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BŘEZEN 2005

Ročník XXX.

Cena 6 Kč

VIII. reprezentační ples města 
Kulturní dům Bojkovice  sobota 29. ledna 2005. 

K tanci i poslechu hrála dechová hudba „Kotáranka“, 
předtančení Taneční klub Fortuna Zlín.

Fašank v Bojkovicích

Milan Daněk přednáší v knihovně o Borneu 10. 2. 2005

Divadlo SemTamHlod ze Slavičína  2. 2. 2005
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Z jednání zastupitelstva 
města

Zastupitelstvo města na svém jednání 
mimo jiné projednalo a

  schválilo činnost rady od posledního za-

sedání zastupitelstva města 

 schválilo rozpočtové provizorium města 

Bojkovice na rok 2005

 schválilo rozpočtové opatření č. 4/2004 k 

rozpočtu města na rok 2004

 schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi 

městem Bojkovice a obcí Rudice o vý-

konu úkolů podle zákona č. 553/1991 

Sb. o obecní policii ve znění pozdějších 

předpisů na dobu neurčitou

 schválilo zveřejnit na úřední desce záměr 

města na odprodej části pozemku p.č. 

5436/3 v ulici Potok v k.ú. Bojkovice o 

výměře 70 m2 (přesná výměra bude stano-

vena GP) včetně studny, která se nachází 

na tomto pozemku, za cenu dle znalecké-

ho posudku

 schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ze dne 18.11.2003 uzavřenou mezi měs-

tem Bojkovice a firmou Stunex UB na 

rekonstrukci a dofinancování stavby re-

konstrukce domu čp. 89, Krhov, v obje-

mu 511 344,- Kč z úvěrových prostředků 

v roce 2005

 schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 17/2003-HA ze dne 7.11.2003 uzavře-

nou mezi městem Bojkovice a firmou 

Ing. Hanáček na rekonstrukci a dofinan-

cování stavby rekonstrukce domu čp. 59, 

Bojkovice, v objemu 284 851,- Kč z úvě-

rových prostředků v roce 2005

 schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 18/2003-HA ze dne 7.11.2003 uzavře-

nou mezi městem Bojkovice a firmou 

Ing. Hanáček na rekonstrukci a dofinan-

cování stavby rekonstrukce domu čp. 9, 

Bzová, v objemu 239 092,- Kč z úvěro-

vých prostředků v roce 2005

 schválilo poskytnutí vratného neinves-

tičního příspěvku na provoz Domovu 

– penzionu pro důchodce a domu s pe-

čovatelskou službou, příspěvkové organi-

zaci, Bojkovice, Černíkova 965, IČO 712 

25 733, v částce 350 000,- Kč na pokrytí 

provozních výdajů (záloha plyn, el. ener-

gie, vodné, nákup potravin). Příspěvek 

bude městu vrácen do 31.5.2005.

 schválilo plán práce zastupitelstva města 

na rok 2005

 schválilo změnu číslo 10 územního plánu 

sídelního útvaru Bojkovice – Přečkovice 

a vymezuje jeho závaznou část tak, jak je 

uvedeno v příloze č. 1

 schválilo Smlouvu č. 03960441 o poskyt-

nutí finančních prostředků na rekultivaci 

skládky odpadů v lokalitě „Vranovy Žle-

by“ Bojkovice ze Státního fondu životní-

ho prostředí České republiky mezi Stát-

ním fondem životního prostředí ČR se 

sídlem Praha 11, IČ 00020729, zastoupe-

ný ředitelem Ing. Andrejem Mudrayem, a 

městem Bojkovice zastoupené starostou 

Mgr. Josefem Langrem, Sušilova 952, IČ 

290807

  schválilo zveřejnit na úřední desce záměr 

města na odprodej pozemků p.č. 2982/3 

ost. pl. sportoviště a rek. plocha o výměře 

5172 m2, p.č. 2982/4 ost. pl. sportoviště 

a rek. plocha o výměře 3622 m2 a p.č. 

