgA. Mgr. Markem Sklářem, Bolatice a obcí Bolatice, kterou
se p. MgA. Mgr. M. Sklář zavazuje zhotovit videonahrávku o obci Bolatice
l) aby firma RECTE CZ, s. r. o., Ostrava provedla pro obec Bolatice
výběrové řízení na dodavatele služeb a na rekonstrukci kotelen

16/6

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) sdělit obci Štěpánkovice, že vzhledem k rozvoji v průmyslové zóně Bolatice může
dojít k tomu, že obec Bolatice omezí dodávku pitné vody pro Albertovec na
minimum
l) předložit k posouzení ZO studii modernizace zdravotního střediska v Bolaticích,
zpracovanou firmou DK 1 – ing. Daniel Kozel, Kravaře a doporučit objednání
zhotovení projektové dokumentace modernizace zdravotního střediska obesláním
min. tří projekčních firem a s termínem zhotovení PD v období 10/07 – 03/08
m) přijetí nového zaměstnance – referenta Stavebního úřadu Bolatice pana Aleše
Nováka, Bolatice-Borová od 1. 6. 2007,
n) firmu p. Jiřího Hnátka, Allgeo, Opava 5, aby zhotovila geodetickou
dokumentaci
skutečného provedení stavby vodovodu a kanalizace v obci Bolatice (nejnižší
cenová nabídka) dle zadávacích podmínek výběrového řízení
ř) doporučit ZO schválit ustanovení funkce sociální pracovnice na částečný úvazek,
která by pečovala o osamělé starší občany,
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17/7

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
c) návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2007 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
55 052 045,- Kč a návrh rozpočtu předloží k projednání členům Finančního
výboru a ke schválení Zastupitelstvu obce Bolatice,
d) informaci o hospodaření obce Bolatice za rok 2006 s příjmy ve výši
109 036 117,08 Kč a výdaji ve výši 109 036 117,08 Kč a hospodaření obce za rok
2006 předloží k projednání členům FV a ke schválení zastupitelstvu obce,

21/7

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h) Smlouvu o dílo č. 2007101 – Technická infrastruktura průmyslové zóny Bolatice 2. etapa vypracovanou firmou
DK 1 – ing. D. Kozel, Bolatice
m) účast starosty obce na Jarní škole NSZM v Novém městě na Moravě ve dnech
14. – 16. 3. 2007,
o) účast 4 zástupců obce(dva ZŠ a MŠ, dva obec) na Fóru výchovy ke zdraví ve
dnech 20. – 22. 4. 2007 v Benešově u Prahy

24/8

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) doporučit ZO schválit přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
kategorie II. obce Bolatice v celkové výši 150 000,- Kč
ch) smlouvu mezi obcí Bolatice a Ing. Martinem Lampou, Závada na pronájem
komínu a části spojovací chodby pro bezdrátový internet v objektu kotelny DOS
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců ze strany pronajímatele s tím, že
možnosti výpovědi nevyužije do 31. 3. 2009 a 3 měsíců ze strany nájemce,
za podmínek uvedených v příloze této smlouvy, za poskytnutí slevy na připojení
k internetu místní knihovny a připojení k internetu pro místní hasičskou zbrojnici
m) vyhlášení celoroční fotografické soutěže o obci Bolatice 2007-2008 (Jaro, Léto,
Podzim, Zima) na internetových stránkách obce

26/9

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
h) výběrové řízení na výběr sociální pracovnice na částečný úvazek a dobu určitou
do 31.12.2007 s možností prodloužení prac. smlouvy,
i) podmínky výběrového řízení: úvazek na 5 hod. týdně, náplň práce – navštěvování
osamělých lidí, pohovory s nimi, pomoc při úklidu, spolupráce s komisí sociální
a zdravotní, vzdělání nejlépe sociálně – zdravotní.

29/10 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) zaslat na HZS MSK, územní odbor Opava, písemné stanovisko, že
obec Bolatice počítá u JPO II SDH Bolatice se zabezpečováním pohotovosti v roce
2008 a sdělit, že obec Bolatice bude žádat o dotaci na pohotovost, ale nikoliv na
mzdy členů vykonávajících službu v JPO II jako svoje zaměstnání v hlavním
pracovním poměru. Dále sdělit HZS MSK, že obec nezaměstnává v pracovním
poměru žádného člena JPO II, pouze u TS Bolatice pracují dva členové JPO II jako
dělníci
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ch) vyhlášení záměru o prodeji pozemků části parc. č. 1061/3 a části parc č. 1061/6
k. ú. Bolatice na ul. Padoly o výměře cca 700 m2 pro výstavbu rodinného domu,
ř) sdělit firmě APM inženýring. a.s., Ostrava-Přívoz, že rada obec souhlasí s akcí
Rekultivace části území v katastru obce, v rámci které dojde k uložení cca
25 000 m3 zeminy, kamení, cihel, betonů z výkopů pro kanalizaci města Kravaře.
Dále sdělit firmě APM, že Rada obce předloží žádost firmy APM ke schválení ZO
a že po schválení v ZO a nabytí právní moci stavebního povolení k rekultivaci
území v zóně, uzavře obec s firmou APM smlouvu o zajištění rekultivace území
v průmyslové zóně, ve které budou uvedeny podmínky uložení opadů (mj.
ekologicky nezávadný odpad, atd.)
š) zřízení parkoviště na parc. č. 690/1 k. ú. Bolatice před budovou Pekárny Azpek
pro 4-5 osobních aut s tím, že firma Azpek uhradí náklady na vybudování
parkoviště
ť) uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Bolatice a firmou NETAFIM CZECH s. r. o,
Žatec na provedení zavlažovacího zařízení na hřišti v areálu FK
v) objednání dalších oprav výtluků v místních komunikacích u firmy JHF Heřmanovice
spol. s r. o, Heřmanovice,
w) přijetí do zaměstnání v obci Bolatice jako sociální pracovnice paní Annu Lasákovou,
Bolatice na dobu určitou od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007 se zkušební dobou tří měsíců,
32/11 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) vyhlášení záměru o pronájem nebytových prostor v budově autobusového nádraží
(bývalý novinový stánek) parc. č. 690/1 a 690/4 o velikosti 8,55 m2
35/12 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
i) prodloužení termínu odstranění závad na stavbě ČOV Bolatice firmě Serio, s.r.o,
Ostrava-Hrušov s tím, že s firmou Serio bude uzavřena dohoda o prodloužení
termínu odstranění závad na stavbě ČOV Bolatice,
k) zapojení obce Bolatice do Evropského týdne mobility „Ve městě bez mého auta“
v době od 16. do 22. 9. 2007 s tím, že obec bude organizovat po dobu celého týdne
akce, které budu zaměřeny tak, aby braly v potaz motto „Ulice pro lidi“ a také
obec přijme dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců (nové přechody) a
upraví dopravní značení ve prospěch chodců v lokalitě obce u ZŠ a MŠ.
37/13 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) poskytnutí finančního příspěvku FK Bolatice, Bolatice na 3. ročník projektu
„Mezinárodní letní fotbalový kemp“
k) pronájem nebytových prostor o ploše 8,5 m2 v budově obce Bolatice na autobusovém
nádraží na parc. č. 690/1 a 690/4 k. ú. Bolatice firmě GRANDE studio, Mgr. Petr
Řehánek, Bolatice za účelem realizace prodejny s prodejem, servisem výpočetní
techniky a příslušenství a pobočky firemní prezentace (nabídka barevnéhotisku –
vizitky, letáčky, barevné kopírování, apod.),
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l) jako zhotovitele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby
„Modernizace zdravotního střediska“ firmu DK 1 – ing. D. Kozla, Kravaře, která
nabídla nejnižší cenu za realizaci projektové dokumentace včetně DPH a s tím,
že obec požaduje zhotovení kompletního projektu nejpozději do 02/2008
39/14 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) pronájem části pozemku parc. č. 2751/2 k. ú. Bolatice o výměře cca 70 – 80 m2
Autoopravně Autospol Jiří Blokeš za účelem parkování vozidel Autoopravny
a za podmínek - zpevnění plochy si zajistí na své náklady vlastník Autoopravny,
plocha pro parkování nesmí zasahovat do plochy budoucí cesty pro nové bytové
domy, doba pronájmu je určitá od 9. 7. 2007 do 31. 7. 2008, pronájem za 1m2/rok
je stanoven na 10,- Kč, pronájem je schválen v případě, že se další zájemce o
pronájem pozemku nepřihlásí
41/16 Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
ch) předloženou projektovou dokumentaci na dostavbu firmy Lanex a. s. na bývalém
pozemku p. Michalíka na ul. Opavská
42/16 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
ch) jako zhotovitele stavby „Oprava místních komunikací ul. Luční, ul. Náplatková,
Bolatice“ firmu Bögl a Krýsl – Silnice Morava s. r. o., Krnov, která nabídla
zhotovení stavby za nejnižší cenu 4 647 788,95 Kč včetně DPH 19 %,
g) uzavřít Licenční smlouvu mezi obcí Bolatice a PhDr. Václavem Štěpánem, OpavaKylešovice o vytvoření literárního díla dle autorského zákona č. 121/200 Sb.
„Dějiny obce Bolatice“
46/17 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) firmu v pořadí podání nejlepší nabídky na zpracování žádostí o dotace z EU
a využít služby především Agentury HRAT – Hospodářská rozvojová agentura
třinecka, popř. KP Projektu a ARR a. s., Ostrava při přípravě žádosti o dotace
z programu EU-ROP apod
i) návrh Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby č. 104-B-27-038
na akci Sauna MŠ Bolatice – stavební úpravy a změna užívání na učebnu mezi
fy Benpro s. r .o. Opava a obcí Bolatice a dát ke schválení ZO
49/18 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava místních komunikací ul. Luční,
ul. Náplatková, Bolatice“ mezi obcí Bolatice a firmou Bögl a Krýsl-Silnice
Morava, Krnov, kterým se mění pracovní postupy u SO 01 ul. Luční a cena se mění
z částky 4 647 788,95 Kč na 4 467 069,- Kč
52/19 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) nabídku fy APM inženýring a.s., Ostrava-Přívoz k „Rekultivaci části území v PZ
Bolatice
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i) smlouvu o dílo č. 113/2007/10 mezi obcí Bolatice a fy TECHNOEXPORT a.s. pro
zahraniční obchod, Praha 1 na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na realizaci
projektu „Zateplení Základní školy v Bolaticích“
54/20 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku
na ul. Opavská č. p. 119, Bolatice o výměře 284,1 m², vhodný pro zdravotnické
zařízení,
g) vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v suterénu KD Bolatice pro
vzdělávací účely o výměře cca 35 m2 (bývalá místnost kotelny)
55/21 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) účast starosty obce a ing. Radima Herudka na akreditovaném vzdělávacím
programu Podzimní škola NSZM ve Vsetíně ve dnech 31. 10. – 2.11. 2007
k) uspořádání kulturně společenského večera 1. 12. 2007 pro zástupce sponzorských
firem podporující akce obce Bolatice a podporující místní spolky a organizace
a pro zástupce (předseda s partnerkou) spolků a organizací obce Bolatice
63/22 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) pronájem nebytových prostor v suterénu KD Bolatice na ul. Svobody o výměře 99
m2 Slezsko-německému svazu v Bolaticích za účelem využívání místností pro
kulturně- společenské a vzdělávací účely (setkávání členů SNS, REHA místnost se
zařízením pro rehabilitaci s možností využití všech členů svazu a seniorů naší obce)
f) podnájem v části nebytových prostor v suterénu KD Bolatice na ul.Svobody
o výměře 29,5 m2 paní Petře Ratajové, Bolatice za účelem zřízení učebny pro výuku
cizího jazyka,
g) vybrání zhotovitele horolezecké stěny do nové tělocvičny ZŠ a MŠ Bolatice firmu
Pilka-Kameny, Hodonín s cenovou nabídkou 394 086,35 Kč včetně DPH
66/23 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
c) firmě Practic Medical s. r. o., Opava pronájem nebytových prostor o výměře
35,00 m2 ordinace, čekárna, 20,10 m2 schodiště, 10,80 m2 ostatní plochy v budově
Zdravotního střediska na ul. Opavská 119/7, Bolatice pro zřízení gynekologické
ambulance, vedoucím lékařem MUDr. Renátou Kupkovou, Bolatice, od ledna
2008 s ordinací dva dny v týdnu
68/24 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) Darovací smlouvu mezi AKZO Nobel Coatings CZ, a. s. Opava-Komárov, a obcí
Bolatice na věcný dar ve výši 10 000,- Kč na dovybavení relaxační místnosti pro
seniory v budově KD Bolatice
k) objednání jednoduché projektové dokumentace u firmy DK 1 - ing. D. Kozel
na zateplení šk. budov v MŠ Bolatice a MŠ Borová
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70/25 Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
f) uzavřít Dohodu o pracovní činnosti mezi obcí Bolatice a p. JUDr. Mario
Hartmannem, Ostrava na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 s výkonem
prací pro obec: poskytování právních rad, konzultací a výkonu činnosti Komise
pro projednávání přestupků obce .

