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1. Úvod
První výroční zpráva byla vypracována v únoru 2000 a mapovala činnost obce v roce
1999.
Každá další zpráva obsahovala stále více informací ze života obce.
V současné výroční zprávě jsou zachyceny přehledy hlavních událostí obce Bolatice
a jejich občanů v uplynulém roce. Každý, kdo nahlédne do této zprávy, může získat podrobné
a přesné informace o členech zastupitelstva, rady, komisí a výborů, o významných bodech
jejich jednáních.
Dočtete se zde i zajímavosti z kulturně – společenského života obce, z hospodaření
obce, atd.
Rok 2004 byl významný nejen vstupem České republiky do Evropské unie, ale také
např. zahájením výstavby infrastruktury průmyslové zóny Bolatice, která se tak stala největší
investiční akcí v historii obce v jednom roce.
Mgr. Herbert Pavera
PS:

Celý průběh roku 2004 je také zachycen v kronice obce Bolatice, kterou již několik
desítek let píše pan Ludvík Krejčiřík.
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2. Základní charakteristika obce
2.1. Název obce, sídlo, IČO:

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

2.2. Starosta obce, obecní rada, obecní zastupitelstvo
Ve dnech 1 . a 2. 11. 2002 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová (4 kandidáti) - KDU ČSL
2. Sdružení nezávislých (17 kandidátů) - SNK
3. Komunistická strana Čech a Moravy (7 kandidátů) - KSČM
2.2.1. Starosta obce:
Starostou obce Bolatice je Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice, Hornická 29 (47 let),
který byl starostou zvolen na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byl 14. listopadu,
2002 č. usnesení 2/1/.
2.2.2. Rada obce:
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 14. listopadu 2002č. usnesení 2/1
zvolení za členy Rady obce Bolatice:
- starosta obce (uvolněný)
- zástupce starosty (neuvolněný)
- další členové rady

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

V tomto složení pracovala Rada obce Bolatice i po celý rok 2004.

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

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

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

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

Členové zastupitelstva splnili slib zastupitele na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva
obce dne 14. 11. 2002 (16 členů), resp. na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2002
(Bc. Kristina Adamcová).
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2.3. Další údaje o obci
2.3.1. Historie a současnost obce
2.3.1.1. Historie obce:
První písemná zmínka o obci je z roku 1250 v dopise papeže Inocence IV.
vyhotoveného 18. 12. 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru
na Velehradě. Součástí obce Bolatice je osada Borová (dříve Heneberky), která byla založena
3. 6. 1786 svobodnými pány Eugenem a Aloisem Henne z Hennebergu a k Bolaticím byla
připojena 15. listopadu 1893.
Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan III. Sobieský s vojskem, když táhl
na pomoc Vídni obleženou Turky. Kostel postavený v Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen
sv. Stanislavu, polskému patronovi, údajně, právě na paměť této události.
Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v roce 1724-1729 raně
barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli
sv. Mikuláše na ul. Hlučínská a posléze menší barokní kapli sv. Jana Nepomuckého
na ul. Svobody.
Obec prošla pohnutou historií. V roce 1742 připadla Prusku, v roce 1920 se vrátila zpět
do majetku Československa, od roku 1938 přináležela Německu a teprve od roku 1945 se stala
natrvalo součástí České republiky. Během 2. sv. války byla obec Bolatice více jak z 80 %
zničena a to se výrazně podepsalo na vzhledu obce. Všechny domy byly vybudovány nově
či přestavěny a ze staré zástavby se zachovalo jen několik typických domů a i jim hrozí zánik.
Všechny změny se výrazně odrazily v životě obce, řada místních občanů položila své životy
za 1. i 2. světové války. Přesto si místní občané podrželi své typické vlastnosti - smysl pro
pořádek a pracovitost.

1.3.1.2. Současnost obce:
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km
na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.
Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým
úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně
smrkový a borový a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše
1 320 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu v bývalé pískově u soutoku „Černého“ potoka
a potoka Opusty - 240 m nad mořem. V obci žije v současné době 4 215 lidí (k 31. 12. 2004),
je zde postaveno 1 057 domů z toho 10 obytných domů. Všichni občané jsou napojeni na
veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod. 1. 7. 2004 byla uvedena do trvalého provozu Čistírna
odpadních vod na Borové pro 500 EO.
V Bolaticích se nachází Obecní úřad, knihovna, nákupní středisko Jednoty, pošta, Česká
spořitelna, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice,
4 kaple, koupaliště, sauna, solárium, kulturní dům, kino, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků
a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců, zemědělská společnost Opavice a. s.,
obhospodařující 627 ha polí, pekárna, 9 restaurací a hospod, 13 soukromých obchodů
a obchůdků a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravny aut,
stolařství, kadeřnictví, kosmetiky, pedikérství, čalounictví, kovářství, instalatérství,
lahůdkářství atd.
V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče (dva praktičtí lékaři pro
dospělé, dětský lékař, interní lékař, dva stomatologové) a také výdejna léků.
V Bolaticích se nachází taktéž síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelnickém lese.
V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen (lidová architektura zachycující život v obci
před sedmdesáti a více lety).
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2.3.2. Obyvatelstvo:
K 31.12. 2004 měla obec Bolatice 4 215 obyvatel, což je o 29 více než v roce 2003
a o 51 více než v roce 2002 a o 50 více než v roce 2001.
Průměrný věk obyvatel obce je 37,65 let (v roce 2003 – 39,36 let), průměrný věk mužů
36,43 (v roce 2003 - 38,27), žen 38,84 (v roce 2003 - 40,42).
rok 2004
2 142 žen
669 mladších 16 let (348 dívek)
627 starších 60 let (359 žen)
- z toho 83 starších 80 let (58 žen)
- 5 starší 90 let (4 ženy)

rok 2003
2 138 žen
683 mladších 16 let (344 dívek)
711 starších 60 let (420 žen)
- z toho 78 starších 80 let (57 žen)
- 3 starší 90 let (2 ženy)

Bolatice

3 558 obyvatel
mužů 1 747
žen 1 811

průměrný věk je 37,41
průměrný věk je 36,31
průměrný věk je 38,48

Borová

657 obyvatel
mužů 326
žen 331

průměrný věk je 39,26
průměrný věk je 37,36
průměrný věk je 41,13

Z celkového počtu 4 215 obyvatel je asi 2 132 ekonomicko-aktivních obyvatel
(cca 50,9 %).
Všichni evidovaní občané mají státní občanství ČR. Obecní úřad neeviduje dvojí
občanství občanů.
V obci žije 16 cizinců (z toho 1 Slovenka, 1 Němka, 8 Poláků, 5 Ukrajinců, 1 Ruska
a 1 Etiopka).

2.3.3. Obecní budovy a majetek k 31. 12. 2004
2.3.3.1. Celkový majetek obce je v hodnotě 254.922.822,40 Kč (v roce 2003 –
227.910.156,20Kč)
Budovy

86.241.551,28

Stavby (kanalizace, komunikace,...)

117.163.058,00

Stroje, zařízení

1.897.512,40

DHIM

4.914.385,40

Pozemky

13.840.966,00

Porosty

52.731,00

Rozestavěné stavby

30.153.516,92

Nehmotné investice (POV, projekty, studie)
(Budovy obce jsou pojištěny u Generali Pojišťovny a UNIQA)
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659.101,50

2.3.3.2. Budovy v majetku obce
Zámek Bolatice

ul. Hlučínská 3

19.767.820,64

Kulturní dům Bolatice

ul. Svobody 10

7.518.201,00

Budovy základní školy

ul. Školní 9

9.021.319,40

Budova školní jídelny

ul. Luční

3.001.413,84

Dvojdomek v areálu ZŠ

ul. Slunečná

525.038,90

Budovy mateřské školy

ul. Luční 13

2.823.361,00

Budovy mateřské školy Borová

ul. Hlavní 45

1.238.590,05

Hasičská zbrojnice Bolatice

ul. Souběžná 5

Hasičská zbrojnice Borová

ul. Bělská 41

3.156.935,50

Turistická základna

ul. Svobody 15

1.169.284,00

Autobusové čekárny

119.028,00

Dům obchodu a služeb

ul. Hlučínská 6

Budovy koupaliště

ul. Ke koupališti 21

Bytový dům

ul. Družstevní 23

Dům s pečovatelskou službou

ul. Luční 17

Zdravotní středisko

ul. Opavská 1

Budova MTZ

ul. Ratibořská 14a

Plynofikace budov
Dřevěná chata Ruždina

446.000,00

5.051.469,20
10.298.122,70
2.036.833,40
15.518.556,15
484.084,00
1.617.956,60
1.964.241,00

ul. Ratibořská

Budovy hřišti FK
ul. Opavská
Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací

80.000,00
2.777.675,70

2.3.4. Podnikatelé v obci:
Největší podnik v obci je Lanex a. s. Bolatice, zabývající se především výrobou
velkoobjemových vaků a lan, zaměstnávající více jak 800 zaměstnanců (z toho asi 500 přímo
v obci, 200 ve Vítkově, 100 v Kravařích. Lanex má své další pobočky v Polsku a na
Slovensku. 80% produkce Lanexu se vyváží do celého světa.
Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, ve které se zabývá rostlinnou a
živočišnou výrobou, u které pracuje asi 80 lidí. Opavice na katastru obce obhospodařuje 627 ha
polí a chová asi 600 ks krav.
Další podnikatelské subjekty:
- Česká spořitelna, Pošta

- bankovnictví, služby

- Jednota SD Opava

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

- Pekárna AZPEK

- pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami,
prodej

- DAJPP s.r.o.

- provaznická výroba (má nové sídlo
v průmyslové zóně Bolatice)

- DK 1 - ing. D. Kozel

- stavební a projekční firma, velkoobchod

- Stavební spol. Milan Škrabala

- stavební firma

- SaBon Bolatice

- prodejna s nábytkem
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- Malhvo

- prodejna smíšeného zboží, velkoobchod

- Autodoprava A. Duda

- autodoprava, dílny, garáže

- CINE SERVIS J. Loskot

- prodej montáž, servis filmové techniky,
elektrotechniky do kin

- Keramika M. Monsberger

- výroba a prodej keramiky

- EN´- sys

- řídící systémy, výpočetní technika

- Zahradnictví Mazal

- pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře

- APE - A. Pěcháček

- elektromontážní práce

- Kachlová kamna - S. Šimeček

- výroba krbů, kachlových kamen (má nové sídlo
v průmyslové zóně Bolatice)

- Lékárna „U zlaté rybky“

- výdejna léků

- Zámečnictví – J. Vehovský

- zámečnická výroba

Dále několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, obuv, květena), kadeřnictví, kosmetika, pedikůra,
cestovní kancelář, cukrárna, devět restaurací a hospod, stavební firmy, výroba nábytku,
kovářství, autodopravy a řada dalších drobných podnikatelů a řemeslníků
Díky průmyslové zóně u hřiště přijdou do Bolatic další firmy (např. OK Boček Kravaře,
Ostravské stavby, a další).

2.3.5. Spolupráce obce s dalšími obcemi, Městským úřadem Kravaře, Krajským úřadem
v Ostravě, ministerstvy, apod.
2.3.5.1. Spolupráce s dalšími obcemi
2.3.5.1.1. Sdružení obcí
a) Sdružení obcí Hlučínska (Obec Bolatice je členem od roku 1998)
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonává funkci místopředsedy SOH.
V roce 2004 se uskutečnilo osm jednání Rady SOH a pět jednání Sněmu SOH.
Rada SOH projednávala na svých jednáních např. nabídku turistické mapy, účast
Regionu Hlučínska na výstavě Regiontour, studijní cestu starostů do Rakouska, přípravu
projektů „Lodí nebo raftem kolem řeky Opavy“, rozpočtová opatření, poskytnutí dotace
Bambiriádě, odměňování starostů, podporu kulturní činnosti v regionu.
Sněm SOH řešil např. výstavbu rychlostní komunikace I/56, vyjadřoval se k dopravní
koncepci MSK, schvaloval rozpočet SOH, plán činnosti sdružení, zabýval se přípravou
propagačního materiálu Hlučínska dotovaného z prostředků EU.
Starostové byli informování o možnostech získání dotace Phare, Interreg, Strukturální
fondy EU.
Začátkem října 2004 se starostové Hlučínska zúčastnili studijní cesty pro realizátory
rozvojových projektů po rakouských obcích a městech. Starostové si přivezli mnoho poznatků
z rozvoje obcí, turistického ruchu, řešení odpadů, čištění odpadních vod, atd.
V druhé polovině listopadu zástupci Hlučína, Bolatic, Dolního Benešova a Šilheřovic se
zúčastnili družebního setkání v italské Calabrií, která projevila zájem o spolupráci a výměnnou
zkušeností s českým regionem.
Sdružení obcí Hlučínska se zúčastnilo výstavy Regiontour v Brně.
Starosta obce Bolatice vykonával v roce 2004 funkci místopředsedy Sdružení obcí
Hlučínska.
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b) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska (Obec Bolatice je členem od 28. 11. 2001)
Starosta Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, vykonává funkci místopředsedy SOH.
Svazek nadále plnil jen svoji formální funkci a jak Rada, tak i Sněm se sešel pouze 1x
v roce 2004 a na svém zasedání především řešil rozpočet SOMH, dále vzájemnou spolupráci,
studii propojení cyklostezek na Hlučínsku a vyhodnocováním nejlepších pedagogů v regionu.
Starosta obce Bolatice i v tomto Svazku vykonával funkci místopředsedy SOMH.
c) Euroregion Silesia (Obec Bolatice je členem od prosince 1999)
V roce 2004 se uskutečnilo 2x jednání Valné hromady Euroregionu Silesia.
Na březnové X. Valné hromadě byli členové informování o hospodaření Euroregionu,
o dotacích z programů Phare, Interreg, o účasti Euroregionu na veletrhu Regiontour, o českopolské spolupráci, o přípravě map Euroregionu Silesia.
Na prosincové XI. Valné hromadě byli členové informování o návrhu změn stanov
Euroregionu, o hospodaření Euroregionu, o dotačních titulech pro obce a města.
Euroregion Silesia především pomáhá čerpat finanční prostředky z dotací EU a českopolskou spolupráci.
Euroregion Silesia se podílel na prezentaci celého Euroregionu na výstavě Regiontour
v Brně.
d) Svaz měst a obcí České republiky (Obec Bolatice je členem od 10. 3. 2003)
Obec je pravidelně informována o činnosti SMO prostřednictvím měsíčníků SMO,
ve kterém se členové SMO mohou seznámit s problémy a úkoly, které řeší předsednictvo SMO.
Obec se nezúčastnila Sněmu SMO v Hradci Králové, svůj hlas dala městu Opava.
V listopadu 2004 se uskutečnilo další krajské setkání SMO, kterého se zúčastnili i čelní
představitelé SMO.
Na tomto setkání členů SMO byla prodiskutována možnost dotací z EU a legislativ EU
a její dopad na obce. Velká diskuse se vedla o omezení samosprávy ze strany ústředních
orgánů, o zvýšení daňové vytíženosti ve prospěch obcí a měst, atd.

e) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ
Přestože obec Bolatice není členem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, účastnila
se jednání Svazku především z důvodu, že členy tohoto Svazku jsou převážně obce, náležící
pod pověřenou obec Kravaře.
Na jednáních Svazku se řešily především konkrétní problémy jednotlivých obcí,
např. Povodňový plán, Energetický audit, změny směrného územního plánu, vymáhání
poplatků od občanů, atd.
Starosta obce Bolatice se zúčastnil celkem dvou zasedání Svazku.