2982/8 trvalý tr. porost o výměře 657 m2 

v k.ú. Bojkovice za dohodnutou cenu. 

Kupující uhradí poplatek za vklad vlast-

nického práva do katastru nemovitostí.

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku měs-

ta Bojkovice o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v čl. 5 Osvobození 

v bodě l, písmena d) upravit o nové znění 

textu: od poplatku jsou osvobozeny děti 

narozené v daném kalendářním roce + v 

roce následujícím

 schválilo sazbu místního poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů:

    a) částka za osobu a kalendářní rok 170,- 

Kč 

     b) částka stanovena na základě skutečných 

nákladů předcházejícího roku 250,- Kč 

 schválilo poskytnutí půjčky ve výši 

30.000,- Kč od města Bojkovice pro Mik-

roregion Bojkovsko (Bojkovsko, sdružení 

měst a obcí). Půjčka bude vrácena městu 

Bojkovice nejpozději do 30. 6. 2005.

 neschválilo Obecně závaznou vyhlášku 

města Bojkovice o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů v čl. 5 Osvo-

bození doplnit bod l o nové písmeno: u 

rodiny s více dětmi jsou zpoplatněny ve 

věku do 18 let dítěte maximálně 2 děti

 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/1999 o veřejných dražbách, 

obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o 

používání praporu a znaku města, obec-

ně závazná vyhláška č. 9/1996 tržní řád 

a obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o 

příspěvku na částečnou úhradu neinves-

tičních nákladů Mateřské školy Bojkovi-

ce, Štefánikova 830 – příspěvkové orga-

nizace, Mateřské školy Bojkovice, Čtvrť 

1. máje 828 – příspěvkové organizace a 

školní družiny při Základní škole TGM 

Bojkovice, Štefánikova 460 – příspěvkové 

organizace

  vydalo Obecně závaznou vyhlášku města 

Bojkovice č. 2/2004, kterou se vyhlašuje 

změna č. 10 závazné části územního plá-

nu sídelního útvaru Bojkovice – Přečko-

vice 

 vzalo na vědomí protokol o kontrole 

zpracovaný KV ZM Bojkovice – čerpání 

finančních grantů v roce 2003

 vzalo na vědomí zápis ze schůze FV ZM 

Bojkovice ze dne 13.12.2004

 

Příští řádné zasedání zastupitelstva 
města bude 17. března 2005

Rada města na svých zasedáních 
mimo jiné projednala 

a dne 16.12.2004
 schválila pronájem části pozemku 

parc. č. 377/1 o výměře 4 x (250 x 480 cm) 

v k.ú. Bojkovice pro vybudování 4 ks parko-

vacích míst č. 23, 24, a 40, 41 dle schválené-

ho konceptu parkovacích míst pro sídliště 

Mánesova II, Bojkovice za účelem parkovaní 

osobních automobilů, a to : park. místo č. 

23 pro Luďka Konvičku, Bojkovice, č. 24 

pro Ing. Zdeňka Vítka, Bojkovice, č. 40 pro 

Ing. Jiřího Špirita, Bojkovice, č. 41 pro Mi-

luši Kalouskovou, Bojkovice. Vybudování 

parkovacích míst se bude řídit podmínkami 

danými odborem RMŽP.

 schválila přidělení bytové jednotky v 

Domě s pečovatelskou službou, Tovární 

1020, Bojkovice, paní Ludmile Špíškové, 

Komňa 

 schválila zařadit do pořadníku žadatelů o 

bytovou jednotku v Domě s pečovatel-

skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 

paní Boženu Maršálkovou, Bojkovice

 schválila zařadit do pořadníku žadatelů o 

bytovou jednotku v Domě s pečovatel-

skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 

manžele Jana a Marii Filípkovy, O. N.Ves

 schválila zařadit do pořadníku žadatelů o 

bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
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skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 