3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
Za celý rok 2007 bylo na zasedáních ZO projednáno na 205 bodů!
(V roce 2006 se na jednáních zastupitelstva projednalo na 220 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
4
5
5
4
5
4
5
4

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

5
6
6
5
6
5
6
5

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
3.2.2. Vybráno z jednání Zastupitelstva obce Bolatice
14/4

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) výsledky hospodaření obce za rok 2006 s příjmy ve výši 109 036 117,08 Kč a výdaji
ve výši 109 036 117,08 Kč
e) rozpočet obce Bolatice pro rok 2007 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
55 052 045,- Kč
k) variantu studie přístavby a nástavby zdravotního střediska v Bolaticích za
předpokladu souhlasu vlastníka sousedních pozemků
l) objednání zhotovení projektové dokumentace modernizace zdravotního střediska
obesláním min. tří projekčních firem a s termínem zhotovení PD v období 10/07 –
03/08
m) ustanovení funkce sociální pracovnice na částečný úvazek (5 hod. týdně), která by
pečovala o osamělé starší občany na dobu určitou od května 2007 do prosince
2007
o) sdělit generálnímu řediteli Lanex a.s., že pozemek parc. č. 11 a 12 k. ú. Bolatice
(RD Michalíkových na ul. Opavské) je určen územním plánem pro podnikatelskou
výstavbu s tím, že musí být dodrženy podmínky stavebního zákona, hygieny a
životního prostředí
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t) podání tří projektů obce Bolatice se žádostí o dotaci do programu Ministerstva pro
místní rozvoj „Podpora rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského
regionu“:
a) Víceúčelové sportoviště
b) Parkoviště u sportovního areálu
c) Oprava přístupových komunikací k podnikatelským subjektům
y) aby koordinátorem činností a odborným poradcem obce pro realizaci
Strategického plánu rozvoje obce Bolatice byla odborná firma přidělená obci
Krajským úřadem MSK v Ostravě,
z) složení řídícího týmu pro strategický plán rozvoje obce Bolatice dle předloženého
návrhu
17/5

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
e) aby pořizovatelem územní plánovací dokumentace pro obec Bolatice byl i nadále
Městský úřad Kravaře, odbor výstavby a územního plánování
f) předběžně sdělit firmě APM inženýring. a.s., 702 00 Ostrava-Přívoz, že
Zastupitelstvo obce Bolatice souhlasí s akcí Rekultivace části území
v katastru obce, rámci které dojde k uložení cca 25 000 m3 zeminy, kamení, cihel,
betonů z výkopů pro kanalizaci města Kravaře za podmínek, že v uložených
odpadech nesmí být nebezpečný odpad, velké kusy betonu, že firma na své
náklady provede skrývku ornice, zhutnění navezeného odpadu a zpětně naveze
ornici a hlínu v min. tloušťce 40 cm s tím, že ZO podmiňuje souhlas tím, že se
firma bude podílet finančně nebo materiálně na rozvoji obce,
h) účetní uzávěrku Technických služeb Bolatice s. r. o. za rok 2006
m) OZV č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru přepravy, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bolatice s platností
od 1. 7. 2007

22/6

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
d) prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře cca 10 000 m2 firmě VENDULA
s. r. o, Dolní Benešov
e) prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře cca 10 000 m2 firmě HOTJET CZ
s. r. o. Ostrava-Poruba
f) prodej pozemku v průmyslové zóně Bolatice o výměře cca 2 850 m2 označený
číslem 17 firmě ELEKTRO-Fa.PAVELEK, s r. o., Opava
k) přijetí dotace ve výši 3 466 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu na projekt
obce Bolatice „Přístupové komunikace k podnikatelským subjektům“,
n) prodej části pozemku v průmyslové zóně Bolatice o výměře 3 750 m2 p. Josefu
Mochovi, Bolatice
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26/7

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí do 1. výzvy
Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na akci „Realizace úspor energie
rekonstrukcí Základní školy Bolatice“ v termínu do 26. října 2007
v) zařadit čištění vrtů a zakoupení nových čerpadel do vrtů HV 28, HV 101 do
rozpočtu 2008,

27/8

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
f)

29/8

informaci o záměru fy EKORECYKLING Czech Republic s. r. o. o vytvoření
recyklační linky pro třídění elektrotechnických komponentů s tím, že obec Bolatice
předpokládá dodržení všech podmínek pro nakládání s odpady a s žádným
negativním vlivem na životní prostředí

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) od 1. 1. 2008 zvýšení ceny stočného o 3,- Kč (z 10,- Kč na 13,- Kč) a od 1. 1. 2009
o 3,- Kč (z 13,- na 16,- Kč) z důvodu pokrytí veškerých nákladů spojených
s provozem tří ČOV (provoz, splátky úvěrů, úroků), s údržbou a stavbami
kanalizací
j) Strategický plán rozvoje obce Bolatice na léta 2008 – 2022,
p) Darovací smlouvu mezi obcí Bolatice Nadačním fondem Livie a Václava
Klausových, Hrad, 119 08 Praha 1 na získání osobního počítače v ceně do 25 000,Kč formou nadačního příspěvku za účelem možnosti procvičování a prohlubování
znalostí účastníků projektu „Senioři komunikují
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
g) přijetí daru od fy Lanex a.s. Bolatice, Bolatice ve výši 150 000,- Kč
na vybudování horolezecké stěny,
h) Darovací smlouvu mezi AKZO Nobel Coatings CZ, a.s. Opava-Komárov,
a obcí Bolatice na věcný dar ve výši 150 000,- Kč ve formě dětského hřiště v areálu
hřiště FK Bolatice,
ch) prodej 24 020 m2 pozemků v průmyslové zóně firmě MEDIS International, a.s.,
Praha 2 za účelem realizace výstavby farmaceutické výroby
i) prodej pozemku v průmyslové zóně firmě JMS db, s. r. o, Ing. Suchánek, Dolní
Benešov o výměře cca 4 000 m2 z majetku obce za účelem podnikání v oblasti:
zámečnictví, kovoobráběčství
j) prodej pozemku v průmyslové zóně manželům Petře a Petrovi Kořenkovým,
Bolatice a p. Zdeňkovi Škrobánkovi, Pustá Polom o výměře 2 064 m2 za účelem
výroby a montáže dřevařských výrobků včetně povrchových úprav
o) podání žádosti obce Bolatice o dotaci z programu OPŽP na zateplení budov MŠ
Bolatice a MŠ Borová
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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
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 (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 loňském roce se uskutečnilo celkem pět jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

5
3
4
4
5
4
5

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, Pavel Koch – ředitel TS Bolatice,
Na 1. jednání
- Projednávání hospodaření obce za rok 2006
- Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2007
- Informace o hospodaření TS a projednání hodinových sazeb TS
- Výše vodného a stočného
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Na 2. jednání
- Informace o hospodaření TS a projednání hodinových sazeb TS
- Projednání hospodaření obce za období 1-4/2007
- Vodné a stočné
Na 3. jednání
- Úprava rozpočtu obce Bolatice na rok 2007 dle rozpočtové změny č. 2/2007
- Hospodaření TS Bolatice za uplynuté období (1-7)
Na 4. jednání
- Hospodaření TS Bolatice
- Kontrola plnění rozpočtu obce a projednání změn rozpočtu
- Zvýšení stočného
- Informace starosty – projekt Bytové domy (malý zájem)
Na 5. jednání
- Hospodaření TS Bolatice – investiční plán
- Kontrola plnění rozpočtu obce a projednání změn rozpočtu
- Informace starosty – investoři PZ, přidělení dotací na opravu ZŠ

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 2007 se uskutečnila celkem tři jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

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

3
2
3
2
1
3
3
2

Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Emanuel Jarkulisch – tajemník MěÚ Kravaře
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Na 1. jednání
- Hodnocení práce výboru v uplynulém volebním období
- Náměty pro jednotlivé schůze výboru
Na 2. jednání
- Výměna zkušeností z práce se členy kontrolního výboru MěÚ Kravaře
- Zkušenosti s aktivitou občanů při projednávání veřejných záležitostí a o problémech při
kontrole plnění obecních vyhlášek
Na 3. jednání
- Kontrola výběrových řízení a jejich porovnání se zápisy se zasedání RO
- Kontrola řešení stížností občanů
3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2007 celkem tři jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Simona Adamcová
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Kristina Stočková

3
3
2
1
2
3
3

Na 1. jednání
- Setkání obcí Borová – Borovské hry
- Letní slavnost
Na 2. jednání
- Zhodnocení minulých akcí
- Zpívání „Borovský totem“
Na 3. jednání
- Zhodnocení „Borovského totemu“
- Příprava Strašidelného lesa pro MŠ
- Mikulášské zpívání
- Koledy
3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti: - řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků
Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
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Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2007 celkem 24 přestupků (18 přestupků z roku
2007, 6 přestupků přešlo k vyřízení z roku 2006, 3 byly postoupeny pro nepříslušnost jinam, 8
odloženo). Z toho zpracovala KKPP 13 přestupků. Příkazem o uložení sankce rozhodla v 5
případech, u 1 případu rozhodla v blokovém řízení, zastavením řízení ve 4 případech, ve 2
případech vydala rozhodnutí o napomenutí a 1 přestupek přešel k vyřízení do roku 2008 .
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 3 případech, nevymožené zůstaly
za rok 2007 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 Teuer

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 2007 se uskutečnilo celkem pět jednání Komise sociální a zdravotní. .
Předseda:
Členové:

Kristina Jochimová
Bc. Kristina Adamcová
Blanka Moravcová
Helena Kocurová
Josef Majda
Edita Kurková
Simona Adamcová
Marcela Bochňáková

Hosté na jednáních Komise sociální a zdravotní:
A. Lasáková
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4
5
3
5
5
4
4
5