2.3.5.1.2. Mezinárodní spolupráce, kontakty s obcemi
a) Mezinárodní spolupráce:
Obec Bolatice spolupracuje se čtyřmi obcemi čtyř evropských zemí – Rudy (Polsko),
Linum (Německo), Doľany (Slovensko), Nagykovasci (Maďarsko).
V roce 2004 pokračovaly vzájemné kontakty se všemi obcemi. Největší družební akce
se uskutečnila v Bolaticích 30. 4. 2004 u příležitosti „Stavění máje“ a vstupu České republiky
do EU (1. 5. 2004), kdy se u nás setkali zástupci Linum, Rud a Nagykovásci a společně jsme
tak oslavili vstup do EU.
V průběhu roku zástupci obce Bolatice spolupracovali na rozšíření vzájemných kontaktů
i s jednotlivými obcemi .
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1. Rudy – Polsko
Písemná dohoda o spolupráci byla podepsána v Rudách, 13. 4. 2000, vzájemné kontakty
však trvají od roku 1999, kdy spolupráci mezi oběma vesnicemi zahájily základní školy.
7. 2. 2004

- Bolatice

- Obecní ples - zástupci Rud se již tradičně zúčastňují
obecního plesu

30. 4. 2004

- Bolatice

- Stavění máje a vstup nových zemí do EU (zúčastnili se
představitelé Rud, Kuznie Raciborské a Ratiboře –
M. Wrona, E. Emrich, H. Siedlaczek)

5. 5. 2004

- Rudy

- zástupci obce a ZŠ se zúčastnili v Rudách slavnostního
podepsání smlouvy o spolupráci mezi okresem Ratiboř
a Rensburgem v Rudach

21. 8. 2004

- Bolatice

- Dožínky - představitelé Rud přispívají svým
nádherným dožínkovým věncem a účastí krojovaných
děvčat k hezkému průběhu dožínek

28. 8. 2004

- Kuznia Raciborská - zástupci obce a SDH Bolatice byli přítomní oslavám
100. výročí založení hasičského sboru

28. 12. 2004 - Rudy

- Vánoční setkání u příležitosti poděkování zástupcům
organizací za celoroční spolupráci

2. Linum – Německo
Spolupráce s Linum se datuje od roku 2001.
30. 4. 2004

- Bolatice

- Stavění máje + vstup České republiky do EU
(paní starostka W. Nickel)

18.–20.6.2004

- Linum

- fotbalisté a hasiči navštívili Linum, kde si zástupci
organizací vyměňovali zkušenosti, fotbalisté vyhráli
turnaj pěti mužstev

30. 7. 2004

- Linum

- starosta obce se zúčastnil Storchenfestu, v rámci kterého
se stal také kmotrem mladého čápa „Stanislava“ (na
počest patrona kostela v Bolaticích – sv. Stanislav a
čápa, který se uhnízdil v Linum na střeše kostela).

až 1. 8. 2004

3. Doľany – Slovensko
Oficiální spolupráce začala v roce 2003, o rok dříve již zástupci Doľan (fotbalisté)
navštívili Bolatice.
23. - 25. 7. 2004 - Bolatice

- Doľanští fotbalisté se zúčastnili sportovní slavnosti FK
Bolatice

13. – 14.11.2004 - Bolaticích

- setkání podnikatelů a představitelů obce Bolatice,
spojené s ochutnávkou slovenských vín
(Slovenští přátelé se nezúčastnili Stavění máje a oslavy
vstupu do EU, protože podobnou akci připravovali i pro
doľanské občany)

4. Nagykovásci – Maďarsko
30. 4. 2004

- Bolatice

- Stavení máje + vstup České republiky do EU
(paní starostka M. Bencik)

3. – 5. 9. 2004

- Nagykovásci

- starosta obce a pan Josef Labuda navštívili společně se
starostkou z Linum paní Wilmou Nickel Nagykovásci,
kde se setkali s místními občany, představiteli obce a
kultury
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2.3.5.2. Spolupráce s Městským úřadem Kravaře – pověřený úřad
Spolupráce s Městským úřadem Kravaře je stále na velmi dobré úrovni.
Nejčastější spolupráce byla s odbory:
- stavebního a územního rozvoje

- změny Směrného územního plánu

- životního prostředí

- povolení staveb - parkoviště, ZŠ, ČOV
- kolaudace staveb - ČOV Borová, PZ
- kácení stromů

- regionálního rozvoje

- ochrana památek - oprava kaple sv.o Mikuláše

- dopravy

- omezení dopravy v obci při akcích OÚ

- sociálním

- dohled v rodinách

2.3.5.3. S Městský úřadem v Hlučíně
V loňském roce se již naše obec nezúčastnila žádných akcí pořádaných Městským
úřadem v Hlučíně, protože již na tyto akce nebylo zvána.
Zaměstnanci Městského úřadu v Hlučíně však v rámci jednání Sněmu SOH a SOMH
informovali starosty o svých zkušenostech při řešení některých problémů (přestupky,
školství,..).

2.3.5.4 S Krajským úřadem v Ostravě
Starosta obce pracoval v roce 2004 v komisi pro národnostní menšiny při Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje a v komisi zabývající se rozdělováním finančních prostředků
v rámci programu obnovy venkova.
Spolupráce s Krajským úřadem v Ostravě (dále jen Kraj) byla na dobré úrovni, přestože
oproti bývalým okresním úřadům je Kraj „méně pružný“ (žádosti se vyřizují déle než
na okresních úřadech).
Kraj velmi pomáhal obcím a městům s informacemi o dotacích EU.
Přesto je pozitivním zjištěním, že Kraj má stále více informací i přehled o jednotlivých
městech a obcích.

Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory:
- Regionálního rozvoje
- program obnovy venkova
- program MMR na pomoc MSK
- program rozvoje venkovských oblastí
- strukturální fondy EU
- Finančním a majetkoprávním

- účtová osnova
- účtování dotací

- Životního prostředí

- vyjádření k ČOV Borová (trvalý provoz)
- vyjádření k ČOV Bolatice

- Výstavby

- řešení stížností a poradenství v oblasti výstavby
a stavebních úřadů

9

2.3.5.5. S ministerstvy a dalšími
- Ministerstvo pro místní rozvoj

- dotace na výstavbu infrastruktury obytné zóny
- dotace na výstavbu infrastruktury průmyslové
zóny Bolatice

- Státní fond životního prostředí

- vyúčtování dotace na ČOV Borová
- vyřizování dotace na ČOV Bolatice

- Pozemkový úřad v Opavě

- podána žádost o provedení kompletních
pozemkových úprav na katastru obce Bolatice

- Pozemkový fond v Opavě

- podány žádosti o převod či odkoupení pozemků
pro výstavbu v obci, pozemkový fond se ani
neobtěžoval odepsat

- Ministerstvo financí

- podána žádost o dotaci na tělocvičnu
- podána žádost o dotaci na rekonstrukci ZŠ
- zadluženost obcí

- Agentura ochrany přírody
a krajiny Ostrava

- řešení revitalizace potoka Opusta
- povolení pokácení některých stromů

- Agentura pro regionální rozvoj
v Ostravě

- zpracování žádostí o dotace Phare 2003

- Úřad pro zastupování státu
v Ostrava a Opavě

- poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

- Česká inspekce životního
prostředí v Ostravě

- vyjádření k uvedení ČOV Borová do trvalého
provozu
- vyjádření k ČOV Bolatice
- vzorky odpadních vod
- revitalizace potoka Opusta
- vyjádření k ČOV Borová

- Povodí Odry Ostrava

2.3.6. Investiční a další výstavba v obci v roce 2004
Největšími investičními akcemi obce Bolatice v roce 2004 byly
- Výstavba infrastruktury průmyslové zóny Bolatice
(kolaudace
2005 – 2006)
- Výstavba infrastruktury pro rodinné domky u hřiště
(kolaudace
2005 - 2006)

- 21 mil. Kč
- 4,5 mil. Kč

Dalšími většími akcemi byly:
- Oprava chodníku na ul. Hlavní
- Výstavba parkovišť na ul. Družstevní
(kolaudace – 10/2004)
- Výměna oken v obecním bytovém domě
- Zateplení budovy MTZ na ul. Ratibořské (TS Bolatice)
- Oprava kříže na ul. K Hrázi
- Oprava kaple svatého Mikuláše na ul. Hlučínská
- Přístavba a vestavba v budově FK, atd.
(kolaudace – 04/2004)
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2.3.7. Výběrová řízení v roce 2004
2.3.7.1. Stavby, služby
a) Čistírna odpadních vod Bolatice
Bylo osloveno:
Byly přijaty:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
30.784.929,00 Kč
31.464.968,00 Kč

Komisí byla dne 23. 3. 2004 vybrána firma:
Serio s. r. o., 1. Máje 1000,
Rožnov pod Radhoštěm
b) Rekonstrukce místních komunikací a výstavba parkovišť v obci Bolatice
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

5 firem
5 nabídek do soutěže
7.311.300,00 Kč
8.251.798,90 Kč

Komisí byla dne 23. 3. 2004 vybrána firma:
Tchas spol. s r. o., Lázecká 35
Ostrava
c) Provádění a poskytování služeb v oblasti zneškodňování komunálních odpadů na území
obce Bolatice
Bylo osloveno:
Bylo přijato:

5 firem
3 nabídky do soutěže

Komisí byla dne 13. 4. 2004 vybrána firma:
Rethmann Jeřala – Recycling spol. s r. o.
Bělohorská 41/259, Praha 6
d) Rekonstrukce budov Základní školy Bolatice
Výběrové řízení prováděla firma RTS a. s., Lazaretní 13, Brno
Bylo osloveno:
Bylo přijato:
Nejnižší nabídka:
Nejvyšší nabídka:

3 firmy
3 nabídky do soutěže
35.985.096,- Kč
45.355.525,- Kč

Komisí byla dne 21. 7. 2004 vybrána firma:
Unips Ostrava a. s., Pražákova 7,
Ostrava
e) Referent správy a samosprávy – správce počítačové sítě, příprava žádostí o dotace z fondu
EU, ČR, péče o internetové stránky obce, atd.
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči.
Rada obce dne 31. 8. 2004 na svém 45. jednání schválila:
Ing. Radim Herudek, Bolatice
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2.3.7.2. Pronájem nebytových prostor
a) Pronájem areálu koupaliště (budovy + pozemky), na ul. Ke Koupališti, na parcelních
číslech: 984/2, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 984/10
Přihlásil se jeden zájemce.
Rada obce schválila dne 6. 4. 2004 na svém 36. jednání zájemce:
Stanislav Mikulenka, Záblatská 682/33
Ostrava
b) Pronájem nebytových prostor v suterénu Domu obchodu a služeb na ul. Hlučínská papírnictví
Přihlásil se jeden zájemce.
Rada obce schválila dne 11. 5. 2004 na svém 39. jednání zájemce:
Drogerie VO a. s., Hřbitovní 69
Nový Jičín
c) Pronájem nebytových prostor v budově autobusového nádraží – ulice Opavská
Přihlásili se dva zájemci.
Rada obce schválila dne 1. 6. 2004 na svém 40. jednání zájemce:
Kristina Vavříková, Hornická 3,
Bolatice
d) Pronájem restaurace „Pod kostelem, parc. č. 171 k. ú. Bolatice
Přihlásil se jeden zájemce.
Rada obce schválila dne 2. 11. 2004 na svém 49. jednání zájemce:
Dětská organizace Kondor, Bolatice
e) Pronájem nebytových prostor v budově Domu obchodu a služeb na ul. Hlučínská –
kotelna
Přihlásil se jeden zájemce.
Rada obce schválila dne 28. 12. 2004 na svém 52. jednání zájemce:
František Jarkulisch, Javorová 3
Bolatice
2.3.7.3. Prodej pozemků
a) Záměr o prodeji části pozemku parc. č. 690/6 k. ú. Bolatice (autobusové nádraží).
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce neschválilo dne 12. 5. 2004 na svém 10. zasedání prodej části
pozemku.
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b) Záměr o prodeji části pozemku parc. č. 690/6 k. ú. Bolatice (autobusové nádraží).
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 9. 2004 na svém 12. zasedání zájemce:
Azpek s. r. o., Sokolovská 1
Bolatice
c) Záměr o prodeji pozemků:
1. parc. č. 944
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 5. 2004 na svém 10. zasedání zájemce:
Petr a Barbora Musiolovi, Nádražní 59
Bolatice
2. parc. č. 536/3
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 5. 2004 na svém 10. zasedání zájemce:
Česká pošta, s. p. Poštovní 1368/20,
Ostrava
3. parc. č. 54/2
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce dne 12. 5. 2004 na svém 10. zasedání schválilo:
Rudolf Bělák, Luční 2
Bolatice
d) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 2059 k. ú. Bolatice
Přihlásili se dva zájemci.
Zastupitelstvo obce dne 12. 5. 2004 na svém 10. zasedání schválilo:
Karel Dudek, Hlavní 53,
Bolatice – Borová

Aleš Frýdl, Krátká 54
Bolatice - Borová

e) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 540/10 k. ú. Bolatice
Přihlásil se jeden zájemce.
Zastupitelstvo obce dne 29. 9. 2004 na svém 12. zasedání schválilo:
Gabriela Dudová, Hlučínská 701, Bolatice
Libor Duda, Krnovská 176, Opava
f) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 690/2 k. ú. Bolatice o výměře 211 m2 (pozemek pod
bytovým domem č. 606/1 na ulici Sokolovská).
Přihlásili se nájemníci bytového domu.
Zastupitelstvo obce dne 16. 11. 2004 na svém 13. zasedání schválilo:
Nájemníkům bytového domu na ulici
Sokolovská č. 606/1
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2.3.8. Významné události roku 2004 v obci Bolatice

-

Schválení rozpočtu obce pro rok 2004

17. 3. 2004

-

Den Země
(na 300 brigádníků pomáhalo při úklidu příkopů, polních cest
a při výsadbě stromků)

22. 4. 2004

-

Svěcení nového zvonu na zvoničce v Borové

24. 4. 2004

-

Vstup České republiky do Evropské unie
(Stavění máje, účast na 1500 lidí, účast zástupců
družebních vesnic Rudy, Linum, Nagykovasci)

30. 4. 2004

-

Nejstarší občanka Bolatice se dožívá 96 let

14. 5. 2004

-

Průtrž mračen nad Bolaticemi
(byly zaplaveny ulice Svobody, Padoly, Dolní,
Příkopní, Družstevní)

10. 6. 2004

-

Volby do Evropského parlamentu

-

Slavnostní otevření zrekonstruovaného koupaliště

12. 6. 2004

-

Návštěva družební vesnice Linum
(fotbalisté a hasiči)

20. 6. 2005

-

Uvedení ČOV Borová do trvalého provozu

1. 7. 2004

-

Získání dotace z MMR na výstavbu infrastruktury průmyslové zóny

8. 7. 2004

-

Zahájení výstavby infrastruktury průmyslové zóny

-

Návštěva fotbalistů z Doľan a Rud v Bolaticích

-

Ukončení činnosti kněze Mgr. Jana Vechety ve farnosti Bolatice

25. 7. 2004

-

Příchod nového kněze Mgr. P. Mgr. Przemysłava A. Traczyka

27. 7. 2005

-

Účast zástupců obce na Storchenfestu v Linum
(starosta obce je kmotrem mladého čápa Stanislava)