paní Jarmilu Macenauerovou, Benátky, 

okr. Vsetín 

 schválila poskytnutí dvou věcných cen v 

celkové hodnotě 300,- Kč pro pořadate-

le šachového turnaje TJ Bojkovice dne 

28.12.2004

 schválila poskytnutí dvou věcných cen v 

celkové hodnotě 300,- Kč pro pořadatele 

„Vánočního turnaje žáků“ ve stolním te-

nise dne 21.12.2004 a „Vánočního turnaje 

neregistrovaných o přeborníka Bojkovic“ 

ve stolním tenise dne 23.12.2004

 schválila zveřejnění záměru města po 

dobu 15-ti dnů na úřední desce na pro-

nájem pozemků parc. č. 3706/1 a 3744/2 

v k.ú. Bojkovice za účelem sportovního 

využití a to neziskové organizaci působící 

v oblasti sportu

 schválila bezúplatný pronájem prostor 

Kulturního domu v Bojkovicích /levé 

přísálí/ dne 19. prosince 2004 - Mikuláš-

ská besídka Junáku, středisko Bojkovice 

 schválila pronájem prostor Kulturního 

domu v Bojkovicích – levé přísálí, hlavní 

sál, vinárna, WC u vinárny – dne 11.února 

2005- koncert skupiny ARGEMA, DUO 

VERONA – pořadatel Z. Husták 

 schválila zřízení pracovního místa – soci-

ální pracovnice s účinností od 1.1.2005 s 

pracovním úvazkem 0,1

 schválila snížení závazných ukazatelů 

rozpočtu ZŠ TGM Bojkovice o částku 

150.000,- Kč, která bude použita na opra-

vu a údržbu majetku

    Změna závazných ukazatelů: 

     původní částka úprava    rozdíl 

 -spotřeba plynu 1.150 000    1 000 000 

           - 150 000

 spotřeba el. energie 450 000   450 000 0

 schválila prodloužení ubytovací smlou-

vy v ubytovacím prostoru na Fučíkově 

čtvrti čp. 580 na dobu jednoho měsíce 

od 16.12.2004 do 16.1. 2005 za zvýšené 

nájemné paní Silvii Budayové, Bojkovice 

 schválila změnu pronajímatele na nebyto-

vý prostor umístěný v budově čp. 1020, 

Tovární ulice, Bojkovice – provozovna 

kadeřnických služeb a to z města Bojko-

vice na Domov – penzion pro důchodce 

a Dům s pečovatelskou službou Bojkovi-

ce, Černíkova 695, Bojkovice, zastoupená 

ředitelkou Mgr. Věrou Stašovou 

 schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svo-

zu a uložení komunálního a ostatního 

odpadu na skládku pro město Bojkovice, 

který v roce 2005 bude zajišťovat společ-

nost Rumpold UHB, s.r.o. Uherský Brod

 schválila poskytnutí finančního příspěvku 

ve výši 300,- Kč pro pana Michaela Žitní-

ka, bytem Rožnov pod Radhoštěm, na vy-

budování Muzea a pietního místa letecké 

bitvy nad Bílými Karpaty v obci Šanov 

 schválila poskytnutí finančního příspěv-

ku ve výši 300,- Kč na podporu činnosti 

pro Český klub nedoslýchavých HELP, 

Mariánské náměstí 2187, Uh. Brod 

 neschválila instalaci satelitní antény v 

půdním prostoru bytového domu čp. 

580 na Fučíkově čtvrti v Bojkovicích sleč-

ně Alžbětě Bučkové, Bojkovice 

 pověřila odbor organizační a občanských 

záležitostí rozhodováním ve věci přijetí 

do Domova – Penzionu pro důchodce a 

poskytování pečovatelské služby 

 doporučila ZM zveřejnit na úřední desce 

záměr města o odprodej pozemků p.č. 

