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1. Úvod
Vážení spoluobčané,
opět po roce vydává vedení obce ve spolupráci se zaměstnanci obce a zástupci spolků a organizací
Výroční zprávu o činnosti obce Bolatice. Jedná se o již 19. Výroční zprávu a i tento materiál Vám
přináší souhrnné informace o dění v obci za předešlý rok 2017. Výroční zpráva má informovat
občany o dění v obci, může sloužit i jako kontrolní materiál o činnosti zaměstnanců, zastupitelů a
především pomáhá kronikářce obce pro sepsání všech událostí za uplynulý rok do obecní kroniky.
Na tvorbě Výroční zprávy se podílejí zaměstnanci obce (každý zde píše o činnosti, kterou řeší nebo
kterou má v náplni práce), představitelé spolků a organizací (informace o činnosti spolků a
organizací) a vedení obce.
Největší kus práce odvádí na zpracování Výroční zprávy Mgr. Jana Štěpáníková, která dává celou
zprávu dohromady. Jazykovou úpravu zprávy zajišťuje paní Mgr. Ivana Kramářová.
O roku 2017 se nedá říci, že byl špatný, ale ani nebyl nijak vynikající. Z hlediska výstavby v obci to
byl průměrný rok, opravily se některé místní komunikace, chodníky, rozšířila se herna stolního
tenisu, postavil se nový přivaděč vodovodu, dokončila se rekonstrukce vodojemu, začala se
rozšiřovat sběrna surovin.
Mnohem úspěšnější byl však tento rok v oblasti kulturně společenského života. Mladí lidé z komise
mládeže a jejich přátelé pokračovali v organizování různých výstav mladých umělců v galerii
„Čekárna“ i v pořádání akcí pro mladé (Maškarní ples, ART JAM). Na Vánočních trzích jsme mohli
obdivovat šikovné ruce některých našich občanů, kteří pracují s kovem, dřevem, keramikou,
papírem, se zelení atd. Výborně se podařilo i uspořádání Kácení máje a Dožínek, na které přišly
stovky lidí i ze širokého okolí. A velký úspěch zaznamenala Podzimní škola nejen pro seniory, kdy
jsme u nás přivítali známé osobnosti, které občanům objasňovaly řadu témat, se kterými si lidé
mnohdy neví rady (na šest akcí přišlo téměř 1 200 diváků!).
Po dvou letech se mohli občané vyjádřit v Dotazníkovém šetření nejen k největším problémům
obce, ale i k dalším plánům obce či potřebám občanů. Největší problémy vidí občané
v nedokončených polních cestách do Bohuslavic a Dolního Benešova, chybějícímu domovu pro
seniory, řešení bezpečnosti dopravy v obci atd. A jak už to i bývá, někteří vyjádřili své názory i na
lékaře, na životní prostředí, na sousedy atd. Z mnohých připomínek byla cítit zloba a nenávist, což
provází naši společnost v posledních letech.
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny pak přinesly do obce ještě větší rozpolcení, hádali se
dokonce příbuzní, kamarádi, kolegové, která strana je ta správná a proč. No a nadcházející volba
prezidenta to ještě utvrzovala. Na některých rodinných oslavách došlo i na ostrá slova…
Politická korektnost, úcta člověka k člověku je to, co některým občanům chybí. Každý můžeme mít
jiný politický názor, ale měli bychom ctít názor druhého.
Velkou událostí pro naši obec bylo zahájení opravy fresek v kostele sv. Stanislava. Obec, firmy i
občané věnovali finanční prostředky, aby se mohla oprava zahájit, a první část je již zdárně
ukončena.
Finanční prostředky věnovali občané také při Tříkrálové sbírce i při obecních akcích na pomoc
zdravotně postiženým. A právě tato pomoc druhým a potřebným je stále velkou devízou
Bolatických.
Obec Bolatice byla prezentována v řadě článcích jak v denících, tak i týdenících, naše seniorky
vystoupily v září v přímém přenosu televize NOE, kde hovořily o našich tradicích a zvycích, na TV
Hlučínsko je mnoho záznamů z akcí v obci, a to vše svědčí o zájmu médií o naši obec. O Bolaticích
se pozitivně hovoří mezi občany nejen na Hlučínsku, i proto je velký zájem stavebníků o výstavbu
rodinných domů v obci.
Zásluhu na dobrém jménu obce mají všichni občané a firmy, kteří se zapojují do veřejného života,
pomáhají zlepšovat kvalitu života občanů, úspěšně reprezentují obec na poli sportovním,
kulturním, společenském, vědeckém apod.
4

Bolatice jsou moderní vesnicí, udržující tradice a zvyky, umožňující svým občanům žít kvalitní život
a zabezpečující některé služby typické pro město.
A to i díky velké pracovitosti, vstřícnosti, obětavosti a zodpovědnosti občanů.
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce
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2. Základní charakteristika obce
2.1.

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

2.2.

Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých kandidovalo
pět stran a sdružení:
1. Komunistická strana Čech a Moravy (13 kandidátů)
2. TOP 09 (17 kandidátů)
3. SNK Evropští demokraté (17 kandidátů)
4. SNK – Pro rozumný rozvoj (17 kandidátů)
5. SNK – Za obec vzkvétající (17 kandidátů)
Vedení obce
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice (59 let), který byl starostou zvolen
na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/h. Uvolněným
místostarostou obce je Martin Bortlík, bytem Bolatice (45 let), který byl zvolen místostarostou na
ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/ch.
Rada obce
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2014, č. usnesení 2/1/i; j; k,
zvoleni za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (uvolněný)
- další členové rady

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

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

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

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

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

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

Historie a současnost obce

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného
18. 12. 1250 v Lyonu, který dal území obce pod ochranu cisterciáckému klášteru na Velehradě.
Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Henneberky), která byla založena 3. 6. 1786
svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla připojena
15. 11. 1893.
V obci je řada významných staveb, z nichž některé jsou i kulturními památkami, a všechny
vybudovali cisterciáci, kteří se významně zasloužili o rozvoj obce po řadu století. Roku 1703 byl
v obci postaven kostel zasvěcený sv. Stanislavu, který byl rozšířen v roce 1912. Pro důstojné
bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724 - 1729 raně barokní zámek
s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli sv. Mikuláše na ulici Hlučínská.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět do majetku
Československa, od roku 1938 patřila Německu. Teprve od roku 1945 se stala trvale součástí České
republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 % zničena, a to se výrazně podepsalo
na vzhledu obce. Všechny domy byly nově vybudovány či přestavěny. Ze staré zástavby je
v současnosti zachováno pouze minimum typických domů.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své životy za první
i druhé světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro pořádek a
pracovitost.
Současnost obce
Slezská obec Bolatice leží na okraji Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km severovýchodně od města
Kravaře ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu velký smíšený Chuchelenský les a les
Bažantnice. Bolatice leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 1 320 ha. Nejnižší místo v obci je na
jihu v bývalé pískovně u soutoku „Černého“ potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.
V současnosti žije v obci 4 439 obyvatel a 36 cizinců, je zde obydleno 1 097 domů, z toho 12
obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod.
V Bolaticích se nachází obecní úřad, knihovna, nákupní středisko TUTY, pošta, zámek, kostel,
komplex budov základní a mateřské školy, sportovní hala, koupaliště, dvě hasičské zbrojnice, čtyři
kaple, dvě fitness centra, sauna, kulturní dům, kino, penzion, turistická ubytovna, podniky Lanex a
Conrop, pekárna, 10 restaurací a hospod, na 20 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných
podnikatelů - autodoprava, opravna aut, kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra, čalounictví,
květinářství, zahradnictví, kovářství, instalatérství, kavárna atd. V Bolaticích se rovněž nachází
průmyslová zóna u hřiště (20 ha), kde působí asi dvacet investorů.
V obci je na velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský lékař, interní
lékař, dva stomatologové, kožní lékař, gynekolog) a také lékárna.
Bolatice a jejich okolí křižuje hustá síť cyklostezek. Je zřízena přírodovědná naučná stezka
v Chuchelenském lese. Od roku 2002 je v obci skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před osmdesáti a více lety), který je místem nejen pro pořádání řady kulturně-společenských akcí,
ale také místem, které hojně navštěvují turisté. Ve skanzenu je díky vstřícnosti sběratele p. Jiřího
Dudka z Hlučína zřízena expozice pazourků a kamenů. V roce 2013 byla v obci vybudována Naučná
stezka po devíti suchých poldrech.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
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2.3.1. Obyvatelstvo
Hodnotící zpráva za rok 2017 – matrika a evidence obyvatel
ROK 2017

Statistika dat
obyvatel

ROK 2016

Celkem

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

Obyvatelé

4 439

2 228

2 211

4 418

2 226

2 192

- z toho Bolatice

3 753

1 885

1 868

3 728

1 879

1 849

- z toho Borová

686

343

343

690

347

343

Děti do 15 let

746

363

383

731

365

366

Děti do 18 let

870

434

436

854

435

419

Starší 60 let

1 064

596

468

1 036

576

460

Starší 80 let

156

101

55

152

98

54

Starší 90 let

12

10

2

12

9

3

Průměrný věk

41

42,31

39,68

40,72

41,74

39,68

V roce 2017 bylo v obci Bolatice uzavřeno 13 manželství, narodilo se 52 dětí (19 dívek a 33
chlapců) a zemřelo 42 občanů (11 žen a 31 mužů). V obci žije 36 cizinců, z toho 15 žen a 21 mužů
(13 z nich má přechodný pobyt a 23 trvalý pobyt).
Zpracovala: Marcela Bochňáková

2.3.2. Obecní budovy a majetek obce
Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

Budovy a stavby

522 778 308,15

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů

20 801 547,49
0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

9 276 053,61

Pozemky

22 202 205,11

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

504 941,04
47 930,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem k 31. 12. 2017 (bez
podrozvahy)
Dlouhodobý nehmotný majetek

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

Software

149 542,75

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

410 010,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Jiný drobný nehmotný majetek pod 7 000,- Kč

14 538,54

Jiný drobný majetek pod 3 000,- Kč

541 348,86

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2017

559 552,75
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Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice - OÚ
KD Bolatice
Hala montovaná v KD
Rest. Pod Kostelem
Budovy ZŠ
Budova školní jídelny
Budovy MŠ (bývalá kotelna,
TTC)
Budovy MŠ
Budovy MŠ
Dvojdomek, areál ZŠ
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
Turistická základna
Sociální byty
Autobusové čekárny
Altán Borová
Reklamní stojan před DOS
Čekárna autobusová
Dům obchodů a služeb
Dům obchodů a služeb - TZ
Budovy koupaliště
Bytový dům
Dům s pečovatelskou
službou
Zdravotní středisko
Budova MTZ
Přístavba sběrny
Hřbitov
Dřevěná chata Ruždina
Budovy na hřišti FK
Přístavba sociálek FK
Úpravy venkovní na FK
Sociální zařízení hřiště
ČOV Bolatice
ČOV Borová
Skanzen
Buňka UnicoModular

Ulice

Pořizovací
cena

Technické
zhodnocení
v roce 2017

Zůstatková
cena

Hlučínská
Svobody
Svobody
Svobody
Školní
Luční

19 983 348,32
7 548 082,75
59 428,20
2 921 713,29
72 906 204,04
3 001 413,84

Slunečná

5 878 014,22

Luční
Hlavní
Slunečná
Souběžná
Bělská
Svobody
Nádražní
Bělská
Hlučínská
Opavská
Hlučínská
Hlučínská
Ke Koupališti
Družstevní

9 899 769,22
2 772 614,00
925 317,20
2 605 040,68
3 156 937,00
2 232 541,82
8 863 590,12
292 404,00
120 123,00
41 570,61
101 520,00
5 659 267,56
3 184 148,61
11 733 437,48
2 036 834,00

Luční

15 737 401,00

8 457 419,00

Opavská
Ratibořská
Hlučínská
Slunečná
Ratibořská
Opavská
Opavská
Opavská
Bělská

10 833 235,00
4 063 896,19
270 792,80
1 589 881,90
80 000,00
2 712 740,28
1 179 809,41
1 165 066,00
289 506,00
33 774 295,00
17 512 418,80
383 192,00
326 580,00

9 943 398,00
3 629 234,19
254 712,80
1 287 754,90
58 696,00
2 360 768,28
1 085 956,41
899 408,000
251 652,00
29 362 490,00
14 600 978,80
352 235,00
300 178,00

Hlučínská, Opavská,
Ratibořská, Nádražní

Svobody
Opavská

209 662,52

1 903 782,47

103 229,75

632 973,99

104 490,00

14 808 117,32
5 286 956,75
40 949,20
2 144 037,29
23 557 800,04
2 431 083,84
5 650 087,22
5 658 928,22
942 342,00
663 559,20
2 306 889,68
1 677 082,00
1 608 379,82
8 568 868,12
159 451,00
118 221,00
40 580,61
50 848,00
3 155 760,56
3 108 676,61
6 485 948,48
1 069 310,00

(Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, včetně provedeného technického zabezpečení
budov, a neodpovídají tržním cenám. Zůstatková hodnota je cena pořizovací snížená o oprávky
majetku. Pojištění majetku obce je u pojišťovny Generali.)
Zpracovala: Renáta Řehořová
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2.3.3. Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci Bolatice je LANEX a.s. podnikající v oboru technického textilu.
LANEX a.s. v roce 2017 pokračoval v realizaci své strategie a v investicích do dalšího rozvoje firmy a
výrobních produktů, zejména dynamických horolezeckých a statických bezpečnostních lan, lan pro
papírenské stroje, lan a šňůr pro jachting a vodní sporty a také v investicích do zlepšování
pracovního prostředí pro zaměstnance. Paralelně s rozvojovými projekty pokračoval i v rozšíření
výroby dynamických a statických lan značky TENDON, kde výrobní kapacity nestačí pokrývat
rostoucí poptávku. Management společnosti připravil další projekty, jejichž cílem je zajistit
podmínky pro další růst firmy. Dynamicky se rozvíjela také dceřiná společnost – společný podnik
s ruským partnerem – LANEX KANAT v ruském Orlu. Zde došlo k rozšíření výroby komerčních lan a
šňůr, byly instalovány pletací stroje na výrobu statických lan a další rozšíření strojní kapacity je zde
naplánováno na rok 2018. Významnou změnou bylo odstoupení Ing. Rudolfa Gregořici z pozice
předsedy představenstva a výkonného ředitele ke dni 25. 8. 2017 a jmenování Ing. Martina
Václavka na pozici člena představenstva a výkonného ředitele společnosti. LANEX a.s. v roce 2017
zaměstnával 418 zaměstnanců a v celé skupině LANEX pak 469 zaměstnanců. V roce 2017 dosáhla
skupina konsolidovaných tržeb ve výši 891 mil. Kč. Společnost byla a je i nadále stabilizovanou a
rostoucí firmou, jež systematicky posiluje své postavení a image na evropském trhu.
Stejně významnou firmou sídlící v obci Bolatice je společnost CONROP, s.r.o. Předmětem podnikání
společnosti CONROP, s.r.o. je výroba, vývoj a prodej flexibilních obalů, které slouží pro balení,
manipulaci a transport zejména sypkých a tekutých hmot. Největší sortimentní skupinu tvoří
čtyřbodové velkoobjemové vaky, dále vaky pro kapaliny, šicí nitě a popruhy. Výrobní provozovny
jsou dislokovány ve Vítkově a v Bolaticích, kde je rovněž sídlo společnosti. Dceřiné výrobní
společnosti sídlí ve slovenském Brezně a také v Rusku. Společnost CONROP zaměstnávala
v loňském roce v České republice celkem 300 pracovníků, z toho ve Vítkově 132 zaměstnanců.
V provozovně Vítkov uskutečnili v uplynulém roce novou investici do strojů pro výrobu PP šicích
nití, která umožní zvýšení výrobních kapacit. Tržby tvoří z 90% export a z 10% prodej na
tuzemském trhu. Na celkových tržbách společnosti CONROP v hodnotě 450 mil. Kč za rok 2017 má
provozovna Vítkov téměř 30% podíl.
Další podnikatelské subjekty v obci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armast, s.r.o. (dodávky a servis armatur pro průmysl)
Audit-web, s.r.o. (účetní kancelář, razítka, vizitky)
Česká pošta (bankovnictví, poštovní služby)
Dalibor Boček - OK (betonová výroba)
Drogerie TETA
ELEKTRO - FA PAVELEK, s.r.o. (elektromontáže, výroba el. zařízení)
EN´sys řídící systémy (měření a regulace, prodej PC a zakázkový software)
HOTJET CZ, s.r.o. (výroba a montáž tepelných čerpadel)
Ing. Leo Stoklasa (velkoobchod a export textilní galanterie)
JMS db, s.r.o. (zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství)
KAAPA CNC (strojní obrábění)
Kořenkovi (výroba a montáž dřevařských výrobků)
Kovářství Petr Hanslík (kovářská výroba)
Krby a kachlová kamna Stanislav Šimeček (výroba krbů, kachlových kamen)
Lékárna „U Zlaté rybky“
Malhvo (prodejna smíšeného zboží, velkoobchod)
Medis International a.s. (výroba potravinových doplňků)
MK Elektro Marek Kalužík (elektromontážní práce)
Ostravské stavby (stavební firma)
Pekárna AZPEK
PEREVA - Josef Křižák (výroba lahůdek)
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• Petr Karhan (truhlářství, interiérové studio)
• Petrometal, s.r.o. (kompletace dodávek armatur pro odvětví petrochemického průmyslu)
• SPID Handicap, o.p.s. (chráněná dílna Bolatice)
• TUTY, Bolatice (nákupní středisko TEMPO o. d. Opava v Bolaticích a obchod na Borové)
• ÚDRŽBA BUDOV.CZ - Schneider, s.r.o. (zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce)
• Zahradnictví Mazal
Dále jsou v obci autoopravny, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a manikúra, masáže, restaurace a
pohostinská zařízení a řada dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a zemědělců.
Ve firmách v průmyslové zóně u hřiště pracuje cca 300 zaměstnanců.
(V tomto přehledu nejsou uvedeny všechny podnikatelské subjekty.)
Na základě podkladů firem zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková

2.3.4. Spolupráce obce
2.3.4.1. Spolupráce obce se svazky
Sdružení obcí Hlučínska - SOH (obec Bolatice je členem od roku 1991)
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dobrovolným svazkem obcí a měst regionu Hlučínska, které
sdružuje 27 samosprávných územních celků a úzce spolupracuje se čtyřmi bývalými obcemi
Hlučínska, dnes městskými částmi Ostravy (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka) a Opavy (Malé
Hoštice) a s obcemi Dobroslavice a Děhylov (od 1. 7. 2017).
SOH bylo vytvořeno za účelem vzájemné spolupráce, udržení a podpory tradic Hlučínska, rozvoje
cestovního ruchu, celkového rozvoje regionu atd. a hájící zájmy okolo 75 000 obyvatel.
Předsedou SOH byl v roce 2017 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen již 18. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně a opětovně byl zvolen na
ustavujícím Sněmu SOH po volbách do zastupitelstev obcí a měst dne 18. 11. 2014.
Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst), jednak jednání orgánů SOH –
Rady SOH a Sněmu SOH a další aktivity SOH.
Nejvyšším orgánem SOH je Sněm SOH. V roce 2017 se konalo 5 jednání Sněmu SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 90 bodů/témat. Na Sněmech SOH byly např. schváleny 4 rozpočtové úpravy
rozpočtu SOH v roce 2017, závěrečný účet SOH za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, partnerství
obce Děhylov se Sdružením obcí Hlučínska, rozpočet SOH na rok 2018, plán inventur majetku SOH
za rok 2017, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022, finanční příspěvky aj. Byly projednány
informace o stavu realizace projektů, výsledky přezkoumání hospodaření SOH, výsledek
inventarizace majetku SOH za rok 2016, realizace vzdělávacího zájezdu do Maďarska, společný
nákup elektrické energie a plynu pro obce a města Hlučínska, možnost pokrytí území obcí
vysokorychlostním internetem, společný postup v rámci dopravní obslužnosti a financování
veřejné autobusové dopravy, společný postup v záležitosti nové komunikace I/56, realizace
společné omalovánky Hlučínska a vzdělávacího semináře pro starosty Hlučínska, projednání
realizace akcí (Den učitelů, Festival kultury, Setkání chrámových sborů a schol, Darujte krev se
starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezony v Opavském Slezsku 2017, aj.), plán akcí a aktivit
SOH na rok 2018, návrhy na ocenění Pamětní medailí Hlučínska aj.
Rada SOH rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které nejsou vyhrazeny
sněmu. Jednání rady svolává a řídí předseda. Při hlasování má každý z členů rady jeden hlas. V roce
2017 se uskutečnilo celkem 11 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo 140 bodů.
Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Ostravy a Opavy a obcemi
Dobroslavice a Děhylov, smlouvy o poskytnutí dotace, finanční dary a darovací smlouvy nebo
podání žádostí o dotace. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů na Hlučínsku v rámci Dne
učitelů, společný nákup energií, uspořádání vzdělávacího semináře pro starosty Hlučínska, vydání
omalovánky Hlučínska, svolávání jednání Sněmů SOH, informace o termínech akce Darování krve
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se starosty Hlučínska, informace o realizovaných projektech, partnerství SOH v rámci Kongresu
starostů MSK, návrh rozpočtu SOH na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Hlučínska
do roku 2022. Na Radě SOH bylo dále projednáno vyhlášení VŘ na dodavatele optické sítě pro
obce a města Hlučínska.
Aktivity a projekty SOH za rok 2017:
- dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
- podpora kulturně-společenských akcí na Hlučínsku
- Bál Hlučínska v Kravařích (4. 2.)
- Den učitelů v Hlučíně (29. 3.)
- Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně (9. 7.)
- Setkání schol regionu Hlučínska v Hněvošicích (16. 9.)
- Setkání chrámových sborů v Hati (8. 10.) aj.
- podpora jiných aktivit, organizací
- akce „Pomozte postiženým dětem“
- akce „Sportovní den (nejen) pro klienty Charity Opava“
- projekt „Galerie pod širým nebem“ v rámci festivalu Štěrkovna Open Music ve dnech 28. 29. 7. 2017
- podpora souborů účinkujících na Otevírání turistické sezony 6. 5. v Hlučíně a 19. 7. na
Festivalu kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně aj.
- spolupráce SOH s MAS Hlučínsko
- spolupráce SOH s Euroregionem Silesia
- spolupráce SOH s polskými gminami
- spolupráce SOH s turistickou oblastí Opavské Slezsko
- jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
- internetové stránky SOH, Facebook SOH a podpora propagace regionu
- internetové stránky SOH - www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com; www.hlucinsko.info
- mapový portál mapy.hlucinsko.com
- facebookový profil https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/
- mobilní turistická aplikace Hlučínska
- internetová televize Hlučínska
- www.hlucinsko.tv
- vzdělávací zájezd představitelů SOH do Maďarska
- realizace dotačních projektů
- „Manažer regionu Hlučínska I., II.“
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2017“
- „Výměnou zkušeností k posílení bilaterální spolupráce Hlučínsko - Norsko“
- „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“
- hájení společných zájmů obcí a měst
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na webových stránkách www.hlucinsko.eu.
Zpracovala: Mgr. Lenka Osmančíková
Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2017 se konaly tři Sněmy SOMH (15. 6., 22. 11., 19. 12.), na kterých byly mj. projednány
body – zpráva o hospodaření svazku SOMH za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, rozpočtové
opatření na rok 2017, návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, akční plán Svazku obcí na období
2018 – 2019, střednědobý výhled rozpočtu SOMH do roku 2023, vyúčtování mikroprojektu pro
vzdělávání „Besedy pro školy“, členové svazku se zabývali i nabídkou na zpracování analýzy
odpadového hospodářství pro obce svazku atd. V rámci těchto sněmů byli starostové informováni
o aktivitách realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce – Centra společných služeb (CSS)“. Centrum společných služeb svou činností mj.
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podporuje činnost mateřských a základních škol, informuje starosty o možných dotačních titulech,
o nových vyhláškách, připravuje starostům návrhy obecně závazných vyhlášek atd.
Starostové obcí svazku byli rovněž informováni o činnosti CSS prostřednictvím Zpravodaje CSS,
který vyšel v roce 2016 2x a informoval nejen starosty o činnosti CSS, ale i o aktivitách v oblasti
sociálních služeb, školství, bezpečnosti, odpadového hospodářství apod.
Více informací o svazku i o projektu Centra společných služeb naleznete na nových webových
stránkách www.hlucinsko-zapad.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Euroregion Silesia - ES (obec je členem od roku 1999)
ES je sdružení, jehož cílem je podpora a realizace česko - polské spolupráce v příhraničním regionu
Moravy a Slezska. Orgány ES jsou Valná hromada zástupců členských obcí a měst, Rada ES,
sekretariát, revizní komise a pracovní komise.
XXV. valná hromada ES se konala 26. 1. 2017 v Opavě. Valná hromada projednala mj. zprávu
o hospodaření za rok 2016, rozpočet na rok 2017, výši členských příspěvků na rok 2017, zprávu
o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady, doporučila
za předsedu ES Ing. Radima Křupalu, primátora města Opavy. Valná hromada vzala na vědomí
např. aktuální informace o realizaci programu INTERREG V-A ČR - Polsko a Fondu mikroprojektů
2014 - 2020 v Euroregionu Silesia, informaci o projektech realizovaných ES atd. Ani v roce 2017
nečerpala obec Bolatice žádné dotace z programů.
Více informací o ES i o dotačních titulech je dostupných na webových stránkách www.euroregionsilesia.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Hlavním cílem SMO ČR je hájit společné zájmy a práva měst a obcí a
vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.
Každoročně se koná Krajské setkání starostů. V Moravskoslezském kraji proběhlo toto setkání
29. 3. 2017 v Ostravě. Na sněmu mj. zaznělo, že obce nutně potřebují navýšit RUD, že obce jsou
nejlépe hospodařící samosprávné a státní subjekty, že chybí dotační tituly na rozvoj knihoven atd.
XV. sněm Svazu měst a obcí ČR se konal od čtvrtka 18. do pátku 19. května 2017 v Plzni. Účastnilo
se ho na 600 lidí. Obec Bolatice na Sněmu SMO ČR zastupovala Ing. Dagmar Novosadová, starostka
obce Kunín. Starostové a primátoři na něm vyhodnocovali, co se povedlo a kde jsou rezervy. Také
si stanovili priority na další dva roky.
Mezi témata, o kterých mimo jiné debatovali první den, patřil registr smluv, cena pozemků, které
musí samosprávy platit státu za převod, nebo zvyšování mezd různým profesím bez finančního
krytí.
Obec Bolatice využívá řady doporučení k řízení samospráv prostřednictvím měsíčníku SMO ČR
i zveřejňovaných na internetových stránkách SMO. Kromě těchto zdrojů využívá obec i možnosti
poradenství prostřednictvím právních služeb SMO. V roce 2017 mj. využila obec poradenství
právního odboru SMO ČR v oblasti investování obce do inženýrských sítí uložených na pozemcích
obce, ale navazující na sítě soukromého investora (tzv. veřejná podpora).
Více informací o činnosti SMO ČR naleznete na www.smocr.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice byla do konce roku 2013 členem MAS
prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - Západ, od 1. 1. 2014 je obec Bolatice členem
MAS Hlučínsko na základě schválení členství v Zastupitelstvu obce Bolatice dne 19. 12. 2013,
č. usnesení 80/25/s.)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006 a sídlí ve Velkých Hošticích v budově firmy Hoštická a.s.
Cílem MAS je vytvářet a aktualizovat strategii pro region, napomáhat zlepšení životního prostředí,
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sociálního a hospodářského rozvoje v regionu, administrovat projekty v dotačních programech,
hájit zájmy sdružení, poskytovat informační servis o podmínkách podnikatelského prostředí,
společné zemědělské politiky a přeshraniční spolupráce atd.
Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze, výkonným orgánem Sdružení MAS je sedmičlenný
programový výbor.
V roce 2017 se konala členská schůze 29. 3. 2017 v Oldřišově. Na jednání Valné hromady byly
schváleny: Výroční zpráva za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016, zpráva Kontrolní a revizní
komise, zprávy Komise žen a mladých lidí, plán práce a rozpočtu na rok 2017, informace o přípravě
a realizaci CLLD v roce 2017 (komunitně vedený místní rozvoj MAS Hlučínsko).
Ani v roce 2017 nerealizovala obec Bolatice prostřednictvím MAS Hlučínsko žádný projekt, protože
nebyly otevřeny žádné dotační tituly.
Více informací o MAS Hlučínsko je dostupných na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
NSZM je zájmové sdružení právnických osob, které se programově hlásí k principům udržitelného
rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů, podporují zdravý životní styl svých obyvatel
atd.
V roce 2017, stejně jako v předchozích letech, využívala obec Bolatice možnost získávání
zkušeností jak z příkladů Dobré praxe jiných členů NSZM, tak i účastí zástupců obce na seminářích
pořádaných NSZM a směřovaných pro další rozvoj obcí a měst.
V roce 2017 se konala jedna Valná hromada (nejvyšší orgány NSZM), která projednala následující
body: 25. 4. 2017, Praha – Valná hromada vzala na vědomí informace o spokojenosti členské
základny a harmonogramu akcí NSZM na rok 2017, o vstupu nových členů do NSZM, schválila
účetní závěrku NSZM za rok 2016, výši členských příspěvků, Výroční zprávu NSZM za rok 2016.
Jednání Valné hromady se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2017 se rovněž konala zasedání Rady NSZM ČR (členem Rady NSZM je starosta obce Mgr.
Herbert Pavera), na kterých se projednávaly především úlohy plynoucí z Valné hromady, přijímali
se noví členové NSZM, pro další období byl na funkci ředitele kanceláře NSZM potvrzen současný
ředitel Ing. Petr Švec atd.
K významným akcím NSZM patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy, na kterých mají účastníci
možnost vzdělávat se v aktivitách, jako jsou např. komunikace s veřejností, role koordinátora a
vyjednávání, vedení Veřejných fór, strategické plánování, finanční zdroje pro naplánování aktivit
MA21, tvorba a řízení projektů, příklady Dobré praxe atd.
Jarní školy v Třebíči (22. 3. - 24. 3. 2017) se zúčastnili Ing. Radim Herudek a Mgr. Herbert Pavera,
Letní školy v Moravské Třebové (7. 6. - 9. 6. 2017) se zúčastnil Ing. Radim Herudek, Podzimní školy
ve Vsetíně (1. 11. - 3. 11. 2017) se zúčastnili Ing. Radim Herudek a Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2017 uspořádala obec v rámci aktivit NSZM a MA21 tři kampaně - Den Země (20. 4.),
Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Dny zdraví (10. 10.), které se opět setkaly s velkým zájmem
občanů. Celkem se kampaní zúčastnilo více jak 1 000 občanů. Veřejné fórum obce Bolatice
proběhlo dne 10. 5. 2017 v Kulturním domě Bolatice. Zde se řešilo 10 nejvýznamnějších problémů
roku 2017 a zúčastnilo se jej asi 53 občanů. Problémy nadefinované na Veřejném fóru pak byly
následně ověřeny v dotazníkovém šetření, které proběhlo v průběhu prázdnin 2017.
Obec Bolatice i v roce 2017 plnila kritéria Místní agendy 21 (MA21), obhájila kategorii C a splnila i
řadu kritérií kategorie B.
Více informací o aktivitách NSZM i o MA21 naleznete na internetových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz (v sekci Rozvoj a strategie), popř. na www.nszm.cz, www.ma21.cz.
Zpracoval: Ing. Radim Herudek
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2.3.4.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec Bolatice pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum
(Německo), Doľany (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko) a
partnerským městem Slaný.
1. Spolupráce s polskou vesnicí Rudy
27. 5. 2017, Bolatice
Návštěva hasičů z Rudy v Bolaticích.
6. 8. 2017, Hasičská slavnost, Bolatice
Hasičské slavnosti se zúčastnila delegace z Kuźnie Raciborske.
19. 8. 2017, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
26. 8. 2017, pietní akt, Rudy
U příležitosti 25. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, byl uspořádán
vzpomínkový pietní akt, jehož se zúčastnila delegace z Bolatic.
2. Spolupráce s německou vesnicí Linum
23. - 25. 6. 2017, Bolatice
Bolatice navštívila skupina asi 20 dříve narozených fotbalistů.
31. 7. 2017 - 6. 8. 2017, Jugendcamp, Linum
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 – 22 let) z družebních vesnic (Bolatice, Rudy, Linum,
Nagykovácsi) se zúčastnilo šest mladých občanů z Bolatic.
19. 8. 2017, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Linum se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
9. 4. 2017, Bolatická dvacítka, Bolatice
Turisté z Doľan se jako každoročně zúčastnili pochodu Bolatická dvacítka.
19. 5. 2017, setkání starostů, Bolatice
Obec Bolatice navštívilo 25 starostů z Bratislavského kraje (Pezinok, Modrá, Doľany), kteří si
prohlédli obec a zejména protipovodňová opatření.
12. - 14. 8. 2017, Pochod pre všetkých, Doľany
Bolatičtí turisté se zúčastnili návštěvy Doľan s hlavním cílem zúčastnit se pochodu.
19. 8. 2017, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Doľany se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
4. Spolupráce s maďarskou obcí Nagykovácsi
5. - 9. 11. 2017, návštěva Nagykovásci
V rámci vzdělávacího zájezdu starostů (SOH) došlo i na návštěvu družební obce Nagykovácsi.
5. Spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec
22. 7. 2017, Kysucký Lieskovec
Bolatické seniorky (dvě skupiny) vystoupily na hodových slavnostech.
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19. 8. 2017, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Kysucký Lieskovec se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
6. Spolupráce s Královským městem Slaný
19. 8. 2017, Dožínky, Bolatice
Zástupci Královského města Slaný se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
6. - 8. 10. 2017, setkání partnerských a spřátelených měst, Slaný
Tohoto setkání se zúčastnily seniorky a člen rady obce Vlastislav Polášek.
Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková
2.3.4.3. Spolupráce s úřady
Městský úřad Kravaře – pověřený úřad
Úzká spolupráce byla se zástupci odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí,
dopravy, sociálních věcí. Obec také spolupracovala s Městskou policií Kravaře (na základě
partnerské smlouvy mezi obcí Bolatice a městem Kravaře), jejíž policisté prováděli namátkové
kontroly na území obce.
S jednotlivými odbory jsme řešili např. tyto záležitosti:
• Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
- poradenství v oblasti stavebního zákona a zákona o územním plánování
- hlášení o množství odpadů
- majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací
• Odbor dopravy
- změny dopravního značení
- omezení dopravy v obci při akcích OÚ a spolků
- povolení a kolaudace staveb komunikací
• Odbor sociální
- poradenství v oblasti sociální péče, dohled v rodinách
• Odbor vnitřních věcí
- poradenství a kontrola v oblasti evidence obyvatel, matriky, obecně závazných vyhlášek,
občanských průkazů a cestovních dokladů
Městský úřad v Hlučíně
Obec Bolatice spolupracuje s Městským úřadem v Hlučíně s odborem životního prostředí
(vodoprávní povolení).
Krajský úřad v Ostravě
Krajský úřad pořádal řadu vzdělávacích seminářů pro zaměstnance obecních a městských úřadů
s tématy např. uplatňování stavebního zákona v praxi, řešení přestupků, účetnictví obce, státní
občanství, matrika, evidence obyvatel, dotace EU atd. Spolupráci kraje s obcí hodnotíme jako velmi
dobrou.
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadu v Ostravě s těmito odbory:
• Odbor územního plánování, stavebního úřadu a kultury
- řešení stížností v oblasti výstavby, poradenství
• Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
- strukturální fondy EU
• Odbor kontroly a vnitřního auditu
- přezkoumání hospodaření obce
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• Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
- kontrola přestupkových řízení
• Odbor financí
- účtování dotací, účtová osnova
Ministerstva a další úřady
• Ministerstvo financí
- žádost o poskytnutí některých číselných dat pro přípravu rozpočtu obce na rok 2018
- odesílání dat s účetními výkazy
- informace o daních z nemovitostí
• Ministerstvo pro místní rozvoj
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
• Úřad Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
- zprávy o udržitelnosti projektů
• Státní fond životního prostředí
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace; vyúčtování dotací
• Státní fond dopravní infrastruktury
- konzultace projektových záměrů
- administrace a čerpání dotací, podklady pro finanční vypořádání dotace
• Policie ČR, Kravaře, Opava
- kontroly a měření rychlosti ze strany Dopravní policie ČR
- spolupráce s policisty z Kravař při průvodech v obci
- kontrola dodržování pravidel silničního provozu v obci
- bezpečnostní dohlídky v obci
• Městská policie Kravaře
- kontrola bezpečnosti v obci, kontrola dodržování pravidel silničního provozu
• Finanční úřad Opava
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
• Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
- potvrzení o bezdlužnosti obce Bolatice
• Povodí Odry, Ostrava
- hlášení o množství odebrané pitné vody
Zpracovali: Martin Bortlík
Ing. Radim Herudek
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2.3.5. Investiční akce a další výstavba v obci
(Zařazeno do majetku
obce v roce 2017*
v hodnotě …)

Stavba
1) Zateplení budovy Domu obchodů a služeb (dokončení)
2) Chodník a parkoviště u hřiště (dokončení)
3) Oprava ulice Hlavní
4) Oprava ulice Dolní
5) Oprava ulice Příkopní včetně plochy pod KD
6) Oprava ulice Souběžná
7) Oprava ulice K Lesu
8) Parkoviště a relaxační plochy u KD
9) Zpevněná plocha HZ Borová
10) Přístavba garáže v areálu FK
11) Chodník na ulici Slunečná
12) Nový vodovodní přivaděč
13) Nový průzkumný vrt
14) Oprava kanalizace na ulici Padoly
15) Rekonstrukce vodojemu
16) Kanalizace a vodovod v centru obce
17) Workoutové hřiště v areálu FK
18) Rozšíření herny TTC
19) Oprava Turistické základny (fasáda, svody, hromosvod, sokl)
20) Oprava parketu v sále KD
21) Semafor na ulici Hlučínská
22) Výsadba nové zeleně V.

1 323 577,48 Kč
486 711,03 Kč
1 135 410,27 Kč
1 800 710,75 Kč
3 016 713,70 Kč
1 133 050, 12 Kč
1 817 856,76 Kč
2 695 894,94 Kč
95 123,55 Kč
399 914,28 Kč
2 219 572,48 Kč
2 671 481,02 Kč
414 601 Kč
1 784 529,00 Kč
880 905,98 Kč
528 284,00 Kč
535 627,00 Kč
1 903 728,44 Kč
632 973,99 Kč
1 084 002,70 Kč
763 453,50 Kč
392 156,00 Kč

*Hodnota zařazení zahrnuje veškeré náklady související se zařazovaným majetkem (projektová dokumentace, stavební
povolení, geometrické plány, náklady stavby atd.). Majetek nemůže odpovídat HO 2017, protože investice se zařazují
do majetku až po ukončení dané investice. Proto do pořizovací ceny vstupují i výdaje z roku 2016, 2015…

Zpracoval: Martin Bortlík

2.3.6. Výběrová řízení obce Bolatice
1) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Dolní, Příkopní“
Rada obce Bolatice schválila na 57. jednání dne 20. 3. 2017 vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Dolní a Příkopní“.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
3 297 806 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 59. jednání dne 18. 4. 2017 firmu STRABAG, a.s., Odštěpný
závod Morava, Oblast Sever, Ostrava - Svinov, která nabídla nejvýhodnější cenovou
nabídku.
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2) Veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce v rámci zakázky „Výstavba vodovodního
přivaděče a vrtu v obci Bolatice“ včetně příloh
Rada obce Bolatice schválila na 58. jednání dne 3. 4. 2017 vyhlášení veřejné zakázky malé hodnoty
na stavební práce v rámci zakázky „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice“ včetně
příloh.
Rada obce Bolatice na 60. jednání dne 3. 5. 2017 schválila zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice“ z důvodu doporučení
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Část 1: Výstavba vodovodního přivaděče
Nesoulad mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
Část 2: Výstavba hydrologického průzkumného vrtu
Zadavatel v termínu pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.
Rada obce Bolatice schválila na 60. jednání dne 3. 5. 2017 novou Výzvu k podání nabídky - veřejná
zakázka malé hodnoty na stavební práce v rámci zakázky „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu
v obci Bolatice.“
Část 1: Výstavba vodovodního přivaděče
Nabídky podalo:
Bylo hodnoceno:
Vítězná cena:

6 firem
6 nabídek
2 497 468 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 62. jednání dne 31. 5. 2017 firmu VODOSTAV OSTRAVA,
spol. s r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku.
Část 2: Výstavba hydrologického průzkumného vrtu
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Vítězná cena:

1 firma
1 nabídka
390 846 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 62. jednání dne 31. 5. 2017 firmu Vodní zdroje Holešov
a.s., Holešov, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
3) Výběrové řízení na zřízení workoutového parku v areálu hřiště FK Bolatice
Rada obce Bolatice schválila na 58. jednání dne 3. 4. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zřízení
workoutového parku v areálu hřiště FK Bolatice.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
nebylo na tomto jednání rozhodnuto

Rada obce Bolatice na 61. jednání dne 15. 5. 2018 odložila do dalšího jednání rady obce rozhodnutí
o schválení dodavatele zařízení na realizaci akce „Výstavba fitness hřiště“ a vyzvala dvě firmy
s nejnižší cenovou nabídkou k doplnění svých cenových nabídek – požadovaných parametrů.
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 nabídky
442 666,40 Kč

Rada obce Bolatice na 62. jednání dne 31. 5. 2017 schválila firmu FITNEMA, s.r.o. Třebíč,
která podala nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou.
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4) Výběrové řízení na rekonstrukci podlahy v Kulturním domě Bolatice
Rada obce Bolatice schválila na 60. jednání dne 3. 4. 2017 vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci
podlahy v KD Bolatice.
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Vítězná cena:

1 firma
1 nabídka
717 680 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 62. jednání dne 31. 5. 2017 firmu Podlahářství JURČEK,
s.r.o., Slezská 193, 747 33 Oldřišov.
5) Výběrové řízení na dodavatele rolovacích vrat pro Hasičskou zbrojnici Borová
Byly osloveny tři firmy k podání cenových nabídek na dodávku rolovacích vrat pro hasičskou
zbrojnici Borová.
Nabídku podaly:
Bylo hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
186 562 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 60. jednání dne 3. 5. 2017 firmu SPEDOS Vrata a.s., která
podala nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou.
6) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. K Lesu a Souběžná“
Rada obce Bolatice schválila na 61. jednání dne 15. 5. 2017 vyhlásit výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. K Lesu a Souběžná“.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
2 589 947 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 63. jednání dne 14. 6. 2017 SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
7) Výběrové řízení na zhotovitele stavby Fasáda „staré školy“
Rada obce Bolatice schválila na 61. jednání dne 15. 5. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavby Fasáda „staré školy“.
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

4 firmy
4 nabídky
209 054 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 firmu DK1, Kravaře, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku.
8) Výběrové řízení na „Rekonstrukci sběrného dvoru Bolatice“
Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 vyhlásit výběrového řízení na
„Rekonstrukci sběrného dvoru Bolatice“.
Nabídky podaly:
Byla hodnoceny:
Vítězná cena:

2 firmy
2 nabídky
4 376 301,27 Kč bez DPH
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Rada obce Bolatice schválila na 68. jednání dne 11. 9. 2017 firmu SWIETELSKY stavební,
s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Ostrava, Šenov u Nového Jičína,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
9) Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Sportovně relaxačního areálu
v Borové“
Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace „Sportovně relaxačního areálu v Borové“.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce, který po otevření obálky sdělil, že se výběrového řízení
nezúčastní.
Rada obce Bolatice na 67. jednání dne 4. 9. 2017 schválila vyhlásit nové výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace „Sportovně relaxačního areálu v Borové“.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
234 567,89 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 71. jednání dne 18. 10. 2017 firmu DK 1, Kravaře, která
podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
10) Výběrové řízení na dodavatele zeleně na ul. Horní a prostor u bytového domu na ul.
Nádražní pod názvem „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích
V.“
Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
zeleně na ul. Horní a prostor u bytového domu na ul. Nádražní pod názvem „Regenerace
urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích V.“
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
324 095 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 66. jednání dne 16. 8. 2017 firmu Ing. Zdeněk Mazal,
Bolatice, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
11) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Opravy schodů do kostela“
Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavby „Opravy schodů do kostela“.
Nabídku podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
314 326 Kč (262 352 Kč + 51 974 Kč) bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 66. jednání dne 16. 8. 2017 firmu DRŽIK, s.r.o., Ostrava,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
12) Výběrové řízení na zhotovitele studie Centra sociálních služeb obce Bolatice na ul. Družstevní
Rada obce Bolatice schválila na 66. jednání dne 16. 8. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
studie Centra sociálních služeb obce Bolatice na ul. Družstevní.
Nabídku podaly:
3 firmy
Byly hodnoceny:
3 nabídky
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Vítězná cena:

83 500 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 71. jednání dne 18. 10. 2017 firmu Dopravní projektování,
spol. s r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
13) Výběrové řízení na zhotovitele Územní studie pro lokalitu „Za Větřákem“
Rada obce Bolatice schválila na 66. jednání dne 16. 8. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
Územní studie pro lokalitu „Za Větřákem“.
Nabídku podala:
Byla hodnocena:
Vítězná cena:

1 firma
1 nabídka
65 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 70. jednání dne 4. 10. 2017 firmu Dopravní projektování,
spol. s r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
14) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření nového hřbitova – terénní
úpravy“
Rada obce Bolatice schválila na 66. jednání dne 16. 8. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavby „Rozšíření nového hřbitova – terénní úpravy“.
Nabídky podaly:

do výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma

Rada obce Bolatice na 70. jednání dne 4. 10. 2017 vzala na vědomí informaci, že se do výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření nového hřbitova – terénní úpravy“ nepřihlásil žádný
zájemce s tím, že se vyhlásí nové výběrové řízení s realizací stavby v roce 2018.
Rada obce Bolatice schválila na 74. jednání dne 6. 12. 2017 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
stavby „Rozšíření nového hřbitova – terénní úpravy“.
Schválení zhotovitele stavby „Rozšíření nového hřbitova – terénní úpravy“ bude dořešeno v radách
obce v roce 2018.
15) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Semafor na ulici Hlučínská“
Dne 15. 8. 2017 oslovila obec Bolatice tři firmy k podání cenových nabídek na zhotovitele akce
„Semafor na ulici Hlučínská“.
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
536 127 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 67. jednání dne 4. 9. 2017 firmu ELTODO, a.s., Praha 4,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
16) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Závlahový systém FK Bolatice“
Dne 24. 8. 2017 oslovila obec Bolatice tři firmy k podání cenových nabídek na zhotovitele stavby
„Závlahový systém FK Bolatice“.
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 firmy
rozhodnutí o vítězné firmě bylo odloženo
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Rada obce Bolatice na 69. jednání dne 18. 9. 2017 odložila rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídek
firem na „Závlahový systém FK Bolatice“ do 71. jednání Rady obce Bolatice dne 18. 10. 2017.
Na 27. zasedání ZO dne 4. 10. 2017 bylo schváleno, že se závlahový systém na hřišti FK nebude
realizovat z důvodu, že prioritou vedení FK je hřiště nejdřív rekonstruovat a poté nainstalovat na
hrací plochu závlahový systém.
Rada obce Bolatice na 71. jednání dne 18. 10. 2017 schválila zrušit výběrové řízení na dodavatele
stavby „Závlahový systém FK Bolatice“ z důvodu plánované opravy povrchu hřiště.
17) Výběrové řízení na zpracování architektonické studie stavby „Rekonstrukce KD Bolatice“
Obec oslovila tři firmy k dodání cenových nabídek na zpracování architektonické studie stavby
„Rekonstrukce Kulturního domu Bolatice“.
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
50 000 Kč (fy není plátcem DPH)

Rada obce Bolatice schválila na 74. jednání dne 6. 12. 2017 firmu PROPOSIS, spol. s r.o.,
Bohuslavice, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
18) Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace „Parkoviště u hřbitova Bolatice“
Obci Bolatice byly doručeny tři cenové nabídky firem na vypracování projektové dokumentace
„Parkoviště u hřbitova Bolatice“.
Nabídky podaly:
Byly hodnoceny:
Vítězná cena:

3 firmy
3 nabídky
92 000 Kč bez DPH

Rada obce Bolatice schválila na 75. jednání dne 27. 12. 2017 firmu BENPRO s.r.o., Bolatice,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.

2.3.7. Záměry obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
1) Záměr obce Bolatice o pronájem nebytových prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé
garáže OÚ, současná prodejna železářství)
Obec Bolatice zveřejnila dne 13. 12. 2016 záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
v budově DOS č. p. 684 (část bývalé garáže OÚ, současná prodejna železářství).
V dané termínu podali své nabídky 3 zájemci.
Rada obce Bolatice na 53. jednání dne 3. 4. 2017 schválila fy Radek Pagáč, Ostrava - Krásné
Pole, která podala nejvýhodnější nabídku do záměru obce Bolatice o pronájmu nebytových
prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé garáže OÚ, současná prodejna železářství) za
účelem zřízení prodejny železářství, domácích potřeb, klíčové služby, potřeb pro motoristy,
půjčovny drobného elektr. nářadí, tj. služby, které by v obci chyběly.
Fa Radek Pagáč, Ostrava - Krásné Pole k 30. 9. 2017 odstoupila od pronájmu nebytových prostor.
2) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé
garáže OÚ, současná prodejna železářství)
Rada obce Bolatice schválila na 64. jednání dne 3. 7. 2017 vyhlášení záměnu obce Bolatice
o pronájmu nebytových prostor. Obec Bolatice zveřejnila dne 27. 7. 2017 záměr obce Bolatice
o pronájmu nebytových prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé garáže OÚ, současná prodejna
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železářství) za podobných podmínek jako v záměru obce Bolatice evid. č. 094/2016 ze dne 13. 12.
2016.
V daném termínu se přihlásil s nabídkou 1 zájemce.
Rada obce Bolatice na 67. jednání dne 4. 9. 2017 schválila firmu Šárka Šimečková, Kobeřice,
která podala nejvýhodnější cenovou nabídku do záměru obce Bolatice o pronájmu
nebytových prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé garáže OÚ, současná prodejna
železářství) za účelem zřízení prodejny: nové módní doplňky (tašky, kabelky, kufry, čepice,
šátky), sběrna opravy obuvi, tašek, zipů, secondhand, německé potraviny, bytové doplňky,
hračky pro děti a schválila s firmou uzavření nájemní smlouvy.
3) Záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor areálu koupaliště
Obec Bolatice zveřejnila dne 9. 10. 2017 záměr obce Bolatice o pronájmu nebytových prostor
areálu koupaliště (budova + pozemky), parc. č. 984/2, 984/4, 984/6, 984/7, 984/15, vše na ul. Ke
Koupališti, v obci a k. ú. Bolatice (čtyřpodlažní budova včetně suterénu nabízí ubytovací kapacity
v 3. NP, sportovní vyžití v 2. NP a restaurační prostory a saunu v 1. NP).
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Rada obce Bolatice schválila na 73. jednání dne 15. 11. 2017 pronájem koupaliště firmě
SADUTROL PRO, s.r.o., Ostrava - Heřmanice od 1. 1. 2018.

