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Z jednání městského zastupitelstva 
dne 17. března 2005

Zastupitelstvo města Bojkovice v souladu 
s ustanovením § 84 zákona č. 128/200 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) na svém jednání mimo 
jiné projednalo a 
� schválilo činnost rady od posledního za-

sedání zastupitelstva města 
� schválilo rozpočet města Bojkovice pro 

rok 2005 dle předloženého návrhu 
� schválilo odprodej části pozemku p.č. 

5436/3 v ulici Potok, k.ú. Bojkovice  o 
výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude 
stanovena GP) včetně studny, která se 
nachází na tomto pozemku, manželům 
Romanovi a Zdeňce Musilovým, bytem  
Bojkovice, za cenu dle znaleckého po-
sudku. Manželé Musilovi uhradí veškeré 
náklady spojené s odkoupením pozemku 
a studny a daň z převodu nemovitostí. 

� schválilo 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 3 622 m2  a p.č. 
2982/8 trvalý tr. porost o výměře  657 m2 
v k.ú. Bojkovice Myslivecké společnosti 
NIVA Bojkovice, za  dohodnutou kupní 
cenu 65.000,- Kč. Kupující uhradí popla-
tek za vklad vlastnického práva do katas-
tru nemovitostí.

� schválilo nabídku na bezúplatný převod 
pozemků do vlastnictví města. Jedná se 
o id. 2/202 pozemků v k.ú. Bojkovice za-
psaných na LV 245 a id. 1/100 pozemků 
v k.ú. Bojkovice zapsaných na LV 192 
(singulár) a dále pozemky zapsané na 
LV 713 pro k.ú. Bojkovice p.č. 1008 PK, 
p.č. 1013 PK, p.č. 1056 PK, p.č. 1057 
PK  (lokalita Podelhotská) od p. Zdeňka 
Duroně, bytem  Praha 9,  a paní Elišky 
Kovarikové, bytem  Hodonín. P. Duroň 
a p. Kováriková převádějí městu svůj po-
díl na uvedených pozemcích. Město Boj-
kovice uhradí  veškeré poplatky spojené 
s vyhotovením  smlouvy a vkladem do 
KN. 

� schválilo odkoupení části pozemku p.č. 
1226/1PK a p.č. 1225 PK o přibližné vý-
měře 1710 m2 v k.ú. Bzová u Uherského 
Brodu (přesná výměra bude stanovena 
GP) od p. Josefa Michalčíka, bytem  Boj-
kovice, za cenu dle znaleckého posudku 

� schválilo odkoupení části pozemku p.č. 
4221/1 PK v k.ú. Bojkovice od p. Radi-
ma Peška, bytem  Bojkovice, o přibližné 
výměře 700 m2, za cenu dle znaleckého 
posudku. Přesná výměra bude stanovena 
geometrickým oddělením pozemku. Měs-
to Bojkovice se zavazuje, že umožní p. 
Radimu Peškovi vstup na jeho pozemek 
p.č. 4221/PK v k.ú. Bojkovice přes po-
zemek p.č. 4208/4 PK (zaplocený areál 
sběrného dvora Úzsko) s tím, že mu bu-
dou dány klíče od brány a on si na vlastní 

náklady vybuduje bránu v oplocení na-
vazující na jeho pozemek. Po majetko-
právním vypořádání s vlastníky pozemku 
p.č. 4208/4 PK na část, která se nachází  
v oploceném areálu  sběrného dvora, zří-
dí město Bojkovice p. Radimu  Peškovi  
věcné břemeno spočívající ve volném 
průjezdu a přechodu na jeho pozemek. 
Tento závazek města bude zapracován 
do kupní smlouvy uzavřené mezi městem 
Bojkovice a panem Radimem Peškem 
na odkoupení části jeho pozemku p.č. 
4221/1  v k.ú. Bojkovice. 

� schválilo zveřejnit na úřední desce města 
záměr města na : 
 a) bezúplatný převod pozemků z majet-

ku Bojkovice na Zlínský  kraj, Třída 
Tomáše Bati 21, 761 01  Zlín, a to 
p.č. 5572/2 o výměře 76 m2, p.č. 
209/5 o výměře 6 m2, p.č. 5436/21 o 
výměře 3 m2, p.č. 5439/4 o výměře 6 
m2 v k .ú. Bojkovice dle GP č. 1071-
268/2004 ze dne 26.1.2005

b) bezúplatný převod pozemků ze Zlín-
ského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 
761 01  Zlín, na město Bojkovice a 
to p.č. 5353/9 o výměře 290 m2, p.č. 
5353/10 o výměře 107 m2, p.č. 5353/
11 o výměře 66 m2 , p.č. 5353/12 o 
výměře 16 m2 , p.č. 5353/13 o výmě-
ře 11 m2 v k.ú. Bojkovice dle GP č. 
1071-268/2004 ze dne 26.1.2005