-

30. ročník Memoriálu Richarda Knolla
(celostátní soutěž loveckých psů)

-

Návštěvy družební vesnice Nagykovacci v Maďarsku

-

Výstava Zahrádkářů a kutilů

-

Výstava mladých umělců „Moje droga“ v sále KD

-

Volby do Krajského zastupitelstva

11.- 12.6.2004

07/2004
23.-25.7. 2004

30.7. – 1.8. 2004
28.- 29.8.2004
3.-5.9. 2004
25.-27. 9. 2004
1. 10. 2004
5.- 6.11.2004
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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
Celkem se uskutečnilo v roce 2004 23 jednání, na kterých se projednalo více jak 470 bodů.
Účast na jednáních:
Mgr. H. Pavera
23
K. Kupka
23
Mgr. D. Tielová
22
Mgr. J. Neuwirth
22
G. Václavík
22
(Počet členů na jednáních byl min. 4).
Důvod nepřítomnosti - nemoc, pracovní zaneprázdnění, dovolená
Hosty jednání RO byli:
- Ing. Pavel Bezděk
31. jednání RO dne 27. 1. 2004
- Ing. Pavel Bezděk
32. jednání RO dne 10. 2. 2004
- Finanční výbor
33. jednání RO dne 23. 2. 2004
- Otto Preusz
35. jednání RO dne 23. 3. 2004
- Ing. Pavel Bezděk
36. jednání RO dne 6. 4. 2004
- Ing. Petr Šenkypl
45. jednání RO dne 31. 8. 2004
Kateřina Mrovcová
- Pavel Koch
46. jednání RO dne 14. 9. 2004
- Stanislav Mikulenka 51. jednání RO dne 7. 12. 2004
- Ing. Pavel Bezděk
52. jednání RO dne 21. 12. 2004

- výběrové řízení
- příprava kritérií pro výběrové řízení
- hospodaření obce, rozpočet
- výběrové řízení – prodej pozemků
- výběrové řízení – koupaliště
- výběrové řízení – nový zaměstnanec
- účetní rozvaha Technických služeb
- pronájem koupaliště
- pronájem nebytových prostor

3.1.2. Vybráno z jednání Rady obce Bolatice
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 110/30
e) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 064/03 mezi obcí Bolatice a Povodí
Odry, Varenská 49, Ostrava 1, na provádění rozborů vzorků odpadní
vody obce Bolatice
g) zakoupení sklenic se znakem obce Bolatice 50 ks odlivek nízké, 50 ks
odlivek vysoké a 50 ks likérka u firmy RGS Studio Nový Bor
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 114/31
c) Smlouvu o umístění odchycených psů do Městského útulku v Opavě
mezi obcí Bolatice a Statutárním městem Opava od 1. 4. 2004 na dobu
neurčitou za ceny stanovené ceníkem služeb Městského útulku
d) smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou Tomáš Hajovský - Gras servis,
Hlučín, Jasénky 5, na odebírání bioodpadu na dobu určitou do 31. 12.
2004 a s cenou 600,- Kč/ kontejner Avia + 5% DPH
k) doporučuje prověřit pojištění koupaliště proti vandalismu a pojistit
koupaliště (bazény + technologie) prostřednictvím Fixum u pojišťovny
UNIQA
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Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 117/32
k) podání tří projektů obce Bolatice ke Krajskému úřadu v Ostravě
do programu „Podpora rozvoje venkovských oblastí MSK“ s názvy:
1) výstavba parkovišť pro osobní automobily na ul. Družstevní
v Bolaticích
2) Přístavba a vybavení kuchyně na koupališti v Bolaticích jako
součást podpory cestovního ruchu v obci i regionu
3) Rozšíření vybavenosti areálu koupaliště v Bolaticích v oblasti
sportu, občerstvení, relaxace, služeb jako součást podpory
cestovního ruchu v obci i regionu
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 121/33
f) finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Ostravské organizaci vozíčkářů,
Horymírova 3054, Ostrava na projekt „Sociálně rehabilitační rekondice
vozíčkářů“, kterého ze zúčastní i občanka Bolatic
g) smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi obcí Bolatice
a obcí Štěpánkovice, kterou obec Bolatice zajistí dodávku vody
pro Albertovec
h) smlouvu o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací mezi obcí Bolatice a Lanexem a. s.
Bolatice
i) Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, Liptovská 21, Opava ZO OKNO ISIS finanční příspěvek na činnost ve výši 3.000,- Kč
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 124/34
e) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Bolatice ve výši
82.105,80 Kč takto: 16.400,- Kč fond odměn, 45.205,80 Kč fond rezervní
a 20.500,- Kč fond reprodukce.
f) mandátní smlouvu č. 627/2004 mezi obcí Bolatice a firmou RTS a. s.
Brno, Lazaretní 13 na provedení veřejné zakázky na zhotovitele stavby
„Rekonstrukce budov ZŠ Bolatice v termínu do 30. 5. 2004 a za cenu
86.100,- Kč při 5% DPH.
g) prezentaci obce v publikaci „Moravskoslezský kraj“ na celé straně A4
za cenu 5.000,- Kč bez DPH vydanou firmou Proxima Bohemia, Rožnov
pod Radhoštěm
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 128/35
ch) pokácení 5 ks stromů - třešní na parc. č. 1322 (cesta Ruždina) z důvodu
stáří stromů (uhnilé, proschlé, odpadávají větve)
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 134/36
g) za nájemce areálu koupaliště (budov a pozemků) pana Stanislava
Mikulenku, Záblatská 682/34, 713 00 Ostrava na dobu neurčitou min.
na dobu 10 let
i) vydání souhlasu obce Bolatice Městskému útulku v Opavě, aby psi
ochyceni na území obce Bolatice a umístěni v Městském útulku byli
darování (bezplatně) zájemcům o chov těchto psů
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Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 137/37
i) smlouvu „O využití systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem“ mezi obcí Bolatice a občany obce Bolatice
platnou za odbobí od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2004.
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 142/38
j) smlouvu o dílo č. V.0177 mezi obcí Bolatice a firmou Tchas,
ul. Lázecká, Orlová za
provedení stavby „Rekonstrukce místních
komunikací a výstavba parkovišť v obci Bolatice“
k) smlouvu o dílo č. č. 24390314 mezi obcí Bolatice a firmou Serio s. r. o.,
1. máje 1000 Rožnov pod Radhoštěm na provedení stavby „Čistírna
odpadních vod a kanalizace Bolatice
p) zvýšení ceny dovozu občdu od 1. 5. 2004 z 7,50 Kč na 11,- Kč za dovoz
jednoho obědu

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 144/39
n) předložit návrh poplatku za zhodnocení stavebního pozemku členům
Finančního výboru a členům zastupitelstva obce
h) provedení protipovodňového cvičení v sobotu 15. 5. 2004 za účasti
místních hasičů a zaměstnanců Technických služeb Bolatice s. r. o.
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 148/40
g) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Dětské
rehabilitace Hlučín mezi obcí Bolatice a městem Hlučín na pobyt dítěte
(občana Bolatic) v Dětské rehabilitaci a výši finančního příspěvku
4.000,- Kč/měsíc a dítě
o) aby parkoviště na ul. Družstevní bylo pouze pro osobní auta a autobusy
od 1. 9. 2004
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 152/41
k) za člena komise mládeže, sportu a pro volný čas pana Martina Plška,
Hlavní 27, Bolatice – Borová
Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 151/41
d) informace starosty obce o přívalových deštích dne 10. 6. 2004, o škodách
i protipovodňových opatřeních
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 156/42
k) umístění retardéru na ul. Bělskou a na ul. Hlavní včetně dopravních
značek upozorňujících na retardéry a požádat Policii ČR o schválení
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Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 158/43
g) finanční spoluúčast obce Bolatice ve výši cca 7.000,- Kč na opravu
přístupové komunikace k nádraží ze strany od Albertovce
k) smlouvu o dílo č. 10826/04 mezi obcí Bolatice a firmou UNIPS Ostrava,
a. s., Pražáková 7, Ostrava 9 na zhotovení díla stavby „Rekonstrukce
budov ZŠ Bolatice“
r) zaslat ministru financí Mgr. B. Sobotkovi dopis starosty obce objasňující
postup obce při přijímání úvěrů a ohrazení se proti nespravedlivému
vzorci vypočítávajícímu dluhovou službu. K dopisu schvalují rovněž
přiložit vyjádření České spořitelny o obci jako dobrém klientovi
Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 157/43
k) informace starosty obce o dopise ČD Ostrava, s upozorněním na špatný
stav zastávky v ČD v Bolaticích.
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 162/44
c) provedení energetického auditu zařízení budov obce Bolatice firmou
Energetika Vítkovice s tím, že cena auditu bude včetně DPH max.
95.000,- Kč včetně DPH a v rámci energetického auditu bude proveden
audit kotelen DOS, KD, ZŠ (s využitím nové projektové dokumentace)
a bude navržené úsporné energetické doporučení u ostatních objektů
obce. V případě, že audit ZŠ se nebude vůbec provádět, bude i nižší
smluvní cena díla energ. auditu
h) povolit Římskokatolické farnosti Bolatice používat obecní znak obce
Bolatice k prezentaci farnosti na dopisech, obálkách, internetu,
prospektech, razítkách, vizitkách statutárního zástupce, apod
Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 164/45
h) úhradu úpravy hrobu p. Kanovníka A. Lanči ve výši 1.928,- Kč kterou
provedly Technické služby Bolatice na základě žádosti občanů
o) propagaci průmyslové zóny Bolatice v regionálním (Deník) a celostátním
(MF dnes) tisku v ceně cca 10 – 15 tisíc Kč
p) přijetí ing. Radima Herudka, 1. máje 41, Bolatice od 1. 10. 2004 na dobu
určitou – tří let s možností prodloužení smlouvy na dobu neurčitou
za zaměstnance Obecního úřadu Bolatice jako referenta správy
a samosprávy (správce počítačové sít, příprava žádosti o dotace, atd.)
Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 165/46
c) informace starosty obce o dopise Policie ČR Opava o umístění
dopravních značek na polní cestu na Borovou
d) informace starosty obce o služební cestě do maďarské Nagykovasci
ve dnech 3. – 5. 9. 2004
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Rada obce Bolatice po projednání vzala na vědomí
č. usn. 167/47
h) informace starosty obce o dopise ministra životního prostřední
RNDr. L. Ambrozka, že MŽP a SFŽP se bude zabývat žádostí obce
Bolatice na změnu Rozhodnutí č. 11510011 o poskytnutí finančních
prostředků ze SFŽP ČR na akci „Kanalizace a ČOV Bolatice – Borová“

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 168/47
k) požádat ředitele TS, aby nejpozději do 31. 10. 2004 předložil RO plán
financování nových zaměstnanců a plán práce na rok 2005 (procentuální
vyjádření práce pro obec a pro ostatní)
l) návrh dětského hřiště u MŠ Bolatice v sadové části zahrady Základní
školy Bolatice s tím, že vyvýšený kopeček se nebude realizovat
m) bezplatný nájem sálu KD pro výstavu „Moje droga“, konanou ve dnech
1. – 3. 10. 2004

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 173/49
i) pronájem restaurace „Pod kostelem“ Dětské organizaci Kondor Bolatice
za podmínek stanovených zastupitelstvem obce a dle podnikatelského
záměru Dětské organizace Kondor s tím, že přesné podmínky smlouvy
o pronájmu budou stanoveny po vzájemné dohodě a ve spolupráci
s právníkem obce
r) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 1278, 1280,
1290/1 k. ú. Bohuslavice mezi obcí Bolatice a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a vydává doložku platnosti právního úkonu
na výše uvedenou smlouvu o řízení věcného břemene dle § 41 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 177/50
d) smlouvu o pronájmu pozemku obce Bolatice (pole) o celkové výměře
10,4524 ha mezi obcí Bolatice a Opavici a. s. Bolatice na dobu určitou
od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005 a s ročním nájemným 12.544,- Kč/ročně
e) smlouvu č. 02/04/60/B mezi obci Bolatice a firmou Rethmann – Jeřala
Recycling, spol. s r.o. Bělohorská 41/259, Praha 6 na svoz a likvidaci
domovního odpadu, která je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2008 s opcí na další čtyři roky a schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 02/04/60/B, kterým se stanovují ceny za svoz odpadu pro rok
2005 a 2006
i) Instrukce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce
Bolatice za rok 2004
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Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 180/51
m) pronájem nebytových prostor zdravotního střediska (prodloužení nájemní
smlouvy)
a) MUDr. J. Lebeda, ordinace praktického lékaře pro dospělé
na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 a s nájemným ve stávající výši
30.735,- Kč/ročně (79,60 m2)
b) MUDr. R. Čichoň, ordinace stomatologa, na dobu neurčitou
od 1. 1. 2005 a s nájemným ve výši 23.835,- Kč/ročně (70,5 m2)
c) Paní Inge Čichoňová, zubní laboratoř, na dobu neurčitou
od 1. 1. 2005 a s nájemným ve výši 17.895,- Kč/ročně (53,0 m2)
d) MUDr. J. Benešovi, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 a nájemným ve výši 29.970,- Kč
(cena za 1m2 ordinace je snížená z 600,- Kč/m2 na 500,- Kč/m2)
a s tím, že nájemné bude každoročně navýšeno k 1. 3.
následujícího roku o inflaci, vyhlášenou MF a Českým
statistickým úřadem
n) Dodatek č. 1 ke Kontrolnímu řádu obce Bolatice s platností od 1. 1. 2005

Rada obce Bolatice po projednání schválila
č. usn. 183/52
g) smlouvu o nájmu nebytových prostor restaurace „Pod kostelem“ mezi
obcí Bolatice a Dětskou organizací KONDOR, skupina Vesmír Bolatice,
kterou obec Bolatice pronajímá tyto nebytové prostory uvedené
ve smlouvě na dobu 10 let s opcí na dalších 5 let a s nájmem ve výši
180.000,- Kč ročně s tím, že nájem bude započítáván za prokazatelné
investice nájemce v letech 2005 – 2007 dle harmonogramu prací
podnikatelského záměru
h) smlouvu o pronájmu areálu koupaliště mezi obcí Bolatice
a p. Stanislavem Mikulenkou, Záblatská 682/33, 713 00 Ostrava –
Heřmanice na dobu od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 a za cenu 200.000,- Kč
ročně s tím, že v případě nárůstu počtu návštěvníků koupaliště z 25.000
na 32.000,- Kč uhradí nájemce obci Bolatice do 31. 10. 2005 dalších
50.000,- Kč a s možností opce pronájmu na dalších 5 let
i) pronájem cca 40 m2 nebytových prostor v budově kotelny DOS panu
Františku Jarkulischovi, Javorová 419/3, 747 23 Bolatice, IČ 46115277
na dobu neurčitou a za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že nájemce uhradí
pronajímateli i náklady za otop, elektrickou energii, vodu
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3.2. Z jednání zastupitelstva obce
3.2.1. Počet jednání ZO, účast členů ZO na jednáních
V roce 2003 se uskutečnilo 6 jednání ZO a jedna pracovní schůzka, na kterých se projednalo
více jak 135 bodů
Účast na zasedáních
Mgr. Herbert Pavera
6
Mgr. Josef Neuwirth
6
Mgr. Dagmar Tielová
6
Karel Kupka
6
Gerhard Václavík
6
Daniela Langrová
5
Radek Slivka
6
Bc. Kristina Adamcová
4
Josef Boček
4
Ing. Josef Ricka
6
Jarmila Mlýnková
6
Kristina Jochimová
5
Richard Sněhota
3
Karel Ostárek
6
Martin Bortlík
5
Ing. Pavel Bezděk
4
PaedDr. Josef Drozd
6
Účast na pracovních jednáních
Mgr. Herbert Pavera
Mgr. Dagmar Tielová
Gerhard Václavík
Radek Slivka
Josef Boček
Jarmila Mlýnková
Richard Sněhota
Martin Bortlík
PaedDr. Josef Drozd