2.3.8. Záměry obce Bolatice o prodeji, směně nebo pronájmu obecních pozemků
1) Záměr obce Bolatice na úpravu nájemní plochy na skutečné plochy a místa pronájmu
Rada obce Bolatice schválila na 71. jednání dne 18. 10. 2017 zveřejnit záměr o pronájmu
nebytových prostor. Obec zveřejnila záměr o pronájmu nebytových prostor dne 19. 10. 2017.
Jedná se o občanskou vybavenost, postavenou na pozemcích parc. č. 68/5 zastavěná plocha
o původní výměře 149 m2, která je změněna na novou výměru 213 m2, a 68/6 zastavěná plocha
o původní výměře 48 m2 s novou výměrou 87 m2, a to budovy šaten, garáží, skladu materiálu,
skladu a přístřešku, a pozemku parc. č. 68/1 ostatní plocha o původní výměře 2 222 m2, která je
změněna na novou výměru 2 111 m2, vše v areálu sídla Technických služeb Bolatice, s.r.o. na ul.
Ratibořská a část suterénu kulturního domu na pozemku parc. č. 171 na ul. Svobody o celkové
ploše 87,15 m2, vše v obci a k. ú. Bolatice. Výše uvedené nebytové prostory budou pronajaty
Technickým službám Bolatice, s.r.o. z důvodu současného užívání těchto prostor pro jejich činnost.
Rada obce Bolatice schválila na 73. jednání dne 15. 11. 2017 uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní
smlouvě mezi obcí Bolatice a Technickými službami Bolatice, s.r.o. (jedná se o občanskou
vybavenost) na pozemcích parc. č. 68/5 zastavěná plocha o původní výměře 149 m2, která je
změněna na novou výměru 213 m2, a 68/6 zastavěná plocha o původní výměře 48 m2
s novou výměrou 87 m2, a to budovy šaten, garáží, skladu materiálu, skladu a přístřešku, a
pozemku parc. č. 68/1 ostatní plocha o původní výměře 2 222 m2, která je změněna na
novou výměru 2 111 m2, vše v areálu sídla Technických služeb Bolatice, s.r.o. na ul.
Ratibořská a část suterénu kulturního domu na pozemku parc. č. 171 na ul. Svobody
o celkové ploše 87,15 m2, vše v obci a k. ú. Bolatice Technickým službám Bolatice, s.r.o.
z důvodu současného užívání těchto prostor pro jejich činnost.
2) Záměr obce Bolatice o směně pozemků Na Koňském – vrt Bohuslavice
Obec Bolatice zveřejnila dne 18. 1. 2017 záměr obce Bolatice o směně pozemků Na Koňském – vrt
Bohuslavice - směnit část pozemku ve vlastnictví obce Bolatice, parc. č. 3303 orná půda v obci a
k. ú. Bolatice, za část pozemku parc. č. 2840 trvalý travní porost v obci a k. ú. Bohuslavice.
Vlastníkem pozemku parc. č. 2840 je Česká republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu
má Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3.
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Na části pozemku parc. č. 2840 bude v budoucnu umístěn vrt pitné vody pro občany Bolatic a
Bohuslavic.
Směna pozemků je stále v jednání se Státním pozemkovým úřadem.
3) Záměr obce Bolatice o prodeji části pozemku parc. č. 3642 v obci Bolatice pro výstavbu
kioskové trafostanice
Rada obce Bolatice schválila na 58. jednání dne 3. 4. 2017 vyhlásit záměr o prodeji 12 m2 pozemku
na parc. č. 3642, ostatní plocha, v k. ú. Bolatice, obec Bolatice, okr. Opava.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 24. zasedání dne 12. 6. 2017 prodej 12 m2 části
pozemku na parc. č. 3642, ostatní plocha, v k. ú. Bolatice, obec Bolatice, okr. Opava fy ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (na části pozemku bude do 30. 6. 2022
vystavěna kiosková trafostanice).
4) Záměr obce Bolatice o prodeji pozemku parc. č. 272 zahrada
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 23. zasedání dne 15. 5. 2017 vypsání nového Záměru
o prodeji pozemku parc. č. 272 zahrada, v obci a k. ú. Bolatice na základě nesouhlasu občana obce
k původnímu záměru a následného prodeje pozemku parc. č. 272. Obec zveřejnila záměr na úřední
desce dne 22. 5. 2017.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 24. zasedání dne 12. 6. 2017 prodej pozemku parc.
č. 272 zahrada, v obci a k. ú. Bolatice přihlášenému zájemci za podmínek uvedených
v záměru obce Bolatice ev. č. 054/2017 zveřejněného na úřední desce dne 22. 5. 2017.
5) Záměr obce Bolatice o směně pozemků – část pozemku parc. č. 154 za část pozemku parc. č.
152/5 a pozemek parc. č. 148/2
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 24. zasedání dne 12. 6. 2017 vyhlásit záměr obce Bolatice
o směně pozemků – část pozemku parc. č. 154 za část pozemku parc. č. 152/5 a pozemek parc.
č. 148/2.
V daném termínu se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo na 26. zasedání dne 11. 9. 2017 směnu části pozemku
parc. č. 154 vodní plocha ve vlastnictví obce Bolatice za část pozemku parc. č. 152/5 ostatní
plocha a pozemek parc. č. 148/2 ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Bolatice z majetku fy
TRISOL farm, s.r.o. za schválených podmínek.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová
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3. Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
3.1.

Z jednání rady obce

3.1.1. Počet jednání RO, účast členů RO na jednáních
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 23 jednání, na kterých se projednalo přes 450 bodů.
Účast na jednáních:

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

23
23
22
23
15

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti
Hosty jednání RO byli Ing. Pavel Bezděk, Ing. David Jakš, Mgr. David Neuvald, Ing. Robert Vitásek.

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
160/53

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) informace o zápisu Charity Hlučín o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 v obci
Bolatice s výnosem ve výši 112 094 Kč a bude informovat občany o výši vybrané částky ve
zpravodaji a na webových stránkách obce.
161/53

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

h) cenovou nabídku fy Stromy pro Radost, Ludgeřovice na kontrolu a na ořez stromů od jmelí
u schodů do kostela,
j)

Přílohu č. 3 ke smlouvě s fy ASEKOL a.s., Praha o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
(sběrné dvory) se sazebníkem odměn platným od 1. 1. 2017,

q) žádost obce Bolatice o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice
(JPO II/1) v roce 2017 k zajištění akceschopnosti ve výši 150 000 Kč s použitím v časovém
období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této žádosti.
164/54

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

b) sdělení MSK Ostrava k žádosti předsedy SOH Mgr. Herberta Pavery ve věci zajištění
dopravní obslužnosti v MSK veřejnou linkovou osobní dopravou a bere na vědomí sdělení
předsedy SOH k řešení dané věci v rámci SOH,
e) děkovný dopis Královského města Slaný k zaslanému dopisu obce Bolatice ve věci
poděkování Královskému městu Slaný za pomoc, spolupráci i přátelství při obnově obce
zničené 2. světovou válkou před 70 lety a bude informovat o dopisu Královského města
Slaný členy ZO na 22. zasedání ZO.
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164/54

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e) sdělit firmě ARRIVA OSTRAVA, že obec Bolatice schvaluje úhradu prokazatelné ztráty fy
ARRIVA pro rok 2017 ve výši roku 2016, že souhlasí se zasíláním dílčích faktur z této částky
a že o nedoplatku prokazatelné ztráty pro rok 2017 bude obec Bolatice průběžně jednat
s MSK a vládou ČR,
š)

aktualizovaný Knihovní a výpůjční řád Místní knihovny v Bolaticích,

v) uspořádat sběr použitého ošacení v obci Bolatice ve spolupráci s organizací MOMENT
dobročinný secondhand, a to v sobotu 8. 4. 2017 v bývalé kotelně OÚ za obchodním
domem TEMPO a informovat občany o konání sbírky ve zpravodaji, rozhlasu a na obecních
vývěskách.
166/55

c)

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
protokol Hasičského záchranného sboru MSK, ÚO Opava o kontrole dodržování povinností
stanovených zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedené dne 30. 1. 2017,

ch) zprávu z provedené kontroly přidělených příspěvků spolkům a organizacím obce Bolatice
v roce 2016.
167/55

f)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
uvolnění jednatele a ředitele Technických služeb Bolatice pro letní tábor na základě
vyhlášky FMPSV č. 18/1991 Sb. a přílohy k ní na dobu od 30. 6. 2017 do 15. 7. 2017,

h) odpisový plán ZŠ a MŠ Bolatice na rok 2017 ve výši 145 833 Kč (ZŠ a MŠ Bolatice 19 281 Kč,
ZŠ, MŠ a ŠJ Bolatice 126 552 Kč).
168/56

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) poděkování Centra volného času Kravaře, p. o. za organizaci veřejného kola soutěže Dívka
roku a poděkování za finanční příspěvek na ceny pro soutěžící dívky,
f)

sdělení o akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice“, zaevidovanou pod č. j. SFZP
150175/2016 s akceptačním číslem 00381711,

g) informace o návštěvě ministra ŽP v Bolaticích 10. 3. 2017,
k)

informaci o výzvě Sdružení obcí Hlučínska o spolupráci a součinnosti obcí a měst v reakci na
ohlášené navýšení prokazatelných ztrát z ostatní dopravní obslužnosti firmami zajišťujícími
dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji a v reakci na písemnou odpověď
Moravskoslezského kraje ze dne 10. 1. 2017 na naši výzvu, aby Moravskoslezský kraj hradil
kompletně úhradu prokazatelné ztráty vyplývající ze zajištění dopravní obslužnosti, včetně
tzv. ostatní dopravní obslužnosti.
27

169/56

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
účast obce Bolatice na akci Hodina Země 2017 v sobotu 25. března 2017 od 20:30 do 21:30,

d) žádost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o. o možnosti využití finančních
prostředků poskytnutých z obecního rozpočtu na fungování kroužků pro žáky, na pokrytí
mzdových nákladů zřízení funkce školního psychologa, se kterým bude uzavřena DPP (cca
20 hodin měsíčně),
j)

doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit občana za obec Bolatice do funkce
přísedícího u Okresního soudu v Opavě pro volební období 2017 - 2021,

l)

kandidaturu starosty obce Bolatice Mgr. H. Pavery do výkonné Rady NSZM,

m) koncept projektu „Výsadba dvou extenzivních sadů v Bolaticích - záchrana genofondu
ovocných dřevin Hlučínska a Opavska“ na parc. č. 2885, 3660, 3647, 3645, 3642 v k. ú.
Bolatice.
171/57

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2016 a předloží zprávu
k projednání Finančnímu výboru a zařadí zprávu do programu 23. zasedání ZO,
c)

žádost České televize, Televizní studio Ostrava, Centrum publicistiky a dokumentu,
o pronájmu skanzenu dne 24. 3. 2017 z důvodu natáčení pořadu Draci v hrnci,

d) informaci o schválení přidělení dotace na projekt „Cestujeme s knihovnou“ ve výši 10 000
Kč,
e) rozhodnutí Ministerstva vnitra, Praha o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím ve
výši 150 000 Kč prostřednictvím MSK, IČO: 70890692 na zabezpečení akceschopnosti
jednotky PO kategorie JPO II.
172/57

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

návrh na vyřazení nedobytných pohledávek z pokut a přestupkových řízení z roku 2008 až
2012 dle předloženého seznamu v celkové částce cca 8 400 Kč,

f)

České televizi, Televizní studio Ostrava, Centrum publicistiky a dokumentu, bezplatný
pronájem skanzenu dne 24. 3. 2017 z důvodu natáčení pořadu Draci v hrnci a schvaluje
uzavřít smlouvu o dočasném užívání nemovitých a movitých věcí mezi obcí Bolatice a
Českou televizí, Televizní studio Ostrava, Centrum publicistiky a dokumentu, na bezplatný
pronájem skanzenu dne 24. 3. 2017 z důvodu natáčení pořadu Draci v hrnci s tím, že celý
skanzen i exponáty v něm budou uvedeny do původního stavu a pověřuje starostu obce
Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

h) zprávu Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o. o hospodaření za rok 2016,
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k)
175/58

žádost Technických služeb Bolatice, s.r.o. o navýšení fakturačních hodin o 8 % od 1. 3. 2017.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) žádost Technických služeb Bolatice, s.r.o. o schválení řádné účetní závěrky a předloží žádost
TS Bolatice, s.r.o. o schválení řádné účetní závěrky k projednání ve FV a bude informovat
ZO na dalším 23. zasedání ZO a odkládá projednání o schválení do doby projednání účetní
závěrky ve FV,
c)
107/36

c)

sdělení Dětské organizace Kondor, skupiny Vesmír Bolatice o volbě nového vedení.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
žádost Technických služeb Bolatice, s.r.o. o navýšení fakturačních hodin u strojů a zařízení
dle přílohy č. 3 od 1. 4. 2017 z důvodu zvýšení fakturačních sazeb za servisní práce, ale
rovněž stoupající cena za náhradní díly a součástky dle tabulky sazeb k 1. 4. 2017,

g) zveřejnit výzvu k podání nabídky - veřejná zakázka malé hodnoty na stavební práce v rámci
zakázky „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice“ včetně příloh na veřejném
profilu zadavatele a zároveň schvaluje oslovit firmy k podání nabídky na stavební práce.
179/59

f)

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
sdělení Státního fondu ŽP ČR o akceptaci žádosti obce Bolatice o podporu ze SFŽP ČR na
akci „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích V.“,

g) informaci Krajského úřadu MSK Ostrava o schválení účelové neinvestiční dotace pro rok
2017 ve výši 50 000 Kč k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice,
ch) informace o výpočtu kalkulace cen vodného a stočného dle skutečnosti za rok 2016 a dát
na vědomí Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce Bolatice.
180/59

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok
2017 ve výši 50 000,- Kč k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice a schválit uzavření smlouvy mezi obcí Bolatice a
Moravskoslezským krajem o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši
50 000,- Kč k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Bolatice a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,
h) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o., se sídlem Školní 540/9, 747
23 Bolatice, za rok 2016, IČ: 47813008, dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb.
včetně předložených materiálů: rozvaha k 31. 12. 2016, výkaz zisku a ztráty a příloha vše
k rozhodnému dni 31. 12. 2016, zpráva auditora a inventarizační zpráva za rok 2016 pod
usnesením č. 180/59/h ze dne 18. 4. 2017,
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r)

uzavřít Darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres
in Czech Republic, o.p.s. ve výši 20 000 Kč na podporu zdravotnických a humanitárních
projektů – konkrétně na pomoc Sýrii a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta
Paveru podpisem této smlouvy,

ř)

firmu STRABAG, a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava
- Svinov jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Dolní a Příkopní“.

184/60

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
udělit souhlas obce Bolatice se zapojením základní/mateřské školy do projektu
Moravskoslezského kraje pod názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK“ financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem a souhlas
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi shora uvedeným
příjemcem a partnerem,

e) firmu SPEDOS Vrata, a.s., IČ: 27795152, jako dodavatele rolovacích vrat pro Hasičskou
zbrojnici Borová s nejnižší cenovou nabídkou,
h) SDH Borová poskytnout dotaci z rozpočtu obce Bolatice 2017 na „Výročí – 90 let SDH
Borová“ na zajištění oslav výročí devadesáti let od založení SDH v Borové,
n) vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci podlahy v KD Bolatice.
188/61

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit prodej 12 m2 části pozemku na parc. č.
3642, ostatní plocha, v k. ú. Bolatice, obec Bolatice, okr. Opava fy ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, za cenu 400 Kč/m2, tj. 4 800 Kč + úhradu
nákladů spojených s převodem části 12 m2 pozemku a schvaluje uzavřít se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v první fázi Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu
o právu provést stavbu a do 31. 12. 2022 uzavřít Kupní smlouvu a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem těchto smluv. Na části pozemku bude nejpozději
do 30. 6. 2022 vystavěna kiosková trafostanice,

h) inzerovat v novinových titulech Region Opavsko (13. 6. 2017), Nowiny Raciborskie a Nowiny
Wodzislawskie (20. 6. 2017) u příležitosti akce OPAVSKÉ SLEZSKO,
l)

odměnu ve výši 10 000,- Kč pro žáky ZŠ a MŠ Bolatice za sběr starého papíru, které budou
využity na zakoupení pomůcek do výtvarné výchovy a tělesné výchovy,

q) řádnou účetní závěrku Technických služeb Bolatice, s.r.o. za rok 2016 včetně příloh:
Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016
Příloha účetní závěrky
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha účetní
r)

vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. K Lesu a Souběžná“.
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191/62

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) informaci o podání Daňového přiznání za právnické osoby za rok 2016 za obec Bolatice
u Finančního úřadu v Opavě a bude informovat o podání Daňového přiznání za právnické
osoby za rok 2016 za obec Bolatice u FÚ v Opavě členy ZO.
192/62

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

e)

firmu VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., Gorkého 28, 702 00 Moravská Ostrava jako
dodavatele stavebních prací „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice“,

g)

firmu Vodní zdroje Holešov a.s., Tovární 1428, 769 01 Holešov, IČ: 46900021, DIČ:
CZ46900021 jako dodavatele stavebních prací „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu
v obci Bolatice“,

ch) Podlahářství JURČEK, s.r.o., Slezská 193, 747 33 Oldřišov, IČ: 48391298, jako zhotovitele
akce „Rekonstrukce parketu v sále KD Bolatice“,
ř)

196/63

Myslivecké společnosti Křeménky, z. s., IČO: 47810670, žádost o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Bolatice na akci „Myslivecké odpoledne pro děti“, které se
uskuteční 24. 6. 2017 v areálu myslivecké chaty Křeménky a v přilehlém lesním porostu.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

firmu SILNICE MORAVA, s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací
ul. Souběžná a ul. K Lesu“,

f)

aktualizovaný a výpůjční řád Místní knihovny Bolatice od 1. 7. 2017,

ch) uzavřít smlouvu o provedení hudební produkce mezi obcí Bolatice a Dechovou hudbou
ŽADOVJÁCI, IČ: 71787232, v rámci akce „Bolatické dožínky“ dne 19. 8. 2017,
r)

198/64

f)

finanční příspěvek obce Bolatice na úhradu nákladů spojených s organizací akce „Mamo,
tato, idem NA TO“ dne 24. 6. 2017 na letišti v D. Benešově - Zábřehu.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
žádost SK MATES GYM o povolení zorganizování akce 9. ročníku soutěže v Benchpressu dne
12. 8. 2017, tj. sobota, v 15:00 hod. v prostoru před fitness centrem na pozemku obce
Bolatice s tím, že žadatel zajistí úklid pozemku po akci a zajistí si souhlas dalších vlastníků
pozemků (Česká pošta, TUTY) k pořádání akce,

h) žádost Římskokatolické farnosti Bolatice o zpřístupnění venkovních prostor skanzenu (pro
společné stravování – zajištění snídaní, obědů a večeří) pro účely farního tábora pro děti od
3. do 7. třídy základní školy,
ch) žádost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o. o souhlas s koupí sekačky zahradního
traktoru z investičního fondu,
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p) uspořádání hudebně-výtvarného festivalu ART JAM v sobotu 9. 9. 2017 od 16:00 hod.
v prostorách ulic Svobody, Příkopní, nového parkoviště u KD a v sále KD v Bolaticích s tím,
že venkovní akce budou ukončeny do půlnoci 9. 9. 2017,
q) vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce sběrného dvoru v Bolaticích“,
r)

200/65

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavby „Sportovněrelaxačního areálu v Borové.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) informace Úřadu práce Opava k výkonu veřejné služby, ale vzhledem k tomu, že TS Bolatice
nechtějí zatím tyto pracovníky, nevyužije obec tuto nabídku.
201/65

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
výpověď smlouvy mezi obcí Bolatice a firmou O2 na poskytování telefonických služeb,

d) uzavřít smlouvu na nové tarify pro volání – hovorné mobilů a pevných linek mezi obcí
Bolatice a firmou T-mobile a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy,
e) Myslivecké společnosti Křeménky, z. s., že obec Bolatice bude spolupořadatelem akce
country festivalu „Bolatické Křeménky“ dne 5. 8. 2017,
ch) odpisový plán hmotného majetku Základní školy a Mateřské školy Bolatice s ročními odpisy
zvýšenými o 10 595,- Kč oproti původní částce 119 926 Kč,- z důvodu pořízení zahradního
traktoru v 7/17 a keramické pece v majetku od 1/2017 z výpůjčky,
l)

203/66

c)

finanční dar JK Voltiž Albertovec ve výši 10 000,- Kč na podporu účasti na MS juniorů ve
voltiži v roce 2017 a na pokrytí nákladů spojených s účastí na MS juniorů ve voltiži.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu Ing. Zdeněk Mazal, Bolatice, IČ: 65153171, která podala nejvýhodnější cenovou
nabídku jako zhotovitele stavby „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně
v Bolaticích V.“,

e) firmu DRŽIK, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, IČ: 286 57 454, která podala nejvýhodnější cenovou
nabídku, jako zhotovitele stavby „Oprava schodů do kostela a oprava části žlabu“,
j)

bezplatný pronájem sálu KD ve dnech 8. - 15. 9. 2017 na akci ART JAM a animaci pro děti,
seniory i veřejnost,

l)

bezplatný pronájem sálu v KD Bolatice organizaci KONDOR, skupina Vesmír v termínu 28. 9.
- 1. 10. 2017 pro uskutečnění celorepublikového sletu dětí mateřské organizace Kondor pro
výdej jídla nebo na různé kolektivní akce,
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x)

205/67

c)

dohodu mezi občany z ul. Nová, Slunečná a obcí Bolatice, jejímž předmětem je závazek
obce Bolatice podílet se na realizaci nových komunikací pro nové RD v lokalitě „Za
Větřákem“, mj. na parc. č. 1323/1 a 3118 v k. ú. Bolatice a pověřuje starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem této dohody.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Sportovně relaxační
areál v Borové“,

d) firmu ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 452 74 517, DIČ: CZ452 74
517, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku, jako zhotovitele akce „Semafor na ulici
Hlučínská“ ve výši 536 127 Kč bez DPH,
f)

firmu Šárka Šimečková, Kobeřice, IČO: 01695851, která podala nabídku do záměru obce
Bolatice o pronájmu nebytových prostor v budově DOS č. p. 684 (část bývalé garáže OÚ,
současná prodejna železářství) od 1. 10. 2017 za účelem zřízení prodejny: nové módní
doplňky (tašky, kabelky, kufry, čepice, šátky), sběrna opravy obuvi, tašek, zipů, secondhand,
německé potraviny, bytové doplňky, hračky pro děti,

h) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit směnu části pozemku parc. č. 154 vodní
plocha o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce Bolatice za část pozemku parc. č. 152/5 ostatní
plocha a pozemek parc. č. 148/2 ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Bolatice o celkové výměře
cca 28 m2 z majetku fy TRISOL farm s.r.o. za určených podmínek,
ch) Plán inventur majetku obce Bolatice v roce 2017,
m) uzavřít Darovací smlouvu mezi obcí Bolatice a p. Vladimírem Kroutilíkem, Ostrava Hrabůvka, kterou daruje Místní knihovně Bolatice publikace dle seznamu, které budou
vedeny jako soubor s názvem „Knihovna Vladimíra Kroutilíka“, umístěny a katalogizovány
v Místní knihovně Bolatice a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru
podpisem této smlouvy a poděkuje p. V. Kroutilíkovi, Ostrava - Hrabůvka za darování
publikací Místní knihovně Bolatice,
q) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice schválit zřízení Krizového štábu v obci Bolatice,
r)

207/68

podání projektu za obec Bolatice na biologizační opatření v krajině z POPFKu, v rámci
kterého by se mohl provést výsev včelí/motýlí louky, který zpracuje Mgr. Adrián Czernik.
Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

a) zprávu o otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce „Sběrný dvůr Bolatice”.
208/68

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast
Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 480 35 599, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku pro realizaci stavebních prací „Rekonstrukce sběrného
dvora Bolatice“.
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210/69

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) zprávu nezávislého auditora Ing. Jiřího Turoně, Havířov o provedení ekonomické analýzy
u obchodní korporace Technické služby Bolatice, s.r.o.
211/69

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
cenovou nabídku fy Red - Lant s.r.o., Ostrava - Hrabůvka, IČ: 278 32 023, DIČ: CZ27832023,
pro výkon koordinátora BOZP na staveništi „Rozšíření sběrného dvora Bolatice“,

e) doporučit Zastupitelstvu obce Bolatice ponechat Technické služby Bolatice, spol. s r.o.
fungovat ve stejném rozsahu jako dosud.
215/70

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, která podala
nejvýhodnější cenovou nabídku na zpracování Územní studie pro lokalitu „Za Větřákem“,

ch) uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bolatice a DomA - domácí asistence, Kobeřice
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobeřice na spolufinancování oprávněné provozní
ztráty služeb vykonávaných pro naše občany,
j)

zřízení Krizového štábu v obci Bolatice s počtem členů 9 (5 členů RO, ředitel Technických
služeb Bolatice, spol. s r.o., ředitel Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o., velitel
jednotky JPO II, velitel jednotky JPOV) a 1 zapisovatelka,

t)

zaslání vratky dotace z projektu výstavby 48TI, vedené pod č. 117D513000400 z programu
MMR s názvem Podpora výstavby technické infrastruktury ve výši 1 200 000,- Kč na účet
sdělený FÚ Opava a řídit se dalšími pokyny a tento bod zařadit do programu dalšího
zasedání ZO.