Na 1. jednání
- Kontrola zadání z minulé schůzky
- Informace o náplní činnosti komise
- Vytyčení oblasti zájmu sociální a zdravotní komise v obci Bolatice
- Pečovatelka v obci
- Dotazník
Na 2. jednání
- Informace o proběhlém výběrovém řízení na funkci sociální pracovnice
- Dotazníky
- Tabulka – Přehled skupin klientů vyžadující podporu v sociální oblasti
- Taneční kurz
- Posouzení žadatelů o obecní byty
Na 3. jednání
- Sociální pracovnice – Anna Lasáková
- Situace obsazení obecních bytů
- Rozvážka obědů
Na 4. jednání
- Informace o proběhlém tanečním kurzu
- Přednáška - diaetes
- Informace o nově zřízené pečovatelské službě v Kobeřicích, nabízející služby pro
bolatické občany
- Pomoc při řešení sociální situace
- Nabídka pomoci rodině s dětmi
Na 5. jednání
- Příspěvek obce
- Klienti sociální pracovnice
- Hodnocení roku 2007
3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Rozsah působnosti: - kulturní a společenská činnost
Náplň činnosti:
a) Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti,
b) 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

Komise se setkala v roce 2007 celkem 4x.
Na 1. jednání
- komise připravila plán práce a akcí
- rozdělení návštěv u občanů slavících výročí
- zajištění a pomoc při pořádání obecního plesu
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4
4
4
4
4
4
4

Na dalších jednáních se členové komise ve spolupráci se zaměstnankyní OÚ G. Bočkovou
podíleli na přípravách kulturních akcí pro občany (Vítání jara, Stavění máje, Kácení máje,
Bolatické dožínky).
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2007 patřily firmy: Lanex a.s., Isotra,
En´sys, Zahradnictví Mazal, DK1, DAJPP, Josef Moch, Lenka Mušálková
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 2007 se uskutečnilo šest 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

6
5
6
6
6
5
5

RO schválila dne 6. 2. 2007 nového člena komise mládeže, sportu a pro volný čas –
p. Lukáše Juráška a Petra Faltýnka.
Hosté na jednáních Komise mládeže, sportu a pro volný čas:
Ing. Radim Herudek, Ing. Lenka Mušálková, Richard Seidel
V roce 2007 se konalo celkem 6 jednání komise.
Jednání komise dne 7. 2. 2007
- projednání plánu činnosti v roce 2007
(filmové festivaly, hudební festival, podpora akce Bolatický Hlukfest, kontrola
dětských hřišť, informace o mladý a úspěšných lidech ve Zpravodaji, větší spolupráce
s rodiči při řešení problémové mládeže, pořádání turnajů pro děti a mládež)
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Jednání komise dne 17. 4. 2007
- projednání zrušení Klubu volného času
- informace o jednání s provozovatelem kina p. Jaroslavem Loskotem
- informace o možnosti zorganizování tzv. miniHlukfestu dne 25. 5. 2007
- projednání organizace akce Hlukfest dne 13. 7. 2007
Jednání komise dne 22. 5. 2007
- prohlídka dětských hřišť a sportovišť
- diskuse o přípravě MiniHlukfestu a MaxiHlukfestu
Jednání komise dne 20. 6. 2007
- seznámení se se zápisem z jednání komise mládeže ze dne 22. 5. 2007
- hodnocení průběhu MiniHlukfestu
- příprava MaxiHlukfestu
Jednání komise dne 25. 9. 2007
- vyhodnocení Bolatického Hlukfestu
- filmový festival
Jednání komise dne 17. 12. 2007
- projednání termínu pořádání Bolatického Hlukfestu v roce 2008
- informace o výstavbě dětského hřiště v areálu FK
- informace o ocenění sportovců v roce 2007

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 11 (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 – uklizečka).
Dále u OÚ v roce 2007 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo
78 osob, z toho 18 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních
a záchranných prací při zásahu.
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)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, J. Gratzová.
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Milada Bortlíková

- 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
- 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 zajišťuje 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 zveřejnění 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

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)
- podává informace o územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana ing. M. Selingra zajišťuje pan P. Ricka, od 1. 6. 2007 pan A. Novák.
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Petr Ricka
Aleš Novák
(od. 1. 6. 2007)

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

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

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

Marie Tvarůžková

- knihovnice
- 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
(od 1. 6. 2007)

- sociální pracovnice
- 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

ÚSO

8/10

Milada Bortlíková

ÚSO

10/12

Janetta Gratzová

ÚSO

8/9

Petr Ricka (do 31.5.2007)

ÚSO

9/10

Aleš Novák (od 1.6.2007)

ÚSO

9/5

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

10/3

ÚSO

6/12

SO

Částečný úvazek (5 hod. týdně)

Jméno a příjmení

Kvalifikace

Ing. Miroslav Selingr

Marie Tvarůžková
Anna Lasáková
4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance

Datum

Místo

Název školení

21.3. 2007 KPB Opava
Eva Hanzlíková
12.9. 2007 KPB Opava

Marcela Bochňáková
Mgr. Herbert Pavera

16.2.2007 Bolatice
26.6.2007 KÚ Ostrava
7. 12. 2007 KÚ Ostrava
18.1.2007 Ostrava
16. 2. 2007
22. 2. 2007
6. 3. 2007
14. – 16. 3.
2007
27. 3. 2007

Bolatice
Ostrava
Opava
Nové Město
na Moravě
Bolatice
Benešov
20.-22.4.2007
u Prahy
Hradec
28. 6. 2007
nad Moravicí
12.-19.9.2007 Irsko
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Evropská unie, poskytování informací z oblasti
veřejné a státní správy, odkazy na elektronické
informační zdroje, Evropská knihovna, ochrana
kulturního dědictví
NIPOS – zpracování statistiky, Servis Lanius, plán
revizí, program VISK 3 na rok 2008 – zapojení do
projektů, plán, vzdělání akcí na rok 2008, projektu
Česká knihovna
Školení řidičů
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Pracovní seminář Využitelnost obnovitelných
zdrojů energie
Školení řidičů
Manažerský přístup k rozpočtovému procesu
Seminář k zaměstnanosti občanů
Jarní škola NSZM
Strategický rozvoj obce, NSZM
Fórum výchovy ke zdraví (seminář)
Příprava na čerpání dotací z evropských fondů
Vzdělávací zájezd představitelů SOH do Irska

Eliška Vitásková

Gabriela Bočková

Milada Bortlíková

Ing. Miroslav Selingr

Aleš Novák

31.10.2.11.2007
15.11.2007
27. 2.2007
20.11.2007
25.1.2007
16. 2. 2007
27.3.2007
25.5.2007
12.6.2007
30.1.2007
22. 11. 2007
14. 12. 2007
4.1.2007
16. 2. 2007
20.2.2007
10.4.2007
30.5.1.6.2007
13.9.14.9.2007
8.11.2007
20.2.2007
10.4.2007
16. 2. 2007
21.8.2007
31.10. 2.11.2007

Ing. Radim Herudek
14.11.2007
22.-23.
11.2007
13.12.2007
16. 2. 2007
12.-19.9.2007

Podzimní škola NSZM (Strategické plánování
a řízení, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení
Seminář Dřevo – materiál budoucnosti
Nový Zákoník práce
Změny nemocenského pojištění
Přestupkové řízení
Školení řidičů
Strategický rozvoj obce
Seminář k výherním hracím přístrojům
Konzultační den pro výkon přestupkové agendy
Rozpočtová skladba
Majetek obce
Konzultace ke změnám rozpočtové skladby
Školení stavebních úřadů
Školení řidičů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů

Vsetín
Ostrava
Opava
Opava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Dolní
Moravice

Školení stavebních úřadů

Ostrava

Školení stavebních úřadů

Ostrava
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Hotel
Imperiál,
Ostrava
Podnikatelský
inkubátor,
Vsetín
KÚ MSK
Ostrava
Hotel Petr
Bezruč,
Malenovice
KÚ MSK
Ostrava
Bolatice
Irsko

Porada vedoucích stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení stavebních úřadů
Školení řidičů

3. 10. 2007 Ostrava
Martin Bortlík

13. 11.2007 Ostrava
Hotel Petr
22.-23.
Bezruč,
11.2007
Malenovice

Seminář INTERREG IIIA

Podzimní škola NSZM
Seminář - dotace Moravskoslezského kraje
Vyhodnocení Komponenty 2 - MSK Partnerstvím k prosperitě
Seminář projektu CzechPoint - setkání se
zástupci MVČR
Školení řidičů
Vzdělávací zájezd představitelů SOH do Irska
Velká novela a nové předpisy ve vodním
hospodářství
Odměňování členů zastupitelstva obce
Vyhodnocení Komponenty 2 - MSK Partnerstvím k prosperitě

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2007 (2006):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 20 851,- Kč (2006 – 19 924,- Kč).
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4. 3.

Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)

4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2007

2006

2005

Narození dětí

49

50

43

Uzavřená manželství v Bolaticích

21

19

21

5

2

5

16

17

16

Uzavřená manželství mimo obec

16

15

16

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

41

42

44

12

29

58

1107

893

808

Ověřeno opisů listin

662

880

780

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

206

228

218

66

80

112

545

669

960

Potvrzení o občanském průkazu

67

56

96

Poskytnuté údaje z informačního systému

27

22

13

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

83

73

43

Přihlášeno osob

57

68

43

Odhlášeno osob

54

50

49

civilní
církevní

Žádosti o státní občanství ČR
Žádosti o vydání občanského průkazu

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2003

4 186

3 533

653

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

Zpracovala:
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Marcela Bochňáková

4.3.2. Stavební úřad
Rok 2007
Územní informace - celkem

6

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6
0

Územní souhlas – celkem

126

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

109

Územní rozhodnutí – celkem

45

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

37

Ohlášení – celkem

39

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

30

Stavební povolení – celkem

23

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

17

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

7
1

Rozhodnutí o výjimce – celkem

10

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

6
4

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3
1

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

61

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

49

Kolaudační souhlas – celkem

7

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

4
3

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

8

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

7
1

Paspart stavby – celkem

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2
1

Ostatní opatření – celkem

48

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

33

17

8

9

6

12

15
43

Sdělení informace – celkem

290

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

23

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

3
1
2
29

Přestupky a správní delikty - celkem

0

6

ROK

REKAPITULACE

2007

2006

2005

Zpracovaná podání

455

512

492

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

368

380

342

87

132

150

Ostatní korespondence

196

205

270

Podání celkem

651

717

762

Zpracoval: Ing. Miroslav Selingr
4.3.3. Knihovna

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

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

Zpracovala:

2005
16 624
4 372
6 234
1 131
4 887
517
177
5 824
27 187

Eva Hanzlíková

4.3.4. Podatelna

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

2007

ROK
2006

2005

1 070

1 109

1115

356

358

367

1 426
10

1 467
-

1 482
-

Zpracovala:
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Janetta Gratzová

4.3.5. Statistika internetových stránek obce Bolatice za rok 2007
Celkový
počet
přístupů

Celkový počet
zobrazených
souborů

Celkový počet
zobrazených
stránek

Celkový
počet
návštěv

Celkový
objem
přenosu

4 362 220

3 565 936

1 365 088

349 037

106.76 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

2007

2006

2005

122

71

72

Zpracovala:

Janetta Gratzová

4.3.7. Přestupky
Komise k projednávání přestupků řešila v roce 2007 celkem 24 přestupků (18 přestupků z roku
2007, 6 přestupků přešlo k vyřízení z roku 2006, 3 byly postoupeny pro nepříslušnost jinam, 8
odloženo). Z toho zpracovala KKPP 13 přestupků. Příkazem o uložení sankce rozhodla
v 5 případech, u 1 případu rozhodla v blokovém řízení, zastavením řízení ve 4 případech,
ve 2 případech vydala rozhodnutí o napomenutí a 1 přestupek přešel k vyřízení do roku 2008 .
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 3 případech, nevymožené zůstaly
za rok 2007 celkem 3.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.
ROK
2007