� schválilo zvýšení částky za vodné pro 
část Krhov následovně: pro rok 2005 se 
stanovuje vodné ve výši 20,50 Kč/m3

� schvaluje dodatek č. 1  ke Smlouvě č. PK 
08/2002 o nájmu vodohospodářského za-
řízení a zajištění jeho provozu uzavřenou 
mezi městem Bojkovice a Slováckými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., Za Ol-
šávkou 290, 686 36  Uherské Hradiště, a 
dobudovat ČOV v roce 2006 a 2007

� schvaluje využití  mimořádného příjmu 
do rozpočtu města ve výši 50.0000,- Kč 
na úpravu stávající linky ČOV v roce 
2005

� schválilo poskytnutí finančních příspěv-
ků (grantů) organizacím působících na 
území města Bojkovice pro rok 2005 dle 
předloženého návrhu 

� schválilo záměr výstavby obytného domu 
– I. etapy na Mariánském náměstí Boj-
kovice firmou VW WACHAL Kroměříž 
pozemní stavitelství a.s. ve spolupráci se 
společností PIRS CZ, s.r.o. Ostrava

� schválilo pro posouzení a zabezpečení 
provozu kempu Bojkovice
� zpracovat ekonomickou analýzu pro-

vozu - co nejdříve
� stanovit charakter organizační jed-

notky /správa a údržba rekreač-
ních a kulturních zařízení/, termín 
30.6.2005, odpovídá starosta, tajem-
ník

� zabezpečit odpovědného vedoucího, 
termín 30.9.2005

� určit pořadí nejnutnějších prací, ter-
mín 30.10.2005

·� prověřit možnost čerpání dotací 
z fondů EU, termín ihned, odpovídá 
p. Petrášová

� vydalo Obecně závaznou vyhlášku města 
Bojkovice č. 1/2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů

� vydalo Obecně závaznou vyhlášku města 
Bojkovice č. 2/2005 o nakládání  s komu-
nálním  a stavebním odpadem

� zvolilo do funkce soudce přísedící u 
Okresního soudu v Uherském Hradiš-
ti  pro funkční období od 29.5.2005 do 
29.5.2009 - pana Františka Slavíčka, by-
tem Bojkovice, pana Ing. Miroslava Na-
vrátila, bytem Bojkovice

� neschválilo žádost manželů Říhových, 
bytem Bojkovice část Přečkovice čp. 98, 
o slevu z odhadní ceny na odprodej po-
zemků 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

� neschválilo poskytnutí dotace na obnovu 
protikorozní ochrany ocelové konstruk-
ce železničních mostů v celkové částce 
1 400 000,- Kč z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků města a nezařazení 
poskytnutí dotací do plánovaných finanč-
ních akcí na r. 2005

� jmenovalo pracovní skupinu pro řešení 
provozu eurocampu – Mgr. Langr, Ing. 
Mlček, p. Ogrodníková, Ing. Křižka, p. 
Zimmermann, p. Slavíček

� vzalo na vědomí zprávu o stavební čin-
nosti města Bojkovice v roce 2005

� vzalo na vědomí zprávu – návrh řízení  a 
provozu eurocampu jako samostatné or-
ganizační jednotky města včetně ekono-
mické analýzy

� vzalo na vědomí zápis ze schůze Osad-
ního výboru ve Bzové konané dne  
8.2.2005

� vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady 
školy při Základní škole TGM Bojkovice 

� vzalo na vědomí zápis z jednání finanční-
ho výboru ze dne  14.3.2005

Příští řádná zasedání zastupitelstva města 
budou 28. dubna a 9. června 2005
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Z jednání Rady města Bojkovice 
dne 2. března 2005 

Rada města mimo jiné projednala a 
� schválila  zveřejnit na úřední desce města 

záměr města na pokácení  cca 56 ks stro-
mů rostoucích  na pozemku města p.č. 
5354/2 v k.ú. Bojkovice, Čtvrt 1.máje 

� schválila  bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu Bojkovice – levé přísálí na 
den 13.3.2005  Světlovánkem Bojkovice 

� schválila bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích – levé přísálí 
na den 1. dubna 2005 Světlovánkem Boj-
kovice 

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 
pana Ladislava Pastorka, Vápenice 

� schválila  přidělení  bytové jednotky č. 
102 A v Domě s pečovatelskou službou, 
Tovární 1020, Bojkovice, paní Boženě 
Maršálkové, Bojkovice,  s účinností od 
1.3.2005

� schválila  zveřejnění záměru města po 
dobu 15-ti dnů na úřední desce na pro-
nájem části pozemku parc. č. 377/1 o 
výměře 2 x (250 x 480 cm) v k.ú. Boj-
kovice a to parkovací místo č. 3 a 4 dle 
schváleného konceptu parkovacích míst 
pro sídliště Mánesova II, Bojkovice za 
účelem parkování os. automobilů. Vybu-
dování parkovacího místa se bude řídit 
podmínkami danými  odborem RMŽP. 