219/71

c)

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
firmu Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
25361520, DIČ: CZ25361520, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovitele
studie Centra sociálních služeb obce Bolatice na ul. Družstevní

e) firmu DK 1, Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku
na zhotovitele projektové dokumentace „Sportovně relaxační areál v Borové“.
221/72

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

d) poděkování organizace MOMENT ČR, o.p.s. za uskutečnění dobročinné sbírky pro
MOMENT,
k)

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 038/10-1/17 mezi obcí Bolatice a firmou Vodní zdroje
Holešov a.s., Holešov, IČ: 46900021, na změnu termínu řádného ukončení a předání díla
„Výstavba hydrologického průzkumného vrtu“ nejpozději do 8. 12. 2017 a pověřuje
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starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem tohoto Dodatku č. 1.
226/73

c)

227/73

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí
návrh rozpočtu obce Bolatice na rok 2017 a doporučí předložit rozpočet obce Bolatice na
rok 2017 po projednání na pracovní schůzce členů ZO a členů Finančního výboru ke
schválení na zasedání ZO.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) předat žádost Technických služeb Bolatice, s.r.o. o navýšení fakturačních hodin v TS
Bolatice, s.r.o. k projednání Finančnímu výboru,
i)

cenovou nabídku fy Jan Ondruš EL-EKO, Píšť na provedení přeložky vedení NN na ulici
Lipová, část obce Bolatice - Borová,

p) pronájem koupaliště firmě SADUTROL PRO, s.r.o., Ostrava - Heřmanice.
229/74

Rada obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

g)

žádost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o. o určení členů školské rady,

i)

informace o bezúplatném převodu infocedulí z majetku SOH do majetku obce Bolatice od
1. 1. 2018.

231/74

Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje

c)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S18-037-0089 ze dne 27. 9. 2017 mezi obcí Bolatice a fy
SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Brno, kterým se
mění platební podmínky sjednané v čl. V odst. 5.8 smlouvy, kdy objednatel, který
zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani a u plnění
bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění a
pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem tohoto Dodatku č. 1,

k)

odpisový plán ZŠ a MŠ Bolatice na rok 2018,

l)

žádost CVČ Kravaře o bezplatný pronájem sálu KD v Bolaticích na akci „Dívka roku 2018“
dne 24. února 2018, je nutné zajištění požární hlídky na akci,

u) cenovou nabídku fy PROPOSIS, spol. s r.o., Bohuslavice na zpracování architektonické
studie stavby „Rekonstrukce kulturního domu Bolatice“,
z)

235/75

c)

uzavřít příkazní smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Recte corporation, s.r.o., Ostrava na úkony
a činnosti spojené s administrací veřejné zakázky „Výstavba nové budovy MŠ Borová“.
Rada obce Bolatice po projednání
schvaluje
žádost Technických služeb Bolatice, s.r.o. o navýšení ceny fakturačních hodin TS Bolatice,
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s.r.o. od 1. 1. 2018,
ch) cenovou nabídku fy BENPRO, s.r.o., Bolatice na vypracování projektové dokumentace
„Parkoviště u hřbitova v Bolaticích“,
l)

uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a fy Neogenia, s.r.o. Brno na poskytování komunikační
platformy Mobilní rozhlas (komplexu komunikačních a souvisejících služeb) od 1. 1. 2018 na
dva roky,

ř)

rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce Bolatice.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová

3.2.

Ze zasedání zastupitelstva obce

3.2.1. Počet zasedání ZO, účast členů ZO na zasedáních
V roce 2017 se uskutečnilo 8 zasedání ZO, na kterých bylo projednáno více jak 100 bodů.
Účast na zasedáních
Bc. Kristina Adamcová
Ing. Pavel Bezděk
Alena Böhmová
Martin Bortlík
Mgr. Pavla Franková
Ing. Silvie Hříbková
Ing. David Jakš
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Ing. Daniel Kozel

8
7
7
8
7
5
5
5
8

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

6
8
5
8
8
8
8
7

Důvod nepřítomnosti - dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání
Kromě řádných zasedání ZO byly v roce 2017 svolány dvě pracovní schůzky členů ZO.
Pracovní schůzka 11. 3. 2017
- hospodaření obce Bolatice za rok 2016,
- informace o plánovaných projektech,
- prohlídka obce (vodojem, suterén KD, areál školy, nový hřbitov, obě skládky na Borové),
- možnost dalších projektů obce, možnosti vzdělávání členů ZO.
Pracovní schůzka 27. 11. 2017
- projednání návrhu rozpočtu na rok 2018.

3.2.2. Vybráno ze zasedání Zastupitelstva obce Bolatice
73/22

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

f)

hospodaření obce Bolatice k datu 31. 12. 2016 s příjmy ve výši 79.166.513,20 Kč a výdaji
69 860 426,87 Kč bez tř. 8 financování,

j)

informace o možnosti schválení daru pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic na
konkrétní podporu pomoci lidem v Aleppu nebo v Sýrii,
děkovný dopis Královského města Slaný k zaslanému dopisu obce Bolatice ve věci

k)

36

poděkování Královskému městu Slaný za pomoc, spolupráci i přátelství při obnově obce
zničené 2. světovou válkou před 70 lety.
74/22

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
radě obce, aby fin. částku ve výši 20 000 Kč zaslala Lékařům bez hranic na konkrétní projekt
pomoci Sýrii dle pokynů manažerky této organizace.

75/22

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) uzavření smlouvy o přenechání části pozemku parc. č. 2840 o výměře 1 892 m2 v obci a k. ú.
Bohuslavice u Hlučína do užívání se smluvními stranami Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, Opavicí a.s. a obcí Bolatice a pověřuje místostarostu obce Bolatice p.
Martina Bortlíka podpisem této smlouvy,
f)

76/22

přijetí daru z majetku Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 1, 702 23 Ostrava do majetku obce (chodníky od kruhové křižovatky východním
směrem, podél ul. Opavská), který spočívá v darování části pozemku parc. č. 2812/13
ostatní plocha, sloučenou do pozemků parc. č. 2812/15 ostatní plocha, 2812/16 ostatní
plocha a 2812/17 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1743-3/2017, vypracovaného
pro obec Bolatice dne 14. 2. 2017, o celkové výměře 1138 m2 a o část pozemku parc.
č. 2813/13 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v obci a k. ú. Bolatice.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
neschvaluje

a) zařadit do programu 21. zasedání ZO bod „Zastupitelstvo obce Bolatice nesouhlasí
s přijímáním uprchlíků na území obce ani na území České republiky“.
77/23

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

ch) poděkování organizace Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic,
o.p.s. za finanční dar na konto humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.
78/23

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí účelové neinvestiční dotace obci Bolatice ve výši 150 000 Kč na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra, Praha poskytnuté prostřednictvím MSK, IČ: 70890692 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky PO kategorie JPO II,
e) přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši 50 000 Kč k dofinancování nákladů
na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice a
schvaluje uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem Ostrava o přijetí
účelové neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši 50 000 Kč k dofinancování nákladů na
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice a pověřuje
starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
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f)

účetní závěrku obce Bolatice, IČ: 00299847, se sídlem Hlučínská 95/3 za rok 2016 dle § 4 a 5
vyhlášky 220/2013 Sb. dle předložených dokumentů
1) účetní výkazy k datu 31. 12. 2016:
a) Rozvaha
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Příloha k účetní závěrce,
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolatice provedeného ve dnech 6. 3. 7. 3. 2017 odborem kontroly MSK Ostrava,
3) Inventarizační zpráva z provedených inventur majetku v roce 2016,

g) Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bolatice za rok 2016 a Protokolu o provedení veřejnosprávní kontroly u PO, které jsou
nedílnou součástí Závěrečného účtu, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
82/24

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., pobočka Opava, na financování a modernizaci
zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů na dobu trvání do 30. 6. 2020,
i)

smlouvu mezi obcí Bolatice a Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým
úřadem pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava, IČ: 01312 774, o právu provést stavbu,
o změně stavebníka a následném převzetí staveb do majetku obce Bolatice „Polní cesty
HPC 1 na parc. č. 3612 v k. ú. Bolatice“, „Vedlejší polní cesta C4, Bolatice“, „Protipovodňová
opatření - rekonstrukce stávajících suchých poldrů III, IV, V“ a pověřuje starostu obce
Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,

j)

objednání jedné, max. dvou studií budoucího Centra sociálních služeb v obci Bolatice s tím,
že zadávací podmínky připraví rada obce ve spolupráci s KVARO a komisí sociální,

m) objednání zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Sportovně-relaxačního centra
Borová“.
85/25

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí dotace ve výši 250 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu
zeleně na projekt s názvem „Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně
v Bolaticích V.“,
f)

přijetí dotace ve výši 4 784 521,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt
s názvem „Rozšíření areálu sběrného dvoru v Bolaticích“,

i)

uzavření smlouvy mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Hlučínsko, ve které se obec zavazuje poskytnout kraji finanční
příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti na úhradu kompenzace za veřejnou službu
v přepravě cestujících dopravci provozujícímu veřejnou linkovou osobní dopravu po dobu 3
let ve výši max. 5 % z celkové kompenzace hrazené krajem, tj. 134 204,- Kč na dobu určitou
- 10 let a pověřuje starostu obce Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
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86/26

k)

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
investici obce Bolatice do inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Za Větřákem“, která bude spočívat ve výstavbě veřejného osvětlení, kanalizace a vrstvy
živice včetně obrubníků na pozemcích obce Bolatice parc. číslo č. parc. 2976, 293/2,
2914/53, 2973/1, 2414/5 z rozpočtu 2018,

m) střednědobý výhled rozpočtu obce Bolatice do roku 2023,
ř)

92/27

f)

potvrzení o potřebnosti a využitelnosti investičních záměrů Základní školy a Mateřské školy
Bolatice, příspěvkové organizace na léta 2018 - 2022 a pověřuje starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem tohoto potvrzení.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje
přijetí neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava na
realizaci projektu „Podzimní škola pro seniory“ z vyhlášeného dotačního programu
„Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“,

g) uzavřít smlouvu mezi obcí Bolatice a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18
Ostrava na realizaci projektu „Podzimní škola pro seniory“ z vyhlášeného dotačního
programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017“
a pověřuje starostu obce Bolatice Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy,
i)

94/28

přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 20 Praha 10
z programu 11531 – Operační program životního prostředí 2014 - 2020 na projekt „Sběrný
dvůr Bolatice“.
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) přijetí poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 2 647 951,- Kč
na akci „Výstavba vodovodního přivaděče a vrtu v obci Bolatice, Bolatice, okres Opava“,
e) uzavřít smlouvu č. 00381711 mezi obcí Bolatice a Státním fondem životního prostředí ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 ve výši 2 647 951,- Kč na akci „Výstavba vodovodního
přivaděče a vrtu v obci Bolatice, Bolatice, okres Opava“ a pověřuje starostu obce Bolatice
Mgr. Herberta Paveru podpisem této smlouvy.
95/29

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
bere na vědomí

e) zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2017
z Moravskoslezského kraje, Ostrava,
g) zprávu nezávislého auditora Ing. Jiřího Turoně, Havířov o provedení ekonomické analýzy
u obchodní korporace Technické služby Bolatice, s.r.o.
96/29

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
ukládá
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starostovi obce a radě obce zabývat se řešením připomínek občanů arRadě obce a FV
zařadit dle možností obce do rozpočtu obce řešení 10 největších problémů obce.
97/29

Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání
schvaluje

d) ponechat Technické služby Bolatice, spol. s r.o. fungovat ve stejném rozsahu jako dosud,
e) přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, Ostrava na výdaje jednotky Sboru dobrovolných
hasičů v obci Bolatice,
i)

přijetí revolvingového úvěru ve výši 2 000 000 Kč od Komerční banky, a.s., pobočky Opava
na překlenutí období pro mimořádné události na dobu 2 let s úrokovou sazbou 1M Pribor +
0,95 % p.a., s poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,2 % p.a. a s poplatkem za vedení
úvěrového účtu ve výši 100 Kč/měsíc,

m) bezplatné převzetí do majetku obce pozemky č. p. 2977/1, 2974/2 a 2975/3, včetně
vybudované a zkolaudované infrastruktury dle projektové dokumentace pro 26 RD
v lokalitě „Za Větřákem“,
q) přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Praha z programu 115160 na akci „Projekt
květnatých luk v k. ú. Bolatice“, identifikační číslo EDS:115D165004647, ve výši 57 959,- Kč
s tím, že dotace je rozdělena do dvou účetních období.
Zpracovali: Martin Bortlík
Janetta Gratzová

3.3.

Z jednání výborů a komisí

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

3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním,
- hospodaření s majetkem obce.
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý.
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu (doporučuje se
nejméně 1x za čtvrt roku).
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání.
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje plnění
příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu.
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce.
f) Zabezpečuje informovanost občanů (min. 7 dnů před jednáním obecního
zastupitelstva) o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý
rok.
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g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální využívání
a rozvoj majetku ve vlastnictví obce.
h) Vyjadřuje se k žádostem na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy na poplatcích, o nichž
rozhoduje obec.
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo dlouhodobě
úrokové výhodnější vklady.
Účast na jednáních:
V roce 2017 se uskutečnila tři jednání Finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík, Renáta Řehořová, Ing. Anděla Pešová.
Na jednáních se probírala rozpočtová opatření, rozbor příjmů a výdajů obce za rok 2017 včetně
výkazů, inventarizace, vývoj daňových příjmů, hospodaření obce apod.

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 2017 se uskutečnilo jedno jednání Kontrolního výboru.
Předseda:
Členové:

Ing. David Jakš
Mgr. David Adamec
Ing. Michal Ballarin
Josef Boček
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Miroslav Košůtek
Ing. Jiří Kupka
Mgr. David Neuvald
MUDr. Tomáš Papuga
Hana Seidlová
Richard Sněhota
Ing. Robert Vitásek
Na jednání se probrala kontrola výběrových řízení a možnost zapojení členů výboru do
inventarizace majetku obce.

3.3.3. Osadní výbor
NÁPLŇ PRÁCE OSADNÍHO VÝBORU
Rozsah působnosti:
- předkládá zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice Borová, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týká
části Bolatice - Borová,
- vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří mají trvalé bydliště
v části Bolatice - Borová.
Náplň činnosti:
a) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce Bolatice týkajícího se osady Borová.
b) Provádí kontrolu plnění rozpočtu týkajícího se osady Borová.
c) Navrhuje ZO, RO přijímaná opatření v souvislosti s rozvojem osady a s řízením problémů
v osadě Borová.
d) Podporuje kulturně-společenský život v osadě Borová.
e) Řeší další záležitosti týkající se osady Borová.
Účast na jednáních:
Členové se scházejí po vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí.
Předsedkyně: Ing. Silvie Hříbková
Členové:
Jana Blahetková
Bc. Dis. Lenka Čičáková
Mgr. Jana Fischerová
Jana Dudová Hlubková
Jiří Lehnert
Ing. Zuzana Mrovcová
Rostislav Teuer
Gerhard Václavík
V roce 2017 se díky Osadnímu výboru uskutečnily akce jako Pálení čarodějnic, Kácení máje, letní
kino, Štrasenfest, Uspávání broučků, setkání se seniory, zpívání koled u vánočního stromu apod.

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti:
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a dle zákona
č. 251/2016 Sb.
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Náplň činnosti:
a) Přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny.
b) Přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
c) Přestupky proti veřejnému pořádku.
d) Přestupky proti majetku.
e) Přestupky proti občanskému soužití.
Předsedkyně: Lenka Benková
Členové:
Šárka Košůtková
Jan Dorušák
Josef Majda
Ing. Aleš Theuer
Komise k projednávání přestupků obdržela 12 přestupků v roce 2017, 5 přestupků přešlo k vyřízení
z roku 2016. Jeden přestupek komise postoupila, v 7 případech došlo k odložení věci, v 5 případech
došlo k zastavení řízení, k projednání ve správním řízení zůstaly celkem 4. U jednoho případu
rozhodla komise v blokovém řízení a 3 přestupky přešly k vyřízení do roku 2018.
ROK
2017

2016

2015

vyřízeno

17

25

25

uložení pokuty včetně blokové

1

4

2

projednání bez uložení opatření

0

0

0

uložení napomenutí v příkazním řízení

0

0

0

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

5

8

9

3

5

3

7

7

8

postoupení věci

1

1

3

Přestupky byly vyřízeny:
- v běžném roce bylo uloženo na blokové pokutě 300,- Kč,
- odvolání proti rozhodnutí komise nebylo v roce 2017 přijato.
Stížnosti:
V roce 2017 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost.

3.3.5. Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PRO RODINU
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany,
- preventivní působení na občany,
- poradenství v sociální oblasti.
Náplň činnosti:
a) Sociální a zdravotní komise má funkci: iniciativní na úseku zajišťování sociální péče v obci
– návrhy řešení jednotlivých sociálních či zdravotních situací a kontrolní – plní úkoly
stanovené radou obce.
b) Spolupodílí se na projektech obce v sociální oblasti.
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c) Projednává stížnosti na poskytovanou péči v zařízeních zdravotní a sociální péče.
d) Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb v obci.
e) Hodnotí žádosti o sociální služby a doporučuje radě obce jejich přijetí (sociální byty,
vedení seznamu žadatelů o byt v DPS atd.).
f) Předkládá náměty v sociální oblasti k projednání radě obce.
g) Podílí se na činnosti Klubu seniorů – pomoc při zajišťování přednášek se zdravotní
tematikou, zajištění lektorů apod.
h) Vede půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v obci.
i) Spolupracuje s neziskovou organizací FOCUS Opava – internetové stránky.
j) Seznamuje se s novými legislativními normami v sociální oblasti a napomáhá k jejich
naplňování v rámci obce.
Účast na jednáních:
Komise se sešla v roce 2017 3x, z toho 2x na řádné schůzce a 1x na schůzce mimořádné.
Předsedkyně: Bc. Kristina Adamcová
Členové:
Simona Adamcová
Bc. Lenka Čičáková
Mgr. Pavla Franková
Kristina Jochimová
Karel Kupka
Edith Kurková
Blanka Moravcová
Luděk Nevoral
Šárka Straková
Petra Šulová
Na jednáních komise se probírala např. žádost o příspěvek na el. vozík, možnost zřízení taxislužby
pro seniory, různé informace ze sociální oblasti apod.

3.3.6. Komise pro občanské záležitosti
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rozsah působnosti:
- kulturní a společenská činnost.
Náplň činnosti:
a)
Podílí se na organizování kulturně-společenské činnosti.
b)
Navrhuje odměny pro nově narozené občany obce.
c)
Navrhuje odměny pro jubilanty obce a navštěvuje občany slavící v daném roce 80. a
85. narozeniny.
d)
Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních:
Členové se scházejí po vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí.
Předsedkyně: Alena Böhmová
Členové:
Gabriela Bočková
Daniela Holleschová
Elen Mašíková
Ingrid Nováková
Karel Ostárek
Barbara Plaskurová
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Petr Skiba
Jana Šimečková

3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPORTU A PRO VOLNÝ ČAS
Rozsah působnosti:
- řeší problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Náplň činnosti:
a) Navrhuje ZO, RO opatření vedoucí ke zlepšení volnočasových aktivit dětí a mládeže.
b) Navrhuje ZO, RO opatření k řešení negativních jevů u mladých spoluobčanů.
c) Vyjadřuje se k návrhu výše příspěvků z rozpočtu obce spolkům a organizacím pracujících
s mládeží.
d) Spolupracuje, popř. doporučuje k organizování akce pro mladé občany.
e) Navrhuje ZO, RO ocenění mladých úspěšných spoluobčanů.
f) Řeší další záležitosti týkající se volného času mládeže.
Účast na jednáních:
Členové se scházejí po vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí.
Předseda:
Členové:

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

Komise zorganizovala řadu výstav v galerii „Čekárna“, které byly pravidelně navštěvovány žáky
místní ZŠ. Velkou akcí byl i pátý ročník Art Jam, jehož součástí byly hudební produkce, výstava,
autorská čtení, cestovatelské přednášky a další doprovodný program pro děti i pro dospělé.
V prostorách místní knihovny probíhaly vědomostní kvízy. Uskutečnil se druhý ročník maškarního
bálu pro dospělé.

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

Vyhledává problémové činnosti, jako jsou černé stavby, havarijní stavy budov, činnosti
ovlivňující stav životního prostředí, jednání občanů a firem v rozporu se stavebními
zákony a jinými předpisy a vyhláškami apod.
h) Každoročně provádí fyzickou obhlídku obce a vyhotoví zápis o zjištěných závadách,
nedostatcích a potřebách týkajících se všech staveb v obci.
i) Spolupracuje se stavebním úřadem, vzájemně si předávají informace v souladu s náplní
práce komise na výše uvedenou činnost.
j) Vyžaduje po RO, ZO a obci informace, které jsou důležité pro výše uvedenou činnost
komise.
k) Komise bude připravena obhajovat a vysvětlovat svá doporučení, názory a práci před ZO
a RO.
Organizace a povinnosti členů komise:
- schází se min. 4x ročně v dohodnutých termínech, v případě neodkladných požadavků a v běžné
komunikaci může projednání probíhat mezi členy nebo s obcí mailovou korespondencí,
- účast členů komise bude evidována,
- předseda komise posílá s dostatečným předstihem podklady pro jednání (program, podněty,
žádosti, návrhy řešení, …),
- členové komise neprodleně reagují na zaslané podklady a požadavky předsedy,
- na základě projednání podnětů a žádostí vydává komise písemné doporučení, vyjádření či
sdělení, které vyhotovuje předseda komise a předává radě obce a členům komise,
- o svých rozhodnutích komise rozhoduje volbou většiny,
- členové komise jsou vybraní zástupci obce i občanů a podle toho se budou také chovat a jednat,
- budou občany informovat o činnosti komise i obce a vysvětlovat jim rozhodnutí obce a komise,
budou naslouchat občanům a přednášet názory a požadavky občanů při jednáních komise.
Účast na jednáních:
Členové se scházeli dle potřeb a požadavků obce v průběhu celého roku 2017.
Předseda:
Členové:

Ing. Daniel Kozel
Ing. Arch. Jakub Antoš (od 6/2016)
Ing. Daniel Halfar
Pavel Koch
Ing. Zdeněk Mazal
Ing. Josef Šimeček

Členové se aktivně podíleli na kontrolách, šetřeních, poradenství a řešení mnoha stavebních
záležitostí v obci. KVARO podalo nesčetně podnětů, návrhů a řešení. Přestože se ne ve všem
názory KVARO shodují s konečnými řešeními přijatými vedením obce, spolupráce vedla k
prospěchu občanů. Výsledky jsou vidět na každodenním životě v obci.

3.3.9. Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBCI
Rozsah působnosti:
- koncepční záležitosti bezpečnosti obce,
- příprava obce na mimořádné události a jejich zdolávání,
- ochrana obyvatelstva,
- ochrana před požáry,
- ochrana před povodněmi,
- místní záležitosti veřejného pořádku,
- bezpečnost na komunikacích,
- vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti.
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Náplň činnosti:
l) Sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika v obci a předkládá návrhy na jejich zmírnění.
m) Předkládá návrhy k přípravě obce na mimořádné události a jejich zdolávání.
n) Předkládá návrhy k řízení obce za krizových situací.
o) Projednává a posuzuje úroveň ochrany obyvatelstva v obci před mimořádnými
událostmi a předkládá návrhy na její zvýšení.
p) Sleduje a vyhodnocuje činnost jednotek požární ochrany obce a předkládá návrhy ke
zlepšení.
q) Sleduje a vyhodnocuje zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a spolupráci
s policií a bezpečnostními agenturami.
r) Sleduje a vyhodnocuje úroveň dopravní bezpečnosti v obci a navrhuje opatření k jejímu
zvýšení (např. bezpečná cesta do školy).
s) Předkládá návrhy na vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti
a podílí se na jejich realizaci.
t) Projednává a vyhodnocuje úroveň bezpečnosti v objektech a zařízeních obce.
u) Předkládá zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost obce a krizové řízení v obci.
v) Plní další úkoly při zajišťování bezpečnosti v obci uložené radou obce.
Účast na jednáních:
V roce 2017 se komise setkala 4x.
Předseda:
Členové:

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

Na jednáních komise se probírala např. instalace retardérů v obci, problematika parkování,
zasahování stromů a keřů do komunikací apod.

3.3.10. Komise pro místní Agendu 21
Předseda:
Členové:

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

Komise se setkala 15. února 2017, kde projednala a schválila Plán zlepšování – Plánované aktivity
MA21 na rok 2017.

3.3.11. Komise pro realizaci strategického plánu
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Bc. Kristina Adamcová
Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beneš
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Šárka Bezděková
Martin Bortlík
Marek Češka
Ing. Daniel Halfar
Ing. Radim Herudek
Pavel Koch
Ing. Daniel Kozel
Jan Kupka
Kamil Kupka
Vojtěch Sokol
Mgr. Dagmar Tielová
Komise v roce 2017 nejednala, protože na rok 2018 je připravena aktualizace Strategického plánu
obce Bolatice.
Na základě podkladů předsedů výborů a komisí zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková
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4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1.