2982/3 ost. pl. sportoviště a rek. plocha o 

výměře 5172 m2, p.č. 2982/4 ost. pl. spor-

toviště a rek. plocha o výměře 3622 m2 

a p.č. 2982/8 trvalý tr. porost o výměře 

657 m2 v k.ú. Bojkovice za dohodnutou 

kupní cenu. Kupující uhradí poplatek za 

vklad vlastnického práva do katastru ne-

movitostí.

 doporučila ZM ke schválení Smlouvu č. 

03960441 o poskytnutí finančních pro-

středků na rekultivaci skládky odpadů v 

lokalitě „Vranovy Žleby“ Bojkovice ze 

Státního fondu životního prostředí Čes-

ké republiky mezi Státním fondem život-

ního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 

1931/1 Praha 11, IČ 00020729, zastoupe-

ný ředitelem Ing. Andrejem Mudrayem, a 

městem Bojkovice zastoupené starostou 

Mgr. Josefem Langrem, Sušilova 952, IČ 

290807 

 doporučila ZM ke schválení sazbu míst-

ního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů:

 a) částka za osobu a kalendářní rok 200,- 

Kč 

  b) částka stanovena na základě skuteč-

ných nákladů předcházejícího roku 250,- 

Kč 

 doporučila ZM ke schválení poskytnutí 

půjčky ve výši 30.000,- Kč od města Boj-

kovice pro Mikroregion Bojkovsko (Boj-

kovsko, sdružení měst a obcí). Půjčka 

bude vrácena městu Bojkovice nejpozději 

do 30.6.2005.

 vzala na vědomí zápis ze schůze komise 

sociální a zdravotní ze dne 23.11.2004

 

dne 5. ledna 2005 
 schválila pokácení dřevin rostoucích na 

pozemcích města v k.ú. Bojkovice 

 - smrk 1 ks obvod kmene 90 cm ve výšce 

130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku 

p.č. 500/3 

 schválila pokácení dřevin rostoucích na 

pozemcích města v k.ú. Bojkovice 

 - lípa 2 ks obvod kmene 70 a 75 cm, ros-

toucí na pozemku p.č. 190/1st. pl. 

 schválila pokácení dřevin rostoucích na 

pozemcích města v k.ú. Bojkovice 

  - bříza 2 ks obvod kmene 72 a 74 cm, 

rostoucí na pozemku p.č. 377/1

 schválila změnu nájemce u nájemní 

smlouvy uzavřené dne 24.2.1995 mezi 

městem Bojkovice a paní Věrou Trej-

balovou na budovu smuteční obřadní 

síně v Bojkovicích na paní Věru Dočka-

lovou, bytem Bojkovice, s účinností od 

1.1.2005

 schválila bezúplatný pronájem prostor 

Kulturního domu v Bojkovicích (včetně 

ozvučení koncertů) pro Světlovánek Boj-

kovice na dny 3.6 – 5.6.2005 pro pořá-

dání festivalu „Světlovský bál“ – koncert 

pro školy a pro veřejnost 

 schválila úhradu stravování (oběd) pro 

členy hostujících souborů na dětském 

folklorním festivalu „Světlovský bál“ dne 

3.6.2005

 schválila zveřejnit po dobu 15-ti dní na 

úřední desce záměr města na pronájem 

nemovitosti čp. 210 včetně příslušenství 

na pozemku p.č. 250 st. pl. o výměře 537 

m2 a pozemku p.č. 250 st. pl. o výměře 

537 m2 vše v k.ú. Bojkovice k podnikatel-

ské činnosti na dobu neurčitou. Zájemce 

předloží písemnou nabídku se záměrem 

na využití prostoru. 

 pověřuje vedení města jednáním s JUDr. 