2006

2005

vyřízeno

13

10

13

uložení pokuty včetně blokové

6

6

7

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí

2

1

0

zastavení řízení

4

3

0

návrhový přestupek

5

2

6

odložení věcí

8

3

6

Přestupky byly vyřízeny
- 6 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 2400,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise bylo přijato celkem 2x.
Stížnosti
V roce 2007 byla podána u OÚ Bolatice 1 stížnost
(jednalo se o stížnost neoprávněnou)

r. 2006 - 0

Zpracovala: Gabriela Bočková
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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

2007

2006
0

2005

Zájezdy do divadel

7

z důvodu
uzavření
divadla

3

Koncerty dechové hudby

4

2

5

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost
26 +2
23
Pozn.: +2 – u dvou akcí pro veřejnost byl OÚ spoluorganizátor akce
Zpracovala:

Gabriela Bočková

4.3.9. Přehled všech kulturně-společenských akcí v Bolaticích
7. ledna
20. ledna
27. ledna
3. února
9. února
10. února
16. února
17. února
17. února
18. února
20. února
24. února
28. února
4. března
25. března
31. března
8. dubna
13. dubna
15. dubna
19. dubna
21. dubna
25. dubna
28. dubna
30. dubna
5. května
12. května
20. května
20. května
23. května
25. května
27. května
1. června

- Novoroční koncert v kostele
- Rodičovský ples
- Sportovní ples
- Obecní ples
- Zástěrkový ples
- Podnikový ples Lanex a.s.
- Ples ZŠ Štěpánkovice
- Pochování basy
- Hasičský ples na Borové
- Maškarní ples
- Rozloučení s masopustem, pochování basy
- Rockový ples
- Setkání seniorů na hasičárně
- Vítání občánků
- Vítání jara
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Farní ples – KD
- Divadelní představení - Prolhaná Ketty
- Běh a pochod
- Den Země
- Den otevřených dveří - ČOV
- Oslava MDŽ na hasičárně pro seniorky
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Stavění májky na skanzenu
- Svatofloriánské setkání hasičských zástav okresu Opava
- Humanitární sbírka
- Den matek
- Okrsková soutěž mužů a žen SDH
- Setkání seniorů na hasičárně Borová
- Mini hlukfest
- Kácení máje na Borové, koncert dech. hudby
- Kácení máje
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29

10. června
16. června
23. června
25. června
27. června
27. června
30. června
6. července
7. července
15. července
18. - 21. července
20. července
25. července
29. července
4. srpna
5. srpna
25. srpna
29. srpna
1. září
17. - 23. září
18. září
21. - 23. září
6. – 7. října
6. října
9. října
13. října
17. - 21. října
27. října
30. října
31. října
2. - 3. listopadu
6. listopadu
6. listopadu
9. listopadu
10. listopadu
15. listopadu
16. listopadu
17. listopadu
21. listopadu
24. listopadu
29. listopadu
1. prosince
8. prosince
9. prosince
10. prosince
22. prosince
26. - 29. prosince

- Dětský den, koncert dechové hudby
- Pohádkový les
- Letní slavnost na skládce Borová+ koncert dechové hudby
- Rozloučení se školou (žáci devátých tříd)
- Opékání seniorů na Křeménkách
- Koncert ZUŠ
- Hasičská soutěž žen – hřiště
- Koncert dechové hudby na Borové
- Noční karneval s Capitolem
- Myslivecká slavnost
- LANPARTY
- Hlukfest
- Setkání seniorů na skanzenu
- Sportovní slavnost
- Country Křeménky 2007
- Hasičská slavnost, Moravskoslezský pohár
- Strassenfest na Borové
- Setkání seniorů na skanzenu
- Dožínky
- Evropský týden mobility (Den bez aut, malování na asfalt,
Na kole s přilbou)
- SNS setkání s polskými přáteli
- Obecní zájezd
- Výstava sběratelů
- Pochod za zdravím
- Den Zdraví
- koncert Evy a Vaška
- Filmový festival
- Humanitární sbírka
- Den strašidel
- Setkání seniorů na hasičárně
- Výstava holubů
- Divadelní představení pro žáky ZŠ
- Schůzka s veřejností – Strategický plán obce
- Krmášová zábava – hasičárna na Borové
- Beseda s Daliborem Kupkou
- Setkání s jubilanty
- Závěrečná taneční
- Vesnická zabijačka
- Kino pro seniory
- Kateřinská zábava
- Setkání seniorů
- Setkání s podnikateli a představiteli spolků
- Mikulášské zpívání na Borové
- Vánoční besídka SNS
- Vánoční koncert ZUŠ
- Koledy na skanzenu
- LANPARTY
Zpracovala: Gabriela Bočková
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4.4.

Zpráva Policie ČR,
obvodní oddělení Kravaře, o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok 2007

V roce 2007 se obvodní oddělení Policie ČR zapojilo do programu COMMUNITI POLICING.
Jedná se o způsob policejní práce založený na spolupráci mezi policií, samosprávou a občany.
Vychází ze znalosti prostředí, ve kterém se policista pohybuje, a za otevřené komunikace mezi
všemi těmito skupinami. Na základě komunikace mezi všemi zmíněnými –tedy policií
i veřejností, vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené především na odstraňování příčin těchto
problémů.
Proto v loňském roce spolupracovala policie s obecním úřadem a snažila se v rámci svých
možností řešit problémy a potíže, které tíží obyvatele obce. Jako v uplynulých létech se jednalo
zejména
o špatné parkování vozidel a úmyslné nedodržování dopravních předpisů, zejména rychlou
a agresivní jízdou motorovými vozidly mnohdy pod vlivem alkoholu nebo omamných
a psychotropních látek. Dalším závažným problémem bylo chování mládeže, zejména
na veřejně přístupných místech, spočívajících především v ničení a znečišťování soukromého
majetku a zařízení sloužících všem občanům obce.
Úspěšnost v objasňování skutků je v celorepublikovém měřítku vysoko nad průměrem.

Rok

Trestné činy

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

31
25
26
13
27
12
18
30

Úspěšnost v
%

Přestupky
25
10
13
29
21
18
21
19

73,1
84,6
85,2
75,0
77,8
70,0

Úspěšnost v
%

65,1
68,9
57,1
55,5
66,6
47,36

Řidiči pod
vlivem
alkoholu
2
4
3
6
2
3
4
1

Za rok 2007 bylo v obci spácháno celkem 30 trestných činů a způsobená škoda touto trestnou
činností činí cca 225 000,- Kč. Z těchto trestných činů se podařilo objasnit 21 případů, což je
70 % úspěšnosti.
Ze skladby těchto trestných činů vyplývá, že převažuje majetková trestná činnost.
Skladba spáchaných trestných činů za rok 2007:

Počet
Název trestného činu
Majetkové
3
vloupání do vozidla
2
krádež vloupání do rodinného domku
2
podvod
1
krádež motorového vozidla
5
krádež prostá
4
krádež vloupáním do různých objektů
1
zneužití informací na nosiči informací
Obecně nebezpečné
řízení motorového vozidla bez řidičského
3
oprávnění
Proti pořádku ve věcech veřejných
1
maření výkonu úředního rozhodnutí
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objasněny/ neobjasněny
neobjasněny
neobjasněny
objasněny
objasněn
objasněny dva
objasněny tři
objasněn
objasněny
objasněn

Hrubě narušující občanské soužití
1
zanedbání povinné výživy
3
ohrožení pod vlivem návykové látky
1
výtržnictví
Proti svobodě a lidské důstojnosti
1
loupež
Proti životu a zdraví
2
ublížení na zdraví

objasněn
objasněny
objasněn
objasněn
objasněny

Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2007 spácháno celkem 19 skutků a způsobená škoda
těmito přestupky činí cca 27 000,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem 9 skutků,
což činí 47,36 % úspěšnosti. Pachateli těchto přestupků byli ve většině případů občané obce. Při
řízení vozidla po předchozím požití alkoholického nápoje byl zjištěn jeden řidič.
Skladba spáchaných přestupků v roce 2007
Počet
přestupků
6
12
1

Název přestupků

objasněny/neobjasněny

proti občanskému soužití

objasněny všechny

proti majetku
na úseku ochrany pře alkoholismem
a jinými toxikomániemi
(řidič pod vlivem alkoholu)

objasněny dva
objasněn

Spolupráce s obecním úřadem a obvodním oddělením Policie ČR je i nadále zajišťována
územně zodpovědným policejním inspektorem praporčíkem Milošem PALUDOU a vedoucím
oddělení nadporučíkem Ing. Ivo LASÁKEM.
Nadp. Ing. I. Lasák
vedoucí oddělení Policie ČR Kravaře

4.5.

Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře na území obce Bolatice v roce 2007

Městská policie byla zřízena 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 jí ukládá zákon, musí městská policie plnit funkci
zvláště preventivní, kontrolní, ale také represivní.
Městská policie Kravaře působí v Bolaticích již druhým rokem.V říjnu 2005 byla mezi městem
Kravaře a obcí Bolatice 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.
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 nevykonávají
službu v Bolaticích v celém rozsahu jako v Kravařích.
Například zlepšení dopravní situace v obci (dodržování dopravního značení řidiči, parkování
osobních i nákladních automobilů, dodržování maximální povolené rychlosti vozidel v obci
atd.).
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Velkým pomocníkem v práci na úseku plynulosti a bezpečnosti silničního provozu je radar
k měření průjezdových rychlostí vozidel, který se používá vždy při výkonu služby ve vaší obci.
Účinnost radaru lze nejlépe dokumentovat na grafech, kdy byly diody vypnuty, tzv. radar
neukazuje rychlost projíždějících vozidel, ale zaznamenává ji do paměti (řidiči jezdili rychleji).
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.
Vzhledem k vytíženosti strážníků v domovském městě provádějí tito službu ve vaší obci
výlučně v denních hodinách.
Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného
Pracovnice VZP provedla dne 5. 3. 2007 periodickou kontrolu odvodu zdravotního pojištění
VZP za období 1. 10. 2003 – 31. 1. 2007.
Předmětem kontroly byla kontrola:
- oznamovací povinnost, dodržování termínů splatnosti plateb, správnost výpočtu pojistného.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovnice VZP konstatovala, že nebylo zjištěno porušení
kontrolovaných ustanovení.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.2. Kontrola přestupků za rok 2006
Dne 20. 3. 2007 provedli pracovníci FÚ Opava kontrolu vydaných rozhodnutí na výherní hrací
přístroje za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovníci FÚ Opava konstatovali, že návrhy, nebo námitky
směřující proti obsahu jednotlivých protokolů nejsou.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.3. Kontrola aplikace spisového a skartačního řádu a vedení spisové služby.
Dne 24. 5. 2007 provedla pracovnice Státního okresního archivu Opava kontrolu aplikace
spisového a skartačního řádu a vedení spisové služby.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovnice Státního okresního archivu Opava konstatovala,
že zjištěný stav kontrolovaných písemností a archiválií jsou v souladu
s odpovídajícím ustanovením právních předpisů.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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5.4. Kontrola daně z příjmu fyzických osob
Dne 26. 7. 2007 provedla pracovnice Finančního úřadu v Opavě kontrolu daně z příjmu
fyzických osob.
Předmětem kontroly byla kontrola:
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2004, 2005 a 2006.
Závěr kontroly:

Výsledkem kontrolních zjištění obsažených v této zprávě o daňové
kontrole jsou skutečnosti odůvodňující dodatečné stanovení daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2004,
2005 a 2006. Při dodatečném stanovení daně správce daně přihlédl ke
všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny.

Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky, které byly ihned odstraněny.

5.5. Kontrola správnosti použití prostředků veřejné finanční podpory poskytnuté z Národního
programu Phare 2003
V období od 7. 8. 2007 do 14. 9. 2007 provedli pracovníci Finančního ředitelství v Ostravě
kontrolu správnosti použití prostředků poskytnutých z NP Phare 2003 na projekt č.
CZ2003/005-601-08-06.0039 „výstavba přístupových komunikací k pozemkům průmyslové
zóny v obci Bolatice“ a na projekt č. CZ2003/005-601-08-07.0061 „Dopravní dostupnost
turistických objektů v obci Bolatice“.
Závěr kontroly:

Provedeno kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních
prostředků poskytnutých obci ve výši 215.098,75 EUR v rámci Nárosního
programu Phare 2003 na projekt č. CZ2003/005-601-08-06.0039
„výstavba přístupových komunikací k pozemkům průmyslové zóny
v obci Bolatice“ a na projekt č. CZ2003/005-601-08-07.0061 „Dopravní
dostupnost turistických objektů v obci Bolatice“.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.6. Kontrola přiznání k dani z převodu nemovitostí
Dne 11. 10. 2007 provedli pracovníci FÚ Opava kontrolu zaslaných přiznání k dani
z převodu nemovitostí.
Závěr kontroly:

Při kontrole pracovnice FÚ Opava konstatovaly, že nemají ke
kontrolovaným písemnostem výhrady a že se vyplněná a zaslaná přiznání
k dani z převodu nemovitostí na FÚ shodují s platným Směrným
územním plánem obce Bolatice.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.7. Kontrola poskytnutí dotace na Čistírnu odpadních vod a kanalizace Bolatice
Dne 23. 10. 2007 provedli pracovníci Finančního úřadu v Opavě kontrolu Čistírny odpadních
vod a kanalizace Bolatice.
Předmětem kontroly byla kontrola:
Čistírny odpadních vod a kanalizace Bolatice – smlouva č. 02750411ze dne 3. 5. 2006, vyjma
ustanovení v části VII. bodu 18. Smlouvy
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Závěr kontroly:

Prostředky poskytnuté SFŽP byly účelově použity na výstavbu
kanalizace a ČOV v Bolaticích.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve
smyslu rozpočtových pravidel. prostředky SFŽP byly použity k účelu, na
který byly poskytnuty a podmínky pro jejich čerpání byly ke dni
provedení kontroly dodrženy.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

5.8. Kontrola vedení matričních knih a sbírek listin
Dne 22. 11. 2007 provedly pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru vnitřních věcí
kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin.
Předmětem kontroly byla kontrola:
Uložení matričních knih a sbírek listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách,
narození, manželství, úmrtí, 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
přijetí druhého jména, prohlášení o užívání příjmení v nepřechýlené podobě, oznámení o přijetí
dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství), správní řízení ve věci povolení změny jména a
příjmení, výpisy z rejstříku trestů, seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření
manželství, vidimace a legalizace, 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 následky nezákonné
rozhodování.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

6. Další údaje o obci
6.1. Informace veřejnosti o obci, zapojení veřejnosti
Obec vydala 6x Bolatický zpravodaj v nákladech 1 200 ks/každé dva měsíce.
Kromě zpravodajů obec vydala pro občany informační letáky o odpadech, prevenci chorob, atd.
V obci proběhlo Dotazníkové šetření, jehož výsledky byly použity při tvorbě Strategického
plánu rozvoje obce.
O různých aktivitách obce mohli občané hlasovat na internetu.
Na internetových stránkách se občané mohli zapojit do fotografické soutěže Jaro 2007, Léto
2007, Podzim 2007, Zima 2007.

6.2.
Účast obce v soutěžích a průzkumech
V roce 2007 získala obec 5. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou popelnici“
v kategorii obcí a měst nad 4 000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.
V roce 2007 získala obec na základě průzkumu internetových stránek některých měst a obcí
na území Opavska od Redakce Opavského a hlučínského Regionu nejlepší hodnocení
bolatických webových stránek. Z grafické úpravy známku dvě, přehlednost a kvalita informací
byla hodnocena mezi jedničkou a dvojkou.
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6.3. Akce s veřejností
3. 4. 2007

- 1. první veřejné ustanovující zasedání tvorby Strategického plánu obce
Bolatice (sál KD v Bolaticích)
(rozhodnutí o zpracování strategického plánu, účel řídícího týmu, význam
strategického plánu - představení členů týmu - představení odborného poradce –
tým VŠB-TU v Ostravě - proces tvorby strategického plánu – co obnáší
jednotlivé kroky a časové období SP - harmonogram přípravy strategického
plánu včetně konzultace termínů - sociálně-ekonomická analýza – návrh postupu
při zpracování, současný stav, průzkum veřejného mínění- diskuse

4. 4. 2007

- Setkání zástupců spolků a organizací s představiteli obce (Obřadní síň OÚ)
(seznámení s přidělením finančních příspěvků jednotlivým spolkům
a organizacím, vzájemná spolupráce, kulturně-společenské akce v roce 2007).

21. 4. 2007

Den otevřených dveří ČOV Bolatice a ČOV Borová
(seznámení občanů s fungováním ČOV v Bolaticích a Borové).

2. 5. 2007

- Veřejná schůze na Borové (v Hasičské zbrojnici na Borové)
(informace o zlepšení tlaku v systému obecního vodovodu na Borové,
příprava projektu chodníku až na Borovou, využití bývalého hřiště v Šeču,
o odjezdech autobusů).

6. 11. 2007

- Prezentace Strategického plánu rozvoje obce Bolatice
(v sále KD v Bolaticích)
(prezentace konečné podoby strategického dokumentu rozvoje obce Bolatice).

7. 11. 2007

- Setkání zástupců spolků a organizací s představiteli obce (Obřadní síň OÚ)
(informace o přípravě rozpočtu na rok 2008, o možnostech pořádání akcí pro děti
a mládež, o další vzájemné spolupráci).

6.4. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec stejně jako v minulých letech informovala podnikatele o možnostech čerpání
dotací z EU, státu nebo o možnostech vzájemné spolupráce obce s podnikateli.
Někteří místní podnikatelé působí v průmyslové zóně Bolatice, s některými obec
spolupracuje v rámci souladu se zákonem o veřejných zakázkách při výstavbě v obci (práce
projekční, elektro, plynařské, výsadba zeleně, atd.).
Obec nabízí místním podnikatelům podnikajících v oblasti pohostinství možnost prodeje
na obecních akcích a také při společné propagaci turistického ruchu.
Místní podnikatelé podporují akce OÚ a také činnost místních spolků a organizací.
V loňském roce uspořádal OÚ pro sponzory obce a spolků kulturně – společenský večer
(1. 12.), na kterém starosta obce poděkoval všem přítomným za spolupráci.
Několik podnikatelů se zapojilo do přípravy a realizace Strategického plánu rozvoje obce
Bolatice.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice byly v roce 2007 firmy: Lanex a.s.,
Isotra, En´sys, Zahradnictví Mazal, DK1, DAJPP, Josef Moch, Lenka Mušálková.