� schválila časový harmonogram opatření 
a prací, kterými bude zajištěn soulad stav-
by - městské koupaliště – s požadavky vy-
plývající z vyhlášky č. 135/2004 Sb. :

 Rok 2005- objednáno posouzení technic-
kého stavu betonů

 Rok 2005 – 2006 – určení způsobu re-
konstrukce, na jehož základě bude  vy-
psáno výběrové řízení na zhotovitele díla, 
který by zároveň zpracoval i projektovou 
dokumentaci dle podmínek specifikova-
ných městem Bojkovice 

 Rok 2006 – 2007 – vypracování projek-
tové dokumentace včetně vydání staveb-
ního povolení  a zahájení rekonstrukce 

 Rok 2008 – předpokládané ukončení re-
konstrukce 

� schválila  provedení tlakové zkoušky a 
vypracování revizní zprávy nízkotlaké 
kotelny Kulturního domu Bojkovice 
v termínu 9.3. – 15.3.2005

� schválila trojdohodu mezi městem Bojko-
vice, SDC Zlín a ŘSZK ve věci opravy  a 
rekonstrukce železničního přejezdu v uli-
ci  Komenského v Bojkovicích  

� neschvaluje   přidělení  bytové jednotky 
v Domě s pečovatelskou službou, Továr-
ní 1020, Bojkovice, panu Františku Hu-
báčkovi, Krhov 

� ukládá  vyhlásit výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa: vedoucí Odboru 

stavebního úřadu Městského úřadu Boj-
kovice 

� doporučuje ZM  schválit rozpočet města 
Bojkovice  na rok 2005 dle předloženého 
návrhu 

� doporučuje ZM projednat zprávu o sta-
vební činnosti města   v roce 2005

� doporučuje ZM k vydání Obecně závaz-
nou vyhlášku města Bojkovice č. 1/2005 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

� doporučuje k vydání Obecně závaznou 
vyhlášku města Bojkovice č. 2/2005 o 
nakládání s komunálním  a stavebním 
odpadem

� doporučuje ke schválení Dodatek č. 1  ke 
Smlouvě č. PK 08/2002 o nájmu vodo-
hospodářského zařízení a zajištění jeho 
provozu uzavřenou mezi Městem Bojko-
vice   a Slováckými vodárnami a kanaliza-
cemi, a.s., Uherské Hradiště, a dobudovat 
ČOV v roce 2006 a 2007

� doporučuje ke schválení využití mimo-
řádného příjmu do rozpočtu města ve 
výši 50.000,- Kč na úpravu stávající linky 
ČOV

� doporučuje  zvolit do funkce soudce 
přísedící u Okresního soudu v Uher-
ském Hradišti  pro funkční období od 
29.5.2005 do 29.5.2009 -  pana Františka 
Slavíčka, bytem Bojkovice,  pana Miro-
slava Navrátila, bytem Bojkovice

� bere na vědomí  zápis z jednání komise 
sociální a zdravotní ze dne 22.2.2005

� bere na vědomí  zápis z jednání komise 
kulturní, školské, výchovy a vzdělávání

ze dne 21.2.2005
� bere na vědomí zprávu o činnosti Rady 

školy při ZŠ TGM Bojkovice 
� bere na vědomí  zápis z jednání komise 

bytové a místního hospodářství ze dne 
28.2.2005

dne 17. března 2005
� schválila prodloužení nájemní smlouvy  

na byt č. 6 v bytovém domě na Fučíko-
vě čtvrti čp. 580 na dobu od 1.4.2005 do 
31.5.2005 panu Antonínu Navrátilovi, 
bytem  Bojkovice 

� schválila záměr příspěvkové organizace 
Domov-penzion pro důchodce a Dům  
s pečovatelskou službou na zřízení do-
mova pro důchodce v budově Domova-
-penzionu pro důchodce, Černíkova 965 
v Bojkovicích

� schválila  vypracování znaleckých posud-
ků na objekty čp. 9 ve Bzové u Uherské-
ho Brodu, čp. 89 v Krhově u Bojkovic a 
čp. 59 v Bojkovicích  Ing. Zdeňkem Ma-
ňákem,  Uherský Brod 

� pověřuje vedení města jednat s firmou 
VW WACHAL, pozemní stavitelství a.s., 

Kroměříž, ve spolupráci se společností 
PIRS CZ s.r.o. Ostrava, o obsahu smlou-
vy na výstavbu bytového domu 