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1
1
1
0
1
1
1
1

Důvod nepřítomnosti - nemoc, dovolená, služební cesty, pracovní jednání
3.2. 2. Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 32/9
d) podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 zák.
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů změnu č. 2 územního plánu obce Bolatice
e) zařadit do změny č. 4 SÚP obce Bolatice:
- rozšíření plochy sportu a rekreace na části parc. č. 1607/1
nad koupalištěm
- protipovodňová opatření:
- na části parc. č. 2414/4, 2414/1 na ul. Ratibořská (zatravnění,
regulace zemědělské činnosti)
- na části parc. č. 2741 na ul. Mírová, Družstevní (zatravnění,
regulace zemědělské činnosti, protierozní nádrž, remízky)
- na části parc. č. 1607/1, 1600 na ul. Na Lánech (zatravnění,
protierozní nádrž,remízky)
- na části parc. č. 2402, 2414 na ul. Úzká (zatravnění, regulace
zemědělské činnosti)
- na části parc. č. 2470/5 na ul. Třešňová (zatravnění, regulace
zemědělské činnosti) v záplavových územích všech osmi poldrů
zatravněná plocha
- posoudit případná další protipovodňová opatření v obci
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f) hospodaření obce Bolatice za rok 2003 s příjmy ve výši 79.262.318,41Kč
a výdaji ve výši 79.254.758,20 Kč
g) rozpočet obce Bolatice pro rok 2004 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji
ve výši 75.080,- Kč
h) přijetí rámcového investičního úvěru ve výši 15 mil. Kč na investiční
akce (ČOV Bolatice, rekonstrukce budov ZŠ, výstavba nové tělocvičny,
infrastruktury RD a PZ rekonstrukce komunikací, výstavba parkovišť,
chodníků, zakoupení nového hasičského auta) u České spořitelny a. s.
za podmínek:
- čerpání duben 2004 až do 31. 12. 2005
- úroková sazba 12 M PRIBOR + 0,7% p. a., a celkově max. 3%
- možnost mimořádných splátek, příp. předčasného splacení
zůstatku úvěru bez poplatku.
- ručení za úvěr rozpočtovými příjmy
- splatnost úvěru do roku 2014 (včetně)
- odměna za rezervaci prostředků nebude účtována
- poplatek za posouzení a poskytnutí úvěru nebude účtován
k) zvýšení ceny stočného o 2,- Kč/m3 s účinnosti od 1. 7. 2004
l) cenu za svoz a likvidaci odpadů od 1. 5. 2004 u 1 ks žetonů na 42,- Kč
s tím, že 2,- Kč uhradí obec a schválit zvýšení příspěvku za osobu za rok
ze 100,- Kč na 110,- Kč za svoz plastů, skla, velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
m) odkoupení pozemku parc. č. 1200/5 o výměře 130m2 za dohodnutou cenu
50,- Kč/m2 od paní I. Náhlíkové, P. Bezruče 51, Chuchelná, a odkoupení
části pozemku parc. č. 1200/5 o výměře ¼ z 130 m2 za dohodnutou cenu
100,- Kč/m2 od p. F. Kačera, Drover Lane 3348, Darien, Illinois, USA
a odkoupení či bezúplatný převod pozemku
o výměře 260m2
od Pozemkového fondu v Opavě
p) záměr prodeje části pozemků parc. č. 690/6 k. ú. Bolatice v majetku obce
pro možnou výstavbu objektů nabízejících rozšíření služeb občanů
q) zrušení OZV č. 1/2003 o místních poplatcích a schválení OZV č. 2/2004
o místních poplatcích s účinnosti od 18. 3. 2004
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 36/10
d) přijetí daru Římskokatolické farnosti v Bolaticích na zakoupení, zavěšení
a údržbu zvonu na Borové ve výši 51.997,- Kč
e) úpravu rozpočtu obce Bolatice 1. rozpočtovým opařením v příjmech
i výdajích ve výši 76.445 tisíc Kč (zvýšení o 1.365 tisíc Kč)
f) prodej části pozemku parc. č. 2756/4 o výměře cca 1400 - 2000 m² (dle
geometrického zaměření) panu E. Opatrzilovi, Pod Dráhou 4, Kravaře, za
cenu 70,- Kč/m²
g) prodej části pozemku parc. č. 2741/35 o výměře cca 1020 m²
panu A. Esslerovi, Novodvorská 88, Kravaře za cenu 70,- Kč/m²
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h) prodej části pozemku parc. č. 2741/35 o výměře cca 860 m²
panu M. Vránovi, Padoly 4, Bolatice za cenu 70,- Kč/m²
ch) prodej pozemku parc. č. 2741/7 o výměře cca 5659 m² firmě Ostravské
stavby a. s., Ostrava - Přívoz za cenu 70,- Kč/m²
i) prodej pozemku parc. č. 944 (zahrada) o výměře 41 m² manželům
Petrovi a Barboře Musiolovým, Nádražní 59, Bolatice za cenu zahrady
a s tím, že obec i kupující se podělí rovnoměrně o náklady spojené
s prodejem pozemku
j) prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 65m² za cenu 35,- Kč/m² s tím, že
ve smlouvě o prodeji bude schváleno věcné břemeno pro obecní
kanalizaci, která vede přes pozemky parc. č. 55, 56 a která by v případě
opravy byly přeložena přes pozemek parc. č. 26/2, jejichž vlastníkem
je p. R. Bělák
k) prodej části pozemku o výměře cca 60 m ² parc. č. 2059 na ul. Hlavní
v Bolaticích - Borové p. Karlu Dudkovi, ul. Hlavní 53, Bolatice - Borová
za cenu zahrady
l) prodej pozemku parc. č. 536/3, 536/2 - jen zastavěná část České
poště, s. p. Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod Severní Morava,
Poštovní 1368/20, Ostrav za cenu 75,- Kč/m² s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s prodejem pozemku (geometrické zaměření,
vypracování smlouvy, případný odhad ceny pozemku)
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání neschválilo
č. usn. 38/10
a) prodej části pozemku parc. č. 690/6 o výměře 620 m² firmě AZPEK s. r.
o. Sokolovská,
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 41/10
e) závěrečný účet obce Bolatice za rok 2003 (s přílohami dle soupisu)
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
g) panu A. Frýdlovi, Krátká 54, Bolatice – Borová prodej části pozemku
parc. č. 2059 k. ú. Bolatice o šířce 2 m podél parc. č. 2057 o výměře 28
m2 za cenu zahrady
h) odkoupení parc. č. 830/114 k. ú. Bolatice ve zjednodušení evidenci
o výměře 358 m2 za cenu odhadní od vlastníků pozemku
j) přerušit provoz MŠ Borová pro školní rok 2004/2005 a oznámit
rozhodnutí ZO rodičům zapsaných dětí
o) odkup pozemků ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr
parc. č. 272, 273 a 274 k.ú. Bolatice o celkové výměře 5 970 m2, za cenu
do 20,- Kč/m2 pro výstavbu ČOV Bolatice. Od vlastníků pozemku pana
J. Maňáska a paní A. Fojtíkové, ae splatnosti 50% do 31. 12. 2004
a 50% do 30. 6. 2005
p) prodloužení smlouvy o výpůjčce mezi obcí Bolatice a FK Bolatice na
vypůjčku staveb a nemovitostí na parc. č. 2755/1, 2755/2 k. ú. Bolatice
na dobu 15 let, tj. do 31. 3. 2019
23

q) doporučit RO schválit přijetí dalšího zaměstnance u OÚ od 1. 9. 2004
popř. od 1. 10. 2004 jako správce počítačové sítě, zpracovatele žádostí
o dotace, atd. a na dobu určitou 3 let s možností prodloužení
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání vzalo na vědomí
č. usn. 42/12
i) informace starosty obce o návštěvě naší obce poslance Parlamentu ČR
ing. A. Macháčka (ČSSD) v pondělí 20. 9. 2004
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 43/12
d) změny rozpočtu obce Bolatice dle předloženého návrhu – změny č. 3
jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 75.953,97 tisíc Kč a aby
v případě nenaplnění příjmů obce v kapitole pronájem koupaliště, prodej
pozemků v průmyslové zóně byl tento schodek uhrazen z úvěru na
dofinancování infrastruktury PZ a přijetí všech dotací dle předlohy
ekonomky paní Milady Bortlíkové z prostředků MSK. Schvaluje
hospodaření obce Bolatice k 30. 6. 2004 a to s příjmy ve výši
29.037.780,19 Kč a výdaji 24.420.309,69 Kč, zůstatek k 30. 6. 2004
činní 4.617.470,50 Kč
h) prodej pozemku parc. č. 540/10 k. ú. Bolatice o výměře 294 m2 za cenu
75,- Kč/m2 paní G. Dudové, Hlučínská 701, Bolatice a panu L. Dudovi,
Krnovská 176, Opava na výstavbu RD
l) prodej části pozemku parc. č. 2751/2 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní, na
kterém stojí obytný dům č. 648/25 za cenu 75,- Kč/m2 nájemníkům bytů
domu č. 648/25 k. ú. Bolatice na ul. Družstevní a to vždy 1/6 daného
pozemku jednomu vlastníkovi bytu
m) prodej cca 60 m2 pozemku parc. č. 690/1 k. ú. Bolatice za cenu 100,Kč/m2 firmě Azpek s. r. o. Bolatice a za podmínek, že firma Azpek s. r.
o., Bolatice vybuduje na své náklady parkoviště pro osobní auta na parc.
č. 690/1 pro zaměstnance a tělesně postižené, provede výsadbu a úpravu
zeleně na své náklady a na své náklady provede úpravu chodníků
poškozených výstavbou a bude se podílet na vybudování nové čekárny
pro autobusy a vývěsní reklamní tabule a dále se bude podílet min.
ve výši 50 % celkových nákladů na výstavbě nového parkoviště pro
návštěvy na parc. č. 690/1 a v přístavbě bude vybudováno zázemí pro
zaměstnance, dále cukrárna a pizzerie a v nadzemním podlaží bude zimní
zahrada z východní strany se zděnou stěnou a z jižní strany s prosklenou
stěnou.
n) odkoupení pozemků parc .č. 1250/44 a 1250/45 k. ú. Bolatice z majetku
firmy Lanex a. s. Bolatice do majetku obce Bolatice za celkovou cenu
32.640,- Kč a schválit kupní smlouvu mezi obcí Bolatice a firmou Lanex
a. s. Bolatice, kterou obec odkoupí od Lanexu pozemky parc. č. 1250/44
a 1250/45 k. ú. Bolatice za celkovou cenu 32.640,- Kč
p) požádat Úřad pro zastupování státu v Opavě o bezúplatný převod
pozemků ZŠ Bolatice – hřiště ¼ parc. č. (582/344) k. ú. Bolatice
o celkové výměře 128 m2 a ¼ parc. č. (583/344) d2 k. ú. Bolatice
o celkové výměře 1948 m2 z majetku státu do majetku obce Bolatice
r) na základě zákona č. 2/2003 Sb § 84, odst. 2 u) nové názvy ulic
v obytné zóně u ul. Družstevní – název ulice „U Hřiště“ a v průmyslové
zóně název ulice „Průmyslová“
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Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 47/13
d) přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. Opava ve výši
2.000.000,- Kč pro rok 2005 a další roky a schválit jeho ručení běžnými
příjmy obce Bolatice
e) prodej pozemku parc. č. 690/2 k. ú. Bolatice na ul. Sokolovská o výměře
211 m2, na kterém stojí obytný dům č. 606/1 za cenu 75,- Kč/m2
nájemníkům bytů domu č. 606/1 k. ú. Bolatice na ul. Sokolovská
a to vždy poměrnou část k jednotlivým výměrám bytů
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání neschválilo
č. usn. 50/13
a) finanční příspěvek městu Kravaře na částečnou úhradu nákladů za pobyt
seniorů (bývalých občanů Bolatic) v Domově důchodců v Kravařích
Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání schválilo
č. usn. 52/14
d) úpravu č. 4 rozpočtu obce Bolatice pro rok 2004 dle předloženého návrhu
s příjmy a výdaji ve výši 76 061,50 Kč
g) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005
v podobě 1/12 provozních nákladů roku 2004 měsíčně na provoz obce,
ZŠ apod. a na nezbytné výdaje spojené s úhradou služeb provedených
TS s. r. o. Bolatice v zimních měsících (rekonstrukce sociálních zařízení
FK Bolatice, výroba dřevěných posezení pro mládež, oprava a nátěr
dopravních značek, nátěr hasičského auta, platba pohotovosti členů
hasičského družstva...)
h) úlevu nájemného panu S. Mikulenkovi, nájemci koupaliště, v roce 2004
z 250.000,- Kč na 150.000,- Kč se započtením do slevy jeho investic
ve výši cca 65.000,- Kč (200m2 živic, oprava fasády správní budovy,
oprava pokladny). Zároveň schválit pronájem na rok 2005 ve výši
200.000,- Kč bez nároků na jakýkoliv další zápočet o snížení pronájmu
a v případě příznivého počasí v létě a zvýšení počtu návštěvníků o min.
7.000,- Kč (z 25.000 na 32.000), uhradí p. Mikulenka dalších 50.000,- Kč
nájemného do 31. 10. 2005
i) Kupní smlouvu mezi obcí Bolatice a Českou poštou a. s., Praha 3,
Olšanská 38/9, kterou obec Bolatice prodá České poště pozemek parc.
č. 536/10 a 536/3 k. ú. Bolatice o celkové výměře 429 m2 za celkovou
cenu 26.520,- Kč (dle znaleckého posudku)
n) smlouvu mezi SMP a. s., Plynární 6, Ostrava a Obcí Bolatice, Hlučínská
3, 747 23 Bolatice, na pronájem plynárenského zařízení v průmyslové
a obytné zóně na dobu pěti let s opcí na dalších pět let za 1,- Kč/ročně
a s možností přednostního odprodeje
o) dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zák.
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 4 územního plánu
obce Bolatice, které je obsahem přílohy předloženého materiálu
p) Dohodu o úhradě nákladů na provoz a údržbu vodních vrtů HV 28,
HV101, B02 mezi obcí Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice a obcí
Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
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3.3. Z jednání výborů a komisí:
U Zastupitelstva a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí:
3.3.1. Finanční výbor
NÁPLŇ PRÁCE FIINANČNÍHO VÝBORU:
Rozsah působnosti:
- rozpočet obce a hospodaření s ním
- hospodaření s majetkem obce
Náplň činnosti:
a) Připravuje a sestavuje návrh rozpočtu obecního zastupitelstva na příslušný rok
a předkládá návrh vyúčtování hospodářských výsledků za rok uplynulý
b) Kontroluje plnění rozpočtu obce a pravidelně informuje o stavu starostu
(doporučuje se nejméně za čtvrt roku)
c) Připravuje podklady na stanovení místních daní a poplatků a provádí kontrolu jejich
vyměřování a vybírání
d) Provádí kontrolu a dohlíží na vedení účetní evidence obecního úřadu, kontroluje
plnění příjmů obce, navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok a vyjadřuje se ke zprávě z tohoto auditu
e) Zabezpečuje provádění inventarizací a vyjadřuje se k nabývání a zcizování majetku
obce
f) Zabezpečuje informovanost občanů (7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva)
o návrhu rozpočtu na příslušný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
g) Hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje iniciativně optimální
využívání a rozvoj majetku ve vlastnictví obce
h) Vyjadřuje se k žádostem o příspěvky na půjčky z rozpočtu obce a o úlevy
na poplatcích, o nichž rozhoduje obec
i) Navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce na krátkodobé nebo
dlouhodobě úrokové výhodnější vklady.