6.4.2. Spolupráce se spolky
V roce 2007 působily v obci všechny spolky a organizace vzniklé v předcházejících
letech.
I tak jich máme více jak dvacet a naše obec tak patří mezi obce s největším počtem
spolků v regionu.
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Největší členskou základnu mají organizace:
- Fotbalový klub Bolatice (404 členů)
- Sdružení dobrovolných hasičů (140 členů)
- Slezský a německý svaz v Bolaticích (120 členů)
- Dětská organizace Kondor (84 členů)
- Sdružení dobrovolných hasičů Borová (90 členů)
- Český zahrádkářský svaz (60 členů)
Malé členské základny mají organizace (do 20 členů)
- Svaz chovatelů holubů
- Letečtí modeláři
- Český svaz chovatelů včel
- Volejbalový klub
V loňském roce oslavilo Sdružení dobrovolných hasičů v Borové 80 let svého trvání.
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-Schola
Futsalový klub
Kroužek sebeobrany
Airsoft Bolatice
Dále v obci působí oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojení
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 skatebordech.
Starosta obce navštívil v roce 2007 výroční jednání SDH Bolatice, FK Bolatice, SNS,
místostarosta obce navštívil výroční jednání SDH Borová.
Starosta obce se zúčastnil také oslav výročí SDH Borová dne 13. 10. 2007.
Také v roce 2007 se uskutečnilo pravidelné setkání představitelů obce se zástupci spolků
a organizací, a to na jaře (4. 4. 2007) a na podzim (7. 11. 2007).
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
a při prodeji občerstvení na akcích OÚ.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovali tyto spolky:
I v roce 2007 se nadále zlepšovala komunikace i spolupráce obce se spolky.
Obec má velký zájem na správném fungování spolků, které se pečlivě starají o volnočasové
aktivity občanů a výrazně obohacují kulturně – společenský život v obce.
Členové spolků se také aktivně zapojují do práce o majetek obce i do různých brigád.
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SDH Bolatice
- organizace, která patří nejenom v obci, ale i v regionu mezi nejaktivnější spolky
- organizace, jejíž zásahové hasičské družstvo (JPOII) funguje téměř na profesionální
úrovni; členové tohoto družstva drží 24 hodinovou pohotovost, i proto vyjížděli
k požárům a poplachům jako první a zachránili nejenom lidské životy, ale i majetek.
V roce 2007 hasiči vyjížděli k 34 zásahům (17 x zasahovali u požárů, 12 x zasahovali
při odstraňování vyvrácených stromů, 2 x u dopravní nehody, 3x ostatní zásahy, atd.),
provedli námětové cvičení v základní škole s evakuací žáků ZŠ, provedli přednášku
v základní škole na téma požární ochrana obce,
- členové SDH pořádali také akce pro veřejnost (školení požárních hlídek, 2x školení
řidičů),v rámci prevence a represe pravidelně přispívali do zpravodaje se svými radami
jak předcházet požárům
- členové SDH pomáhali při pořádání akcí OÚ (Obecní ples, Rozloučení s masopustem,
Den Země, Stavění máje, Dožínky, Den strašidel, Bolatický Hlukfest), velké množství
hodin ze svého volného času věnovali i kontrole hydrantů a zalívání zeleně v době
sucha. Celkem odpracovali pro obec více jak 330 hodin.
- členové SDH pomáhali rovněž při organizování jednání zastupitelstva obce, zapůjčovali
své prostory také pro setkávání seniorů
- SDH pečoval o majetek obce (hasičárna, hasičská technika)
- v loňském roce dosáhlo sportovní družstvo SDH Bolatice výborné 4. místo v celostátní
lize v hasičském sportu, pod názvem Extraliga v požárním útoku a opět obhájili (již po
čtvrté) vítězství v Moravskoslezském poháru v hasičském sportu
SDH Bolatice je členem výboru Extraligy ČR v požárním sportu,
- také v roce 2007 udržovali členové SDH úzkou spolupráci s hasiči z Kuznie Raciborské
- pro veřejnost uspořádali Hasičský ples a pochování basy, Hasičskou slavnost a soutěž
žen o pohár odborné rady velitelů okr. Opava.
- ve spolupráci s obcí organizovali Svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava,
- Hasičská dechová kapela při SDH Bolatice vystupuje u příležitosti mnoha kulturních
a sportovních akcí pořádaných Obecním úřadem v Bolaticích
Dětská organizace Kondor
- organizace nadále zlepšovalo prostředí restaurace Pod kostelem (připravuje otevření
vinárny, opravila sklepy), pečovala o majetek obce (budova staré školy) a mnoho hodin
odpracovali při údržbě a opravě chaty v Klokočůvku na Slovensku a vybavení pro letní
tábory
- členové Kondoru uspořádali pro děti tři letní stanové tábory a několik menších
víkendových pobytů a pobytů o dalších prázdninách, dále také uspořádali maškarní ples
pro starší děti a bojovou hru Comandoss, které se zúčastňují skupinky mladých lidí
z obce i z okolí
- členové Kondoru pomáhali také při organizování akcí OÚ (Obecní ples, Rozloučení
s masopustem, Den strašidel, Pochod za zdravím), při těchto akcích odpracovali více jak
120 hodin.
Klub seniorů
- organizace, která nemá oficiální statut, ale výrazně obohacuje kulturní a společenský
život v obci a také se stará o aktivní volný čas našich seniorů
- členové Klubu se aktivně zapojili do pořádání akce Rozloučení s masopustem, Dožínky,
vystupovali na akcích Stavění a Kácení máje, Koledy ve skanzenu, úspěšně vystupovali
v řadě obcí a měst se svými lidovými písněmi a scénkami, podíleli se také na nazpívání
písní na 1. CD s písněmi v hlučínském nářečí
- bez jejich pomoci by nebylo možné udržet v řádném stavu Bolatický skanzen.
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FK Bolatice
- největší organizace v obci (přes 400 členů), která obci bezplatně zapůjčila stoly, lavice
a své prostory na akce OÚ (Kácení máje, Dožínky, Bolatický Hlukfest, Den strašidel),
spolupracovala rovněž i se ZŠ Bolatice (Den dětí) a SDH Bolatice (Hasičská slavnost,
soutěž)
- pro veřejnost uspořádali členové FK Sportovní ples, Sportovní slavnost a několik
karnevalů
- pro nadějné fotbalisty realizovali opět o prázdninách fotbalový kamp
- pečovali o majetek obce a pokračovali v rozvoji družebních kontaktů s fotbalisty
v Rudách a v Linum (turnaj starších hochů v Bolaticích).
SDH Borová
- jediná organizace v Borové, která má asi 80 členů, se rovněž podílela aktivně při
pořádání akcí OÚ (Kácení máje, Dožínky, Den strašidel), v rámci kterých odpracovali
více jak 60 hodin.
- členové SDH pomáhali při pořádání mší svatých na Borové a při veřejné schůzi na
Borové
- pro veřejnost uspořádali Hasičský ples, Společenský večírek, Hasičskou slavnost, Noční
hasičskou soutěž
- SDH Borová bezplatně zapůjčil obci na akce OÚ stoly a lavice
- členové SDH pečovali o majetek obce (hasičárna, skládka) a hasičskou techniku
a pokračovali ve spolupráci s polským hasičským sborem z Nowe Cerekve, „starší
hoši“ se zúčastnili tradiční mezinárodní soutěže Moravská brána (česko-polská hasičská
soutěž)
- velkého úspěchu v hasičském sportu získalo družstvo dorostenek, které v celostátní
soutěži ve Zlíně skončilo na 2. místě a členka družstva Kristýna Juretzková dokonce
získala v jednotlivcích 1. místo a za svůj úspěch obdržela pozvánku do ženské
reprezentace ČR v hasičském sportu.
Slezský a německý svaz
- jedna z nejmladších organizací v obci (vznikla po roce 1989) se aktivně podílí na
pořádání akcí pro veřejnost (Den matek, Vánoce), členové SNS pomáhali při údržbě
Bolatického skanzenu i při výsadbě stromků na polních cestách
- členové SNS se zúčastnili řady setkání v cizině (Polsko, Rakousko, Německo) a na
těchto setkáních se prezentoval také pěvecký sbor SNS
- pro veřejnost nabízí služby jejich německá knihovna a relaxační místnost, ve které
mohou aktivně odpočívat naši senioři.
Český zahrádkářský svaz
- Členové organizace dokončili opravu svého sídla na ul. Svobody (Moštárna), ve kterém
provádějí drobný prodej zahrádkářských potřeb, moštování jablek a také setkávání
občanů
- vedení ČZS uspořádalo také besedy pro občany na téma – Co a jak dělat v zahradě
- zástupce ČZS pravidelně dopisoval do zpravodaje své postřehy a rady pro drobné
zahrádkáře
- členové ČZS pečovali o stromky na polních cestách a aktivně se zúčastnili Dne Země.
Myslivecká společnost Křeménky (MSK)
- bezplatně zapůjčila OÚ stoly a lavice na akce OÚ (Kácení máje, Stavění máje,
Dožínky), pomáhali při pořádání Bolatického Hlukfestu
- pro veřejnost uspořádali Mysliveckou slavnost a Country festival, své výborné
organizační schopnosti projevili členové společnosti při organizaci mezinárodní soutěže
loveckých psů
- členové společnosti vysadili stovky stromků ve svém lesíku, v obecním lesíku a na
polních cestách, aktivně se zapojili do kampaně Den Země
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-

i když je členů málo, pečlivě se starají o svůj majetek (chata Křeménky), která je
významnou architektonickou stavbou v obci
každoročně se členové MSK účastní Bolatických dožínek

Římskokatolická farnost
- uspořádala řadu besed a setkání pro věřící z naší farnosti, stejně tak se podílela na
organizaci několika poutí
- věřící (dospělí i děti) pomáhali při organizování Tříkrálové sbírky pro Charitu Hlučín
- pan farář Otec Przemyslaw pomáhal obci při propagaci akcí OÚ (Velikonoce na
skanzenu, Kácení máje, Dožínky, Koledy na skanzenu)
- zástupci farnosti pravidelně informovali veřejnost o svých aktivitách v obecním
zpravodaji i ve svém vlastním měsíčníku „Studánka“.
Šachový klub
- členové klubu uspořádali turnaj pro děti i dospělé
- pomáhali obci při vysazování a údržbě stromků na polních cestách.
Hokejový klub
- členové klubu pomáhali obci při úklidu Pinkadélka.
Burianky
- soubor úspěšně předvedl svůj program na několika akcích OÚ (Stavění máje, Dožínky,
Koledy ve skanzenu)
- do vystoupení zapojil maminky dětí v souboru
- reprezentoval obec na vystoupeních v regionu.
Fitnesstudio Jumi
- v loňském roce se členové klubu neúčastnili žádných soutěží
- Fitnesstudio Jumi pomáhalo obci zabezpečit program na akce OÚ (Obecní ples).
Volejbalový klub
- členové klubu uspořádali v únoru turnaj smíšených družstev pro veřejnost
- ve velkém počtu pomáhali při výsadbě stromků na Dni Země.
Klub turistů
- uspořádali významnou sportovní akci Bolatická dvacítka a pochod, pořádali zájezdy pro
veřejnost
- členové kubu se zúčastnili výsadby stromků na akci Den Země.
Futsalový klub
- uspořádali předvánoční turnaj pro veřejnost a zapojili se do akce Den Země
Stolní tenis
- klub uspořádal vánoční turnaj ve stolním tenisu
Airsoft Bolatice
- na Bolatických dožínkách předvedli ukázku vojenského zásahu
Letečtí modeláři
- zástupci spolku, který nemá oficiální statut, pomáhali vysazovat stromky v rámci Dne
Země
Další organizace, spolky či seskupení se nezapojili do spolupráce s obcí Bolatice.
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6.4.3 Spolek pro obnovu venkova
Vzhledem k tomu, že podle zkušeností z předchozích let se obec nemohla zúčastnit
soutěže Vesnice roku, požádalo vedení obce členy Spolku o pomoc při tvorbě „Strategického
plánu rozvoje obce Bolatice“ (SP), který se rozhodla obec vytvořit. Většina členů Spolku se
aktivně zapojila do práce komisí pro tvorbu SP.
Při kontrole bodů programu POV bylo zjištěno, že obec Bolatice plní body POV z téměř
90%.
6.5. Prezentace obce na veřejnosti
I v roce 2007 se obec prezentovala široké veřejnosti bohatým a kvalitním kulturně –
společenským životem (Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Vítání jara, Vítání občánků,
Velikonoce na skanzenu, Stavění máje, Kácení máje, Dožínky, Den Země, Evropský týden
mobility, Den bez aut, Dny zdraví, Den strašidel, Koledy na skanzenu).
O obci bylo napsáno mnoho článků v regionálním tisku (Deník, Region, MF Dnes,..),
o aktivitách v obci jsme mohli slyšet i v regionálních rádiích Český rozhlas Ostrava, Čas,
Hellax, Orion.
Významným prezentačním prvkem obce jsou internetové stránky obce, které jsou
pravidelně doplňovány a jejichž grafika by měla být změněna v roce 2008.
Návštěvníci internetových stránek www.bolatice.cz využívali k získání informací ve
velké míře sekci Návštěvní kniha. Obec se také se svými akcemi výrazně prezentovala
v hlučínské internetové televizi www.hlucinsko.tv a na internetových stránkách Sdružení obcí
Hlučínska (SOH) – www.hlucinsko.eu.
Obec Bolatice se prezentovala společně s obcemi Hlučínska v nově vydaných
propagačních materiálech SOH a na vydaném CD s písněmi v lidovém nářečí se prezentovaly
naše seniorky.
6.6.