� ukládá  dát stanovisko k odprodeji části 
parcely č. 193 za činžovním domem čp. 
700 v k.ú. Bojkovice za účelem výstavby 
garáže (v souvislosti s odkoupením domu 
čp. 387 manželů Svitákových v Bojkovi-
cích). Odpovídá: komise stavební, komi-
se dopravní. Termín: 30.3.2005

� doporučuje  ke schválení odsouhlasit  zá-
měr výstavby obytného domu – I. etapy 
na Mariánském náměstí Bojkovice, fir-
mou VW WACHAL pozemní stavitelství 
a.s. Kroměříž ve spolupráci se společnos-
tí PIRS CZ s.r.o. Ostrava

� doporučuje ke schválení Smlouvu o part-
nerství a vzájemné spolupráci za účelem 
realizace páteřní datové sítě správního 
území Uherský Brod „Regionální síť 
Uherský Brod  (RAN – UB)“ uzavřenou 
mezi městem Uherský Brod a městem 
Bojkovice 

� doporučuje poskytnutí finančních pří-
spěvků (grantů) organizacím působících 
na území města Bojkovice pro rok 2005 
dle předloženého návrhu 

� doporučuje ke schválení  odkoupení části 
pozemků p.č. 2147, p.č. 2148 v k.ú. Boj-
kovice  o přibližné výměře cca 2 000 m2 
od paní Viery Haščičové, bytem Bratisla-
va, za cenu dle znaleckého posudku 

� bere na vědomí zápis z komise mládeže a 
tělovýchovy  ze dne 8.3.2005

dne 30.3.2005
� schválila výsledky inventarizace hos-

podářských prostředků v zařízeních 
patřících do správy města Bojkovice 
k 30.11.2004

� schválila  provozní řád Kulturního domu 
v Bojkovicích 

� schválila pronájem pozemku parc. č. 
377/1 o výměře 1 x (250 x 480cm) v k.
ú. Bojkovice pro vybudování parkovací-
ho místa č. 3  dle schváleného konceptu 
parkovacích  míst pro sídliště Mánesova 
II, Bojkovice, za účelem parkování osob-
ních automobilů a to parkovací místo č. 
3 pro pan Karla Vrbu,  Bojkovice 

� schválila  pronájem pozemku parc. č. 
377/1 o výměře 1 x (250 x 480cm) v k.
ú. Bojkovice pro vybudování parkovací-
ho místa č. 4 dle schváleného konceptu 
parkovacích  míst pro sídliště Mánesova 
II, Bojkovice, za účelem parkování osob-
ních automobilů a to místo č. 4 pro pana 
Pavla Hustáka,  Bojkovice 

� schválila pokácení 56 ks stromů rostou-
cích na pozemku města p.č. 5354/2 v k.
ú. Bojkovice

� schválila  předložený seznam žadatelů 
pro přidělení bytů pro příjmově vymeze-
né osoby pro Bzovou, objekt čp. 9 
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� schválila předložený seznam žadatelů 
pro přidělení bytů pro příjmově vymeze-
né osoby objekt čp. 59 na Husově ulici 
v Bojkovicích 

� schválila předložený seznam žadatelů 
pro přidělení bytů pro příjmově vymeze-
né osoby pro  Krhov objekt čp. 89

� schválila předložený pořadník pro přidě-
lení bytů pro příjmově vymezené osoby 
pro Bzovou, objekt čp. 9

� schválila vypsání zakázky města na do-
davatele akce „IVVS města Bojkovice“ 
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách ve  znění  pozděj-
ších předpisů a směrnice č. 1/2004 – O 
zadávání veřejných zakázek a zakázek 
města Bojkovice

� schválila  poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 1.500,- Kč pořadatelům „Slav-
ností bratrstva Čechů a Slováků na Javo-
řině“ dne 31.7.2005

� jmenovala  komisi pro výběr dodavatele 
akce „IVVS města Bojkovice“
člen Mgr. Josef Langr 
náhradník Květoslava Ogrodníková 
člen František Slavíček
náhradník Ing. Josef Mlček 
člen Ing. Jaroslav Gruna
náhradník Ing. Vladimír Pavlacký
člen Mgr. Miroslav Šmíd
náhradník Libor Mikulášek 
člen Bohumila Petrášová

náhradník Věra Gottfriedová 
� neschválila udělení výjimky paní Monice 

Zavřelové, bytem Bojkovice, pro přidě-
lení bytu pro příjmově vymezené osoby, 
protože  je spoluvlastnicí nemovitosti