Zaměstnanci obce Bolatice pracující na OÚ

starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
zástupce starosty - uvolněný pro výkon funkce
zaměstnanci obecního úřadu v počtu 15 (1 – sekretariát, podatelna; 1 – zemědělská a
majetkoprávní agenda, kultura; 1 – matrika; 2 – knihovna; 2 – ekonomika, účetnictví;
1 – hospodářka, mzdová účetní; 1 – správce počítačové sítě; 2 – stavební úřad; 1 –
sociální pracovnice; 1 – uklízečka; 1 – správce KD, správce OÚ; 1 – správce hřišť a
sportovišť)
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
-

Dále u OÚ v roce 2017 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 22 osob, z toho 19 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu. Na
dohodu o provedení práce pracovalo 60 osob, z toho 11 osob, které zajišťovaly bezpečnost na
přechodech, 2 osoby, které roznášely zpravodaje, obálky atd.

4.1.1. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Gabriela Bočková
referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky
- vede obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce
- zajišťuje CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí)
Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní K. Pašková, paní M. Bochňáková (v oblasti kultury).
Marcela Bochňáková
referentka pro matriku a sociální věci
- vede evidenci obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu, správní řízení ve věci
zrušení trvalého pobytu, volební seznamy a organizace voleb)
- záležitosti matriky (žádosti k sňatkům a výkon svatebních obřadů, žádosti a osvědčení k církevním
sňatkům, zápisy do knihy manželství, zápisy do knihy úmrtí, výpisy z matričních knih, změny
příjmení, zápisy pro zvláštní matriku, prohlášení rodičů o určení otcovství, ověřování podpisů, …)
- oblast sociální (návrhy sociálních příspěvků pro zdravotně postižené a handicapované občany,
sociální péče pro občany, evidence zdravotně postižených, handicapovaných a sociálně slabých
občanů a rodin, ústavní péče)
- zajišťuje CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku a živnostenského
rejstříku, výpisy z bodového systému, konverze dokumentů, zápisy matričních údajů do ISEO)
- zajišťuje relace místního rozhlasu (hlášení, zveřejňování textů relací na stránkách a vývěskách
obce)
- zpracovává Žádosti o pověsti (pro policii a soudy)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, paní J. Gratzová a paní K. Pašková.
Mgr. Bohdana Drastíková
knihovnice
- vykonávání knihovnických, bibliografických, informačních a výchovných činností včetně účasti ve
výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví
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- podávání informací z oblasti regionální turistiky, spojů (bus, vlak) atd.
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Zástup za paní Mgr. B. Drastíkovou zajišťuje paní Mgr. J. Štěpáníková.
Janetta Gratzová
referentka na sekretariátu starosty, podatelna
- vede v elektronické spisové službě došlou poštu obecního úřadu a stavebního úřadu
- vyzvedává poštu na pobočce České pošty v Bolaticích
- vede agendu starosty a místostarosty
- připravuje podkladové materiály pro jednání rady obce a zastupitelstva obce včetně zpracování
zápisů rady obce (RO) a zastupitelstva obce (ZO)
- vede agendu komisí a výborů při RO, ZO, hrázních hlídek a povodňové komise
- vede agendu výběrových řízení
- vede agendu obecně závazných vyhlášek, směrnic a nařízení obce
- vede agendu pro vydávání Bolatického zpravodaje
Zástup za paní J. Gratzovou zajišťuje paní R. Řehořová a paní M. Bochňáková.
Ing. Radim Herudek
samostatný referent
- zajišťuje správu a údržbu počítačové sítě
- zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
- technické zajištění akcí
- přijímá a zpracovává informace a podklady ke zveřejnění na internetu
- zajišťuje doplňování informací na internetové stránky obce
- připravuje grafické návrhy propagačních materiálů
- zpracovává podklady a informace k projektovým záměrům
- vyhledává a předkládá návrhy na realizaci projektů obce z mimorozpočtových zdrojů
- vede agendu grantů, podpor, dotací a vypracovává dokumenty pro jejich získávání
- koordinuje činnosti při podávání žádostí obce o grant, podporu, dotaci
- koordinuje a průběžně vyhodnocuje plnění podmínek, které vyplývají z poskytnuté dotace, grantu
- zajišťování administrace projektů ve fázi přípravy, zpracování, podání, realizace a udržitelnosti
- zajišťuje zveřejňování listin na písemné i elektronické úřední desce
- zpracovává, sleduje a vyhodnocuje plnění strategického plánu rozvoje obce a akčního plánu obce
- zajišťuje funkci koordinátora Zdravé obce Bolatice
Lenka Jiříková
uklízečka
- zajišťuje úklid v budově OÚ a DOS
- zajišťuje úklid před budovou OÚ a DOS
- plní úkoly související se zabezpečením ostrahy objektu OÚ a DOS
Ing. Jakub Josefus
vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především organizací)
- podává informace o Územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana Ing. J. Josefuse zajišťuje pan Bc. R. Kramář.
Bc. Roman Kramář
referent stavebního úřadu
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- vede a zajišťuje vše týkající se staveb (především občanů)
- podává informace o Územním plánu obce Bolatice
Zástup za pana Bc. R. Kramáře zajišťuje pan Ing. J. Josefus.
Anna Lasáková
sociální pracovnice (na poloviční úvazek)
- návštěva a péče o osamělé starší občany v obci Bolatice
- návštěva rodin s dětmi, docházka do problémových rodin a práce s nimi
- monitorování dalších osob v obci, které byly zbaveny svéprávnosti
Kateřina Pašková
referentka OÚ - hospodářka, mzdová účetní
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu
- vede evidenci odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné (zálohy, úhrady, přeplatky, opisy vody)
- vede evidenci prodeje knih, CD, DVD o obci a Hlučínsku atd.
Zástup za paní K. Paškovou zajišťuje paní Ing. A. Pešová.
Ing. Anděla Pešová
účetní
- v době nepřítomnosti ekonomky plně zastupuje a zajišťuje potřebné operace pro bezproblémový
chod ekonomického a majetkového odboru obce
- provádí zástup na pokladně v době nepřítomnosti pokladní
- vede celou agendu majetku obce v majetkové knize
- zpracovává podklady pro fyzické inventury majetku
- spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu se starostou a ekonomkou obce
- spolupracuje na návrhu rozpočtu po projednání s vedením obce, radou obce a Finančním
výborem, hospodaření podle něj, včetně stanovování zásad pro jeho sledování a způsob účtování,
včetně provádění rozpočtových opatření
- provádí kontace veškerých dokladů a faktur dle výpisu z běžného účtu, jejich zpracování na PC a
odesílání měsíčních závěrek do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
- vystavuje faktury prostřednictvím KOF (kniha odeslaných faktur) dle dodaných podkladů, včetně
jejich zaúčtování a vedení knih pohledávek
- kontroluje mzdy po stránce účetní
- kontroluje příjmy nájemného u bytů a nebytů a jeho zaúčtování
- zpracovává návrh Plánu inventur obce
- zpracovává a vede oddělené účetnictví pomocí ORJ, ORG, UZ dle podkladů u jednotlivých
dotačních titulů
- vede archivní knihy, převádí doklady do archivu, provádí jejich skartaci
Zástup za paní Ing. A. Pešovou zajišťuje paní R. Řehořová.
Renáta Řehořová
ekonom, účetní
- řízení ekonomického a majetkového odboru obce Bolatice
- vede účetnictví o vlastním hospodaření obce
- zpracovává vnitřní předpisy na odboru účetnictví
- zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich odesílání na kraj a Ministerstvo financí ČR
- styk s bankami, realizace bankovních transakcí - homebanking
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- vedení účetních knih - hlavní kniha, KDF, KOF, účtování o majetku, DDP
- účtování v PAP - pomocný analytický přehled a jeho odesílání na ČSÚIS
- měsíčně zpracovává podklady pro daň z přidané hodnoty, přenesené dani
- zpracovává podklady pro přiznání k dani za právnické osoby obce
- zpracovává závěrečný účet obce
- zpracovává dokladovou inventarizaci
- převzetí a kontrola dokladů k fakturování a samotná fakturace
- vedení účetnictví všech dotací a jejich vypořádání pro všechny poskytovatele
- zajišťuje agendu spojenou s poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení obce
- zajišťuje agendu pro konání veřejných sbírek včetně jejich vyúčtování pro kraj
- zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a jejich splátek
- provádí vyúčtování pokutových bloků
- reklamace zajištěných diferencí mezi obcí a dodavateli, popř. příjemci
- likvidace cenových reklamací a penalizačních závazků
- věcné a formální správnosti účetních dokladů
- sledování termínů a zpracování potřebné evidence a statistiky
- vyhotovování statistických výkazů a hlášení, provádění jejich správnosti a úplnosti
- shromažďování a zpracování archivních materiálů, skartace písemností v předepsaných lhůtách
- schvaluje účetní pokladní operace vycházející z přijatého plánu a rozpočtu
- návrh rozpisu rozpočtu obce v návaznosti na stanovené zásady a ukazatele
- zpracovává návrh změn rozpisu plánu a rozpočtu v souladu se závaznými pokyny MF a koncepcí
zastupitelstva obce
- kompletní rozbory hospodaření obce pololetní, operativní hodnocení měsíčně
- návrhy na opatření vyplývající z průběžné kontroly hospodaření útvarů obce
- zpracovává podklady pro jednání Finančního výboru
- ve spolupráci s právní kanceláří řeší vymáhání pohledávek za dlužníky
Zástup za paní R. Řehořovou zajišťuje paní Ing. A. Pešová.
Tomáš Sebrala
správce hřišť
- zajišťuje běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby v obecních budovách
- zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov, především v areálu FK
- zajišťuje různé řemeslné práce menšího rozsahu při údržbě sportovišť a jejich objektů, včetně
používání malé mechanizace
- zajišťuje běžnou údržbu, vytápění, ochranu, větrání, úklid jednotlivých objektů, ploch, vybavení
- zajišťuje kontrolu dětských hřišť a sportovišť, opravu drobných závad provádí samostatně, větší
závady řeší ve spolupráci s TS Bolatice, popř. jinými odbornými organizacemi
- v době mimo sezonu (11. – 2. měsíc) zajišťuje práce v KD a na jiných objektech obce
Alfréd Solich
provozář obecních budov
- příruční sklad kulturního domu, popř. dalších určených budov
- zajišťuje údržbu a drobnou opravu obecních budov – KD, OÚ, DOS, HZ, DPS atd.
- vytápění v obecních budovách (KD, DOS, OÚ, DPS, popř. i další)
- běžné pracovní úklidové práce a doplňující služby v obecních budovách
- kontroluje funkčnost dopravního značení v obci a zajišťuje opravu tohoto dopravního značení a
jeho doplnění
- práce při zajišťování kulturních akcí obce, popř. i spolků a organizací
- oprava osobních a spotřebních rekvizit pro kulturní představení i jejich aranžování a instalace na
pódiích
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- zajišťuje kontrolu dětských hřišť a sportovišť a opravu drobných závad provádí samostatně, větší
závady řeší ve spolupráci s TS Bolatice, popř. jinými odbornými organizacemi
- nákupy zboží pro potřeby obce a OÚ
Mgr. Jana Štěpáníková
knihovnice
- vede agendu knihovny
- zajišťuje nákup nových knih dle schváleného rozpočtu a jejich evidenci v PC
- zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií OÚ
- organizování a rozvíjení klasické a nové formy práce se čtenářem
- vykonávání knihovnických, bibliografických, informačních a výchovných činností včetně účasti ve
výpůjční službě
- podávání informací z příruční knihovny
- podávání informací návštěvníkům knihovny v oblasti knihovnictví
- podávání informací z oblasti regionální turistiky, spojů (bus, vlak) atd.
- zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
- reprografické služby, pomoc při obsluze PC
Zástup za paní Mgr. J. Štěpáníkovou zajišťuje paní Mgr. B. Drastíková.

4.2.

Údaje o zaměstnancích

4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení
Jméno a příjmení

Kvalifikace

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařazení
(třída/stupeň)
8/10

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/12

VŠ

8/5

ÚSO

8/11

VŠ

10/7

vyučena

2/11

Ing. Jakub Josefus

VŠ

10/6

Bc. Roman Kramář

VŠ

9/6

Anna Lasáková

SO

6/7 (poloviční úvazek)

ÚSO

8/8

VŠ

10/3

ÚSO

10/11

Tomáš Sebrala

vyučen

5/9

Alfréd Solich

vyučen

5/12

VŠ

8/6

Mgr. Bohdana Drastíková
Janetta Gratzová
Ing. Radim Herudek
Lenka Jiříková

Kateřina Pašková
Ing. Anděla Pešová
Renáta Řehořová

Mgr. Jana Štěpáníková
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4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců
Jméno zaměstnance

Datum

Místo

24. 3. 2017 Bolatice
Gabriela Bočková

25. 4. 2017 Bolatice
16. 5. 2017 Bolatice
14. 2. 2017 Kravaře
7.3. 2017 Ostrava
24. 3. 2017 Bolatice
12. - 13. 4. 2017 Ostrava

Marcela
Bochňáková

1. 6. 2017 Ostrava
8. - 9. 6. 2017 Ostrava

Martin Bortlík

Mgr. Bohdana
Drastíková

Janetta Gratzová

Ing. Radim Herudek

22. 6. 2017
4. 10. 2017
30. 11. 2017
20. 12. 2017
7. 3. 2017
21. 3. 2017
24. 3. 2017
18. 1. 2017
15. 2. 2017
24. 3. 2017
3. 5. 2017
30. 5. 2017
20. 9. 2017
7. 3. 2017
24. 3. 2017
18. 7. 2017
4. 10. 2017
20. 12. 2017
24. 3. 2017
22. - 24. 3. 2017
7. - 9. 6. 2017
21. 9. 2017
1. - 3. 11. 2017
24. 3. 2017
6. 4. 2017

Ing. Jakub Josefus

Ostrava
Kravaře
Ostrava
Kravaře
Bolatice
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Vítkov
Bolatice
Vítkov
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Bolatice
Opava
Kravaře
Kravaře
Bolatice
Třebíč
Moravská
Třebová
Ostrava
Vsetín
Bolatice
Ostrava

11. 4. 2017 Ostrava
5. 10. 2017 Ostrava
26. 10. 2017 Ostrava
9. 11. 2017 Ostrava
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Název školení
Školení řidičů
Seminář k novému přestupkovému zákonu,
část 1
Seminář k novému přestupkovému zákonu,
část 2
Porada matrikářek
Proklientská praxe úředníků
Školení řidičů
Koncentrační techniky pro zvládání
zátěžových situací s klienty
Proklientská praxe úředníků, individuální
koučování
Neurolingvistické programování
v praxi
Porada matričních úřadů
Školení k volbám do Poslanecké sněmovny
Porada matričních úřadů
Školení k volbám prezidenta republiky
Školení první pomoci
Vodovody a kanalizace AKTUALITY 2017
Školení řidičů
Nebojte se Kurikula
Google nástroje
Školení řidičů
Výjezdní zasedání knihovníků
Sociální sítě
Digitální knihovna Kramerius
Školení první pomoci
Školení řidičů
Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů
Školení k volbám do Poslanecké sněmovny
Školení k volbám prezidenta republiky
Školení řidičů
Jarní škola NSZM
Letní škola NSZM
Problematika GDPR
Podzimní škola NSZM
Školení řidičů
Porada vedoucích STÚ
Stavební právo - poskytování informací ze
stavebních řízení
Porada vedoucích STÚ
Územní rozhodování
Stavební řád

Bc. Roman Kramář

11. - 13. 11. 2017
27. - 29. 11. 2017
24. 3. 2017
15. 10. 2017
26. 10. 2017
9. 11. 2017

Praha
Praha
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Ostrava

21. 3. - 23. 3. 2017 Třebíč
24. 3. 2017 Bolatice
Mgr. Herbert Pavera

11. 5. 2017 Bolatice
5. - 9. 11. 2017 Maďarsko
1. - 3. 12. 2017 Vsetín

Kateřina Pašková

Ing. Anděla Pešová

Renáta Řehořová

Mgr. Jana
Štěpáníková

7. 12. 2017
24. 3. 2017
16. 11. 2017
12. 12. 2017
24. 3. 2017
23. 5. 2017
25. 5. 2017

Praha
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Ostrava

27. 6. 2017 Ostrava
26. 9. 2017
4. 10. 2017
24. 3. 2017
25. 5. 2017
1. 6. 2017
26. 9. 2017
16. 11. 2017
20. 12. 2017
3. 3. 2017
24. 3. 2017
10. 5. 2017
4. 10. 2017
15. 11. 2017
27. 11. 2017
29. 11. 2017
6. 12. 2017
20. 12. 2017

Opava
Kravaře
Bolatice
Ostrava
Ostrava
Opava
Ostrava
Kravaře
Ostrava
Bolatice
Ostrava
Kravaře
Ostrava
Ostrava
Opava
Ostrava
Kravaře

Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část
Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část
Školení řidičů
Porada vedoucích STÚ
Územní rozhodování
Stavební řád
Jarní škola NSZM (příprava a realizace kampaní,
dobrá praxe z jiných měst, finanční zdroje na
aktivity NSZM, MA 21, efektivní plánování a využití
času)
Školení řidičů
Seminář „Trestní odpovědnost volených
zástupců v samosprávě, verbální a neverbální
komunikace“
Vzdělávací zájezd - řízení samospráv
Podzimní škola NSZM (udržitelný rozvoj v oblasti
zdraví (zdravotní plán, analýza zdravotního stavu
obyvatel); dobrá praxe z jiných měst, zvládání
obtížných situací při komunikaci)
Konference Udržitelný život
Školení řidičů
Změny v personální mzdové oblasti
GORDIC - PAM
Školení řidičů
Majetek a odpisy
Metodické dny k účetnictví obce
Účtování majetku obce v programu GORDIC
EMA
Účetnictví obcí
Školení k volbám do Poslanecké sněmovny
Školení řidičů
Metodické dny k účetnictví obce
Daňový řád ve vztahu k místním poplatkům
Účetnictví obcí
Změny v personalistice a mzdové oblasti od 2018
Školení k volbám prezidenta republiky
Ostravský knižní veletrh
Školení řidičů
Práce s chytrým telefonem
Školení k volbám do Poslanecké sněmovny
Knihovnická statistika
Jste připraveni na GDPR?
Den knihovníků
Porada profesionálních knihoven
Školení k volbám prezidenta republiky

Na základě podkladů zaměstnanců OÚ zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková
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4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2017 – 24 843,- Kč
(v roce 2016 – 23 088,- Kč).
Zpracovala: Kateřina Pašková

4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2017

2016

2015

Narození dětí

52

42

51

Uzavřená manželství v Bolaticích (místní občané)

13

13

15

- civilní

7

4

8

- církevní

6

9

7

Úmrtí občanů

42

41

48

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

6

9

8

Ověřeno podpisů na listinách

429

466

615

Ověřeno opisů listin

264

237

275

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

42

46

77

Žádosti o výpis z obchodního rejstříku

20

10

26

Žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče

4

9

7

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

4

13

8

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

81

84

41

Přihlášeno osob

80

53

46

Odhlášeno osob

69

55

63

Celkem

Bolatice

Borová

k 31. 12. 2006

4 258

3 603

605

k 31. 12. 2007

4 269

3 605

664

k 31. 12. 2008

4 341

3 677

664

k 31. 12. 2009

4 351

3 682

669

k 31. 12. 2010

4 360

3 685

675

k 31. 12. 2011

4 413

3 723

690

k 31. 12. 2012

4 411

3 729

682

k 31. 12. 2013

4 417

3 733

684

k 31. 12. 2014

4 433

3 747

686

k 31. 12. 2015

4 419

3 732

687

k 31. 12. 2016

4 418

3 728

690

K 31. 12. 2017

4 439

3 753

686

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Zpracovala: Marcela Bochňáková
56

4.3.2. Stavební úřad
2017
1

2016
3

2015
1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

3

0

1

0

1

Územní souhlas – celkem

22

30

20

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

15

17

12

7

13

8

Ostatní územní opatření – celkem

13

21

24

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

11
2
12

13
8
4

21
3
10

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

10

4

7

2

0

3

Ohlášení – celkem

23

29

21

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

16

20

15

7

9

6

Stavební povolení – celkem

20

2

17

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

15

1

10

5

1

7

Změna stavby v průběhu výstavby – celkem

4

0

1

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

0

1

1

0

0

Veřejnoprávní smlouva – celkem

4

7

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

4

2

1

3

2

Rozhodnutí o výjimce – celkem

8

8

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

7

3

2

1

5

1

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem

0

0

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

3

0

0

0

Rozhodnutí o kolaudaci – celkem

8

3

5

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

0

4

6

3

1

Kolaudační souhlas – celkem

8

9

19

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

5

4

12

3

5

7

Rozhodnutí o předčasném užívání – celkem

0

0

0

z toho k. ú. Bolatice

0

0

0

Územní informace – celkem

Územní rozhodnutí – celkem
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ostatní

0

0

0

Ohlášení užívání – celkem

35

26

23

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

23

17

14

13

9

9

Pasport stavby – celkem

9

1

2

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0

0

1

9

1

1

Ostatní opatření – celkem

5

25

0

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

13

0

3

12

0

Změna užívání stavby – celkem

1

2

3

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

0
1
66

1
1
66

2
1
62

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

54

45

42

12

21

20

Stížnosti – celkem

8

2

5

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

4
4
16

2
0
27

3
2
20

Přestupky a správní delikty – celkem

0

0

0

ROK

REKAPITULACE

2017

2016

2015

Zpracovaná podání

263

265

243

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

186

174

171

77

91

72

30

27

31

293

292

274

Ostatní korespondence
Podání celkem

Zpracoval: Ing. Jakub Josefus

4.3.3. Knihovna
Statistika
2017
14 532
4 448
10 054
835
336
12 684
25 352

Počet knih celkem
- z toho naučná literatura
- z toho krásná literatura
Počet čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem
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ROK
2016
14 098
4 344
9 754
841
348
7 453
25 928

2015
14 271
4 422
9 849
794
323
7 536
27 726

Vzdělávací akce
Datum
2. 2.
9. 3.
14. 3.
6. 4.
13. 4.
2. 5.
15. 6.
19. 9.
12. 10.
7. 12.

Název

Počet dětí

Cestovatelská přednáška - Afrika
Lekce - humor v literatuře
Přednáška - Jantarová komnata
Velikonoční tvůrčí dílna
Cestovatelská přednáška - Asie
Beseda - Kapřík Metlík (nižší stupeň)
Cestovatelská přednáška - Evropa
Lekce - on-line katalog
Cestovatelská přednáška - Amerika
Cestovatelská přednáška - Austrálie

52
8
208
2
84
-

Počet
dospělých
13
2
16
8
11
10
16
4
10
15

Kulturní akce
Datum
29. 3.
31. 3.
25. 5.
22. 6.
22. 8.
4. 9.
8. 10.
24. 11.
11. 12.

Název
Ocenění nejlepších čtenářů
Noc s Andersenem
VIII. ročník pexesového turnaje
Pasování prvňáčků na čtenáře
Beseda s Alenou Mornštajnovou
Křest knihy Společné chromozomy
Listování s Robertem Fulghumem
Den pro dětskou knihu
Napiš dopis Ježíškovi

Počet dětí

Počet
dospělých

3
13
27
54
10

15
4
10
6
10
20
180
8

16

8

Ostatní akce
Datum
2. - 8. 10.
příležitostně
přes léto
celoročně
celoročně

Název

Počet dětí

Týden knihoven
Chytré kvízy v knihovně
Letní knihovna na místním koupališti
PC kurzy (nejen) pro seniory
Prodej vyřazených knih

8
5
-

Počet
dospělých
15
100
8
-

Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková

4.3.4. Podatelna

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

2017

ROK
2016

2015

1 568

1 525

1 608

755

696

713

1 894

1 904

1 854

3 462

3 429

3 462

Zpracoval: Ing. Radim Herudek
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4.3.5. Webové stránky obce a Úřední deska OÚ Bolatice
ROK

Statistika webových stránek
obce Bolatice

2017

2016

2015

Unikátní návštěvy

107 655

52 600

42 002

Celkový počet návštěv

255 344

166 202

148 181

Počet zobrazených stránek

865 915

990 359

955 430

Hity

4 310 986

4 513 150

4 457 390

Množství přenesených dat

99,33 GB

86,45 GB

86,45 GB

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

2017

2016

2015

2014

132

99

104

79

Zpracoval: Ing. Radim Herudek

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

Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

ROK
2017

2016

2015

Divadelní představení

2

1

2

Koncerty dechové hudby

0

1

2

Akce (nejen) pro seniory

11

2

2

Akce pro veřejnost

59

49

53

Zpracovala: Gabriela Bočková

4.3.7. Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v Bolaticích
(pozn.: U mnoha akcí pro veřejnost byla obec Bolatice spoluorganizátorem akce.)
V seznamu jsou uvedeny pouze významnější akce, např. řada menších akcí pořádaných spolky pro
své členy, školou pro rodiče apod. zde není evidována!
5. 1.
6. -7. 1.
7. 1.
14. 1.
16. 1.
20. 1.

PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Tříkrálová sbírka
Novoroční turnaj v badmintonu
Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
Projednání možných úprav areálu bývalé skládky v Borové
Sportovní ples
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22. 1.
23. 1.
28. 1.
28. 1.
2. 2.
2. 2.
4. 2.
11. 2.
14. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
25. 2.
25. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.
5. 3.
9. 3.
11. 3.
11. 3.
13. 3.
14. 3.
17. 3.
29. 3.
29. 3.
31. 3.
2. 4.
4. 4.
6. 4.
6. 4.
8. 4.
8. 4.
9. 4.
13. 4.
20. 4.
22. 4.
29. 4.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
10. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
2. 6.
2. 6.
4. 6.
7. 6.
9. 6.
11. 6.
15. 6.

Maškarní ples pro děti
Setkání s představiteli spolků a organizací
Obecní ples
Ples SDH Borová
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Cestovatelská beseda – Jižní Súdán, přednášející Andrea Kaucká (knihovna)
Školní ples
Ples seniorů (Retro kloboukový ples)
Rande naslepo s knihou (knihovna)
Bob a Bobek v knihovně (kampaň Knížka pro prvňáčka)
Chytrý kvíz (knihovna)
Dívka roku
Maškarní ples SDH Borová pro dospělé
Hasičský ples s pochováním basy
Borovský ples
Rozloučení s masopustem
Veřejné bruslení (BULY aréna v Kravařích)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Vítání občánků
Lekce Humor v literatuře (knihovna)
Divadelní představení „Světáci“
Kino pro koledníky Tříkrálové sbírky
Setkání s občany ul. Družstevní k problematice řešení dopravního značení a zeleně
Beseda s Milanem Zachou Kučerou – Jantarová komnata (knihovna)
Veřejné plavání (Aquapark Kravaře)
Ocenění nejlepších čtenářů (knihovna)
Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
Noc s Andersenem (knihovna)
Vítání jara - módní show
Přednáška Kateřiny Lachmanové „Vězení s klíčem uvnitř“ (kostel)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Velikonoční tvůrčí dílna (knihovna)
Bolatická „30“ (závod horských kol)
Divadelní představení „A do pyžam!“
Bolatická „20“ (pochod a běh k výročí osvobození Bolatic)
Cestovatelská beseda – Asie, přednášející Martin Saska (knihovna)
Den Země
4. setkání sběratelů souvků a pazourků ve skanzenu
Stavění májky na skanzenu
Beseda s Janem Opatřilem a Kapříkem Metlíkem (pro děti ZŠ, v knihovně)
Zažij knižní lásku (knihovna)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Veřejné fórum obce Bolatice
VIII. ročník pexesového turnaje (knihovna)
Chytrý kvíz (knihovna)
Kácení máje na Borové
Kácení máje v Bolaticích
Setkání generací – společný den dětí a seniorů
Farní den - smažení vaječiny
Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
Noc kostelů v kapli sv. Mikuláše
Slavnostní schůze Slezsko-německého spolku – 25 let vzniku
Cestovatelská beseda – Evropa, přednášející Patrik Kotrba (knihovna)
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22. 6.
24. 6.
24. 6.

Pasování prvňáčků na čtenáře (knihovna)
Družební fotbalové utkání dříve narozených fotbalistů Bolatice – Linum
„MAMO, TATO, IDEM NA TO“ – dětský a letecký den na letišti v Dolním Benešově –
Zábřehu
24. 6.
Myslivecké odpoledne pro děti
25. 6.
Myslivecká slavnost
26. 6.
Slavnostní ukončení školního roku
1. 7. - 30. 8. Prázdninová knihovna na koupališti
15. 7.
Futsalový turnaj pro veřejnost
15. 7.
Vernisáž výstavy „Martin Kocourek“ v Mini galerii Čekárna
5. 8.
Myslivecké hody s country karnevalem
6. 8.
Hasičská slavnost
17. 8.
Vernisáž výstavy „Když ještě včely létají“ v Mini galerii Čekárna
19. 8.
Dožínky
22. 8.
Beseda s Alenou Mornštajnovou (knihovna)
25. - 27. 8.
RETROKLÁNÍ
26. 8.
Štrasenfest na Borové
4. 9.
Zahájení celoroční hry „Lovci perel“ (knihovna)
4. 9.
Křest knihy bolatického rodáka Jiřího Wittka „Společné chromozomy“ (knihovna)
9. 9.
5. setkání sběratelů souvků a pazourků
9. -10. 9.
Bolatický ART JAM, výstava, workshopy, koncerty, přednášky
15. 9.
Chytrý kvíz (knihovna)
16. 9.
Sportovní den v ZŠ
19. 9.
Den bez aut (Evropský týden mobility)
27. 9. - 1. 10. Celorepublikový slet dětí organizace KONDOR
1. 10.
Udílení svátosti biřmování
2. - 8. 10.
Týden knihoven (knihovna)
7. 10.
Barevný večer
8. 10.
Listování s Robertem Fulghumem (knihovna)
9. 10.
Vernisáž výstavy „Maestra“ v Mini galerii Čekárna
10. 10.
Den zdraví
11. 10.
Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
12. 10.
Cestovatelská beseda – Amerika, přednášející Petr Nazarov (knihovna)
15. 10.
Pochod za zdravím
15. 10.
Ukončení cyklistické sezony, vyjížďka na kolech
19. 10.
Beseda s Ivem Jahelkou
23. 10.
Přednáška Veroniky Barátové „Boží vůle: bludiště, nebo cesta“ (kostel)
26. 10.
Veřejné bruslení (BULY aréna v Kravařích)
28. 10.
Maškarní bál pro dospělé
3. 11.
Beseda s Marií Formáčkovou a vystoupení zpěváka Andrei Andreiho
10. 11.
Krmášová zábava
13. 11.
Setkání s jubilanty
15. 11.
Den strašidel
16. 11.
Podnikový večírek společnosti Lanex
17. 11.
Beseda s MUDr. Janem Cimickým
18. 11.
Volejbalový turnaj
20. 11.
Kino nejen pro seniory
21. 11.
Vernisáž výstavy Kateřiny Fabiánové „Smyslnost barev“ v Mini galerii Čekárna
24. 11.
Den pro dětskou knihu (knihovna)
24. 11.
Chytrý kvíz (knihovna)
25. 11.
Setkání se zástupci spolků, organizací, se sponzory
11. 12.
Napiš dopis Ježíškovi (knihovna)
2. 12.
Tradiční pletení adventních věnců
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3. 12.
5. 12.
7. 12.
10. 12.
12. 12.
14. 12.
16. 12.
16. 12.
23. 12.
24. 12.
26. 12.

4.4.

Vánoční jarmark
Beseda se Zuzanou Bubílkovou
Cestovatelská beseda – Austrálie, přednášející Jiří Mára (knihovna)
Vánoční oslava
Beseda s Ivem Šmoldasem
Vaření a povídání s kulinářem Petrem Stupkou
Futsalový turnaj pro veřejnost
Přednáška Františky Böhmové „O pokoji – Jak hledat a udržet si pokoj“ (kostel)
Koledy na skanzenu
Koledy na Borové
Vánoční koncert (kostel)
Zpracovala: Gabriela Bočková

Zpráva Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře

Ve svěřeném okrsku (území obce Bolatice) odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku,
předcházení a odhalování trestné činnosti policista pprap. Ondřej Bitomský.
Bezpečnostní situace v obci
V obci Bolatice bylo v roce 2017 spácháno celkem 29 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou ve výši 206 973,- Kč, což je o dva skutky více než v roce 2016. Z těchto trestných činů je 20
skutků, u kterých je pachatel známý. Z celkového počtu 29 trestných činů bylo u 1 skutku
prověřováním zjištěno, že se nejedná o trestný čin.
V roce 2017 bylo evidováno 282 přestupků, což je o 9 přestupků více než v roce 2016. Do
celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.
Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2017 na
území obce Bolatice, je 5. Z tohoto počtu byli 2 řidiči pod vlivem jiných návykových látek (drog).
Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Bolatice, patří krádeže na seniorech a
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravního inspektorátu Územního odboru Opava.
Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok 2017 došlo na katastrálním
území obce Bolatice k 5 dopravním nehodám.
Akce na mladistvé
Na obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2017 prováděny akce, které byly zaměřeny na podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tyto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem
SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a také s Odborem sociální ochrany dětí MěÚ Kravaře. V rámci
této akce byla zkontrolována i restaurační zařízení v obci Bolatice. V těchto restauračních
zařízeních nebylo zjištěno porušení a personál byl upozorněn na sankce spojené s podáváním
alkoholických nápojů mladistvým osobám.
Kamerový systém obce Bolatice
V roce 2014 byl obcí Bolatice pořízen kamerový systém, který zaznamenává klíčová místa v obci.
Kamerové záznamy poskytly zcela zásadní informace při objasnění řady případů. Fungují také jako
prevence před pácháním trestné činnosti v obci Bolatice. Informace z kamerového systému jsou
neustále využívány při objasňování všech trestných činů, ale i přestupků. Takto nastavený
kamerový systém, zejména kvalita jeho záznamu a vytipovaná místa, která jsou sledována, je
obrovským přínosem pro objasňování již spáchané trestné činnosti a současně plní preventivní
charakter.
Bezpečnost

63

V průběhu konání všech kulturních a společenských akcí v obci Bolatice byla vyhlášena
bezpečnostní opatření, která měla za účel minimalizovat páchání trestných činů a přestupků na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a také na úseku veřejného pořádku.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, že počet spáchaných trestných činů
vzrostl oproti roku 2016 o dva skutky, počet objasněných trestných činů klesl oproti roku 2016
z počtu 21 na 20. Také škoda způsobená trestnou činností poklesla o 265 587,- Kč, čímž je zřetelné,
že se jednalo o méně závažnou trestnou činnost. V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu přestupků
spáchaných v k. ú. obce Bolatice, což se projevilo zejména zvýšeným dohledem na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích, v jehož rámci došlo k poklesu dopravních nehod
z počtu 9 na 5. Rovněž byli jištěni řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to
v počtu 5 osob, kdy se jedná o pokles oproti roku 2016 o 6 skutků. Z celkového počtu 282
přestupků zjištěných v k. ú. obce Bolatice bylo 253 přestupků vyřízeno blokovou pokutou.
Za nárůst objasněnosti trestné činnosti, poklesu způsobené škody a nárůstu přestupků v rámci
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vděčíme zejména zvyšování počtu
policistů na OO PČR Kravaře, jejich kvalitní práci, zaměření se na prevenci a předcházení páchání
trestné činnosti a přestupků a také kamerovému systému obce Bolatice, který se neustále
rozšiřuje. Další z faktorů, který zapříčinil pokles, je zákonem upravený výkup kovového odpadu.
Díky této úpravě došlo téměř k vymizení krádeží kovového odpadu.
Doufáme, že v následujících letech bude nadále pokračovat součinnost mezi OO PČR Kravaře a
obcí Bolatice tak, aby byl zajištěn co největší komfort občanů obce Bolatice.
Zpracovala: npor. Šárka Baďurová, DiS.
Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře

4.5.

Zpráva Městské policie Kravaře

Hlavním úkolem městské policie je především zajišťování veřejného pořádku a dodržování obecně
závazných právních předpisů na území obce. Při rozsahu činností, které íi ukládá zákon, musí
městská policie plnit hlavně funkci preventivní, kontrolní, ale také represivní. Strážníci se snaží
občanům účinně pomáhat a v prvním sledu spíše upozorňovat na přestupky a poučovat občany,
jakých přestupků se dopouštějí, než je za ně trestat. Hlavním aspektem dobré spolupráce strážníků
s občany je komunikace obou stran, která musí být založena na kompromisu a respektu. Městská
policie mimo jiné přispívá i k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a
kontroluje porušování pravidel silničního provozu, a to zejména neoprávněné stání vozidel, vjezd
do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na komunikacích, jízdu na jízdních
kolech, lyžích, zvířatech, ale také na kolečkových bruslích.
Strážníci Městské policie Kravaře vykonávají službu v Bolaticích již dvanáctým rokem, od té doby,
kdy byla v říjnu 2005 mezi městem Kravaře a obcí Bolatice podepsána veřejnoprávní smlouva,
na jejímž základě může Městská policie Kravaře vykonávat službu na území obce Bolatice za
podmínek stanovených zákonem č. 553/1990 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
Do působnosti městské policie spadá kromě obce Bolatice také část Borová. Při výkonu služby
v Bolaticích se střídají čtyři strážníci Městské policie Kravaře. Uvedený počet strážníků sice není
optimální pro řádné a efektivní plnění všech úkolů městské policie, ale odpovídá finančním
možnostem města Kravaře. Všichni strážníci vlastní všechna příslušná osvědčení a v souladu
s právními předpisy je organizován jejich výcvik a proškolování.
Přetrvávajícím problémem v Bolaticích je nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro
parkování (dvě hodiny) na parkovištích před obchodním domem na ulici Hlučínská a stání mimo
vyhrazené parkoviště u obecního úřadu. Tento problém přetrvává hlavně od zaměstnanců různých
firem, kteří zaparkují své vozidlo, jdou na směnu a po celou dobu směny blokují parkovací místa
pro nakupující. Je zde ovšem vidět během uplynulých dvanácti let určitý posun k lepšímu, jelikož
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v době výkonu služby strážníků se zde tento typ dopravního přestupku řeší již v menší míře a
přestupců je méně oproti předchozím letům. Celou situaci zlepšuje také budování nových
parkovacích míst v centru obce i na její periferii. Problémem je také porušování zákazu stání na
ulici Družstevní a taktéž někteří nezodpovědní řidiči porušují dopravní značku na náměstí v Borové,
kde je stání vozidel dopravní značkou upraveno.
Díky činnosti Městské policie Kravaře je v obci Bolatice vidět zlepšení a zklidnění dopravy, a to i
přesto, že strážníci vykonávají službu v Bolaticích pouze v rozsahu dvou hodin týdně. Jde
o zkvalitnění dopravní situace v obci (dodržování dopravního značení řidiči, parkování osobních
i nákladních automobilů, dodržování maximální povolené rychlosti vozidel v obci atd.). S ohledem
k vytíženosti strážníků v Kravařích provádějí tito službu v Bolaticích výlučně v denní dobu, ať už
v dopoledních, či odpoledních hodinách. Přitom se snaží dobu výkonu služby přizpůsobit směnám
zaměstnanců Lanex a.s. se zřetelem na dodržování zákazu stání nad dvě hodiny na vyhrazených
parkovištích právě těchto zaměstnanců z obou směn.
Strážníci se snaží věnovat problémům, na které oprávněně poukazuje veřejnost a které značnou
měrou obtěžují občany obce a ruší jejich klidný a pokojný život. Kontakt strážníků s veřejností
probíhá buďto přímo - jednáním strážníků s občany v terénu nebo nepřímo - prostřednictvím
starosty obce Bolatice pana Mgr. Herberta Pavery, popřípadě místostarosty Martinem Bortlíkem.
Práce strážníků je náročná a těžko ji bude 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 v rámci svých zákonných oprávnění občanům účinně pomoci, a to i
nad rámec svých služebních povinností.
Zpracoval: Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře
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5. Kontroly a závěry kontrol
1) Kontrola Hasičského záchranného sboru MSK
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, předložil Protokol
o kontrole dodržování povinností stanovených zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedené dne 30. 1.
2017.
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených krizovým zákonem a předpisy
vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací, ve
stanoveném rozsahu tak, jak jsou uvedeny v nadpisech jednotlivých kontrolovaných bodů v tomto
protokolu.
Kontrolní zjištění:
Kontrolou bylo zjištěno, že obec nemá zřízený krizový štáb, ale má splněny podmínky pro jeho
zřízení.

2) Kontrola Krajského úřadu na přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2016
Ve dnech 6. 3. – 7. 3. 2017 provedly pracovnice Krajského úřadu MSK přezkoumání hospodaření obce
Bolatice za rok 2016.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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B.2 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2016 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
C. Závěr kontroly
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016
- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
- při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
4,87 %
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 995 614,00 Kč)
- podíl závazků na rozpočtu územního celku
8, 11 %
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila 12 892 688,15 Kč)
- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
2,08 %
D. Upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňují na:
- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinnost od 21. 2.
2017 (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření,
závěrečného účtu, správní delikty),
- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, účinnost od 21. 2. 2017,
výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnost od 1. 1.2018.
E. Jiná sdělení a upozornění
- doporučují aktualizovat výši zástav na analytických účtech příslušných syntetických účtů tak, aby
bylo možné jednoznačně u příslušných syntetických účtů určit jejich výši;
- upozorňují na nutnost sestavení střednědobého výhledu rozpočtu (rozpočtový výhled) tak, aby
aktuálně reagoval na nově uzavřené smlouvy o zápůjčkách s občany obce (dlouhodobé
pohledávky obce).

3) Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2017
Ve dnech 16. 10. – 17. 10. 2017 provedla kontrolní skupina z MSK dílčí přezkoumání hospodaření
obce k datu 30. 9. 2017, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bolatice.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.
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Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při dílčím přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
C. Upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňují na povinnost uloženou zákonem
č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé zákony, zapsat do 31. 12. 2017 zřízené příspěvkové organizace
do Registru osob, a to prostřednictvím integrovaného agendového informačního systému registru
osob „ROS-IAIS“.
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

4) Kontrola válečných hrobů a pietních míst v obci
Městský úřad v Kravařích provedl dne 2. 11. 2017 kontrolu válečných hrobů a pietních míst v obci.
Seznam válečných hrobů/pietních míst v obci
Pietní místo CZE8113-35131 – památník součástí trasy bojů Ostravské operace
Pietní místo CZE8113-7728 – památník sov. vojákům u silnice na Dolní Benešov
Pietní místo CZE8113-7727 – památník padlých bolatických občanů pod kostelem
Pietní místo CZE8113-7726 – památník padlých bolatických občanů u nového hřbitova
Pietní místo CZE8113-7714 – památník padlých bolatických občanů pod kostelem
Zjištěný stav:
Válečné hroby jsou bez větších závad. Obec o válečné hroby pečuje, údržbu hrobů a okolí provádí
na vlastní náklady. Komunikace a spolupráce obce s MěÚ Kravaře v oblasti péče o válečné hroby je
na velmi dobré úrovni.
V roce 2018 plánuje obec renovaci pietního místa CZE8113-35131 z vlastních prostředků.
Vzhledem k dobrému stavu ostatních válečných hrobů neplánuje obec žádné větší úpravy a ani
nezvažuje žádat o dotace na opravy. Nadále bude pečovat o válečné hroby a tuto činnost
financovat z vlastních zdrojů.

5) Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matriky
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách,) a ust.
§ 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších přepisů, byla provedena
kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik. Kontrola proběhla dne 31. 10. 2017
v době od 10:30 – 14:00 hodin. Kontrolní skupinu tvořily Pavla Maléřová, referent Odboru
vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, a Ing. Hana Kapinosová, referent Odboru vnitřních věcí a
obecní živnostenský úřad.
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Kontrolované období: 8. 11. 2016 - 30. 10. 2017. Kontrola u Obecního úřadu Bolatice - matrika
byla zahájena předáním pověření č. j. MUKR 17506/2017 matrikářce, paní Bochňákové, dne 31. 10.
2017.
Vyžádané podklady:
Sbírky listin ke knize narození, manželství a úmrtí a další dokumentace týkající se matriční agendy.
Kontrolní zjištění:
Kontrola byla provedena na základě ustanovení § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o matrikách) a ust. § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Do matričního obvodu patří obec Bolatice. Výkon matriční agendy zajišťuje matrikářka, paní
Marcela Bochňáková.
V době její nepřítomnosti je výkon státní správy zajištěn dalšími pracovnicemi, které mají
vykonanou zkoušku podle zákona o matrikách, a to paní Gabrielou Bočkovou, paní Janettou
Gratzovou a paní Kateřinou Paškovou.
Uložení matričních knih a sbírek listin
Matriční knihy a sbírky listin jsou uloženy v kovových, uzamykatelných skříních, v místnosti vedle
kanceláře matriky. Sbírky listin za rok 2016 byly předány MěÚ Kravaře ve stanoveném termínu.
Matriční tiskopisy (uložení, evidence, likvidace)
Nakládání s matričními tiskopisy, vedení jejich evidence a likvidace poškozených a
znehodnocených tiskopisů upravuje Směrnice Ministerstva vnitra, č. j. MV - 151468/VS-2014,
jednotnému vedení evidence tiskopisů a na úseku matrik a státního občanství.
K převzatým a použitým matričním tiskopisům je veden přehled samostatně pro každý druh
matričního tiskopisu, evidence je vedena v listinné podobě i pomocí výpočetní techniky.
Likvidace poškozených a znehodnocených matričních tiskopisů je prováděna jednou ročně.
Kontrola zápisů v matričních knihách
a) Narození
- v kontrolovaném období nebyl proveden žádný zápis o narození.
b) Manželství
- v kontrolovaném období bylo provedeno celkem 13 zápisů o uzavření manželství.
- poř. č. 4 – rozpor u příjmení matky ženy v knize Kocianová, v příloze Kociánová.
- poř. č. 8, rodné číslo svědka je správně xxxxxx/xxxx. Vše opraveno na místě.
- všechny kontrolované zápisy jsou zapsány v souladu se zákonem o matrikách a vyhláškou
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- sbírka listin obsahuje kopii vystaveného oddacího listu a výtisk počítačového záznamu.
c) Úmrtí
- ke dni kontroly zapsáno celkem 12 zápisů o úmrtí (z toho 10 v roce 2017 a 2 v roce 2016).
- kontrolované zápisy jsou zapsány v souladu se zákonem o matrikách a vyhláškou.
- sbírka listin obsahuje kopii vystaveného matričního dokladu a podle ust. § 89 zákona o matrikách
také výtisk počítačového záznamu.
- rejstřík je veden na konci svazku matričních knih a je dopsán.
d) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
- za kontrolované období bylo přijato 12 prohlášení o určení otcovství (v roce 2017 bylo 10
prohlášení a 2 ještě v roce 2016),
- osobní stav matky je kontrolován dle občanského průkazu, případně z agendového informačního
systému evidence obyvatel.
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e) Dodatečné záznamy
- listinné materiály zasílané Městskému úřadu v Kravařích vždy jednou měsíčně k založení do sbírky
listin obsahují náležitosti v ust. § 8 zákona o matrikách a § 27 vyhlášky,
- namátkovou kontrolou dodatečného zápisu do knihy manželství, sv. 1, roč. 2004, str. 51, poř. č.
14 nebylo zjištěno pochybení.
Druhopisy matričních dokladů
Ke dni kontroly bylo vystaveno 8 druhopisů matričních dokladů, všechny v roce 2017. Nahlédnutí
do matriční knihy nebylo požadováno. Matriční doklady jsou vydávány na základě podané žádosti a
je sledován okruh oprávněných osob.
Doslovné výpisy z matričních knih
Ke dni kontroly nebyl požadavek.
Nahlížení do sbírek listin a vydávání potvrzení z nich
Ke dni kontroly nebyl realizován požadavek o nahlédnutí do sbírek listin a nebylo vyžádáno vydání
potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke
vstupu do registrovaného partnerství
Ke dni kontroly nebyl požadavek na vydání vysvědčení (obou).
Zápisy do zvláštní matriky v Brně
Ke dni kontroly byly podány 2 žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně.
Osvědčení k církevním sňatkům
Ke dni kontroly bylo na žádost snoubenců vystaveno 6 osvědčení o splnění požadavků stanovených
zákonem pro uzavření platného manželství.
Uzavření manželství na jiném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce
V kontrolovaném období byly podány 2 žádosti o uzavření manželství na jiném vhodném místě.
Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství
Na matrice je založen seznam oprávněných osob k přijetí prohlášení o uzavření manželství.
Snoubencům je seznam k dispozici k nahlédnutí.
Jméno a příjmení
a) Prohlášení o přijetí druhého jména
- ke dni kontroly nebylo učiněno prohlášení uvedeného typu.
b) Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
- v kontrolovaném období nebyla podána žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.
c) Prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich
- prohlášení uvedeného typu nebylo ke dni kontroly učiněno.
d) Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství)
- bylo přijato 1 oznámení.
e) Prohlášení o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny
- ke dni kontroly nebylo učiněno.
f) Prohlášení o užívání jména nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje právo a tradice
jiného členského státu Evropské unie.
- prohlášení tohoto typu nebylo ke dni kontroly učiněno.
g) Prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě
- ke dni kontroly nebylo učiněno žádné prohlášení uvedeného typu.
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Rekapitulace, závěr
Kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné závady, které by měly za následek nezákonné
rozhodování.
Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 19 zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad neukládá obecnímu úřadu žádná opatření k nápravě.
Zpracovala: Janetta Gratzová
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6. Další údaje o obci
6.1.

Informace o obci pro veřejnost

V roce 2017 vydala obec Bolatice 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce).
Zpravodaj byl vydáván jako barevný, v některých vydáních byla obsažena i příloha (smlouvy na
odpady, smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod). Zpravodaj obdrželi občané obce
zdarma, vždy 1 ks výtisku pro rodinný dům a 1 ks výtisku pro byt v bytovém domě.
Tento zpravodaj je dostupný i v elektronické podobě, a to na internetových stránkách obce
http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/bolaticky-zpravodaj/.
S činností obce byli občané seznamováni také prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsních skříní
obce či internetové televize www.hlucinsko.tv.
O životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšly články v regionálních novinách (Region Opavsko,
Mladá fronta Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5+2 Opavsko), řada informací o obci byla
prezentována v Českém rozhlasu Ostrava i jiných regionálních rádiích, seniorky v září vystoupily
v TV NOE, kde hovořily o tradicích, zvycích a Dožínkách.
Během roku se v obci uskutečnilo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění
v obci a na kterých se občané mohli vyjádřit k projednávaným tématům a také zde mohli sdělit své
problémy (viz bod 6.3.).
Velice úspěšně jsou veřejností vnímány kulturní a společenské akce, které pořádá obec či spolky a
organizace. Jedná se především o Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění máje,
Country festival, Dožínky, Barevný večer atd. Velký zájem byl o Podzimní školu (nejen) pro seniory.
Obec prezentovaly spolky a organizace (mezi nejvýznamnější patří mužský taneční soubor Bobři,
aktivní seniorky, hasiči a další), ale reprezentovali ji i úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, sportovci
věnující se voltiži či atletice atd.) a další (v různých televizních soutěžích).