Projekty obce Bolatice v roce 2007
V roce 2007 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Zvyšování bezpečnosti v obci Bolatice - informační panely, program DSH_6
(žádosti nebylo vyhověno)
- Obnova a rozšíření naučné stezky Bolatice, program ŽPZ/01/2007
(žádosti nebylo vyhověno)
- Překlad a vydání knihy Augusta Scholtise
(obec Bolatice obdrží dotaci ve výši 80 tis. Kč v roce 2008)
b) Na Ministerstvo kultury
- Projekt na vybavení knihovny informačními technologiemi – program VISK2
(o přidělení dotace se rozhodne v roce 2008)
c) Na Ministerstvo financí
- Obnova a rozvoj místních komunikací v obci Bolatice – program Podpora rozvoje
a obnovy regionální infrastruktury
(žádosti nebylo vyhověno)
d) Na Ministerstvo pro místní rozvoj
- Parkoviště u rekreačně-sportovního areálu - rozvoj technické infrastruktury pro podporu
cestovního ruchu
(žádosti nebylo vyhověno)
- Víceúčelové sportoviště Bolatice - podpora volnočasových aktivit mládeže - prevence
kriminality
(žádosti nebylo vyhověno)
- Přístupové komunikace k podnikatelským subjektem
(obec Bolatice obdržela dotaci ve výši 3,4 mil. Kč)
e) Na Ministerstvo zemědělství
- Protipovodňové opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.), program Podpora
prevence před povodněmi II
(o přidělení dotace se rozhodne v roce 2008)
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f) Na Státní fond životního prostředí
- Zateplení objektů základní školy v Bolaticích, program OPŽP
(žádosti nebylo vyhověno)
g) Dotační program firmy Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
- Podpora volnočasových aktivit mládeže i seniorů
(obec Bolatice obdržela dotaci ve výši cca 245 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 na Borové.
ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 341 žák v 16 třídách, MŠ navštěvovalo 119
žáků v pěti odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 50 dětí do dvou oddělení a školní jídelna
vyvařovala cca 500 obědů denně.
a) Základní škola
V ZŠ probíhala výuka ve všech ročnících a třídách podle vzdělávacího programu Základní
škola, č. j. 16847/96-2 a podle nového programu sestaveného školou s názvem „Šance pro
všechny“. K posouzení výsledků úrovně vzdělávání žáků využila ZŠ testování škol „Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT“. Úspěšnost žáků 5. a 9. tříd v dovednostech
v českém jazyce, matematice, v obecných dovednostech se pohybovala v průměru okolo
63,5% u žáků 5. tříd, a 55% u žáků 9 tříd.
Žáci ZŠ dosáhli velmi dobrých výsledků v různých vědomostních i sportovních soutěžích:
- žák Lukáš Theuer (9.B) získal 1. místo v okresním kole matematické olympiády
- žákyně Veronika Kochová (7.A.) získala 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
- žákyně Klára Kochová (9.A) získala 6. místo v okresním kole biologické olympiády
- žákyně 8. a 9. tříd získaly 5. místo v okresním finále Poháru rozhlasu v atletice,
na kterém mj. Lenka Stočková (9.B) získala 1. místo ve skoku vysokém
- družstvo mladších žáků (1. – 5. třídy) vyhrálo okresní přebor v šachu, v krajském kole
obsadilo 7. místo.
- družstvo starších žáků (7. – 8. třídy) získalo 6. místo v celostátním kole dopravní
soutěže, když postupně vyhrálo okresní a krajské kolo.
Ze 44 vycházejících žáků bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato 41 žáků, ostatní byli
přijati ve 2. kole. Nejvíce žáků bylo přijato na Střední odborné školy (19), 4 žáci byli přijatí na
Gymnázium, 1 žák na Uměleckou střední školu, 6 žáků nastoupilo do škol se 4-letým oborem
s maturitou, 14 žáků nastoupilo studovat učební obory.
Žákům se specifickými poruchami se věnovali dyslektičtí asistenti. Výchovné a vzdělávací
problémy řešila škola ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou.
Ve škole se nadále vyskytují i negativní jevy jako je šikana, kouření žáků i konzumace
alkoholu.
V rámci prevence těchto jevů zajišťovala škola besedy s odborníky pro žáky na téma např.
přestupkové právo, trestní právo, sociální záležitosti o zneužívání návykových látek, dopravní
výchova, atd.
ZŠ i v loňském roce pokračovala v mezinárodní spolupráci. Sedm pedagogů z řecké školy 2nd
Gymnasium of Aspropyrgor navštívilo ZŠ v červnu 2007 v rámci projektu COMENIUS. V září
2007 se uskutečnilo třístranná žákovská výměna mezi školami v Rudách (Polsko), Rendsburg
(Německo) a Bolaticích. Největší spolupráci udržovala škola se školou v Rudách, kdy se mj.
pedagogové z Rud zúčastnili Školního plesu, žáci z Bolatic se zúčastnili v říjnu tzv. Andrzejek
(lidové tradice), atd.
Škola pořádala pro žáky kulturně-společenské i vzdělávací akce (divadla, filmové
představení, besedy,..).

59

Žáci ve volném čase mohli využívat pro rozvíjení svých koníčků nepovinné předměty
(náboženství, informatika) a 15 zájmových kroužků!
ZŠ uspořádala také několik akcí pro veřejnost, např. Školní ples, Den dětí, Vinobraní a žáci
i pedagogové školy se zapojili do akcí pořádaných OÚ Bolatice (Den Země, Vítání občánků,
Evropský týden mobility, Den strašidel, Setkání seniorů). Pro veřejnost uspořádala ZŠ kurz
informatiky, angličtiny a němčiny.
b) Školní družina
Školní družina nabízí tradičně dětem zajímavé programy, k nimž patří např. celoroční
program s názvem Družina Královská, v rámci kterého děti putovaly deseti neznámými říšemi.
Děti se také zúčastnily několika soutěží mezi školními družinami, kde získali 2. místo (Hry
bez hranic), 1. místo (Bowling), 1. místo (Vybíjená).
Pro celou rodinku uspořádala ŠD Vánoční besídku, Valentýnské setkání (zábavné cvičení) a
Den pro celou rodinu (výroba papírových košíčků a plnění zábavných úkolů.
c) Mateřská škola
V roce 2007 MŠ začala realizovat nový školní vzdělávací program s názvem „Ty se mnou,
já s tebou, my všichni společně“. Cílem tohoto programu je, aby do ZŠ odcházely zdravě
sebevědomé děti, které se dokážou úspěšně zařadit do společnosti a které získaly základy
klíčových kompetencí, důležitých pro jejich další pozitivní rozvoj.
MŠ nabízela dětem také rozvíjení dovedností v kroužcích flétnička, cvičení s rodiči, pro děti
s poruchami řeči byla určena logopedická poradna.
Pro děti v rámci výukového programu uspořádala MŠ několik akcí (plavecký výcvik,
divadelní představení, mikulášská nadílka, výlety do ZOO, návštěvy ZŠ, knihovny, atd.).
Učitelky MŠ uspořádaly také pro děti a rodiče řadu společenských akcí jako např. Pochod
strašidelným dýňovým lesem, Pečení vánočních ozdob, výroba vánočních a velikonočních
ozdob, Den matek, atd.
S velkým úspěchem se u veřejnosti setkaly akce MŠ Drakiáda, Malování na asfalt, Maškarní
ples.
Děti se svými učitelkami vystoupili na akcích OÚ (Vítání občánků, Vítání jara, Setkání se
seniory).
d) Školní jídelna
Školní jídelna zajišťuje přípravu jídel a obědů nejen pro děti MŠ, ZŠ a zaměstnance ZŠ
a MŠ, ale také pro veřejnost (cca 80 občanů).
ŠJ zajišťuje pro děti pitný režim v MŠ a ŠD, pracovnice ŠJ se podílely na akcích OÚ (Den
zdraví) a na Zabijačce ve skanzenu. V případě potřeby zajišťuje ŠJ i občerstvení pro účastníky
akcí ve škole – ples, Dětský den, sportovní turnaje.
..........................................................................................................................................................
ZŠ a MŠ pokračovala v užší spolupráci s obcí Bolatice, aktivně se zapojovala do kampaní
Národní sítě zdravých měst (Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví), zaměstnanci
OÚ besedovali s žáky na téma životní prostředí, sociální záležitosti, matrika a evidence
obyvatel, práce stavebního úřadu, atd.
ZŠ a MŠ v loňském roce projevila i zájem o zapojení školy do sítě Zdravých škol, aktivně
realizovala pilotní projekt pro zlepšení životního prostředí ve škole (rekonstrukce školní
zahrady).
Vedení ZŠ a MŠ a vedení obce se dohodly, že budou více informovat veřejnost o dění ve
škole, že se budou snažit zapojovat rodičovskou veřejnost více do života školy a že se škola
více otevře veřejnosti.
Obec podpoří finančně rovněž větší zapojení odborníků (psychologů) do řešení problémů
dětí i školy.
Obec bude rovněž usilovat o získání financí na opravu školních budov.
Na činnost školy dohlíží Rada školy, která má šest členů (dva zástupci obce, dva zástupci
rodičů, dva zástupci pedagogů) a sleduje nejen hospodaření školy, ale také úroveň výchovně –
vzdělávacího procesu.
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Hospodaření školy:
Celkové výnosy ZŠ a MŠ za rok 2007 byly ve výši 22.006.376,64 Kč, celkové náklady
měla škola ve výši 21.987.989,74 Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 18.386,90 Kč byl převeden do rezervního fondu.

6.8. Úspěchy bolatických občanů v roce 2007
Kristina Juretzková - dorostenecká Mistryně ČR v hasičském sportu. Za své vynikající
výkony obdržela i pozvánku do širší reprezentace České republiky
v hasičském sportu pro Mistrovství světa v roce 2009
Martin Fus

- 3. místo v kumite (karate) juniorů do 70 kg v Ústí na Labem a 2. místo
na Mistrovství ČR mužů v Krnově v kumite bez rozdílu vah. Kromě toho
získal ještě dalších devět medailí na různých soutěžích, z nichž
nejvýznamnější je 2. místo v kumite juniorů do 70 kg v mezinárodní
soutěži Grand Prix Northbohemia v Ústí nad Labem

Dorostenky
SDH Borová

- 2. místo na mistrovství ČR dorostu v hasičském sportu ve Zlíně
v soutěží družstev
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.
Hospodaření za rok 2007
7.1.1. Příjmy
Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1332
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4112
4134-4139

4122
4111
4129
4216

2460

schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
6 400 000,00
6 600 000,00
750 000,00
700 000,00
440 000,00
370 000,00
7 100 000,00
7 600 000,00
883 300,00
12 000 000,00
11 900 000,00
12 200 000,00
20 000,00
55 000,00
10 000,00
3 000,00
920 000,00
970 000,00
45 000,00
42 000,00
5 000,00
5 000,00
110 000,00
110 000,00
80,00
91 000,00
250,00
250 000,00
1 100 000,00
1 150,00
1 609 303,00
1 609 303,00
290 000,00
290 000,00
180 000,00
178 700,00
50 000,00
5 000,00
15 043 000,00
11 793 000,00
35 000,00
35 000,00
8 000,00
8 000,00
20 000,00
29 000,00
3 050 000,00
3 050 000,00
1 450 000,00
1 100 000,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
50 000,00
65 000,00
254 742,00
329 742,00
10 000,00
18 000,00
140 000,00
140 000,00
125 000,00
125 000,00
205 000,00
205 000,00
700 000,00
700 000,00
85 000,00
105 000,00

Název
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO
Dan srážková FO
Daň z příjmu PO
Daň za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvod za odnětí PF
Poplatek za zneč.ovzduší
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostr.
Poplatek za provoz.výherní přístroj
Odvod výtěžku z prov.loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace do rozp.
Ostatní převody z vlastních fondů
Neinv.dotace-kraj-hasiči
Neinvestiční přijaté transfery
Ostatní neinv.transféry
Dotace Czechinvest -vratka PZ
Ostatní zeměd.a potr.činnost
Cestovní ruch
Provoz veř.sil.dopravy
Pitná voda-vodné
Odpadní vody-stočné
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost-koupaliště
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba inž.sítí -nájem za plynovod
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Ostatní nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Ostatní soc.péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Splátky půjček

Příjmy celkem

2 700 000,00
475 000,00
30 000,00
327 000,00
35 000,00
5 000,00
25 000,00
240 000,00
25 000,00

800 000,00

64 373 525,00
62

5 628 500,00
500 000,00
57 300,00
380 000,00
38 000,00
1 000,00
25 000,00
27 950,00
360 000,00
25 000,00
25 000,00
13 400,00
800 000,00

skutečnost k
31.12.2007
6 599 294,48
704 425,77
434 930,12
7 577 143,93
883 320,00
11 960 248,00
53 681,00
3 100,00
980 270,00
44 875,00
5 720,00
80 000,00
91 427,00
302 380,00
1 138 495,00
1 609 303,00
115 816,50
178 700,00
50 000,00
5 000,00
15 045 948,00
13 271,00
4 970,00
38 190,00
3 092 821,50
1 110 174,00
50 581,50
5 400,00
17 250,00
72 400,00
327 923,50
18 402,25
143 000,00
139 180,90
189 393,00
776 460,12
112 016,00
2,00
5 267 148,31
505 291,50
59 400,00
392 934,00
38 038,00
800,00
28 531,00
27 950,00
373 883,00
23 217,32
25 640,00
13 442,13
737 842,10

62 091 195,00

61 469 630,93

7.1.2. Vydání
Oddíl
1014
2143
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2339
3113
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
342129
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3729
3741
3745
4351
4359
5311
5512
6112
6171
6320
6310
6330
6399
6402
6409
8124
8124
8114
3619