Účast na jednáních
V loňském roce se uskutečnilo celkem osm jednání finančního výboru.
Předseda:
Členové:

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

4
8
8
8
4
8
8

Hosté na jednáních Finančního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Karel Kupka – zástupce starosty, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, JUDr. Pavel Juchelka a Mgr. Tomáš Valík - advokátní kancelář,
Ing. Petr Kuchta – ředitel firmy LAKUM – KTL, pan Trochta - D&T Stavby Kozmice.
Na 1. jednání
- Vyjádření k nabídce bank na poskytnutí úvěru obci Bolatice
- Hospodaření obce Bolatice za rok 2003
- Rozpočet obce Bolatice na rok 2004
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Na 2. jednání
- Vliv DPH na rozpočet obce Bolatice
- Návrh na rozdělení zisku Technických služeb Bolatice s. r. o.
- Úprava rozpočtu obce Bolatice
Na 3. jednání
- Účetní uzávěrka Technických služeb Bolatice s. r. o.
- Kontrola a plnění rozpočtu obce Bolatice
Na 4. a 5. jednání
- Vyjádření k dopisu firmy LAKUM – KTL a. s., Frýdlant nad Ostravicí
Na 6. jednání
- Změny rozpočtu obce Bolatice pro rok 2004
- Hospodaření Technických služeb Bolatice s. r. o.
Na 7. jednání
- Spolufinancování nákladů na pobyt seniorů v Domově důchodců v Kravařích
- Snížení výše nájmu koupaliště v roce 2004
- Pronájem zdravotního střediska
- Přijetí kontokorentu pro rok 2005 u České spořitelny a. s.
Na 8. jednání
- Pronájem areálu koupaliště (další budoucnost areálu)
- Úpravy rozpočtu obce Bolatice pro rok 2004

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 2004 se uskutečnilo celkem šest jednání Kontrolního výrobu.
Předseda:
Členové:

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

6
6
4
5
2
5
6
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Hosté na jednáních Kontrolního výboru:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Karel Kupka – zástupce starosty, Milada Bortlíková –
ekonomka OÚ, zástupci firmy UNIPS Ostrava.
Na 1. jednání
- Upřesnění plánu práce KV
- Informace o návštěvě koupaliště v rámci pracovní schůzky zastupitelstva obce
.Na 2. jednání
- Následná kontrola práce a hospodaření Technických služeb Bolatice s. r. o.
Na 3. jednání
- Spolupráce obecního úřadu a Technických služeb Bolatice. s. r. o.
- Závady koupaliště
Na 4. jednání
- Koupaliště – odstranění závad, otevření koupaliště
Na 5. jednání
- Kontrola čerpání příspěvku na činnost organizacím za rok 2003
- Kontrola plnění usnesení rady obce
Na 6. jednání
- Čerpání rozpočtu obce a jeho změny v průběhu roku 2004

3.3.3. Osadní výbor
Účast na jednáních
Osadní výbor uskutečnil v roce 2004 celkem sedm jednání Osadního výboru.
Předsedkyně: Daniela Langrová
Členové:
Marta Kolarčíková
Eliška Hřibková
Jaroslav Adamec
Václav Mrovec
Jaroslav Pašek
Vilém Kerlín

7
7
6
4
6
6
6

Na 1. jednání
- Vyhodnocení „Vánočního zpívání“ – 24. 12. 2003
- Příprava dětského maškarního plesu
- Organizace sbírky na zvon
Na 2. jednání
- Vyhodnocení maškarního plesu pro děti
- Příprava brigády na akci „Dne Země“
- Příprava svěcení zvonu
Na 3. jednání
- Vyhodnocení brigády ke „Dni Země“
- Vysvěcení zvonu
- Setkání obcí Borová – Borovské hry
Na 4. jednání
- Dočasné uzavření Mateřské školy na Borové
- Zhodnocení setkání obcí Borová – Borovské hry
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Na 5. jednání
- Zhodnocení Strassenfestu
- Příprava akce „Mikulášské zpívání“
Na 6. a 7. jednání
- Zhodnocení „Mikulášského zpívání“
- Příprava zpívání koled

3.3.4. Komise přestupková
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PŘESTUPKOVÉ:
Rozsah působnosti:
- řeší přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová
- projednává přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
Náplň činnosti:
Komise projednává přestupky
a) Proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jí svěřeny
b) Proti pořádku v územní samosprávě
c) Přestupky proti veřejnému pořádku
d) Přestupky proti majetku
e) Přestupky proti občanskému soužití
Účast na jednáních
V roce 2004 se uskutečnilo celkem devatnáct jednání Přestupkové komise.
Předseda:
JUDr. Mario Hartmann
19
Členové:
MUDr. Jiří Andreas
19
Josef Tiemel
19
Šárka Košútková
19
Komise projednala celkem 25 přestupků. Příkazem o uložení sankce rozhodla
ve 14 případech, u 3 případů rozhodla v blokovém řízení, 2x byla uložena pořádková pokuta,
1x bylo uloženo napomenutí. Ve dvou případech došlo k zastavení řízení, jednou došlo
k odložení, 2 přestupky přešly do dalšího období, jelikož se jednalo o přestupky návrhové, kde
běží tříměsíční lhůta.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 8 případech, nevymožených
zůstalo 13 pokut. Nevymožených pokut je více, z důvodu uložení 5 pokud až koncem roku
2004.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

3.3.5. Komise sociální a zdravotní
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ:
Rozsah působnosti:
- sociální péče o občany
- preventivní působení na občany
Náplň činnosti:
a) Navrhuje rozdělení účelových prostředků ze státního i obecního rozpočtu sociálně
potřebným občanům,
b) Vyhledává sociálně slabé rodiny a občany a navrhuje opatření,
c) Spoluorganizuje činnost klubu důchodců,
d) Jedná s rodinami se slabým sociálním zázemím i cítěním
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Účast na jednáních
V roce 2004 se uskutečnily celkem čtyři jednání Komise sociální a zdravotní.
Předseda:
Členové:

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

4
3
2
4
3

Hosté na jednáních Komise sociální a zdravotní:
Mgr. Dagmar Tielová – ředitelka Základní školy Bolatice, Jana Herudková – ředitelka
Mateřské školy Bolatice.
Na 1. jednání
- Sociální problematika v obci
Na 2. jednání
- Vyjádření členů komise k žádostem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Na 3. jednání
- Poskytování pečovatelských služeb v Domově důchodců v Kravařích
- Sociální poměry v rodině
Na 4. jednání
- Problémové děti v základní škole a v mateřské škole
- Problémová mládež

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 jubilanty a nově narozené občany obce a navštěvuje tyto
občany,
c) Navrhuje odměny pro občany za mimořádnou událost ve prospěch obce a občanů.
Účast na jednáních
V roce 2004 se uskutečnily celkem čtyři jednání Komise pro občanské záležitosti.
Předsedkyně: Jarmila Mlýnková
Členové:
Alena Böhmová
Jan Kupka
Karel Ostárek
Ingrid Nováková

4
4
2
4
4

K 31. 12. 2004 ukončil činnost v komisi pan Jan Kupka.
Hosté na jednáních Komise pro občanské záležitosti:
Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, Bc. Kristina Adamcová – bývala předsedkyně komise
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Na 1. jednání
- Příprava plánu činnosti komise na rok 2004
- Společenské akce v roce 2004
- Rozdělení jubilantů pro návštěvu s gratulacemi.
Na 2. jednání
- Projednání akce Stavění máje, Vstup České republiky do EU, Kácení máje
- Blahopřání jubilantům
Na 3. jednání
- Bolatické dožínky
- Výstava kutilů a zahrádkářů
- Den strašidel a Dlabání dýní
Na 4. jednání
- Zhodnocení akce „Den strašidel“ a akce „Dlabání dýní“
- Setkání s jubilanty – 11. 11. 2004
- Zabijačkové hody ve skanzenu
- Vánoční trhy v Kulturním domě
- Vánoční koncert dechové hudby
3.3.7. Komise mládeže, sportu a pro volný čas
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE MLÁDEŽE, SPOLRTU A PRO VOLNÝ ČAS:
a) Akce pro mladé občany
b) Rozhovory s mladými lidmi
c) Příprava soutěží – olympiády pro veřejnost
d) Kontrola, prohlídka sportovišť a míst určených pro mládež
Účast na jednáních
V roce 2004 se uskutečnila celkem čtyři jednání Komise mládeže, sportu a pro volný čas.
Staré složení komise
Předseda:
Členové:

Mgr. Herbert Pavera
Veronika Slivková
Lucie Mlýnková
Marek Kučera
Kamil Lasák
Václav Bečica
Petr Mikulčák
Zdeněk Kovář

Nové složení komise
4
4
4
0
3
3
2
0

Mgr. Herbert Pavera
Veronika Slivková
Lucie Mlýnková
Martin Plšek
Kamil Lasák
Václav Bečica
Petr Mikulčák

2

Novými členy komise se stali:
Václav Bečica, Martin Plšek (místo Marka Kučery) a byl odvolán Zdeněk Kovář.
Na 1. jednání
- Příprava olympiády – soutěž pro veřejnost
- Přehlídka amatérských hudebních skupin
- Výstava mladých umělců
- Setkání členů komise s mladými lidmi za účelem získání informací o jejich pohledu
na život mladých občanů v obci
- Rozhovor s bratry Mučkovými – úspěšnými reprezentanty v kulturistice
Na 2. jednání
- Informace o schůzce s mladými občany
- Rozdělení úkolů na akci Bolatický Hlukfest
- Odvolání členů komise
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Na 3. jednání
- Přivítání nového člena komise
- Zhodnocení akce Bolatický Hlukfest
- Spoluorganizace malé olympiády při Odpustu a slavnostním otevření koupaliště
- Informace o zájezdu do italské Calabrie
Na 4. jednání
- Informace o zhotovení posezení pro mládež
- Výstava „Moje droga“
- Další náplň komise
- Informace o studijní cestě do Itálie

4. Informace o Obecním úřadu Bolatice
4.1. Organizace OÚ
4.1.1. Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu:
- starosta obce - uvolněný pro výkon funkce
- zástupce starosty - neuvolněný pro výkon funkce
- pracovníci OÚ v počtu 9 (1 - sekretariát, 1 - zemědělská a majetkoprávní agenda,
kultura, 1 - matrika, 1 - knihovna, 1 - ekonomika, účetnictví, 1 - hospodářka,
mzdová účetní, 2 - stavební úřad, 1 – uklizečka ).
Od 1. 10. 2004 nastoupil nový pracovník - správce počítačové sítě (tvůrce internetových
stránek obce a zpracovatel žádostí o dotace).
Dále u OÚ v roce 2004 pracovalo pět občanů na civilní službě, civilní službu ukončili
v září 2004. Na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo 101 osob (volby,
stavební dozor, právní poradenství, atd).
4.1.2. Řízení práce:
Zodpovědnost za činnost všech zaměstnanců má starosta obce.
4.1.3. Náplň práce jednotlivých zaměstnanců
Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- evidence obyvatel (přihlášení a odhlášení obyvatel, změny pobytu,
občanské průkazy, pasy,...)
- záležitosti matriky (sňatky, úmrtí, ověřování, výpisy z knih, ....)
- oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, peč. služba,
ústavní péče)
Zástup za paní M. Bochňákovou zajišťuje paní G. Bočková, K. Mrovcová.

Milada Bortlíková

- ekonom, účetní

Zástup za paní M. Bortlíkovou zajišťovala paní K. Mrovcová.
Kateřina Mrovcová

- referentka na sekretariátu starosty
- vede deník došlé pošty
- provádí zápisy OZ a OR, eviduje smlouvy
- vede agendu starosty a zástupce starosty

Zástup za paní K. Mrovcovou zajišťuje paní M. Bortlíková.
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Eliška Vitásková

- referentka OÚ - hospodářka
- zajišťuje personální agendu, mzdy
- vede pokladnu, knihu odeslané pošty
- eviduje kopírování, svoz TKO, vodné a stočné, inventarizaci

Zástup za paní E. Vitáskovou zajišťuje paní G. Bočková.
Gabriela Bočková

- referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- vede evidenci doplňování a oceňování půdy, stížnosti, přestupky,
- obecní archiv
- zajišťuje kulturní akce

Zástup za paní G. Bočkovou zajišťuje paní E. Vitásková, paní M. Bochňáková (v oblasti
kultury).
Ing. Miroslav Selingr - vedoucí stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především organizací)
Zástup za pana ing. Selingra zajišťuje pan Petr Ricka.
Petr Ricka

- referent stavebního úřadu
- vede a zajišťuje vše, týkající se staveb (především občanů)

Zástup za pana P. Ricku zajišťuje pan ing. M. Selingr.
Ing. Radim Herudek - samostatný referent
- správce počítačové sítě
- internetové stránky obce
- zpracování žádostí o dotace

4.2. Údaje o zaměstnancích
4.2.1. Kvalifikační a platové zařazení

Gabriela Bočková

ÚSO

Platové zařízení
(třída/stupeň)
8/7

Marcela Bochňáková

ÚSO

8/9

Milada Bortlíková

ÚSO

10/12

Janetta Gratzová

ÚSO

8/7 na MD

Petr Ricka

ÚSO

9/10

VŠ

10/11

Eliška Vitásková

ÚSO

8/11

Eva Hanzlíková

ÚSO

8/11

Lenka Jiříková

vyučena – prodavačka

2/7

Kateřina Mrovcová

ÚSO

8/3

Ing. Radim Herudek

VŠ

10/1

Jméno a příjmení

Ing. Miroslav Selingr

Kvalifikace
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4.2.2. Další vzdělávání zaměstnanců:

Jméno zaměstnance
Eva Hanzlíková

Datum

Místo

Název školení

11.2.2004 Opava
18.2.2004 Opava

Marcela Bochňáková

Mgr. Herbert Pavera

7.4.2004
14.4.2004
9.6.2004
27.2.2004
27.5.2004
10.12.2004

Opava
Opava
Hlučín
MěÚ Kravaře
MěÚ Kravaře
MěÚ Kravaře

18.2.2004 KÚ Ostrava
6.3.2004 KÚ Ostrava

Eliška Vitásková

Kateřina Mrovcová

Gabriela Bočková

Milada Bortlíková
Ing. Miroslav Selingr

Petr Ricka

Ing. Radim Herudek

16.3.2004
20.3.2004
7.4.2004
4.– 9.10.2004
25.3.2004
8.6.2004
19.10.2004
25.3.2004
4x
21.9.2004
17.2.2004
30.3.2004
22.6.2004
4x
8.12.2004
17.2.2004
12.3.2004
20.4.2004
19.10.2004
25.11.2004
17.2.2004
12.3.2004
20.4.2004
19.10.2004
25.11.2004
21.7.2004
24.8.2004
11.11.2004
8.12.2004

KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
Rakousko
Opava
Ostrava
Opava
Opava
MěÚ Kravaře
Ostrava
Bolatice
KÚ Ostrava
KÚ Ostrava
MěÚ Kravaře
MěÚ Kravaře
Opava
Opava
Malé Hoštice
Ostrava
Malé Hoštice
Opava
Opava
Malé Hoštice
Ostrava
Malé Hoštice
Ostrava
KÚ Ostrava
Opava
KÚ Ostrava
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Seminář - Kniha v 21. století
Seminář – Problematika oddělení pro dospělé
čtenáře
Seminář – Problematika oddělení pro děti a mládež
Školení – Internet
Porada knihovnic
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Porada matrikářek
Seminář k dotacím ze EU – Národní program
Phare 2004
Konzultace k dotacím z EU – Národní program
Phare 2004
Seminář – přeshraniční spolupráci – Dotace EU
Seminář k dotacím EU – SROP, Interreg
Konzultace k dotacím EU – SROP, Interreg
Studijní cesta pro realizátory rozvojových projektů
Spisová služba, archív
Místní poplatky
Evidenční listy
Spisová služba, archív
Konzultace matrika
Matriční a rodinné právo
Školení k uživatelskému programu DIGIS
Školení – přestupkové právo
Konzultační den k zákonu o přestupcích
Konzultační dny s účetními
Školení GORDIC
Školení pracovníků SÚ
Školení pracovníků SÚ
Seminář SÚ
Školení pracovníků SÚ
Seminář SÚ
Školení pracovníků SÚ
Školení pracovníků SÚ
Seminář SÚ
Školení pracovníků SÚ
Seminář SÚ
Seminář IS správy
Seminář INTERREGIIA
Seminář INTERREGIIA
Seminář SROP – povinné přílohy žádosti

4.2.3. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2004 (2003):
Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činí 16.533,- Kč (16.610,- Kč).
4. 3. Hodnotící zprávy zaměstnanců OÚ (statistika)
4.3.1. Matrika, evidence obyvatel
ROK
2004

2003

2002

Narození dětí

43

44

27

Uzavřená manželství v Bolaticích

21

13

11

7

4

5

14

9

6

Uzavřená manželství mimo obec

23

20

19

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

32

28

42

63

35

66

840

934

701

Ověřeno opisů listin

842

1203

1181

Žádosti o výpis z rejstříku trestů

168

166

121

87

44

-

Žádosti o vydání občanského průkazu

566

394

324

Žádosti o vydání cestovního pasu

456

242

141

24

17

18

-

16

11

Potvrzení o občanském průkazu

72

64

44

Poskytnuté údaje z informačního systému

23

15

25

Posudky, zprávy o pověsti a pobytu

87

83

68

Přihlášeno osob

66

48

56

Odhlášeno osob

48

40

43

Bolatice

Borová

civilní
církevní

Žádosti o státní občanství ČR

Žádost o zapsání dítěte do cestovního pasu
Žádosti o vydání cestovní přílohy

Počet obyvatel
Počet obyvatel

Celkem

k 31. 12. 2000

4 147

k 31. 12. 2001

4 165

k 31. 12. 2002

4 164

3 516

648

k 31. 12. 2003

4 186

3 533

653

k 31. 12. 2004

4 215

3 558

657

Marcela Bochňáková
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4. 3. 2. Knihovna

2004
16 237
4 244
6 080
1 124
4 789
509
199
6 041
28 479

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

ROK
2003
15 597
3 978
5 964
1 078
4 577
514
219
5 633
26 462

2002
17 277
4 528
6 571
1 346
4 832
582
270
4 262
33 109

Eva Hanzlíková

4. 3. 3. Podatelna

Došla pošta
(žádosti, sdělení)
Vydaná pošta
(žádosti, objednávky, sdělení, vyjádření
Celkem

2004

ROK
2003

2002

1104

1087

1106

359

352

402

1463

1439

1508

Kateřina Mrovcová

4. 3. 4. Stavební úřad
ROK
2004

2003

2002

131

146

113

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

102

107

82

29

39

31

Územní rozhodnutí – celkem

70

82

52

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

47

62

33

23

20

19

Stavební povolení – celkem

54

76

75

10

52

50

14

24

25

81

75

73

53

46

43

28

29

30

Ohlášení drobných staveb - celkem
-

-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Kolaudační rozhodnutí – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní
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21

20

16

9

12

5

12

8

11

5

7

5

3

4

3

2

3

2

4

5

6

4

3

3

0

2

3

4

7

4

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

3

1

4

1

6

0

Ostatní rozhodnutí – celkem

20

11

9

13

5

7

7

6

2

21

3

16

11

2

9

10

1

7

4

4

13

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

2

2

4

2

2

9

Žádost o informaci – celkem

8

2

1

4

1

0

4

1

1

30

55

14

17

50

14

13

5

0

1

0

3

1

0

1

0

0

2

229

231

135

454

493

400

309

347

258

145

146

142

b) Ostatní podání celkem

229

231

135

Podání celkem

683

724

535

Rozhodnutí o změně rozest. stavby – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o změně účelu užívání – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o odstranění stavby – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Pasport stavby – celkem
-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ostatní sdělení – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Stížnosti – celkem
-

-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Silniční rozhodnutí – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Rozhodnutí o přestupku – celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ostatní došlá pošta
Celková rekapitulace
a) Rozhodnutí celkem
-

z toho k. ú. Bolatice
ostatní

Ing. Miroslav Selingr
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4. 3. 5. Přestupky
Komise zasedala v roce 2004 celkem 19x a projednala 25 přestupků. Příkazem
o uložení sankce rozhodla v 14 případech a u 3 případů rozhodla v blokovém řízení, 2x byla
uložena pořádková pokuta, 1x bylo uloženo napomenutí. Ve dvou případech došlo k zastavení
řízení, jednou došlo k odložení, 2 přestupky přešly do dalšího období, jelikož se jednalo
o přestupky návrhové, kde běží tříměsíční lhůta.
Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena v 8 případech, nevymožených
zůstalo 13 pokut. Nevymožených pokut je více, z důvodu uložení 5 pokut až do konce roku
2004.
Předseda komise přestupkové hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise
splnila účel, pro nějž byla založena.

Přestupky
ROK
2004

2003

2002

vyřízeno

25

33

24

uložení pokuty včetně blokové

19

28

18

projednání bez uložení opatření

0

0

1

uložení napomenutí

1

1

1

zastavení řízení

2

5

2

návrhový přestupek

2

0

1

odložení věcí

1

2

1

Přestupky byly vyřízeny
- 19 přestupků bylo vyřízeno uložením pokuty v celkové hodnotě 10.700,- Kč
- Odvolání proti rozhodnutí komise nebylo projednáno.
Stížnosti
V roce 2004 nebyla podána u OÚ Bolatice žádná stížnost

r. 2003 - 0

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

Kulturní pořady

2004

2003

2002

Zájezdy do divadel

3

7

4

Koncerty dechové hudby

6

4

4

Akce pro seniory

2

2

2

Akce pro veřejnost

29

23

23

Gabriela Bočková
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4.4. Zpráva Policie ČR OO Kravaře o bezpečnostní situaci v obci Bolatice za rok 2004
V uplynulém roce 2004 nedošlo opětovně v úseku působnosti vašeho obecního úřadu
k žádným podstatným změnám. Počet a rozložení větších podniků a sídel služeb obyvatelstvu
se rovněž nezměnil. Zabezpečení těchto objektů je již na dobré úrovni, ale stále se odvíjí
především od možnosti majitelů. K podstatným změnám dojde až po dokončení průmyslové
zóny.
Na úseku trestné činnosti je z níže uvedené tabulky zřetelné, že došlo k nárůstu počtu
spáchaných trestných činů, ale tento nárůst dosáhl pouze úrovně předešlých let. U přestupků
je situace opačná, kdy je zaznamenán pokles.

25

Řidiči pod vlivem
alkoholu
2

49

28

4

1999

31

17

2

2000

31

25

2

2001

25

10

4

2002

26

73,1

13

65,1

3

2003

13

84,6

29

68,9

6

2004

27

85,2

21

57,1

2

1997

Trestné
činy
36

1998

Rok

Úspěšnost v
%

Přestupky

Úspěšnost v
%

Na úseku přestupků bylo za uplynulý rok 2004 spácháno celkem 21 skutků a způsobená
škoda těmito přestupky činí 20.865,- Kč. Z celkového počtu se podařilo objasnit celkem
12 skutků, což činí 57,1 % úspěšnost. Pachatelé těchto přestupků byli ve většině případů
občané Vaší obce.
Skladba spáchaných přestupků v roce 2004
Počet
přestupků
6

Název přestupků

objasněny/neobjasněny

proti občanskému soužití

objasněny

11

proti majetku

objasněno pět

2

proti veřejnému pořádku
na úseku ochrany před alkoholismem a
jiným toxikomániemi (řidiči pod
vlivem alkoholu)

objasněny

2

objasněny

Za rok 2004 bylo v obci spácháno celkem 27 trestných činů a způsobená škoda touto
trestnou činností činí 239.300,- Kč. Z těchto trestných činů se podařilo objasnit 23 případů, což
je 85,2 % úspěšnost. Pouze ve třech případech nebyl pachatel občan obce. Dále zdejší OO PČR
šetřilo v obci jednu sebevraždu, kdy bylo vyloučeno cizí zavinění.
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Skladba spáchaných trestných činů za rok 2004
Počet
Název trestného činu
Majetkové
2
krádež vloupáním do autobusů
2
krádež vloupáním do rodinných domů
5
krádež vloupáním do objektů
1
krádež jízdního kola
2
prostá krádež
1
neoprávněné držení platební karty
1
poškozování cizí věci
Obecně nebezpečné
nedovolená výroba a držení omamných a
3
psychotropních látek a jedů
Proti pořádku ve věcech veřejných
2
maření výkonu úředního rozhodnutí
Hrubě narušující občanské soužití
1
násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivců
1
ohrožení pod vlivem návykové látky
Proti rodině a mládeži
3
zanedbání povinné výživy
Proti životu a zdraví
2
ublížení na zdraví
Hospodářské
1
nedovolené podnikání

objasněny/ neobjasněny
objasněny
objasněny
objasněny tři
neobjasněn
objasněn jeden
objasněn
objasněn
objasněny
objasněny
objasněn
objasněn
objasněny
objasněny
objasněn

Tak jako v uplynulých letech je v obci průběžně prováděn dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, který byl zaměřen zejména na opakující se problém rychlé
jízdy motocyklů v obci a parkování vozidel v pěší zóně a místech zákazu stání. Na opakované
žádosti obce o zvýšenou kontrolu dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích
v obci byly prováděny v průběhu roku kontroly zaměřené na tyto přestupky. Sankce za zjištěné
přestupky byly již přísnější, což se projevilo na ukázněnosti řidičů. V tomto bude i nadále
pokračováno a při řešení případů porušování tohoto zákona bude využívání maximálních
sankcí.
Při dohledu nad veřejným pořádkem a ochraně majetku je v obci stále věnována
zvýšená pozornost místům, kde se schází mládež a místům, kde probíhají společenské akce.
Tato místa jsou průběžně tipována ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, a to zejména
s panem starostou a dále se zodpovědnými pracovníky areálů a objektů, kde se tato místa
nachází. Rovněž se osvědčila spolupráce s najímanou bezpečností agenturou, která nemalou
měrou přispívá zejména k udržení veřejného pořádku v obci, v době konání kulturních
a společenských akcí, a doporučujeme služeb bezpečnostní agentury nadále využívat.
Spolupráce mezi obecním úřadem a zdejším Obvodním oddělením Policie ČR je
i nadále zajišťována územně zodpovědnými policejními inspektory, praporčíkem Milošem
Paludou, praporčíkem Liborem Gratzou a vedoucím oddělení, majorem Ladislavem Ryglem.
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5. Kontroly a závěry kontrol
5.1. Záznam o provedené kontrole výherních hracích automatů, umístěných v obci Bolatice
Dne 3. 5. 2004 provedli pracovníci Finančního úřadu Opava kontrolu výherních hracích
automatů, umístěných v obci Bolatice.
Závěr kontroly:

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5.2. Přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2003
Ve dnech 10. – 12. 3. 2004 provedli pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2003, bylo provedeno v rozsahu stanoveném
vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 41/2002 Sb.
Závěr kontroly:

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5.3. Kontrola výkonu státní správy na úseku matriky
Dne 5. 10. 2004 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolu výkonu státní správy
na úseku matriky.
Závěr kontroly:

Kontrola byla provedena na základě zákona č. 302/2000 Sb. Byla
zaměřena na vedení matriční agendy, uložení matričních knih a sbírky
listin, kontrola matričních zápisů v matričních knihách, druhopisy
matričních dokladů, matriční doklady pro použití v cizině, zápisy
do zvláštní matriky v Brně, osvědčení k církevním sňatkům, prohlášení
o užívání příjmení v nepřechýlené formě, povolení změny jména
a příjmení, vpisy z rejstříku trestů, vidimace a legalizace nabírání žádostí
o vydání osvědčení a státní občanství. Provedenou kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.

5.4. Přezkoumání hospodaření obce Bolatice v roce 2004
Ve dnech 6. – 8. 10. 2004 provedli pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dílčí
přezkoumání hospodaření obce Bolatice v průběhu roku 2004, bylo provedeno v rozsahu
stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.
Závěr kontroly:

Bylo zjištěno, že obec průběžně účetně neprovádí předpisy pohledávek.
Předpisy pohledávek byly ihned po kontrole doplněny do účetnictví
a současně se provádí průběžně. Soupis neuhrazených pohledávek bude
vyhotoven k 31. 12. 2004 a bude součástí dokladové inventarizace.