Rezkem ve věci jeho dopisu ze dne 

21.12.2004 č.j. 5366/2004

 bere na vědomí informaci o provozu 

městského koupaliště od nájemce TES 

– PLUS, s.r.o., Bojkovice, č.j. 5324/2004

 bere na vědomí zápis z 9. zasedání komi-

se pro rozvoj města a životního prostředí 

ze dne 13.12.2004 

 bere na vědomí zápis z 9. zasedání ko-

mise cestovního ruchu a služeb ze dne 

14.12.2004

 bere na vědomí zápis z jednání komise 

bytové a místního hospodářství ze dne 

15.12.2004

 bere na vědomí zápis z komise dopravy 

ze dne 20.12.2004

 doporučuje ZM odkoupení části pozem-

ku p.č. 1226/1 PK a p.č. 1225 PK o při-

bližné výměře 1710 m2 v k.ú. Bzová u 

Uherského Brodu (přesná výměra bude 

stanovena GP) od p. Josefa Michalčíka, 

bytem Bojkovice, za cenu dle znaleckého 

posudku

  dne 19. ledna 2005
 schválila pronájem pozemků parc. č. 

3706/1 a 3744/2 v k.ú. Bojkovice za úče-

lem sportovního využití a to TJ Bojkovi-

ce, Tovární 615, Bojkovice, IČ 46956425

 schválila zaslání písemného stanoviska k 

dopisu č.j. 3/2005 – paní Heleně Horáko-

vé, bytem Dolní Rožínka 

 schválila výroční zprávu za rok 2004 o 

činnosti města Bojkovice v oblasti posky-

tování informací v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 

 schválila platové výměry ředitelům škol-

ských zařízení zřízených městem Bojko-
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vice dle předloženého návrhu s účinností 

od 1.1.2005 a to v souladu s nařízením 

vlády č. 637/2004 Sb. 

 schválila platový výměr ředitelce příspěv-

kové organizace města Bojkovice „Do-

mov – penzion pro důchodce a dům s 

pečovatelskou službou Bojkovice“ dle 

předloženého návrhu 

 schválila snížení poplatku za užívání 

prostor Kulturního domu pro pořadate-

le Mysliveckého plesu dne 18.2.2005 na 

částku 8.000,- Kč 

 schválila odprodej nevyužitého elektric-

kého kuchyňského kotle inv. č.4307 za 

cenu 2.000,- Kč a nevyužitého kuchyňské-

ho robota inv. č. 4303 za cenu 1.000,- Kč 

z majetku města Bojkovice panu Petru 

Konečnému, bytem Šanov 

 schválila poskytnutí finančního příspěv-

ku ve výši 1.500,- Kč pořadatelům (MŠ 

Bojkovice a T.J. Sokol Bojkovice) IV. 

ročníku závodu dětí ve sportovní hale ZŠ 

TGM Bojkovice dne 12.2.2005

 schválila zveřejnění záměru města po 

dobu 15-ti dnů na úřední desce na pro-

nájem části pozemku parc. č. 168/2 o 

výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, 

parkovací místo č. 68, Čtvrť 1. máje, 

Bojkovice, za účelem parkování osobní-

ho automobilu.Vybudování parkovacího 

místa se bude řídit podmínkami danými 

odborem RMŽP.

 schválila zveřejnění záměru města po 

dobu 15-ti dnů na úřední desce na pro-

nájem části pozemku parc. č. 377/1 o 

výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, 

parkovací místo č. 1, Mánesova II, Boj-

kovice, za účelem parkování osobního 

automobilu. Vybudování parkovacího 

místa se bude řídit podmínkami danými 

odborem RMŽP. 

 schválila ukončení nájemní smlouvy uza-

vřené dne 28.8.2003 mezi městem Bojko-

vice a hudební skupinou „WAWES“ na 

dřevěnou chatu na pozemku p.č. 2976/1 

v k.ú. Bojkovice ke dni 1.1.2005 z důvo-

du ukončení činnosti skupiny

 schválila žádost „Klubu Světlov Bojkovi-

ce“ o bezúplatné užívání společenských 

prostor v objektu MěÚ Bojkovice 

 jmenovala Radomíru Lukášovou členkou 

komise sociální a zdravotní

 neschválila pokácení 2 ks bříz na pozem-

ku p.č. 5437/2 před domem čp. 141 v 

k.ú. Bojkovice

 neschválila návrh na zřízení placeného 

parkování osobních automobilů na par-

kovištích města Bojkovice 

 bere na vědomí zprávu – návrh řízení a 

provozu eurocampu jako samostatné or-

ganizační jednotky města včetně ekono-

mické analýzy. Zprávu předložit členům 

zastupitelstva města. 