Název
Ozdravování zvířat
Cestovní ruch
Silnice
Doprava a chodníky
Dopravní obslužnost a ČSAD
Dopravní značky
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Hráz + pozemky
Základní škola
Knihovna
Obnova a zachování kult.pam.
Činnost regist.cirkví
Rozhlas
Zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře-KD
Kultura obce
Sportovní zařízení v obci
Ostatní těl.činnost
Využití volného času dětíOstatní zájmová činnosti-koupal
Příspěvky
Všeobecná ambul.péče
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní
rozvoj
Sběr a svoz komun.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Ochrana druhů a stanovišť
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba DPS
Ostatní sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifik.
Obecné výdaje z fin.operací
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypoř.min.let
Ostatní činnosti
Splátky půjčky COV Borová
Splátky úvěrů
Splátka úvěru PZ
Splátka úvěru KK
Fond rozvoje bydlení -půjčky

Výdaje celkem Kč

40 000,00
170 000,00
1 400 000,00
1 530 000,00
235 000,00
170 000,00
1 435 000,00
1 300 000,00
50 000,00
3 940 000,00
726 000,00
30 000,00
200 000,00
150 000,00
90 000,00
1 050 000,00
850 000,00
400 000,00

40 000,00
90 000,00
7 270 000,00
2 891 000,00
175 000,00
0,00
1 285 000,00
2 300 000,00
35 000,00
4 420 000,00
656 000,00
0,00
221 000,00
50 000,00
90 000,00
950 000,00
950 000,00
400 000,00

155 000,00
200 000,00

155 000,00
200 000,00

skutečnost k
31.12.2007
33 197,40
84 725,85
7 275 567,50
2 871 304,20
143 430,76
0,00
1 292 668,17
2 254 743,11
31 923,00
4 414 632,90
617 156,60
0,00
220 648,50
33 560,00
93 765,80
901 002,43
948 365,90
385 014,00
1 000,00
153 664,00
150 698,50

520 000,00
250 000,00
275 000,00
650 000,00
670 000,00
285 000,00
100 000,00

430 000,00
80 000,00
175 000,00
650 000,00
700 000,00
300 000,00
36 000,00

467 527,20
53 062,38
107 961,85
603 275,72
696 471,86
301 989,91
35 462,00

2 450 000,00
1 100 000,00
235 000,00
1 400 000,00
300 000,00
170 000,00
270 000,00
1 150 000,00
1 800 000,00
5 347 045,00
160 000,00
1 100 000,00
290 000,00
1 710 000,00
85 000,00
60 000,00
2 144 000,00
4 783 000,00
11 000 000,00
1 827 000,00
800 000,00

1 950 000,00
1 220 000,00
435 000,00
1 000,00
1 550 000,00
300 000,00
60 000,00
200 000,00
1 150 000,00
1 800 000,00
5 046 395,00
260 000,00
1 200 000,00
290 000,00
1 313 300,00
85 000,00
97 500,00
2 144 000,00
4 783 000,00
11 000 000,00
1 827 000,00
830 000,00

1 920 167,24
1 214 358,50
385 419,02
1 000,00
1 544 280,50
245 570,95
54 009,00
167 545,10
1 078 864,75
1 728 606,50
4 820 744,45
240 651,00
1 153 764,03
336 763,90
1 283 223,00
84 983,26
47 501,00
2 144 000,00
4 782 656,00
11 000 000,00
1 826 835,85
830 000,00

55 052 045,00

62 091 195,00

61 063 763,59

schválený rozpočet
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upravený rozpočet

Rekapitulace

poč.stav + příjmy

vydání

zůstatek na účtě Kč

Základní běžný účet

60 731 788,83

60 233 763,59

498 025,24

Fond rozvoje bydlení

1 741 893,87

952 239,00

789 654,87

213 182,05

170 741,50

42 440,55

Sociální fond

7.1.3. Rozbor hospodaření sociálního fondu
Obecního úřadu Bolatice za rok 2007
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl do fondu

90 000,00

104 619,00

Splátky půjček

15 000,00

18 817,70

Zůstatek r. 2006

89 745,35

89 745,35

194 745,35

213 182,05

Rozpočet

Skutečnost

ostatní
celkem Kč

Vydání:

Příspěvek na stravování
Schůzová činnost,kultura a
sport

33 000,00

31 786,00

15 000,00

10 219,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

24 000,00

25 000,00

Příspěvek na ošatné

30 000,00

28 750,00

Půjčky

40 000,00

39 886,50

Odměny a dary

10 000,00

9 500,00

Soc.výpomoc návratná

5 000,00

0,00

Soc. výpomoc nenávratná

5 000,00

0,00

Ostatní - očkování

5 000,00

0,00

745,35

0,00

Příspěvek na pojištění

27 000,00

25 600,00

Celkem Kč

194 745,35

170 741,50

Rezerva

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2007
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42 440,55 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení rok 2007
Počáteční stav k 1.1.2007

670 692,49 Kč

Půjčky občanům

-830 000,00 Kč

Půjčka OÚ - obnova BF obce

-115 816,50 Kč

Poplatek za vedení účtu

-6 422,50 Kč

Splátky půjček od občanů

719 024,40 Kč

Splátky půjček od obce

227 644,90 Kč

Úroky

119 922,08 Kč

Převod do fondu dle vyhlášky-prodej bytu

4 500,00 Kč

Vrácení poplatků od občanů

110,00 Kč

Zůstatek na účtu FRB k 31.12.2007

789 654,87 Kč

7.1.5. Získané dotace v roce 2007
CzechPOINT
Mzdové prostředky - hasiči
Školení a další výdaje – hasiči
Dotace z SOH pro seniorky
Infrastruktura PZ – struk. fondy ES
Infrastruktura PZ – SR (jedná se o akci r.

50 000,00
150 000,00
28 700,00
5 000,00
8 844 750,00
2 948 250,00

2006, kterou jsme hradili z úvěru 11. mil. a v r.
2007 jsme fin. prostř. dostaly na účet a splatili)

Rekonstrukce ul. Luční, Náplatková
Celkem

7.2.

3 252 948,00
15 279 648,00

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2007

a) Vodné a stočné do r. 2004
b) Vodné a stočné
c) Prodej bytu ul. Nádražní
d) Místní poplatek -automaty
e) Správní poplatky
f) Pokuty -stav.úřad
g) Komunální odpad
h) Poplatek ze psů
i) Pokuty KPP
j) Nájemné
k) Nezaplacené faktury
l) Náklady řízení
m) Pozemky PZ
n) Dohoda o úhr.za IS
o) Pozemky občané
celkem Kč
Pohledávky k 31. 12. 2007

nedoplatky
přeplatky
3 508,00
66 118,00
1 153,00
7 000,00
9 000,00
7 600,00
500,00
9 405,00
1 000,00
10 300,00
92 576,00
68,30
35 958,10
1 500,00
2 849 336,00
831 908,00
188,00
3 925 897,10
3 924 675,80 Kč
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1 221,30

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 vodné - stočné
- prodej bytů na ul. Nádražní – doplatí v roce 2008
- 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 2006
ad. h) - poplatky za psa za rok 2007
ad. i) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. j) - poplatníci za nebytové prostory, úhrada v roce 2008
ad. k) - faktury vystavené na konci roku 2007
ad. l) - jedná se o dva občany
ad. m) - dle smluv, firmy mají splátkový kalendář do roku 2008
ad. n) - dle smluv, firmy mají splátkový kalendář do roku 2008
ad. o) - dle smluv

7.3.

Úvěry obce Bolatice
Účel

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

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
11.000.000,00
10.000.000,00

Zůstatek úvěru celkem
Zůstatek půjček celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2007
4 800 000,00
1 362 872,30
11 666 688,00
841 000,00
5 139 470,00
2 200 000,00
uhrazeno z dotace

6 000 000,00

Začátek
úvěru
2001
2002
2004
2005
2006
1999
2006
2005

Splatnost
2010
2010
2014
2008
2011
2009
2007
2013

23 829 560,30 Kč
8 180 440,00 Kč

8. Technické služby Bolatice, s.r.o.
Společnost, jejímž 100% vlastníkem je obec Bolatice zahájila svoji činnost 1. 1. 2003
(založena byla 27. 11. 2002 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě).
TS se také v roce 2007 velmi zásadně podílely na rozvoji obce, když během roku kromě
jíž tradiční údržby zeleně, čistoty veřejného prostranství, provozu ČOV, vodovodu a kotelen
realizovaly i řadu menších staveb v obci (rekonstrukce sociálek v kinosálu kulturního domu,
chodník u kostela, oplocení DPS, kanalizace ul. Luční a Náplatková, komunikace a kanalizace
Borová, kruhový objezd – křižovatka, parkoviště na ul. Družstevní, kanalizace ul. Příčná,
chodníky u školy, přípojky u hřiště, val – obytná zóna, kanalizace – PZ, chodníky a zeď
u hřbitova, kanalizace ul. K Lesu, vodovod ATS MŠ Borová)
Kromě práce pro obec (cca z 80%), nabízely TS své služby i občanům (prodej
stavebního materiálu v drobném, drobné stavby) a jiným subjektům (např. dokončovaly
chodníky v obci Rohov, atd.).
Obrat firmy v roce 2007 byl 11.495.006,19 Kč, což je o cca 2.497.983,19 Kč více než
v roce 2006.
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TS během loňského roku zakoupily pro svou potřebu drobné nářadí v hodnotě 100.756,Kč a na leasing malotraktor, přívěs a sekačku – 343.555,60 Kč splátky na rok 2007.
TS mají 17 stálých zaměstnanců, z toho 2 THP. V letních měsících zaměstnávaly TS pět
zaměstnanců přes Úřad práce v Opavě a 13 studentů na krátkodobých brigádách při údržbě
zeleně a výstavbě v obci.

9. Možná strategie vývoje v obci
Obec ve spolupráci s občany zpracovala Strategický plán rozvoje obce Bolatice (schválený
Zastupitelstvem obce Bolatice dne 14. listopadu 2007) do roku 2022.
Bližší informace o tomto Strategickém plánu i Akčním plánu najdete na internetových
stránkách www.bolatice.cz.
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2007

Rekonstrukce ul. Náplatková

Rekonstrukce ul. Náplatková

Rekonstrukce ul. Luční

Rekonstrukce ul. Luční

Rekonstrukce ul. Příčná

Rekonstrukce ul. Příčná

Rekonstrukce ul. Luční

Rekonstrukce ul. Luční
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ATS Borová

Rekonstrukce kanalizace pro RD k ul. K Lesu

Výstavba kruhové křižovatky

Výstavba kruhové křižovatky

Výstavba kruhové křižovatky

Oprava komunikace spojka Horní – Zahradní

Oprava parkoviště na ul. Družstevní

Výstavba chodníku k nové tělocvičně
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3. 2. 2007 – Obecní ples

20. 2. 2007 – Masopust

4. 3. 2007 – Vítání občánků

5. 3. 2007 – Vítání jara

19. 4. 2007 – Den Země

21. 4. – Den otevřených dveří ČOV

30. 4. 2007 – Stavění máje ve skanzenu

1. 6. 2007 – Kácení máje
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1. 9. – Dožínky

20. 9. 2008 – Malování na asfalt

6. – 7. 10. 2007 – Výstava sběratelů

6. 10. – Pochod za zdravím

9. 10. 2007 – Den zdraví

13. 10. 2007 – Vystoupení Evy a Vaška

30. 10. 2007 – Den strašidel

15. 11. 2007 – Setkání s jubilanty
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