5.5. Kontrolně metodická dohlídka – cestovní doklady
Dne 12. 12. 2004 provedla pracovnice Městského úřadu Kravaře kontrolně metodickou
dohlídku na úseku cestovních dokladů
Závěr kontroly:

Dohlídka byla zaměřena na kontrolu postupu při přebírání žádostí
o cestovní doklady, postup při výdeji hotových cestovních dokladů,
vybírání správních poplatků za vydání cestovních dokladů a provedené
změny v cestovních dokladech, správný postup při sepisování ztrát,
odcizení, poškození či zničení cestovních dokladů, vedení protokolů
o předávání žádostí mezi Městským úřadem Kravaře a pracovnicí
Obecního úřadu Bolatice, zabezpečení cestovních dokladů před výdejem
občanovi. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závady.
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6. Další údaje o obci
6.1. Kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život byl v naší obce velmi bohatý a jen OÚ uspořádal
29 kulturně společenských akcí.
28.
ledna
2004
- Divadlo – Ohňostroj (Ostrava)
7.
února
2004
- Obecní ples
19.
února
2004
- Vítání občánků
24.
února
2004
- Masopustní průvod
9.
března 2004
- Divadlo – Lazebník Sevillský (Ostrava)
21.
března 2004
- Vítání jara
22.
dubna
2004
- Den Země
24.
dubna
2004
- Svěcení zvonu na Borové
30.
dubna
2004
- Stavění májky
1.
května 2004
- Koncert garážových skupin
28.
května 2004
- Kácení máje
30.
května 2004
- Kácení máje na Borové
12.- 13. června 2004
- Odpust, Běh Terryho Foxe, Koncert dechové hudby
25.
července 2004
- Koncert dechové hudby
1.
srpna
2004
- Koncert dechové hudby
21.
srpna
2004
- Dožínky
28.
srpna
2004
- Koncert dechové hudby
25.-27. září
2004
- Výstava ovoce, zeleniny, kutilů
25.
září
2004
- Hlučínská svatba
21.
října
2004
- Ptáčník (Ostrava)
25.
října
2004
- Dlabání dýní
26.
října
2004
- Den strašidel
11.
listopadu 2004
- Setkání se seniory
13.
listopadu 2004
- Ochutnávka vín s cimbálovkou
20.
listopadu 2004
- Vesnická zabíjačka
2.
prosince 2004
- Filmové představení pro seniory
5.
prosince 2004
- Vánoční trhy
12.
prosince 2004
- Vánoční koncert dechové hudby
18.
prosince 2004
- Koledy ve skanzenu
6.2. Účast obce v soutěžích
V roce 2004 se obec Bolatice nezúčastnila žádné soutěže, pouze přihlásila projekt stavby
„Domu s pečovatelskou službou“ do architektonické soutěže, ve které se neumístila na žádném
předním místě.
6.3. Spolupráce obce s dalšími subjekty
6.3.1. Spolupráce s podnikateli
Ani v loňském roce se neuskutečnila informativní schůzka mezi představiteli obce
a místními podnikateli.
Na jaře roku 2004 se však starosta obce setkal s podnikateli, kteří projevili zájem
o výstavbu v průmyslové zóně, se kterými se setkal v průběhu roku ještě několikrát.
Podnikatelé v obci byli v roce 2004 informování o možných dotacích státu, EU.
Na začátku roku 2004 obdrželi spolupracující podnikatelé od obce Bolatice žádost o spolupráci
při pořádání kulturně – společenských akcích OÚ a většina z nich se aktivně zapojila.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2004 patřila firma Lanex a. s.
Bolatice, UNIPS a. s. Ostrava, Stavitel P. Šafrán Opava, DK1 – ing. Daniel Kozel, Isotra,
Strabag Ostrava, Opavice a. s., Zahradnictví Mazal, Gienger s.r.o., APE – Alois Pěcháček,
Lékárna u Zlaté rybky, AZPEK, Ostravské stavby, DAJPP, a další.
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6.3.2. Spolupráce se spolky
V roce 2004 pracovalo v obci 18 spolků i přes potíže s členskou základnou a s nedostatkem
financí.
Největší členskou základnu mají i nadále:
- FK Bolatice
- SDH Bolatice
- Dětská organizace Kondor
Nejmenší základnu mají:
- Svaz chovatelů holubů
- Volejbalový klub

- SNS Bolatice
- SDH Borová

- Letečtí modeláři
- Český svaz chovatelů včel

Po několika „chudých“ letech volejbalistů, začal opět v roce 2004 fungovat oddíl volejbalu
a zvýšenou aktivitu začal projevovat i klub turistů.
Velkou aktivitou hýřil v roce 2004 klub seniorů, který pořádal zájezdy, vzdělávací akce pro
seniory a podílel se na řadě kulturně – společenských akcí OÚ.
V roce 2004 prakticky přestal spolupracovat s OÚ oddíl šipkařů, který se nadále účastní
šipkařských soutěží v okrese.
V Bolaticích pracují tyto spolky
Fotbalový klub
Stolní tenis
Šachový klub
SDH Bolatice
Dětská organizace Kondor
Slezsko - německý svaz
Klub Seniorů
Šipky
Burianky

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

Naši občané jsou také členy kynologického klubu na Albertovci.
V obci fungují i další skupiny sportovců, které nemají žádný oficiální statut – Rudý vrch,
Maracana, Borová – fotbalisté a hokejisté, kteří se zúčastňují řady turnajů v obci i okolí.
Starosta obce navštívil v průběhu roku výroční jednání spolků SDH Bolatice, FK Bolatice,
Dětské organizace Kondor, SNS a zástupce starosty se účastnil výročních jednání SDH Borová
a Českého svazu zahrádkářů.
Dne 31. 3. 2004 se uskutečnilo tradiční setkání starosty obce se zástupci spolků, na kterém se
účastníci jednání informovali o úspěších i neúspěších v životě spolků i o plánech a požadavcích
spolků, a o možnostech obce při podpoře činnosti spolků.
S Obecním úřadem Bolatice spolupracovaly spolky:
SDH Bolatice
- stalo se již tradicí, že tento spolek je nejaktivnějším spolkem v obci. Členové SDH
pomáhali při pořádání akcí OÚ (Obecní ples, Den Země, Běh Terryho Foxe, Stavění
máje, Odpust, Dožínky, Den strašidel), pomáhali veřejnosti při odklízení nánosů bahna
po přívalovém dešti, čistili komunikace od bláta při výstavbě průmyslové zóny,
zasahovali při požárech, organizovali školení řidičů, požárních hlídek pro veřejnost,
pořádali plesy, hasičskou slavnost, hasičské soutěže, pečovali o majetek obce (hasičárna
Bolatice, hasičská technika), výborně reprezentovali SDH i obec v hasičském sportu
(získali 1. místo v Moravskoslezském kraji), významná byla práce členů SDH při
protipožární výchově dětí (výuka v ZŠ, soutěže pro děti, prohlídka techniky) i pro
dospělé (odborné články ve zpravodaji), velmi aktivní byli při rozvíjení přátelských
kontaktů s hasiči družebních vesnic (Linum, Rudy – Kuznia Raciborska).
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Dětská organizace Kondor
- organizace, která významně pečuje o výchovu mladé generace, pomáhala OÚ při
organizování kulturně – společenských akcí (Obecní ples, Den Země, Odpust,
Dožínky, Den strašidel), pečlivě pečovala o majetek obce – budova turistické
základny a restaurace, pořádala akce pro veřejnost (plesy, Maxišou, soutěže,
tábory, pobyty dětí a mládeže v přírodě).
SDH Borová
- v loňském roce významně pomohl obci při čištění kanalizačních vpustí a při
kontrole hydrantů, pečoval o majetek obce (hasičárna, hasičská technika, sportovní
areál na skládce), účastnil se pořádání akcí OÚ (Den Země, Kácení máje, Dožínky,
Den strašidel), pořádal akce pro veřejnost (posezení pro členy SDH, hasičská
slavnost, soutěže), pomáhal při vysvěcení nového zvonu na Borové, zapůjčil OÚ
stoly a lavice pro pořádání kulturních akcí
Klub seniorů
- v roce 2004 tento spolek výrazně přispěl ke zkvalitnění kulturně – společenských
akcí OÚ, pomáhal OÚ při organizování akcí (Vítání jara, Stavění a Kácení máje,
Dožínky, Vesele na skanzenu, setkání s podnikateli a slovenskými hosty, Koledy
na skanzenu), pořádal akce pro veřejnost (vzdělávací zájezdy, společenské akce,
posezení u táboráku,..), někteří členové se podíleli na údržbě skanzenu a prováděli
návštěvníky skanzenu, reprezentovali obec svými vystoupeními v regionu
FK Bolatice
- zapůjčili OÚ pro pořádání kulturně – společenských akcí stoly, lavice, prostory,
účastnili se Dožínek, Dne strašidel, úspěšně rozvíjeli spolupráci s fotbalisty
z Linum, Doľan, Rud, pořádali pro veřejnost ples, sportovní slavnost, karnevaly,
pečovali o majetek obce (budovy FK).
SNS
- organizace SNS tradičně pomáhala OÚ při zajišťování programu kulturně –
společenských akcí OÚ (Stavění máje, Kácení máje, Odpust, Dožínky), pořádala
akce pro veřejnost (Den matek, vánoční setkání), prezentovala obec v ČR
i v zahraničí (vystoupení mažoretek, pěveckého sboru), rozvíjela také mezinárodní
spolupráci (Ratiboř, Vídeň,…).
Schola
- účastnila se programů akcí OÚ (Vítání občánků, Dožínky, koledy na skanzenu),
pořádala akce pro veřejnost (Dětský den, soutěže, Živý Betlém), reprezentovala
obec při akcích v jiných farnostech.
Společenství věřících při ŘKF
- pořádali výchovně – vzdělávací akce pro veřejnost
Český svaz zahrádkářů
- uspořádali ve spolupráci s OÚ krásnou výstavu zahrádkářů a kutilů, pomáhali
při údržbě zeleně (péče o stromky na polních cestách), pořádali vzdělávací akce
pro veřejnost.
Myslivecká společnost Křeménky
- zapůjčila OÚ stoly a lavice pro pořádání kulturně – společenských akcí, zúčastnila
se aktivně Dožínek, pečovala o stromky na polních cestách, pořádala akce
pro veřejnost (ples, slavnost, soutěže).
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Burianky
- členové souboru vystupovali v programech kulturně – společenských akcí OÚ
(Vítání jara, Stavění máje, Kácení máje, Dožínky), reprezentovali obec
při kulturních vystoupeních v regionu.
Fitnescentrum Jumi
- uspořádalo pro veřejnost na koupališti setkání s umělci z Amfory
Český svaz holubářů
- zúčastnil se slavnostního zahájení akce OÚ – Stavění máje
Šachový klub
- pomohl obci při údržbě zeleně v rámci Dne Země
Klub turistů
- pořádal akce pro veřejnost (Novoroční běh, Bolatická dvacítka, zájezdy na hory).
Český svaz chovatelů včel
- zúčastnil se aktivně výstavy zahrádkářů a kutilů.

6.3.3. Spolek pro obnovu venkova
V roce 2004 se neuskutečnilo setkání členům Spolků pro obnovu venkova, také nebyly
zhotoveny žádné nové studie bodů z programu POV. Do rozpočtu obce však byly opět zahrnuty
některé body z programu POV, které se v průběhu roku realizovaly:
- rozvíjel se skanzen a také tradiční akce v obci
- byla vybudována 1. etapa infrastruktury průmyslové zóny Bolatice
- pokračovalo zkvalitňování bydlení (půjčky na modernizaci bytového fondu, výměna
oken v bytovém domě)
- pokračovala i úprava veřejných prostranství – nová výsadba zeleně, nová parkoviště,
zpevnění polní cesty na Borovou, opravovaly se hřiště pro veřejnost
- nadále probíhala péče o zeleň na polních cestách a výsadba stromů
V rámci Spolku pro obnovu venkova podala obec Bolatice za všechny obce Hlučínska žádost
o dotaci na studijní cestu pro realizátory rozvojových projektů do Rakouska a žádost byla přijata.

6.4. Prezentace obce na veřejnosti
Rok 2004 byl velmi úspěšný při prezentaci obce v regionu
Obec se stala velmi známá svými pěknými kulturně – společenskými akcemi (Stavění máje,
Kácení máje, Dožínky, Den strašidel, akce na skanzenu).
Výstavba infrastruktury průmyslové a obytné zóny vyvolala vlnu zájmu veřejnosti o výstavbu
v obci i o celou obec.
Obec v loňském roce zkvalitnila své internetové stránky (je zde více aktualit i zajímavostí),
reprezentovala se fotografiemi z akcí obecního úřadu na obecních vývěskách i na internetu.
O obci i obecních akcích vyšla řada článků v regionálním tisku (infrastruktura průmyslové
a obytné zóny, čistírna odpadních vod,…), několikrát byla obec prezentována i ve vysílání Českého
rozhlasu Ostrava.
Při propagaci akcí obecního úřadu výrazně pomáhalo obci rádio Čas a Moravskoslezský
deník.
Ve spolupráci s obcemi Hlučínska se obec prezentovala na mezinárodní výstavě Regiontour
v Brně.
Obec se prezentovala také při návštěvách družebních vesnic nebo při návštěvách regionů
zajímajících se o spolupráci s Hlučínskem (Rakousko, Itálie).
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6.5. Projekty obce Bolatice v roce 2004
V roce 2004 podala obec několik projektů - žádostí o dotace.
a) Na ministerstvo pro místní rozvoj
- Výstavba infrastruktury průmyslové zóny Bolatice
(obec získala 14 mil. Kč)
- Výstavba infrastruktury obytné zóny u hřiště
(obec nejdříve získala 1 mil. Kč, později jí však byla dotace odňata pro údajně menší
počet stavebních míst!!)
- Rekonstrukce místních komunikaci a výstavba parkovišť
(žádosti nebylo vyhověno)
b) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Výstavba parkovišť na ulici Družstevní
(obec získala 0,250 mil. Kč)
- Přístavba kuchyně na koupališti
(obec získala 0,500 mil. Kč)
c) Do národního programu Phare 2003
- Výstavba infrastruktury průmyslové zóny
(obec získala pro rok 2005 dotaci 10 mil. Kč)
- Rekonstrukce místních komunikací a výstavby parkovišť
(obec získala pro rok 2005 dotaci 5 mil. Kč)
- Zhotovení propagačních materiálů Bolatic a Rud
(obec získala pro rok 2005 dotaci 0,140 mil. Kč)
d) Na ministerstvo financí
- Výstavba nové tělocvičny
(zatím stále bez úspěchu i když se žádost podává již od roku 2002)
- Rekonstrukce školních budov
(žádost bude opětovně podávána v dalších letech)
e) Na Státní fond životního prostředí ČR
- Výstavba Čistírny odpadních vod Bolatice
(o dotaci se rozhodne v roce 2005)
- Dostavba kanalizace na Borové
(o dotaci se rozhodne v roce 2005)
6.6. Spolupráce se Základní školou Bolatice
Základní škola Bolatice, sdružující několik školských subjektů (mateřskou školu, základní školu,
školní družinu, školní jídelnu), pečuje velmi dobře o výchovu a vzdělávaní nové generace.
V roce 2004 byli žáci základní školy přijati na většinu středních škol, na které se hlásili, úspěšní
byli žáci i v některých vědomostních a sportovních soutěžích.
Aktivně škola pokračovala v zapojení se do projektů mezinárodní spolupráce (Polsko, Německo,
Anglie, Španělsko,…).
Klesající počet žáků ovlivňuje i počet úspěšnějších žáků v soutěžích a také lepší aprobovanost
pedagogů. Učitelé jsou nuceni učit i předměty, které jim nejsou příliš blízké a na které nemají vzdělání
(tělesná výchova, jazyky,…).
Škola pořádala v průběhu roku řadu akcí pro veřejnost (vzdělávací kurzy, školní ples, Vinobraní),
pro děti (maškarní ples, Den dětí, Cestu za pohádkou). Děti základní školy a mateřské školy vystupovali
při akcích obecního úřadu (Vítání občánků, setkání seniorů, Vítání jara). Děti i učitelé se aktivně účastnili
Dne Země a Klub Tereza při základní škole pokračoval při sledování životního prostředí v obci.
Školní jídelna při základní škole připravuje občerstvení pro návštěvy základní školy i školní akce, je velmi
významná také při přípravě obědů cizím strávníkům (především seniorů).
Celé školské zařízení patří v regionu k lepším školám, na dobrém jménu školy se podílí celý sbor
zaměstnanců, někteří více, jiní méně. Do budoucna by škola potřebovala pro zlepšení výuky novou
tělocvičnu a zrekonstruovat všechny školní budovy.
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7. Ekonomické údaje o obci
7.1. Hospodaření za rok 2004
7.1.1.Příjmy
Oddíl

Položka

1111
1112
1113
1121
1122
1511
1211
1361
1341
1343
1334
1347
3729
2111
1337
3111-3143
3314
2111
3341
2111
3349
2111
3392
2132
3639
2132
3419
2132
5512
2132
3632
2111
3639
2132
3511
2132
2221
2132
3612
2132
4314
2132
2310
2111
1019
2131
3639
2131
5311
2210
2169
2210
3639
3111
3639
2324
3639
3111
3399
4139
2141
6171
4112

1332
2132
3112

4222
4222
4222

3330

2321

Název

schv.R.-v tis. úprava R -v tis.

Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO
Dan srážková FO
Daň z příjmu PO
Daň za obec
Daň z nemovitostí
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Popl. z veř. prostranství
Daň
Místní popl. automaty
Popl. za ukl. na skládku
Komunální odpad
Školné a školní družina
Knihovna
Místní rozhlas
Zpravodaj
Pronájem KD
Pronájem restaurace +TS
Pronájem koupaliště
Pronájem hasič. Borová
Pronájem hřbit. místa
Pronájem DOS+ost.zař.
Pronájem zdrav. střediska
Pronájem ČSAD
Pronájem byty
Nájemné DPS + služby
Vodné a stočné
Pronájem pozemků - občanům
Pronájem pozemků - pošta
Pokuty komise přestupková
Pokuty stav. úřad
Prodej pozemků PZ
Vyúčtování za služby DOS
Prodej pozemků - byt. zóna
Příjmy kultura + příspěvky
Převod z FRB
Úroky
Činnost místní správy
Neinvestiční dotace - st. správa
Vratka SAPARD + DPH
Ostatní příjmy
Popl. ovzduší
Nájemné OÚ
Prodej bytů
Zůstatek r. 2003
Dotace ZŠ - Neinvestiční
Dotace průmyslová zóna
Dotace ČOV
Dotace parkovište - MSK
Dotace koupaliště - MSK
Dotace - volby
Dotace - studijní cesta
Dotace - hasiči
Neinv.dar - zvon Borová
Úvěr
Dotace - volby
Příjem od obcí st.ud.cesta
Celkem

5 390,00
1 520,00
320,00
5 500,00
1 500,00
1 200,00
8 860,00
350,00
45,00
10,00

5 750,00
1 600,00
400,00
6 100,00
1 862,79
1 200,00
9 350,00
350,00
45,00
10,00

150,00
40,00
800,00
100,00
35,00
6,00
12,00
50,00
200,00
2 100,00
0,00
15,00
120,00
100,00
20,00
150,00
290,00
2 900,00
11,00
8,00
5,00
5,00
4 000,00
530,00
1 600,00
100,00
500,00
50,00
15,00
1 358,40
3 850,00
1 280,00
3,00
3,00
12,00
7,50
12 500,00
16 100,00
1 360,00

150,00
40,00
850,00
100,00
45,00
6,00
10,00
62,00
190,00
150,00
5,00
20,00
303,00
114,00
10,00
150,00
305,00
3 000,00
28,00
8,00
9,00
1,00
760,00
580,00
849,00
116,00
370,00
55,00
10,00
1 358,40
3 797,00
1 055,81
3,10
3,00
12,00
7,50
13 111,00
14 000,00
170,40
254,00
401,00
60,00
140,00
5,50
52,00
6 450,00
60,00
157,00
76 061,50

75 080,00
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čerpání k 31.12.2004 Kč
5 569 331,00
1 680 846,00
384 090,00
6 037 467,00
1 862 790,00
1 122 543,00
8 898 251,00
251 870,00
41 158,00
6 880,00
9 956,00
200 164,00
45 260,00
862 091,00
103 230,00
49 722,50
7 400,00
10 050,00
82 000,00
190 001,00
173 000,00
5 000,00
21 464,00
312 992,00
121 980,40
12 297,50
135 497,00
316 856,00
3 020 949,20
47 280,00
7 990,00
9 900,00
1 001,49
797 494,00
587 687,90
901 905,00
115 807,50
367 459,50
55 434,40
9 649,50
1 358 400,00
3 647 698,00
951 391,30
3 100,00
3 000,00
9 541,00
7 560,21
13 111 000,00
14 000 000,00
170 400,00
253 965,00
401 000,00
60 000,00
140 000,00
5 500,00
51 997,00
6 000 000,02
60 000,00
156 711,00
74 828 009,42

7.1.2. Vydání
Oddíl
1014
2212
2221
2219
2140
2229
2242
2310
2321
2339
3111
3141
3113
3113
3314
3330
3392
3322
3341
3349
3399
3412-3421

3330-3421-9
3612
3631
3632
3722
3729
3543
3745-9
4179
3511
5512
5512
5311
4314
6112
6171
3633
8124
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
6310
6399
6330
4319
3326
6409
6117
3419
6115

schvalený
rozpočet

Název
Ozdravování zvířat
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost a ČSAD
Doprava a chodníky
Turismus - skanzen+cyklos.
Dopravní značky
ČSD-ztráta
Pitná voda
Odpadní voda + ČOV
Hráz + pozemky
Mateřské školy
Školní jídelna
Základní škola
Školství - příspěvek státu
Knihovna
Bezbar. vstup WC kostel
Kulturní dům
Zámek - úvěr - úroky
Místní rozhlas
Zpravodaj
Kutura obce
Koupaliště,
Hřiště
TZ
Příspěvky organizacím
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Komunální odpad
Skládka
Pomoc zdravotně postíženým
Zeleň a ostatní činnosti
Sociální dávky
Zdravotní středisko
Hasiči Bolatice
Hasiči Borová
Bezpečnost a pořádek
DPS
Zastupitelstvo
Správa +SF
Úroky plyn a výstavba
Splátky úvěrů
Územní plánování
Inženýrské sítě PZ
Inženýrské sítě PZ
Ostatní nákl. PZ a OZ
Inženýrské sítě RD
Projektová dokumentace
MTZ - Ratibořská
DOS
Finanční operace - úroky
Finanční operace
FRB - splátky za obec
Rozvoz obědů
Oprava pomníku, kříže
Ostatní činnosti
Rezerva
Volby
Příspěvek T.FOX-odesláno
Volby
Záloha na práce TS
Celkem

15,00
720,00
163,00
1 635,00
232,60
90,00
10,00
700,00
906,00
140,00
555,00
400,00
1 800,00
12 500,00
481,00
150,00
700,00
70,00
56,00
65,00
723,00
2 050,00

380,00
534,00
585,00
201,00
775,00
280,00
55,00
1 185,00
24,00
169,00
650,00
126,00
110,00
260,00
1 055,00
4 446,00
85,00
8 744,00
120,00
21 000,00

4 590,00
405,00
300,00
980,00
1 000,00
1 900,00
450,00
80,00
75,00
60,00
295,00

75 080,00
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upravený rozpočet

skutečnost k
31.12.2004

23,00
7 360,90
133,00
1 800,00
165,00
141,00

22 998,50
7 374 604,50
131 223,00
1 819 331,30
167 925,50
143 014,00

1 621,50
15 938,60
56,00
570,00
400,00
1 970,00
13 111,00
430,00
100,00
550,00
60,00
15,00
55,00
650,00
2 224,00
730,00
35,00
350,00
414,00
1 012,00
120,00
875,00
170,00
55,00
1 100,00
24,00
119,00
400,00
126,00
110,00
210,00
1 300,90
4 146,00
2 013,60
8 744,00
70,00

1 644 785,10
15 942 498,42
56 662,00
566 419,00
400 000,00
1 969 230,00
13 111 000,00
459 089,00
69 378,00
538 310,80
45 053,60
7 610,00
63 977,50
664 335,40
2 291 333,60
732 754,45
27 392,50
330 854,00
399 810,00
1 001 688,40
119 936,00
922 552,00
163 475,50
56 500,00
1 073 936,00
6 000,00
108 024,50
398 449,53
127 760,50
110 043,00
195 330,00
1 282 648,90
4 089 295,27
1 997 933,70
8 144 000,00
19 900,00

1 471,10

1 108 164,50

300,00
890,00
600,00
2 630,00
370,00
50,00
60,00
65,00

261 666,50
743 819,10
467 812,80
2 662 048,00
330 258,00
6 312,50
56 929,10
62 405,40

60,00
6,90
60,00

50 675,50
6 966,00
48 357,00

76 061,50

74 602 477,87

7.1. 3. Rozbor hospodaření sociálního fondu Obecního úřadu Bolatice za rok 2004
Příjmy:
Rozpočet

Skutečnost

Příděl fondu

70.000,00

72.432,00

Splátky půjček

52.400,00

52.890,00

Zůstatek roku 2003

82.116,55

82.116,55

Celkem

204.516,55

207.438,55

Rozpočet

Skutečnost

Příspěvek na stravování

20.000,00

14.154,00

Schůzová činnost, kultura a sport

15.000,00

9.266,00

Příspěvek na zájezd a rekreaci

20.000,00

20.000,00

Příspěvek na ošatné

30.000,00

22.500,00

Půjčky

70.000,00

0,00

Odměny a dary

10.000,00

1.000,00

Sociální výpomoc návratná

5.000,00

0,00

Sociální výpomoc nenávratná

5.000,00

0,00

Ostatní – očkování

7.000,00

5.283,50

Rezerva

22.016,55

0,00

Celkem

204.016,55

72.203,50

Vydání:

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12.2004

135.235,05 Kč

7.1.4. Fond rozvoje bydlení rok 2004
Částka v Kč

Název
Počáteční stav k 1. 1. 2004

590.041,37

Půjčky občanům

775.000,00

Půjčka OÚ – obnova BF obce

367.459,50
6.068,00

Poplatek za vedení účtu
Splátky půjček od občanů

638.924,70

Splátky půjček od obce

253.056,00
73.313,84

Úroky
Převod do fondu dle vyhlášky – prodej bytů

4.770,00
597,00

Vrácení poplatku od občanů
Zůstatek na účtu FRB k 31. 12. 2004

412.175,41
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7.2. Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2004

a) Vodné a stočné
b) Vodné a stočné SIPO
c) Komunální odpad
d) Prodej bytů - Nádražní 1
e) Místní poplatky - automaty
f) Pokuty - stavební úřad
g) Prodej zařízení TS - HIM
h) Nájemné Opavice
i) Pokuty KPP
j) Nájemné
k) Nezaplacené faktury
l) Náklady řízení
Celkem
Pohledávky k 31. 12. 2003

Nedoplatky
3.994,00
126.229,00
7.910,00
49.500,00
9.000,00
500,00
98.000,00
20.093,00
12.000,00
91.730,00
53.561,50
1.500,00
476.017,50

Přeplatky
1.004,00

9.954,90

10.958,90

465.058,60 Kč

ad. a) - jedná se o nedoplatky za poslední období a jednu nezaplacenou fakturu Lanexu a.s.
Bolatice vystavenou na konci roku 2004 se splatností v roce 2005
ad. c) - většinou nesprávně zaplacený poplatek za počet osob přihlášených do rodinného
domku a nezaplacení poplatku v roce 2004
ad. d) - prodej bytů na ul. Nádržní
ad. e) - místní poplatek za automaty firmy RB Robot, dluží částku 9.000,- Kč
ad. f) - pokuta vyměřená stavebním úřadem za porušení stavebního zákona (řeší právník)
ad. i) - dluží za porušení veřejného pořádku
- jedná se o dlouhodobé dlužníky bez zaměstnání
ad. j) - koupaliště + lékárna (lékárna uhradila začátkem roku 2005)
ad. k) - faktury vystavené na konci roku 2004
ad. l ) - jedná se o dva občany

7.3. Úvěry obce Bolatice
Účel
Plynofikace obce
Zámek
Výstavba v obci NJ
Výstavba v obci - Opava 2001
Vodovod, ČOV a kan. 2002
Koupaliště
Výstavba v obci
Půjčka SFŽP
Půjčka FRB
Zůstatek úvěru celkem
Zůstatek půjček celkem

Úvěr celkem
13.500.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
11.000.000,00
3.426.872,30
3.200.000,00
15.000.000,00
3.409.000,00
2.200.000,00
21.082.872,32 Kč
5.609.000,00 Kč

50

Zůstatek
k 31. 12. 2004
684.000,00
240.000,00
1.648.000,00
9.000.000,00
2.910.872,30
6.000.000,00
6.000.000,02
3.409.000,00
2.200.000,00

Začátek
úvěru
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1999

Splatnost
2005
2005
2005
2010
2010
2004
2014
2008
2009

8. Možná strategie vývoje v obci
8.1. Rozvoj průmyslové zóny a podnikání
- průmyslová zóna se připravuje na pozemcích u hřiště FK Bolatice (realizace v roce,
2004, 2005, 2006)
- možný rozvoj služeb v obci (optik, ubytování, restaurace s vyvařováním obědů,
opravna obuvi, sklenářství, úklidové služby, opravna kol,...)
8.2. Podpora místních podnikatelů
- účast podnikatelů při výstavbě v obci
- pronájem obecních prostor a pozemků za přiměřenou cenu
- informace podnikatelů o možnostech získání levných úvěrů a chybějících službách
v obci
- informace podnikatelů o možnostech získávání dotací z programů státu, EU
- budování parkovišť
8.3.

Rozvoj bydlení
- výstavba obecních bytů (budova MŠ Borová, Střešní nadstavby, řadovky - realizace
v letech 2005 - 8)
- příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků v obci (realizace byla v roce
2004, další by měla proběhnout až v roce 2008 - 2010)
- podpora modernizace bytového fondu - půjčky (realizace i v následujících letech)
- rozvoj infrastruktury (realizace průběžně)
- informace podnikatelské veřejnosti o možnostech výstavby bytových domů v obci

8.4.

Sociální oblast, zdravotnictví
- nadstřešení a rozšíření budovy zdravotního střediska pro rozšíření a zlepšení
lékařské péče (realizace v roce 2008 - 2009)
- podpora aktivit dříve narozených občanů
- ordinace ženského lékaře (2005)
- pomoc sociálně slabým rodinám
- včasné řešení rodinných problémů (podpora služeb psychologa v obci)

8.5.

Turistický ruch a sport
- koupaliště - rozšíření sportovního centra v areálu koupaliště, ubytování (realizace
v roce 2005 a v dalších letech
- vybudování turistických stezek a cyklostezek (realizace průběžně)
- budování sportovišť pro děti i sportovce (realizace v letech 2005 - 2008)

8.6.

Školství
- vybudování nové tělocvičny (realizace v letech 2005 - 2006)
- rekonstrukce škol. budov - nadstřešení,... (realizace v letech 2006 - 2010), popř. i
dříve

8.7.

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

8. 8.

Životní prostředí
- výsadba nové zeleně (realizace průběžně)
- obnova zeleně na místních komunikacích, polních cestách (realizace průběžně)
- separace odpadů
- budování mokřadů, rybníků (výhledově)
- budování ČOV Bolatice (2005 - 2006)
- opravy místních komunikací (realizace průběžně v letech 2005 - 2009)
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