� neschválila  žádost sl. Ilony Drhové, 
bytem  Bojkovice, o odkoupení části po-
zemku p.č. 500/3 v k.ú. Bojkovice v Bez-
ručově čtvrti za účelem přístavby garáže 

� neschválila  odprodej pozemku p.č. 3584 
v k.ú. Bojkovice p. PhDr. Olze Settari, 
CSc., bytem  Brno 

� neschválila odprodej pozemku p.č. 3584 
v k.ú. Bojkovice  Jaromíru a Martině 
Krejčiříkovým, bytem Bojkovice 

� doporučuje  ke schválení odprodej části 
pozemku p.č. 2233/2 o výměře 13 m2, 
nově označeno jako p.č. 2233/10 ost. pl. 
jiná pl. v k.ú. Krhov u Bojkovic, dle GP č. 
121-242/2004 ze dne 26.11.2004 p. Marii 
Urbánkové, bytem část Krhov čp. – ½ a 
manželům Stanislavu a Magdě Urbánko-
vým, bytem   Bojkovice – ½

� doporučuje projednat zprávu o činnosti 
Městské policie Bojkovice v roce 2004

� doporučuje  projednat zprávu – analýza 
bezpečnostní situace služebního obvodu 
Policie ČR OOP Bojkovice za rok 2004

� doporučuje  projednat zprávu o požární 
činnosti v aglomeraci města Bojkovice 

� doporučuje  projednat zprávu o požární 
ochraně v obci Bzová za rok 2004

� doporučuje schválit účast města Bojkovice 
na realizaci projektu v podprogramu Zlín-
ského kraje na podporu obnovy venkova 
(PF 02-05)  pro rok 2005 „Mikroregion 
Bojkovsko, rozvoj infrastruktury pro ces-
tovní ruch“ včetně finanční spoluúčasti

� doporučuje schválit  uvolnění finanční 
částky ve výši 24.000,- Kč z rozpočtu 
města jako vklad města Bojkovice do 
projektu „Mikroregion  Bojkovsko, roz-
voj infrastruktury pro cestovní ruch“

� doporučuje schválit přijetí bezúročné 
půjčky ve výši 24.000,- Kč od Zlínského 
kraje prostřednictvím Mikroregionu Boj-
kovsko na realizaci projektu „Mikroregi-
on Bojkovsko, rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch“. Půjčka bude vrácena ve 
dvou splátkách v roce 2006 a 2007 měs-
tem Bojkovice Zlínskému kraji prostřed-
nictvím Mikroregionu Bojkovsko.

� doporučuje schválit dohodu o vyrovnání 
finančních závazků mezi městem Boj-
kovice a firmou MAJA v.o.s. Brno, IČ 
46904638, DIČ CZ 46904638

� doporučuje  schválit změnu rozpočtu 
města Bojkovice pro rok 2005 o částku 
1.689.774,- Kč  a to ve výdajích na úhra-
du pohledávky firmě MAJA v.o.s. Brno a 
v příjmech – dotace ze státních fondů

� vzala na vědomí zápis z jednání komise 
bytové a místního hospodářství ze dne 
21.3.2005

Nová sezóna v Muzeu Bojkovska
Expozice muzea na zámku Nový Světlov 

v Bojkovicích se opět otevřela po zimních měsí-
cích veřejnosti.Otevřeno je v dubnu jen o víken-
dech a pak od května do konce září denně kromě 
pondělí. 

Otvírací doba: úterý až pátek 9.00 – 12.00 12.30 – 16.30
 sobota, neděle, svátky 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

A co nabízí naše muzeum zajímavého ? Je rozděleno na několik 
částí, z nichž ta úvodní je věnována archeologickým nálezům z Boj-
kovic a okolí, následuje středověk, krevní a útrpné právo, spolky, his-
torie hradu, ze života 
šlechty, hutě a hutnic-
tví. V další místnosti 
je instalována ukázka 
bydlení, kroje a země-
dělství. Dále zaniklá 
řemesla a cechy. A 
to nejlepší nakonec 
– plastiky představují-
cí lidovou řezbářskou 
práci, gotické ma-
dony a další sochy. 
Specialitou jsou pak 
předměty, které jsou 
věnovány jednomu již 
zaniklému řemeslu, a 
to zvěroklestičství .  