 bere na vědomí oznámení ředitelky Ma-

teřské školy v Bojkovicích o stanovení 

poplatku školného v souladu se zákonem 

č. 561/200 Sb. (školský zákon)

 bere na vědomí zápis ze schůze komise 

kulturní, školské, výchovy a vzdělávání ze 

dne 12.1.2005 

 bere na vědomí zápis z jednání týkající se 

výstavby vstupního schodiště k ZŠ TGM 

a Dětskému domovu Bojkovice ze dne 

18.1.2005

 bere na vědomí zprávu o vodním hospo-

dářství na území města Bojkovice a plá-

novaných opravách VH

 dne 2. února 2005
 schválila pronájem nemovitosti čp. 210 

včetně příslušenství na pozemku p.č. 250 

st. pl. a pozemku p.č. 250 st. pl. o vý-

měře 537 m2 vše v k.ú. Bojkovice firmě 

KRONS, s.r.o., Bojkovice, za účelem pro-

vozování podnikatelské činnosti v oboru 

stavebnictví na dobu neurčitou

 schválila poskytnutí ceny do tomboly v 

hodnotě 500,- Kč pořadatelům Myslivec-

kého plesu dne 18.2.2005

 schválila bezúplatné užívání společen-

ských prostor Městského úřadu Bojkovi-

ce pořadatelům 3. ročníku „Koštu slivo-

vice“ dne 26.2.2005

 schválila poskytnutí ceny do tomboly v 

hodnotě 300,- Kč pro pořadatele 3. roční-

ku „Koštu slivovice“ dne 26.2.2005

 schválila zařazení do pořadníku žadatelů 

o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-

skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 

paní Ludmilu Šerkovou, bytem Šumice 

 schválila záměr města na odkoupení po-

zemků p.č. 522 a 957 – lesní pozemek 

vše v k.ú. Bojkovice na základě písemné 

nabídky V.S.M. Group, s.r.o., Zlín (cena 

1,50 Kč/m2)

 schválila nájemní smlouvu mezi městem 

Bojkovice a panem Petrem Konečným, 

bytem Šanov, a panem Liborem Kova-

říkem, bytem Staré Město, na užívání 

nebytových prostor v Kulturním domě v 

Bojkovicích, ulice Husova 432 – kavár-

na a příslušenství za účelem provozování 

hostinské činnosti na dobu neurčitou s 

účinností od 1.3.2005

 neschválila odprodej části pozemku p.č. 

500/3 (Bezručova čtvrť) v k.ú. Bojkovice 

slečně Iloně Drhové, bytem Bojkovice, z 

důvodu využití území pro vedení inženýr-

ských sítí v souladu s novým územním 

plánem města Bojkovice 

 neschválila přidělení bytové jednotky v 

Domě s pečovatelskou službou, Tovární 

1020, Bojkovice, panu Bohumilu Beníč-

kovi, bytem Suchá Loz 

 neschválila přidělení bytové jednotky v 

Domě s pečovatelskou službou, Tovární 

1020, Bojkovice, panu Vladimíru Kročilo-

vi, bytem Vyškovec 

 doporučuje ZM ke schválení odkoupení 

části pozemku p.č. 4221/1 PK v k.ú. Boj-

kovice od p. Radima Peška, bytem Bojko-

vice, o přibližné výměře 700 m2, za cenu 

dle znaleckého posudku. Přesná výměra 

bude stanovena geometrickým odděle-

ním pozemku. 