6.2.

Účast obce v soutěžích a průzkumech

Obec Bolatice se v roce 2017 nezúčastnila žádné soutěže srovnávání kvality života apod., přesto si
dokázala obec zachovat svůj pozitivní obraz jak z pohledu místních občanů, tak i z pohledu
okolních obcí, cizích občanů a návštěvníků naší obce.
Místní knihovna byla nominována na knihovnu roku (v základní kategorii).

6.3.

Akce s veřejností

16. 1. 2017

Projednání možných úprav areálu bývalé skládky v Borové (OÚ Bolatice)

23. 1. 2017

Setkání s představiteli spolků a organizací (OÚ Bolatice)

13. 3. 2017

Setkání s občany ul. Družstevní k problematice řešení dopravního značení a
zeleně (OÚ Bolatice)

20. 4. 2017

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

10. 5. 2017

Veřejné fórum obce Bolatice (KD Bolatice)

13. 6. 2017

Setkání s občany místní části Borová (Borová)

21. 9. 2017

Evropský týden mobility (areál ZŠ a MŠ Bolatice)

10. 10. 2017

Dny zdraví v Bolaticích (KD Bolatice)

15. 10. 2017

Pochod za zdravím (Naučná stezka)
Zpracovali: Ing. Radim Herudek
Mgr. Jana Štěpáníková
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6.4.

Spolupráce obce s dalšími subjekty

6.4.1. Spolupráce s podnikateli
Obec Bolatice umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce,
popř. si objednávala ubytování či stravování pro návštěvy obce v zařízeních místních podnikatelů.
K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně prezentace na webových stránkách
obce.
Místní podnikatelé podporovali akce i činnost nejen obce Bolatice, ale i spolků a organizací.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2017 patřily firmy: CONROP, s.r.o., Lanex
a.s., Ing. Daniel Kozel – DK1, ISOTRA a.s., Zahradnictví Mazalovi, PETROMETAL, s.r.o. a další.

6.4.2. Spolupráce se spolky a organizacemi
Činnost v obci vyvíjely také spolky a organizace, z nichž mnohé se výrazně podílely na rozvoji obce i
na tvorbě kulturně-společenského života.
V Bolaticích působí oficiální i neoficiální spolky a organizace. Chovatelé služebních psů jsou
zapojeni v kynologickém klubu na Albertovci. Fungují i skupinky sportovců, které nemají oficiální
statut, jako např. fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, stejně tak nohejbalisté.
V obci je i řada hudebníků, kteří jsou členy jak v místních, tak i v okolních skupinách. Členové
spolků a organizací pečovali nejen o pronajatý majetek obce, ale pomáhali obci při různých
brigádách a akcích pořádaných OÚ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burianky (dětský folklorní soubor)
Caramba! Team
Českomoravský
svaz
chovatelů
poštovních holubů
Český svaz chovatelů včel
Český zahrádkářský svaz
Dětská organizace KONDOR
Energy sports team Bolatice
Fitness centrum MATES GYM
Fitness studio „JUMI“
Florbalový klub
Fotbalový klub Bolatice
Fotbalisté Opavsko (dříve narození)
Futsalový klub Shooters Bolatice
Hokejový klub
Klub českých turistů
Klub seniorů

La Via Montante
Letečtí modeláři LMK Bolatice
Myslivecká společnost Křeménky
Rodinné centrum Ježeček
Rodinné centrum Myška
Římskokatolická farnost Bolatice
Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
Sbor dobrovolných hasičů Borová
Slezsko-německý spolek Bolatice
Slezský areoklub Zábřeh
Sportovní club Bolatice
Stolní tenisté
Šachový klub
Taneční skupina Bobři
Volejbalový klub
Voltižní klub Albertovec
Základní umělecká škola Bolatice

Burianky
- dětský folklorní soubor má 17 dětí a 3 dospělé
- na svých vystoupeních se snaží seznámit dnešní generaci se zvyky, písněmi a tanci svých předků
- soubor vystoupil v roce 2017 nejen na akcích obce Bolatice (Kácení máje na Borové, posezení
borovských seniorů, Vánoční trhy, Koledy na skanzenu), ale i v okolních vesnicích a městech
(Kravaře, Opava)
- soubor se reprezentoval na soutěžní přehlídce dětských folklorních souborů Opavského a
Těšínského Slezska na akci Vítání jara v opavském divadle, kde patřil mezi nejlépe hodnocené
soubory
Caramba! Team
- sportovní tým se základnou v Bolaticích, sdružuje členy v počtu 15 v rámci opavského regionu
- věnují se běhu a jízdě na horských kolech
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Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
- má 11 členů
- účastní se národních i mezinárodních soutěží
- závodní sezona holubů se skládala z 19 závodů, sezona trvá od 22. 4. do 30. 7.
- u příležitosti Dožínek v Bolaticích vypouštěli holuby
- členové se zúčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holubi pánů Floriána a Tomíčka a pana
Rudolfa Dudy obsadili 2. místa
Český svaz chovatelů včel
- sdružuje včelaře ze tří obcí (Bolatice, Dolní Benešov a Chuchelná) a po jednom včelaři z obce
Bohuslavice, Darkovičky, Kozmice, Háj ve Slezsku a města Opavy
- celkem má 36 členů, přímo z Bolatic a Borové je 15 členů
- vlastní 394 včelstev
- výnos medu byl 6 116 kg
- účastnili se akcí OÚ Bolatice (Den Země, Dožínky - do průvodu se zapojili krásným alegorickým
včelím vozem, Dny zdraví)
- díky dotacím z OÚ Bolatice, Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili volně spářené matky
z vyšších chovů a 3 přenosné a 1 stabilní parní vyvíječ k vytavení vosku ze starých souší
Český zahrádkářský svaz
- své sídlo má na ulici Svobody - moštárna, má 60 členů
- zapojují se do dožínkového průvodu
- pro veřejnost zajišťovali prodej agrohumu, na podzim moštovali zájemcům ovoce
- pravidelně informovali občany v Bolatickém zpravodaji o nových odrůdách ovoce a zeleniny a jak
se starat o zahrádku
- aktivně se zúčastnili Dne Země ošetřením stromů na Náplatkách, k Vyhlídce a ke Křeménkám
- během celého roku se starají o údržbu moštárny a jejího okolí
Dětská organizace KONDOR
- sídlí v budově Turistické základny (bývalá stará škola) v Bolaticích
- má dva oddíly (Orion, Arakis) a Klub přátel skupiny Vesmír, ve kterých je celkem 79 členů
- oddíl Orion
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, 1x měsíčně víkendová akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- aktivity o jarních a letních prázdninách
- XXVII. výroční oheň oddílu
- byl organizátorem Sletu dětí organizace Kondor v Bolaticích
- oddíl Arakis
- volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelné sobotní schůzky, občasné víkendové akce
- větší akce - letní stanový tábor (60 dětí) v Klokočůvku
- aktivity o jarních a letních prázdninách
- Klub přátel skupiny Vesmír
- pomoc s organizací táborů
- pomoc s organizováním obecních akcí (Den strašidel, Den Země atd.)
- příležitostná pomoc dle potřeb jednotlivých oddílů
Energy sports team Bolatice
- založeno 3. 7. 2017 za účelem sdružení osob se zájem o běh, cyklistiku a turistiku
- aktuálně 15 aktivních členů
- spolek pořádá 2x ročně o prodlouženém víkendu běžecký kemp pro veřejnost (určeno pro děti i
dospělé, pomalé i rychlé)
- v Bolaticích a okolí organizují pravidelné běžecké tréninky pro veřejnost
- členové se pravidelně účastní domácích i zahraničních závodů, kde jsou vidět jejich úspěchy
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Fitness centrum MATES GYM
- hlavním důvodem provozu je motivace mladých lidí ke sportu a zdravému stylu
- má 60 registrovaných členů; neregistrovaných členů je zhruba 120, a to i z okolních vesnic
- tradičně pořádá soutěž v Bench pressu, které se zúčastňují jak členové a klienti MATES GYMU, tak
i spřátelených klubů; výtěžek této akce je poukazován domovu Klokánek v Dolním Benešově
Fitness studio „JUMI“
- nabízí možnost zacvičit si v příjemném prostředí i pod dohledem trenéra
- motivuje ke zdravému životnímu stylu
- nabízí poradenství při stravování, formování postavy a tréninkového programu
Florbal Bolatice, z. s.
- již několik let (cca 6) se aktivně věnují sportovní činnosti hlavně v oblasti florbalu
- jednou týdně trénují hru v hale
- zúčastňují se amatérských turnajů (Ostrava, Hlučínská štěrkovna, Štěpánkovice)
- pro své členy a florbalové nadšence pořádá 2x do roka soustředění a věnuje se vzdělávání svých
hráčů i tréninku dětí
Fotbalisté Opavsko
- sdružuje muže dříve narozené
- hrají přátelská utkání např. s fotbalisty družebních obcí
Fotbalový klub Bolatice
- organizace s největší členskou základnou, má 535 členů (počet je tvořen všemi členy z řad
aktivních hráčů, funkcionářů, příznivců a především bývalých fotbalistů, kteří tvoří největší díl
členské základny)
- v soutěžním ročníku 2016/2017 bylo toto umístění: muži „A“ 3. místo v 1.A třídě, muži „B“
4. místo v okresní soutěži, dorost 2. místo v okresním přeboru, starší žáci 3. místo v okresním
přeboru, u přípravek se výsledky nezapočítávají do tabulek
- po podzimní části soutěžního ročník 2017/2018 ve stejných soutěžích jsou muži „A“ 10., muži „B“
1., dorost 1., starší žáci 1., přípravky hrají utkání nezapočítávané do soutěžních tabulek
- pro veřejnost uspořádali fotbalisté Sportovní ples
- obci Bolatice zapůjčuje pro pořádání obecních akcí stoly a lavice (Dožínky, různé slavnosti), s obcí
spolupracuje při Dni Země, Kácení máje, Dožínkách a Dnu strašidel
- v areálu hřiště jsou pořádány tréninkové kempy výběrů OFS Opava a letní fotbalový kemp pro
nejmenší a další akce, ať už soukromé, nebo obecní
- spolupracuje i s ostatními spolky a organizacemi z Bolatic: se ZŠ a MŠ při pořádání Cesty za
pohádkou, s SDH Bolatice při pořádání Hasičské slavnosti, se Sportovním clubem Bolatice při
Bolatické třicítce, s Volejbalovým klubem při organizaci turnajů
- je navázána aktivní spolupráce s fotbalovými kluby z družebních vesnic (Dolany, Linum)
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem areálu hřiště FK a jeho okolí
Futsalový klub Shooters Bolatice
- má 20 aktivních členů
- tým A obsadil v krajském přeboru 6. místo (z 9 soutěžních týmů)
- tým B obsadil v Okresní soutěži II. třídy 15. místo (z 16 soutěžních týmů)
- členové týmu se v dubnu každoročně aktivně účastní Dne Země
- uspořádali tradiční turnaje - letní 15. 7. ha hřišti FK a zimní 16. 12. ve sportovní hale, zejména pro
občany Bolatic a Borové
Hokejový klub
- HC Bolatice je skupina amatérských hokejistů, která hraje každoročně amatérskou hokejovou ligu
(AHL) v Buly Aréně Kravaře
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- 14. ročníku se zúčastnilo 23 týmů, HC Bolatice skončil na 9. místě (oproti předchozímu ročníku šlo
o zlepšení o 10 míst)
- členskou základnu tvoří 16 hráčů
- aktivně se zapojili do kampaně ke Dni Země vysazením stromořadí švestek mezi Náplatkami a
lesoparkem směrem k Borové a vyčistili lesopark od polámaných větví
Klub českých turistů
- má 43 členů
- v dubnu uspořádali tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), které se zúčastnilo 180 běžců a
550 chodců
- aktivně se zapojili do Dne Země
- pravidelně organizují turistické zájezdy nejen pro své členy, ale i pro občany z Bolatic, kteří nejsou
členy KČT
Klub seniorů
- má více jak 70 členů
- schází se poslední úterý v měsíci v sále kulturního domu
- vystupovali na mnoha akcích obce i regionu - Vítání občánků, Stavění máje, společný Den dětí a
seniorů, Dožínky, Krmášová zábava, Koledy na skanzenu atd.
- uspořádali Retro kloboukový bál pro zadané i nezadané seniory naší obce a Krmášovou zábavu
- pořádají zájezdy pro seniory za finanční podpory obce
- během roku organizují pravidelná setkání se seniory na různá témata
- pravidelně se zapojují do úklidu skanzenu
La Via Montante
- v překladu znamená „za radostný, povznášející křesťanský život“
- má 20 členek, které se schází 1x za měsíc na faře
- společenství je otevřeno pro všechny seniory, nemocné, handicapované, osamělé, pro ty, kteří
jsou ochotni nabídnout pomoc druhému ve chvíli, kdy ji potřebuje, pro ty, kteří chtějí a dovedou
rozdávat radost, moudrost a třeba se podělit i o vlastní zkušenosti
- členky pletou obvazy pro malomocné, které se zasílají ve spolupráci s Charitou Opava např. do
Tanzánie, Ugandy a Indie
Letečtí modeláři - LMK Bolatice
- mají 14 členů (1 do 18 let, 3 do 30 let, 10 nad 30 let)
- zúčastnili se těchto akcí:
- letecký den AK Zábřeh
- předvedení modelů letadel a vrtulníků
- Krížna, Slovensko
- třetí ročník setkání se slovenskými kolegy v krásném prostředí Velké Fatry, 25 účastníků
- RETROKLÁNÍ, Rokytnice nad Rokytnou
- 6. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů s mezinárodní účastí
- hlavní pořadatel LMK Bolatice, největší akce LMK - evropského rozsahu
- celkem 14 účastníků (CZ, DE, SK, AT)
- Donovalské průlety, Slovensko
- 16. ročník setkání příznivců svahového létání
- Podzimní Raná, ČR
- setkání příznivců historických modelů větroňů s mezinárodní účastí
- neoficiální uzavření sezony
Myslivecká společnost Křeménky
- má 30 členů, kteří mají své sídlo v hájence Křeménky
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- členové pečují o svou honitbu, velmi výrazně přispívají ke zkrášlování krajiny výsadbou lesíků,
remízek, alejí na polních cestách, provádějí údržbu všech těchto výsadeb, aktivně se zapojili do
Dne Země
- pro veřejnost uspořádali Mysliveckou slavnost a Myslivecké odpoledne pro děti
- rovněž se zapojili do Dožínek svou účastí v průvodu, vystřelením čestné salvy a přípravou
občerstvení
- připravili informační stánek na téma myslivosti na trase Pochodu za zdravím
- na akce pořádané obcí a ostatními složkami obce půjčují stoly a lavice, pronajímají také areály
chat jak v Křeménkách, tak i v pískovně
- provádí osvětu v rámci ochrany přírody a myslivosti a myslivecké kynologie, např. v rámci
Mysliveckého odpoledne pro děti nebo ukázky sokolnictví během Myslivecké slavnosti
- propagovali obec Bolatice v rámci kynologických akcí, které se konaly na chatě Křeménky
- členové se starají o chaty, které poskytují příjemné zázemí během rodinných výletů, na chatě
Křeménky jsou pro veřejnost k vidění výběhy se zvěří
Rodinné centrum Ježeček
- sídlí na ul. Polní
- primárně je zaměřeno na děti do 8 let věku
- nabízí volnou hernu pro maminky s dětmi, v letním období zdarma dětské hřiště s prolézačkami a
pohádkovým domečkem
- pořádají akce pro děti (Cvičení maminek s dětmi ve spolupráci s RC Myška; výuka angličtiny
metodou Helen Doron; výtvarný kroužek Šikulka; zvykací pobyty pro děti, které ještě
nenavštěvují mateřskou školu)
- dospělí mohli využít nabídku výuky angličtiny Callanovou metodou nebo masáže
- rodinné centrum Ježeček ukončilo svou činnost k 30. 6. 2017
Rodinné centrum Myška
- cílovou sociální skupinou jsou rodiny s dětmi, malé děti a děti do 15 let
- nabízí cvičení pro maminky s dětmi
- hodiny probíhají v budově koupaliště Bolatice
Římskokatolická farnost Bolatice
- největší neoficiální organizace obce (ke katolické víře se hlásí přes 75 % občanů)
- při farnosti funguje schola pod vedením p. Patrika Vehovského; chrámový sbor, který vede p.
Patrik Vehovský; senioři se schází jednou měsíčně ve svém uskupení La Via Montante (viz výše);
existuje i společenství maminek
- při mších se střídají čtyři varhaníci
- o činnosti farnosti byli věřící informováni ve farním časopise Studánka
- farníci se pravidelně starají o úklid kostela, kapliček a jejich okolí
- v roce 2017 proběhla první část opravy stropních fresek
Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
- má 147 členů, z toho 19 žen a 28 dětí
- starostkou sboru se od prosince 2017 stala paní Andrea Pytlíková
- je poloprofesionální jednotkou požární ochrany II – drží 24-hodinovou pohotovost a je vždy
připravena pomoci při požárech, povodních, větrných polomech a jiných událostech
- muži obsadili v Moravskoslezském poháru 5. místo, ženy obsadily 4. místo
- v roce 2017 zasahovali u 14 technických havárií, 10 požárů a 1 dopravní nehodě
- členové SDH pomáhali obci při pořádání Obecního plesu jako požární hlídka, při Rozloučení
s masopustem, Cestě za pohádkou, Dožínkách a Dni strašidel
- členové SDH Bolatice odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky a hasičské
zbrojnice, kontrolovali hydranty, čistili kanalizační vpustě, aktivně se zapojili do Dne Země
úklidem přírody
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- součástí SDH je i soubor Hasičské hudby
- pro své mladé hasiče uspořádali příměstský tábor
- mají i družstvo mladých hasičů, které se účastnilo různých akcí, ale zejména trénovali a soutěžili
Sbor dobrovolných hasičů Borová
- nejaktivnější organizace na Borové
- žákovské družstvo obsadilo ve hře Plamen v krajském kole 2. místo
- SDH zapůjčilo obci stoly a lavice pro pořádání Dožínek, do Dožínek se také zapojili účastí
v průvodu
- členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, Hasičské zbrojnice v Borové i
sportovního areálu
- podíleli se na výměně všech tří vrat garáží zbrojnice, proběhla rekonstrukce plochy před zbrojnicí
- pro mladší žáky uspořádali dva výlety - jeden do cirkusu a druhý do planetária a hasičského
muzea
- aktivně se zapojili do Dne Země úklidem sportovního areálu a jeho okolí, spolupracovali při
různých obecních akcích
- pro veřejnost uspořádali tradiční Hasičský ples, dětskou hasičskou soutěž a předvánoční zabijačku
Slezsko-německý spolek Bolatice
- má 73 členů
- spolek je aktivní, nejvíce se o to zasloužili členové smíšeného pěveckého sboru
- oslavili 25. výročí založení spolku
- prioritou je udržet tradice Hlučínska a německý jazyk, k tomu využívají v recitacích a písních zdejší
spisovatele (A. Scholtis, J. von Eichendorff a další)
- členové se schází pravidelně 1x měsíčně v upravených sklepních prostorách kulturního domu na
ul. Svobody
- tradičně se zapojují do dožínkového průvodu
- pro veřejnost uspořádali Den matek a Vánoční setkání, kde vystoupili se svým pěveckým sborem
- členové se mohou přihlásit na lázeňskou léčbu nebo využít ambulantní rehabilitaci
Slezský areoklub Zábřeh
- hlavním posláním je provozování a rozvoj leteckých sportů
- jedná se zejména o motorové sportovní - soukromé létání, létání na bezmotorových letadlech kluzácích a parašutismus
Sportovní club Bolatice
- má 11 aktivních členů
- stěžejní akcí klubu je organizace závodu horských kol „Bolatická 30“, kterého se zúčastnilo téměř
700 cyklistů v hlavním závodě, součástí byl i přidružený závod pro děti
- závodu „Bolatická 30“ se také zúčastnil Jaroslav Kulhavý (olympijský vítěz, mnohonásobný mistr
republiky a Evropy, mistr světa)
- organizují i řadu menších sportovních akcí
- členové se aktivně zapojují do dění v obci, pomáhali s úklidem při Dni Země, u příležitosti Dne bez
aut uspořádali veřejnou vyjížďku
Stolní tenis
- má 23 členů v 5 družstvech - Bolatice „A“ (divize), Bolatice „B“ (krajská soutěž II. třídy), Bolatice
„C“ (okresní přebor I. třídy), Bolatice „D“ (okresní přebor II. třídy) a Bolatice žáci (okresní přebor
žáků II. třídy)
- družstvo Bolatice „A“ postoupilo do 3. ligy
- pro hráče pořádali různé turnaje za podpory RKL Opava
- byl uspořádán vánoční turnaj rodičů a dětí
- v červenci byla dokončena rekonstrukce herny stolního tenisu
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Šachový klub – ŠK 1935 Bolatice
- oddíl má 25 členů, z toho 8 členů aktivních (1 aktivní mládežník), 20 žáků neregistrovaných
(navštěvují kroužek ve škole)
- tréninky jsou skoro každý pátek v pohostinství Pod Kostelem, klubovna na OÚ slouží pro turnaje
mistrovských zápasů
- v ZŠ Bolatice byl uspořádán velikonoční a vánoční šachový turnaj (s účastí okolo 20 žáků)
- starší šachisté hráli v roce 2016/2017 Okresní soutěž, ve které obsadili 2. místo
- žáci startovali v mládežnických turnajích - 4 turnaje Okresního přeboru (obsadili 1., 2. a 3. místo
v jednotlivých turnajích, celkově 2. místo obsadil Štěpán Elbl)
- aktivně se zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách
Taneční skupina Bobři
- mužská taneční skupina
- vystupují na různých obecních akcích i na akcích v okolí
Volejbalový klub
- má své zázemí na hřišti vedle FK, je tvořen 2 smíšenými skupinami o celkovém počtu cca 30
aktivních členů
- hráči byli zapojeni do soutěže Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, kde svou účastí
v 15. ročníku 2016 - 2017 skončili ve 3. lize na konečném 6. místě ze 17 přihlášených týmů
- aktivně se zapojili do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody
Voltiž Albertovec
- voltiž je cvičení na živém koni
- družstvo má cca 30 cvičících členů, 4 koně a 2 cvičitele
- věk cvičenců se pohybuje od 6 do 21 let
- účastní se řady voltižních závodů, a to jak v ČR, tak v zahraničí
- v roce 2017 se stali mistry ČR
Základní umělecká škola Bolatice
- je pobočkou Základní umělecké školy v Kravařích, docházelo zde 60 žáků
- výuka probíhá v prostorách ZŠ Bolatice
- vyučuje se zde výuka hry na klavír, kytaru, zobcovou flétnu, keyboard a akordeon
Na základě podkladů jednotlivých spolků a organizací zpracovala
Mgr. Jana Štěpáníková

6.5.

Projekty obce Bolatice

V roce 2017 obec připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace.
Visegrad Funds
- Setkání mládeže 2017 (žádosti nebylo vyhověno)
Moravskoslezský kraj
- Podzimní škola seniorů Bolatice (obec získala dotaci 68 tis. Kč.)
- Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (žádosti nebylo vyhověno)
Ministerstvo životního prostředí ČR
- Projekt květnatých luk v k. ú. Bolatice (obec získala dotaci 58 tis. Kč.)
Zpracoval: Ing. Radim Herudek
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6.6. Činnost Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p. o.
Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ je základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně odloučeného pracoviště v Borové. ZŠ Bolatice byla zřízena jako samostatná příspěvková
organizace ke dni 1. 1. 1994 včetně školní družiny, která se stala součástí organizace.
K připojení dalších školských subjektů (MŠ, ŠJ) k právnímu subjektu ZŠ došlo k 1. 7. 2001.
ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 417 žáků v 19 třídách, MŠ navštěvovalo 168
dětí v 7 odděleních, do školní družiny bylo zapsáno 125 žáků v 5 odděleních a školní jídelna
vyvařovala cca 500 obědů denně pro žáky základní školy, mateřské školy, zaměstnance zařízení i
cizí strávníky.
35 žáků splnilo povinnou školní docházku. K dalšímu studiu bylo přijato: na gymnázium 10 žáků, na
střední odborné školy 15 žáků, na uměleckou školu 1 žákyně, na 4-leté obory s maturitou byl přijat
1 žák a na 3-leté učební obory nastoupilo 7 žáků.
Péče o žáky se specifickými poruchami učení je zajištěna dyslektickými asistenty a asistenty
pedagoga. V letošním školním roce bylo evidováno 36 integrovaných žáků. Ve spolupráci s třídními
učiteli a zákonnými zástupci bylo v tomto školním roce v rámci zajištění péče o žáky s výchovnými a
výukovými problémy vyšetřeno v pedagogicko-psychologických poradnách celkem 16 žáků.
Nedílnou součástí práce všech pedagogů je výchovné působení na žáky a zajištění preventivních
opatření. Vážným problémem jsou vztahy mezi žáky ve třídách. Žáci 9. ročníku byli seznámeni
s problematikou trestního a přestupkového práva besedou s příslušníkem Městské policie z Kravař.
Lepších výsledků je však možno docílit důsledností ve výchově žáků nejen ve škole, ale hlavně
výchovou v rodině.