MŠ
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Granty na rok  2005 

      Žadatel                      Požadovaná 
�ástka

Lo�ský rok Návrh
na letošní rok 

TJ  Bojkovice           379 000       120 000      130 000 
SK Slovácká Viktoria           436 600      150 000       150 000 
TJ. Sokol           175 000        51 000         51 000 
TJ P�e�kovice             81 500           -        10 000 
DDM -                                       25 000        13 000        20 000  
Rybá�i             10 000         7 000           5 000 
Kynolog. - Vaverka               6 000              4 000              3 000 
�es.svaz chovatel�             10 000         5 000          3 000 
Kynolog.-Sudek               9 500              5 000             4 000 
Hasi�i Bojkovice             12 000         5 000          7 000 
Hasi�i Bzová               8 000        5 000           4 000 
Sv�tlovan             25 000       20 000        15 000 
Sv�tlovánek             45 000           20 000         25 000 
ZŠ TGM - mažoretky             15 000                -          5 000 
ZŠ TGM             20 000             20 000        20 000 
Sokol Bzová               3 600        2 000          2 000 
�es. �ervený k�íž                 -        3 000   
Skaláci                 -        3 000   
�ty�lístek Krhov              5 000        2 000             2 000 
Bzovjánek              4 000        2 000          2 000 
Junák              5 000        5 000            4 000 
Notabene            62 000         3 000          5 000 
Klub Sv�tlov - d�chodci                  2 000    
Filatelisté               3 000          -          1 000 
SRPŠ p�i ZUŠ- Tulipán             66 000          -        10 000  
celkem 480 000,-K�
Celkem na granty vy�len�no 500 000,-K�
Z�statek     20 000,-K� na drobné dary

Oprava železničního přejezdu a komunikací 
po zimním období

Na základě jednání ze dne 24. 1. 2005, které se uskutečnilo v Otrokovicích, bude oprava 
železničního přejezdu v ulici Komenského probíhat dle zpracované projektové dokumentace 
nejdříve koncem roku 2005, reálnější je provedení v roce 2006. Projektová dokumentace 
mimo výškové úpravy silnice a kolejiště bude řešit rovněž odvodnění celého prostoru. Projekt  
bude vypracován v II. čtvrtletí 2005.

Vzhledem k tomu, že investice na tuto opravu železničního přejezdu přesáhne 1 mil. 
Kč, je připravena smlouva na vymezení přesných podmínek pro zhotovení díla a pro určení 
vzájemných vztahů mezi :

- Ředitelství silnic Zlínského kraje – jako vlastník vozovky
- České dráhy  -  Správa železniční dopravní cesty, Zlín
- Město Bojkovice
Oprava státní komunikace (ulice Nádražní, Mánesova, Sušilova, Pitínská, Palackého, Ko-

menského, Husova, Luhačovická a Pod Světlovem) bude probíhat v II. čtvrtletí 2005. Práce 
zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. V loňském roce byly opravy prováděny až ve II. 
polovině května a některé dokonce začátkem června.

Zájmem města je, aby tyto práce proběhly pokud možno ještě v dubnu 2005. Přesný 
termín však město Bojkovice nemůže ovlivnit. 

Od 17. 3. 2005 se započalo s úklidem chodníků a komunikací ve správě města po zim-
ním období. Práce provádí místní pracovní četa, která bude v  dubnu posílena o sezónní 
pracovníky. Zametání hlavních silnic ve správě  ŘSZK bude probíhat v měsíci dubnu 2005 
v omezeném rozsahu.

Odbor RMŽP

P l y n o f i k a c e 
kulturního domu

V roce 2004 bylo po dlouhých letech za-
počato s plynofikací kulturního domu v Boj-
kovicích. 

V I. etapě byla provedena plynovodní pří-
pojka rozvodu zemního plynu kolem budovy 
KD s instalací jednotlivých vývodů pro cel-
kem 11 odběrních míst. Z tohoto počtu bylo 
provedeno napojení 4 ks odběrních míst, a 
to: 
1. přízemí budovy (kde probíhají volby a 

nacvičuje Světlovánek, vč. ohřevu TUV a 
sociálního zařízení) 

2. kavárna včetně kuchyně 
3. levé přísálí včetně ohřevu TUV a sociální-

ho zařízení 
4. pravé přísálí včetně ohřevu TUV a sociál-

ního zařízení 
 
Tato odběrní místa byla řešena podruž-

nými (odpočtovými) plynoměry, což umož-
ňuje pronájem jednotlivých místností (tak, 
jak bylo v případě kavárny již učiněno) a 
dále byl proveden nový rozvod ústředního 
vytápění včetně otopných těles. 

Celková investice na tyto akce byla ve 
výši cca 2 mil. Kč.

Odstup času ukázal, že toto řešení bylo 
velmi prozíravé, neboť na podzim r. 2004 
pozbyl funkčnosti jeden kotel a v březnu r. 
2005 druhý kotel. Tyto dva kotle zabezpečo-
valy provoz celého KD. 

S mimořádným vypětím a určitým omeze-
ním byla tak zabezpečena plesová sezóna. 

S ohledem na využití funkčnosti KD a 
následných akcí (jako např. 60.výročí osvobo-
zení Bojkovic atd.) bylo přistoupeno k tomu, 
že jeden kotel byl provizorně opraven tak, aby 
mohl zabezpečovat provoz ještě v průběhu 
roku 2005 při několika kulturních akcích. 