 doporučuje ZM neschválit žádost man-

želů Říhových, bytem Bojkovice část 

Přečkovice, o slevu z odhadní ceny na 

odprodej pozemků p.č. 288/8 o výměře 

151 m2 a p.č. 288/7 o výměře 249 m2 v 

k.ú. Přečkovice, dle GP č. 123-258/2004

 bere na vědomí zprávu o stavu místních 

komunikací na území města Bojkovice 

 bere na vědomí zprávu o místním hospo-

dářství a veřejné zeleni na území města 

Bojkovice

 bere na vědomí zápis z jednání komise 

sociální a zdravotní ze dne 18.1.2005    

 bere na vědomí zápis z jednání komise 

pro rozvoj města a životního prostředí ze 

dne 24.1.2005

 bere na vědomí zápis z jednání komise 

bytové a místního hospodářství ze dne 

24.1.2005

 

UPOZORNĚNÍ  PRO OBČANY

Občané, kteří jsou  přihlášeni k trvalému pobytu na území města Bojkovice, jsou povinni uhradit poplatek za svoz 
odpadu bez vyměření do konce měsíce května 2005 v částce 420,- Kč za jednu osobu.
Poplatek můžete hradit denně v pokladně MěÚ Bojkovice:
                                pondělí, středa od 8,00-17,00 hodin                       úterý, čtvrtek, pátek od 8,00–14,00 hodin
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem, tyto osoby jsou povinny oznámit jména osob, za které poplatek odvádějí.                                            FO

Upozorňujeme občany,

že INFORMAČNÍ CENTRUM rozšiřuje své služby. Nabízí možnost využívání internetu, prozatím v rámci pracovní 

doby IC. /Pro organizování a zajišťování různých aktivit hledá spolupracovníky z řad občanů od juniorů až po seniory./
K. Ogrodníková, místostarostka
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Klub Světlov Bojkovice 
Dne 18. 1. 2005 se sešlo víc než 30 občanů z Bojkovic a okolí, aby 

schválili „Stanovy“ nově vznikajícího Klubu Světlov. Podnět k jeho zalo-

žení vyšel ze zájmu nejen seniorů, ale i mladších občanů, kteří se chtějí 

scházet, vyplnit svůj volný čas nejrůznějšími činnostmi, získat nové po-

znatky, ale také jen tak si u kávy či čaje popovídat.

Jeho zakladatelky, neboť jsou to samé ženy, připravují bohatý pro-

gram, který vychází a bude vycházet ze zájmu členů. Besedy o historii kra-

je, správném stravování, z oblasti sociálně právní  aj., rukodělné činnosti, 

zábavné hry, turistické vycházky do nejbližšího okolí, posezení s tancem 

a písničkou, promítání videokazet, zájezdy dle možností a další.

Do tohoto Klubu mají přístup ti, kdož mají zájem a dosáhli 18 let. 

Všichni společně věříme, že se  záměr vyplnit volný čas seniorů, ale i 

dalších občanů podaří a každý z členů si vybere dle svého zájmu a hlavně 

vytvoříme podmínky ke zkvalitnění náplně života našich ať již starších či mladších spoluobčanů. 

V současné době se jedná většinou o starší občany, ale co mladí?  Přivítáme každý dobrý nápad či iniciativu. 

        K. Ogrodníková

V letošním roce vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláš-

ka města Bojkovice č.1/2005 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.

Výše ročního poplatku na trvale přihlášenou osobu je 420,- Kč. 

Poplatek je splatný bez vyměření jednou ročně a to vždy do konce 

měsíce května.

Náklady na likvidaci odpadu podle skutečnosti roku 2004 činí 

541,- Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na likvidaci odpadu vzrostly, 

bylo nutné zvýšit i poplatek za svoz komunálního odpadu z původ-

ních 380,- Kč na 420,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby:

a) studující v cizině na základě předložení studijního průkazu a pra-

cující v cizině na základě předložení pracovního povolení;

b) s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny po předlo-

žení dokladu o trvalém pobytu v cizině;

c) které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 80 let;

d) děti narozené v daném kalendářním roce a v roce následujícím;

e) poplatník, podle čl.2 písm. a) této obecně závazné vyhlášky, který 

je současně poplatníkem dle čl.2 písm. b) této obecně závazné vy-

hlášky (tzn. občané, kteří mají v katastrálním území trvalé bydliště 

a další stavbu, jsou osvobozeni od poplatku za tuto stavbu).