Základní škola (ZŠ)
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro
všechny. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy a celé znění programu je pro
veřejnost zpřístupněno na internetových stránkách a v kanceláři školy.
Ve škole pracovalo 33 pedagogických pracovníků.
Na ZŠ byly ve školním roce 2016/2017 realizovány tyto projekty a akce:
- 022 šablony I. Bolatice
- Žákovská výměna
- Sběr starého papíru
- Recyklohraní
- Den zdraví
- Ovoce do škol
- Mistrovství Hlučínska ve florbalu
- Kdo kompostuje, nezlobí
- Týden mobility
- účast v televizní soutěži Bludiště
Dalšími aktivitami pro žáky byl např. lyžařsko-snowboardový kurz, kurz plavání, beseda o Japonsku,
setkání generací, charitativní a duchovní činnost, různé besídky pro rodiče, oslavy Dne dětí apod.
Výsledky soutěží a olympiád pro žáky
Žáci se zúčastnili i soutěží v okresních kolech, ve kterých dosáhli velmi pěkných výsledků. Zapojili se
do těchto soutěží:
Olympiáda z dějepisu
Matematická soutěž KLOKAN
Olympiáda z jazyka českého
Matematická olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu
Zahrádkářská soutěž
Biologická olympiáda
Šachový turnaj
Olympiáda z jazyka anglického
Eurorebus
Recitační soutěž
Pythagoriáda
Dopravní soutěž
Bridge Builder Game
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Mateřská škola (MŠ)
V letošním školním roce bylo zapsáno a nastoupilo do mateřské školy 160 dětí (23 dětí v MŠ
Borová), do ZŠ odešlo 45 dětí, 12 dětí má odloženou školní docházku. Ve všech třídách jsou děti
rozděleny podle věku, pouze v MŠ Borová je třída smíšená. Dvě děti byly vedeny jako integrované
a byl pro ně vypracován individuálně vzdělávací plán. Učitelky spolupracovaly s rodiči a SPC pro
vady řeči v Opavě.
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek. O úklid
a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání je uspořádán do 5 integrovaných bloků, ze
kterých vychází učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích programů (TVP).

Školní družina (ŠD)
Součástí školského výchovně-vzdělávacího systému je školní družina, která zabezpečuje žákům
náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či
do jiných zájmových aktivit. Program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi
plánovaly a realizovaly takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci
naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd.
Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno ve školní družině v Bolaticích 125 dětí v 5 odděleních.
Ve ŠD se děti učily mimo jiné odpočívat a relaxovat, rozvíjely své zájmové dovednosti a schopnosti.

Školní jídelna (ŠJ)
Školní jídelna zajišťuje v hlavní činnosti celodenní stravování dětí MŠ, stravování žáků ZŠ a
zaměstnanců organizace. V doplňkové činnosti zajišťuje vyvařování obědů pro veřejnost (senioři,
zaměstnanci OÚ). Prostřednictvím školní jídelny je rovněž zajištěn pitný režim pro děti, které
navštěvují školní družinu, a pro děti mateřské školy při pobytu ve škole nebo na školní zahradě.
Pracovnice školní kuchyně se také podílely na zajišťování některých akcí školy nebo akcí
pořádaných obcí Bolatice (Dětský den, Den zdraví). Ze sponzorských darů jsou dětem připravovány
balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo Dni dětí.
Více informací o činnosti ZŠ a MŠ Bolatice naleznete na webu www.zsbolatice.cz v sekci
dokumenty.
Zpracoval: Mgr David Neuvald
ředitel ZŠ a MŠ Bolatice

6.7.

Úspěchy a ocenění bolatických občanů v roce 2017

Na začátku roku 2018 opět ocenila obec Bolatice mladé sportovce a družstva za jejich úspěchy a za
reprezentaci obce v roce 2017. Na Obecním plese dne 27. 1. 2018 a na Bále Hlučínska dne 3. 2.
2018 jim byl předán malý finanční dar.
Vít Baránek (fotbal)
- 2x startoval za repre U 15 proti Belgii, hráno v Belgii 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017
- zápasy proti AC Milan v Itálii, výhra 3 - 1 , ve Španělsku proti Alicante, výhra 1 - 0, v Rakousku
proti ST. PÖLTEN, výhra 2 - 0
- je v širší nominaci v repre U 16
Vojta Kolarčík (běh)
- 60 m – 6.81 s – 2. místo v tabulkách ČR – muži do 22 let
- 100 m – 10.56 s – 2. místo v tabulkách ČR – muži do 22 let
- 3. místo na mistrovství ČR do 22 let na 100 m
- člen reprezentačního družstva ČR
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- člen reprezentační štafety 4 x 100 m na mistrovství Evropy družstev mužů v Lille
- člen reprezentační štafety 4 x 100 m na mistrovství Evropy do 22 let v Bydhošti
- splnění limitu a účast na mistrovství Evropy do 22 let v běhu na 100 m
Hana Mrovcová (požární sport)
- 1. místo v okresním kole mladších dorostenek
- 2. místo v krajském kole mladších dorostenek
- 2. místo v krajském kole hry Plamen a 2. místo v okresní lize
Družstvo starších borovských hasičů
- 2. místo v krajském kole hry Plamen a 2. místo v okresní lize
TTC Bolatice (stolní tenis)
- postup družstva do 3. ligy
Kateřina Kocurová (voltiž)
- členka juniorského týmu ČR – 5. místo na Mistrovství světa v Rakousku 2017 a juniorská mistryně
České republiky za rok 2017
Nela Stříbná (voltiž)
- členka juniorského týmu ČR – 5. místo na Mistrovství světa v Rakousku 2017 a juniorská mistryně
České republiky za rok 2017
Lea Tlachová (voltiž)
- soutěžila v juniorské kategorii a při Juniorském mistrovství České republiky za rok 2017 obsadila
4. místo
Ema Tlachová (voltiž)
- soutěžila v dětské kategorii D a v přátelské soutěži týmů při Juniorském mistrovství ČR za rok
2017 obsadila 2. místo
Tereza Dudová (voltiž)
- soutěžila v juniorské kategorii a při Juniorském mistrovství ČR za rok 2017 obsadila 4. místo
Zpracovala: Janetta Gratzová
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1.

Hospodaření za rok 2017

OdPa Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1361
1381
1382
1383
1511
2460
4111
4112
4113
4116
4122
4216
1019
2143
2221
2310
2321
3113
3314
3341
3349
3392
3399
3412
3429
3511
3612
3613
3632
3639
3699
3722
3725
3729
4341
4351
4359
5311
5512
6171

Název

PŘÍJMY
Schválený
rozpočet

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právn. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a pod. her
Zrušený odvod z výherních hracích
přístr.
Daň z nemovitosti
Splátky půjček
Neinvest. přijaté transf. z všeob.
pokl. SR
Neinvestiční př. dotace ze SR
Neinvestiční transf. ze státních fondů
Ostatní neinv. transf. ze st. rozpočtů
Neinv. transf. od krajů
Ostatní inv. př. transf. ze SR
Ostatní zeměděl. a potrav. činnost
Cestovní ruch
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda - vodné
Odvádění a čištění odpadních vod stočné
Základní škola
Činnosti knihovnické
Místní rozhlas
Ost. záležitosti sděl. prostř. - zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost - koupaliště
Všeobecná ambul. péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Ost. zál. bydlení, kom. služeb a území
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a znešk. komun. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Soc. pomoc osobám v hm. nouzi - byty
Pečovatelská služba
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrov. část
Činnost místní správy
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Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2017

10 700 000,00
0,00
1 200 000,00
12 300 000,00
3 000 000,00
23 200 000,00
10 000,00
65 000,00
5 000,00
300 000,00
0,00
180 000,00

11 000 000,00
700 000,00
1 200 000,00
12 300 000,00
3 000 000,00
23 700 000,00
100 000,00
65 000,00
5 000,00
470 000,00
240 000,00
130 000,00

12 811 991,60
730 080,76
1 154 010,58
12 287 504,10
1 785 240,00
24 917 026,28
95 857,00
64 225,00
5 140,00
466 720,00
231 699,32
77 043,94

120 000,00
2 000 000,00
415 000,00

170 000,00
2 000 000,00
415 000,00

172 774,61
2 034 670,02
439 324,00

0,00
2 568 700,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
3 500 000,00

81 546,00
2 568 700,00
250 000,00
1 263 382,20
118 000,00
7 066 843,35
50 000,00
5 000,00
20 000,00
3 500 000,00

81 546,00
2 568 700,00
0,00
1 263 202,20
118 000,00
0,00
53 368,00
4 450,00
20 518,00
3 782 942,92

4 350 000,00
260 000,00
50 000,00
2 000,00
25 000,00
110 000,00
315 000,00
70 000,00
181 000,00
355 000,00
680 000,00
1 290 000,00
25 000,00
392 000,00
100 000,00
1 500 000,00
600 000,00
100 000,00
143 000,00
478 000,00
0,00
5 000,00
127 000,00
110 000,00

4 350 000,00
360 000,00
75 000,00
2 000,00
25 000,00
110 000,00
415 000,00
70 000,00
181 000,00
355 000,00
680 000,00
1 290 000,00
25 000,00
392 000,00
100 000,00
1 500 000,00
600 000,00
100 000,00
143 000,00
478 000,00
100 000,00
254 350,00
127 000,00
110 000,00

4 885 334,70
251 586,74
76 337,00
1 080,00
23 392,00
122 123,71
244 940,00
50 144,64
272 250,00
357 088,93
674 971,15
1 242 390,58
27 946,00
361 611,00
100 000,00
1 546 999,00
642 299,87
86 001,67
147 730,92
486 626,70
93 409,00
249 650,00
127 500,00
104 965,52

6310
6330

Obecné příjmy z fin. operací
Převody z rozpočtových účtů

Příjmy roku
Tř. 8

8123
8115
8115
8901

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Zůstatky BÚ fondů k 31.12. 2016
Zůstatky běžných účtů k 31.12. 2016
Operace z přenesené daň. povinnosti

Příjmy celkem

OdPa
1014
2143
2212
2219
2221
2292
2310
2321
2339
3113
3299
3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3511
3612
3613
3619
3631
3632
3639
3719
3722
3729
3745
4341
4351
4359
5311
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6330

Položka

30 000,00
200 000,00

35 000,00
230 000,00

34 792,62
3 180 235,00

71 306 700,00

82 525 821,55

80 557 441,08

0,00
600 000,00
14 600 000,00

4 100 000,00
600 000,00
16 855 186,35

544 766,78
822 160,43
16 633 025,92
384 810,24

86 506 700,00

104 081 007,90

98 942 204,45

VYDÁNÍ
Schválený
rozpočet

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

84

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31. 12. 2017

250 000,00
610 000,00
10 830 000,00

250 000,00
610 000,00
14 030 000,00

73 502,90
115 342,70
13 728 253,34

7 270 000,00
1 136 000,00
0,00
5 470 000,00
4 755 000,00
200 000,00
5 550 000,00
125 000,00
1 071 000,00
400 000,00
500 000,00
185 000,00

7 270 000,00
936 000,00
200 000,00
7 170 000,00
5 755 000,00
200 000,00
7 254 275,20
210 000,00
1 096 000,00
440 000,00
500 000,00
185 000,00

6 513 336,36
73 765,56
148 966,00
7 163 782,43
5 681 365,46
75 538,00
7 182 810,17
109 685,60
1 045 777,60
438 299,87
500 000,00
69 814,00

160 000,00
1 760 000,00
1 610 000,00
2 410 000,00
5 000,00
1 875 000,00
1 335 000,00
240 000,00
465 000,00
1 235 000,00
500 000,00
1 340 000,00
2 350 000,00
3 820 000,00
80 000,00
2 415 000,00
1 505 000,00
2 300 000,00

160 000,00
2 400 000,00
1 610 000,00
2 410 000,00
5 000,00
1 875 000,00
1 335 000,00
240 000,00
465 000,00
7 435 000,00
500 000,00
1 340 000,00
350 000,00
3 820 000,00
80 000,00
3 365 000,00
1 105 000,00
3 383 759,00

133 483,00
2 397 298,18
1 428 240,59
1 203 329,71
5 000,00
1 603 446,16
796 874,33
173 600,00
192 912,32
1 177 246,01
500 000,00
1 320 980,24
196 430,74
2 637 865,79
37 268,00
3 360 402,20
289 722,45
3 377 926,12

20 000,00

20 000,00

18 678,34

290 000,00
175 000,00
1 430 000,00
1 912 000,00
2 080 000,00
0,00
7 300 000,00
300 000,00
270 000,00
200 000,00

290 000,00
295 000,00
1 430 000,00
1 912 000,00
2 080 000,00
81 546,00
7 300 000,00
300 000,00
270 000,00
230 000,00

250 510,42
169 038,40
1 410 702,93
1 503 857,38
2 014 729,00
59 126,00
6 849 498,51
227 838,56
214 178,00
3 180 235,00

6399
6402
6409

Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti

4 550 000,00
5 000,00
213 700,00

Výdaje roku
Tř.8

8124
8124
8124
8115
8115
8115
8115
8115

4 550 000,00
5 000,00
3 328 427,70

1 237 380,03
2 879,00
191 887,60

82 502 700,00 100 077 007,90

81 082 805,00

Splátky kons. úvěru - Rekonstr. ZŠ
Splátky inv. FVE a další INV
Splátky úvěru refin. na INV u nádraží

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00

1 364 000,00
1 140 000,00
1 500 000,00

Splátky úvěrů v r. 2017 celkem

4 004 000,00

4 004 000,00

4 004 000,00

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

34 134,61
11 906 084,02
1 016 263,04
399 791,77
499 126,01

Zůstatky na účtech celkem

13 855 399,45

Výdaje 2017 + konečný stav

7.2.

86 506 700,00 104 081 007,90

Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Bolatice
Příjmy

Rozpočet

Skutečnost
291 182,45

Počáteční stav k 1. 1. 2017
170 000,00

228 235,00

Úroky na BÚ sociálního fondu

0,00

0,00

Splátky půjček

0,00

0,00

170 000,00

228 267,32

Rozpočet
44 000,00
14 000,00
34 000,00
32 000,00
36 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
170 000,00

Skutečnost
45 171,00
14 645,00
4 000,00
16 500,00
33 600,00
0,00
5 742,00
0,00
0,00
119 658,00

Příděl do fondu

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

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2017 činí 399 791,77 Kč.

7.3.

Fond rozvoje bydlení v roce 2017
Počáteční stav k 1. 1. 2017 FRB

530 977,98

Půjčky poskytnuté občanům – 8 zájemců

-500 000,00

Splátky půjček od občanů vč. úroků FRB

472 814,00

Bankovní popl. z účtu FRB a úroky placené

-4 665,97

Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2017 u České spořitelny, a. s. činí 499 126,01 Kč.
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98 942 204,45

7.4.

Pohledávky za odběrateli a správními poplatky

Pohledávky za odběrateli

Účet

Stav k 31. 12. 2017

Srážkové vody k 31. 12. 2017

311.0001

552 671,24

vyúčt. podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2017

311.0015

261 706,00

Vyúčt. vody občané 2017

311.0019

1 373 847,00

vyúčt. vody podnikatelům
vyúčt. vodného a stočného
občanům za rok 2017

Vyúčt. vody občané 2016

311.0018

9 753,00

dlužné vodné občané 2016

Vyúčt. vody občané 2015

311.0011

12 811,00

dlužné vodné občané 2015

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

20 085,63

dlužné vodné občané 2014

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

17 674,11

dlužné vodné občané 2013

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

5 310,00

dlužné vodné občané 2012

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

6 770,00

dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

7 211,00

dlužné vodné občané 2010

Komunální odpad občané

311.0020

9 120,00

dlužné komun. odpad občané

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

4 140,00

dlužné KO podnikatelé

Pohledávky za nájmy

311.0037

26 186,76

Pohledávky z vystavených faktur
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2017

311.0900

272 185,61

311.xxxx

nezaplac. nájmy k 31. 12. 2017
vyúčt. za poskytnuté služby
(inzerce, otop, energie a jiné
služby)

2 579 470,65 Kč

Pohledávky jiné

Účet

Za správními poplatky

Správní poplatky

315.0009

0,00

ze staveb. povolení

Poplatek ze psů

315.0024

0,00

místní popl. za pejsky

Pokuty KPP

315.0036

0,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2017

315.0091

0,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

0,00 Kč

Pohledávky evidované na účtech 311 za období 2010 - 2015 vykazují dluhy za občany, které jsou
řešeny právní cestou. Pohledávky evidované na účtech 311.0001, 311.0015, 311.0019 a 311.0900
jsou faktury vystavené se zdanitelným plněním ke dni 31. 12. 2017 a k datu vydání této výroční
zprávy jsou tyto pohledávky již ve snížené/splacené výši.

7.5.

Získané dotace a příspěvky v roce 2017

Název dotace
Dotace pro hasiče od Ministerstva vnitra
(150 000,-)
Dotace pro hasiče od MSK (50 000,-)
Dotace pro hasiče ze SR (65 348,-)
Dotace pro ZŠ – Rovný přístup ke kvalitnímu

Hodnota v Kč
265 348,00

1 004 275,20

předškolnímu, privátnímu a sekundárnímu vzděl.
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Skutečně čerpáno
265 348,00

1 004 275,20

Dotace pro ZŠ – Poskytnutí bezplatné stravy
dětem – z důvodu pominutí nároku čerpání –
vráceno

62 124,30

vráceno obratem

Dotace na Podzimní školu pro seniory

68 000,00

64 000,00

Dotace z projektu „Cestujeme s knihovnou“

10 000,00

10 000,00

Dotace projekt Květných luk

33 579,00

33 579,00

Dotace Volby do Parlamentu ČR
CELKEM přijaté dotace v roce 2017

81 546,00

59 126,33

1 524 872,50

1 436 328,53

7.6.

Dlouhodobé úvěry obce Bolatice

Účel

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2017

Začátek
úvěru

Splatnost

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

13 638 000,00

4 090 000,00

2011

2020

Refinancov. úvěr na INV
u nádraží ul. Severní KB, a.s.

7 386 270,35

1 386 270,35

2014

2018

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

3 409 694,80

2012

2020

Na rekonstrukci sběrny

4 100 000,00

544 766,78

2017

2020

Zůstatek závazků z dlouhodobých úvěrů celkem k 31. 12. 2017 činí 9 430 731,93 Kč.
Zpracovala: Renáta Řehořová
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8. Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Patnáctý rok činnosti Technických služeb, s.r.o. nezačal zrovna nejlépe. V úterý 10. 1., v den svých
62. narozenin, náhle zemřel dlouholetý pracovník firmy, pan Karel Michalík.
V průběhu roku ve společnosti pracovalo celkem 25 stálých pracovníků (včetně 2 THP), z toho 10
zaměstnanců v pohostinství. Přes Úřad práce v Kravařích bylo po dobu 7 měsíců ve firmě
zaměstnáno 5 občanů z naší obce. V průběhu letních měsíců se na pozici brigádníků vystřídalo
celkem 23 studentů (z toho 7 dívek), 7 dalších zastávalo jiné pozice.
Mezi největší zakázky patřila výstavba nového parkoviště s dětským hřištěm u kulturního domu a
pokračování ve stavbě chodníku a oplocení části areálu ZŠ na ul. Slunečná. Další prováděné práce
v roce 2017: výměna potrubí ve vodojemu + fasáda na celém objektu; úprava autobusového
nádraží; spojovací chodníky mezi obytnou a průmyslovou zónou; provedení drenáže u budovy
pohostinství; zhotovení nové kanalizační přípojky pro bytový dům u vlakového nádraží; kanalizace
a obrubníky na části ul. Nádražní; rekonstrukce chodníku na ul. Hlavní na Borové; vybudování nové
kanalizace na části ul. Mírová (k nově uvažovanému centru). Stejně jako v letech minulých mezi
pravidelné práce zaměstnanců společnosti patřila údržba zeleně v katastru obce (sekání, sběr a
odvoz trávy, stříhání stromů a keřů), úklidové práce (úklid komunikací a chodníků, vysypávání
odpadkových košů, úklid veřejných prostranství, úklid v kulturním domě a DPS atp.), zajištění
provozu vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod, drobné údržbářské práce v obecních
budovách, zajištění provozu kotelen a rozvoz obědů. V zimním období k těmto pracím přibylo i
odklízení sněhu a posyp komunikací a chodníků inertním materiálem.
Strojní a automobilové vybavení společnosti zůstalo na stejné úrovni jako v roce 2016. Jsou
spláceny celkem dva úvěry (kolový nakladač, konec úvěru 1. 8. 2019 a Ford Custom, konec úvěru
30. 11. 2021) a jeden leasing (Ford Tranzit – sklápěč, konec 20. 8. 2018).
Celkové výnosy firmy i s pohostinstvím za rok 2017 byly ve výši 22 427 477,- Kč (v roce 2016 17 254
906,- Kč). Výnosy TS činily 16 489 016,- Kč (v roce 2016 to bylo 12 234 456,- Kč), z čehož 15 498
994,- Kč, tj. 94 %, bylo fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 21 786 680,- Kč. Zisk firmy
v roce 2017 činil 640 797,- Kč.
V roce 2017 byla spotřeba pohonných hmot v hodnotě 294 102,-Kč,- (v roce 2016 – 264 877,- Kč),
zakoupily se ochranné pomůcky za 35 662,-Kč (2016 – 46 404,- Kč), leasingy činily za celý rok 2017
84 483,- Kč (2016 – 84 483,- Kč). Mzdové náklady byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve
výši 6 419 507,-Kč (rok 2016 – 6 054 349,- Kč).
Zpracoval: Pavel Koch
ředitel TS Bolatice
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9. Možná strategie vývoje obce
Strategický plán rozvoje obce Bolatice je významným programovým dokumentem, který vznikl ve
spolupráci s veřejností i odborníky v roce 2007 a formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich
dosažení až do roku 2022. Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce a svým dlouhodobým
zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení
na radnici.
Strategický plán je realizován v obci Bolatice prostřednictvím dvouletých Akčních plánů, do kterých
se plánují konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj života v obci v následujících dvou letech
s dostupnými a reálnými finančními zdroji na jejich realizaci. Na přípravu, průběh a hodnocení
dohlíží Komise pro realizaci strategického plánu.
Součástí strategického rozvoje obce v dalších letech by mohlo být vybudování centra sociálních
služeb (domov pro seniory, denní stacionář), zavedení senior taxi, dokončení realizace nového
centra obce, oprava zbývajících chodníků a cest a rovněž dořešení krizového řízení v obci.
V roce 2017 realizovala obec schválený Akční plán na léta 2016 - 2017, který vypracovala a
schválila Komise pro realizaci strategického plánu na veřejném projednání dne 14. 10. 2015.
Další informace o Strategickém plánu rozvoje obce i o Akčním plánu obce jsou uvedeny na
webových stránkách obce www.bolatice.cz.

Zpracovali: Ing. Radim Herudek
Mgr. Herbert Pavera
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10. Fotografie ze staveb v obci a kulturních akcí v roce 2017
VÝSTAVBA V OBCI 2017
Oprava místní komunikace - ulice Dolní

Oprava místní komunikace - ulice Příkopní

Oprava místní komunikace - ulice Dolní, plocha pod KD
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Oprava místní komunikace - ulice Hlavní

Oprava místní komunikace - ulice K Lesu

Oprava místní komunikace - ulice Padoly (dokončení 2017)

Oprava místní komunikace - ulice Souběžná
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HZ Borová - zpevněná plocha a nová vrata

Chodník ulice Slunečná

Chodník ulice U Hřiště

Stará škola - oprava fasády
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MŠ Bolatice - herna stolního tenisu

Oprava parketu v KD

Semafor na ulici Hlučínská
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Oprava vodojemu

Nový vodovodní přivaděč

Nový průzkumný vrt

Oprava kanalizace na ulici Padoly
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Vodovod a kanalizace - centrum

Oprava schodů do kostela

Rozšíření sběrného dvora

Projekt květnaté louky a výsadba ovocných stromů
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Zeleň V. - ulice Horní a Nádražní (u „učitelského domu“)

Workoutové hřiště v areálu FK

Dětské hřiště u KD

Altán na staré skládce v Borové
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 2017
Obecní ples

Masopust

Vítání občánků

Ministr Brabec v Bolaticích - dotace MŽP na nový vodovodní přivaděč
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Vítání jara

Fotbalové turnaje žáků

Veřejné bruslení v Buly Aréně v Kravařích

Den Země
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Bolatická „30“

Kácení máje

Den dětí - setkání generací - zábavná soutěž

Dožínky
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Beseda - centrum obce

Barevný večer

Dny zdraví

Setkání s podnikateli
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Podzimní škola nejen pro seniory
Zuzana Bubílková

MUDr. Jan Cimický

Ivo Šmoldas

JUDr. Ivo Jahelka

PhDr. Marie Formáčková, Andrea Andrei

Kuchař Petr Stupka

Vánoční trhy

Fotky vybral: Martin Bortlík
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