Otázkou ovšem zůstává, co dál ? Je nutné 
přistoupit k dalšímu pokračování plynofika-
ce KD dle finančních možností města.

Dle pořadí důležitosti by mělo  následo-
vat zplynofikování výstavního sálu včetně 
ohřevu TUV a sociálního zařízení k němu 
příslušejícímu, popř. loutkového sálu apod., 
aby bylo zplynofikováno všech 11 okruhů 
odběrních míst, na což je již vypracována 
projektová dokumentace.

Dále je pro rok 2005 nezbytně nutné vy-
pracování projektové dokumentace na zply-
nofikování hlavního sálu a dle finančních 
možností města přistoupit k její realizaci tak, 
aby mohla být zabezpečena pro příští sezonu 
nejen plesová sezona, ale i další kulturní akce 
tak, aby kultura v Bojkovicích nevymřela. 

Jiří Sojka, ORMŽ
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Kavárna v Kulturním domě Bojkovice 
z p r o v o z n ě n a

Vedení města Bojkovice zajistilo v průběhu měsíce února 2005 
zprovoznění kavárny v kulturním domě.  Zprovoznění se podařilo 
za finanční účasti firmy Hostinská činnost -Konečný Petr.

Pro splnění hygienických norem bylo nezbytně nutné provést 
stavebně technické úpravy kuchyně, vstupu do kavárny a vybudo-
vání sociálního zařízení pro personál.

Náklady firmy budou umořovány odpisem z měsíčního nájmu 
za pronájem předmětných nebytových prostor.

Věříme, že nově zprovozněné pohostinské zařízení, které bylo 
otevřeno 1.března 2005, přispěje ke spokojenosti občanů Bojkovic 
a rovněž  tak i návštěvníků našeho krásného města. Kavárna mimo 
běžnou pohostinskou činnost zajišťuje závodní stravování i s roz-
vozem, pořádání společenských a rodinných oslav.

Provozní doba :
 pondělí – čtvrtek 11:00 – 22:00 hodin
 pátek – sobota 11:00 – 24:00 hodin
 neděle 12:00 – 20:00 hodin
Telefonní spojení : 737 803 712 nebo 603 853 527
Pro doplnění uvádíme, že návštěvníkům, kteří předloží vstupní 

lístek Muzea Bojkovska, bude  poskytnuta sleva. Informace o sle-
vách je zveřejněna  v muzeu a v kavárně. 

Ludvík Valerián
zástupce vedoucího odboru rozvoje města a ŽP 

MDŽ    
 8. březen byl v minulých dobách slaven jako MDŽ. I když 

dnes je tomu již jinak, připomněli si tento den členové klubu Svět-
lov příjemným posezením. Svým pěkným vystoupením je pozdra-
vily děti z MŠ, DDM a každá žena obdržela  malý dáreček od dětí 
a krásnou růži.

K dobré pohodě vyhrával MVDr. A. Mareček a společenskou 
místností  zněly známé a pro někoho i méně známé slovácké pís-
ničky. Celé odpoledne, s malým pohoštěním, bylo velmi pohodové 
a všichni odcházeli spokojeni. A o to všem jde. Najít si chvíli pro 
pobesedování, pobavit se a zjistit, že není člověk na tomto světě 
sám. K. Ogrodníková 

Kácení dřevin v ulici Mánesova II v Bojkovicích
V období od 1.10.2004 do 31.3.2005 byly v této ulici  pokáceny 

3 ks bříz.
Rozhodnutí   bylo vydáno na  l břízu v souladu se zákonem č. 

142/1992 Sb., a prováděcí vyhl. č.395/1992 Sb.
Žádost podala obyvatelka domu čp. 910 z důvodu, že strom se 

nachází v těsné blízkosti jejího bytu, což způsobuje velké potíže aler-
gické a astmatické u jejích dvou dětí. Souhlas s pokácením dal vlast-
ník pozemku Město Bojkovice a následně byl rozhodnutím vydán 
souhlas s pokácením  dřevin.  

Další žádost na pokácení 2 ks bříz byl podán nájemníky byt. 
domu čp. 908,909.

Kladné stanovisko dala rada, a protože stromy nedosahovaly dle 
zákona potřebné velikosti, nebylo nutno žádat o pokácení  orgán  
ochrany přírody.