Součástí poplatku za svoz odpadu jsou i náklady na vývoz nebez-

pečného odpadu, který se uskuteční v měsících dubnu, červenci a v 

říjnu. Přesné termíny svozu budou předem vyhlášeny a zveřejněny na 

úředních deskách.

Množství svezeného nebezpečného odpadu v roce 2004 (v tu-

nách):

           I. pololetí          II. pololetí            Celkem

Bojkovice   5,898      9,662     15,56

Bzová    0,291      0,751     1,042

Krhov    0,340      0,215     0,555

Přečkovice  0,314      0,364     0,678

Celkem   6,843        10,992            17,835

Množství svezeného tříděného odpadu v roce 2004 (v tunách):     

sklo         18,500

plast         27,114

papír         65,688

železo         23,020

celkem              134,322

Množství svezeného domovního odpadu (TDO) a směsného ko-

munálního odpadu (SKO) v roce 2004 v tunách:

    TDO       SKO     celkem

    1075,13     158,33     1233,46

V loňském roce jsme nakoupili za finanční prostředky získané 

od společnosti EKO-KOM s.r.o. šest nových  kontejnerů - zvonů 

k separaci skla na bílé a barevné. Tyto kontejnery byly umístěny ve 

čtvrti 1.máje, Mánesova II. a Bezručova. Rovněž sběrný dvůr jsme vy-

bavili  čtyřmi novými vanami na nebezpečný odpad, kterého nám ve 

sběrném dvoře stále více přibývá. V letošním roce plánujeme nákup 

dalších zvonů na separaci skla a rozšíření dalších míst v Bojkovicích 

o sběr plastů a papíru. K tomuto účelu nám společnost EKO-KOM 

s.r.o. poskytla zdarma 12 kontejnerů na svoz tříděného odpadu.

Celkem je na území města Bojkovic a v částech rozmístěno 

18 zvonů na sklo, 22 kontejnerů na papír a 21 kontejnerů na plasty.   

Jsme toho názoru, že není účelné zvyšovat množství kontejnerů 

na tříděný odpad, jak nám někteří občané radí, ale účelně využívat 

ty stávající. Stále ještě se mnozí občané nenaučili sešlapávat plastové 

láhve, přitom si stačí povšimnout velkého žlutého plakátu, který je na 

každém kontejneru vylepen. Nesešlápnutými láhvemi se kontejnery 

velmi rychle naplní a občané si pak stěžují, že nemají kam odkládat 

plasty. Výsledkem je pak nepořádek, který můžeme často vidět napří-

klad kolem kontejnerů u Fučíkové čtvrti. 

Rovněž u kontejnerů na papír bývají často odklopená víka. Po-

kud do takového kontejneru naprší, pak je celý jeho obsah znehod-

nocen a musí skončit na skládce s komunálním odpadem. V tomto 

případě se rovněž veškeré snahy o třídění odpadu míjejí účinkem. 

Přitom za třídění odpadu získává město ne zanedbatelnou odměnu, 

za kterou se dá vylepšovat životní prostředí ve městě. Ovšem dokud 

se občané nenaučí disciplíně a nezačnou spolupracovat s městským 

úřadem, budou se veškeré snahy pracovníků městského úřadu o zlep-

šení životního prostředí ve městě míjet účinkem.

     V loňském roce jsme zajistili recyklaci stavební suti, která je 

shromažďována v areálu sběrného dvora na „Úzsku“. Část recyklátu 

je volně k prodeji. Podrobnější informace lze získat na odboru rozvo-

je města a životního prostředí u Ing. Hrnčířové.

ORMŽP,OF

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V BOJKOVICÍCH