Vysazování těchto dřevin ( bříz)  si prováděli občané tohoto síd-
liště sami. Dle našeho názoru je tato dřevina sice líbezná pro oko, 
avšak velmi nevyhovující pro sídliště z důvodu, že je zde velká kon-
centrace lidí, mezi nimiž je hodně občanů, kteří  mají zdravotní pro-
blémy z pylu těchto dřevin. Dalším problémem je, že tyto stromy 
dorůstají velkých výšek, takže listí způsobuje ucpávání svodů a škody 
jak na fasádách, tak při následném čištění těchto svodů  na rovných 

Vyjádření ORMŽP k  povolování  kácení dřevin
Dle § 8 odst. 3 zákona 114/1992 Sb. a § 8 prováděcí Vyhlášky č. 

395/1992 Sb., povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za před-
pokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, se  nevyžaduje 
pro stromy  o obvodu kmene  do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 cm2.

Každá žádost musí obsahovat tyto  údaje: jméno,příjmení a ad-
resa žadatele, doložení vlastnického či nájemního  vztahu žadatele 
k pozemkům a dřevinám rostoucích mimo les,   specifikace  dřevin, 
které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, udání obvodu 
kmene měřené ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Po-
kud o kácení žádá uživatel pozemku, musí mít vyjádření vlastníka 
pozemku, že s pokácením dřeviny souhlasí.

Povolení ke kácení dřevin v rámci státní správy vydávají obecní 
úřady jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst.2 a 1 zák.č. 114/1992 
sb., ve znění pozdějších předpisů.   

Na Městském úřadě v Bojkovicích tuto činnost za státní správu 
vykonává na odboru rozvoje města a životního prostředí  pracovnice 
Věra Jurásková.

Každá žádost, která na náš úřad dojde, je doručena na ORMŽP, 
a  pokud se žádost o pokácení týká kácení dřevin na pozemku fyzické 
osoby nebo právnické osoby, rozhoduje v rámci správního řízení o 
pokácení dřevin tato pracovnice.

Pokud se žádost týká kácení dřevin na pozemcích města, je pra-
covníky odboru rozvoje  města a životního prostředí provedeno míst-
ní šetření a s jejich vyjádřením je žádost postoupena k rozhodování 
radě města. Rada jako orgán obce rozhoduje, zda žádosti vyhoví.   
Každý záměr města na pokácení je zveřejňován na úřední desce 
města podobu 15 dní a každý občan města má možnost se k němu 
vyjádřit. Pokud je rozhodnutí rady města kladné, tak město požádá o 
pokácení orgán st. správy.

střechách domů. Kdo nezažil astmatický a alergický záchvat  svého 
blízkého nebo se nemusí podílet na opravách byt.domů, tak nabývá 
dojmu, že v případě souhlasu s pokácením takovýchto dřevin se jed-
ná o špatné rozhodnutí těchto orgánů. 

V roce 1997 byl pro sídliště Mánesova II v Bojkovicích vypra-
cován projekt na ozelenění.  Jelikož se jednalo o sídliště, kde bylo 
hodně malých dětí  a docházelo zde k poškozování a  ničení náhodně 
vysazované zeleně, rozhodlo město, že počká s výsadbou o několik 
let. Můžeme Vás ujistit, že zeleň ve městě nám není lhostejná  a 
snažíme se vysazovat zeleň jak jen to jde a uchránit každý strom 
před pokácením. To by nám jistě potvrdili  naši spoluobčané, kterým   
jejich žádost o pokácení nebyla schválena.   

Město by přivítalo nejen kritiku, ale i spoluúčast občanů na  péči 
a ochranu vysazované zeleně ve městě, protože se jedná hlavně o 
okolí jejich  bydliště. 

Pěkným příkladem a i hezkou vizitkou města, co se týká zeleně, 
je sídliště Bezručova čtvrť v Bojkovicích.

Děkujeme touto cestou občanům, kteří se podílejí na udržování 
zeleně a zvelebování okolí svého domu, čímž získává  na kráse naše  
město, ale i těm kritikům, kteří nás nutí k hlubšímu zamyšlení nad 
vzhledem našeho města.           VJ
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Likvidace odpadů
Upozorňujeme občany, že na základě rozhodnutí Okresního úřa-

du Referátu životního prostředí Uherské Hradiště lze od 1.července 
1998 ukládat na městskou skládku v lokalitě „Ústsko“ pouze vytřídě-
né odpady inertního typu (úlomky cihel, betonu, keramiky...), dále 
zeminu a hlušinu.

Z tohoto důvodu musí být veškerý jiný odpad, tj. i velkoobjemo-
vý odpad z domácností, likvidován pouze na zabezpečené skládce. 
Proto žádáme občany, aby k likvidaci odpadů maximálně využíva-
li popelnicových nádob.  Recyklovatelný a jinak využitelný odpad, 
např. papír, sklo, kovy, tráva, a pod., je nutno likvidovat druhotným 
využitím - sběrny, kompost.

Město Bojkovice uskuteční svoz nebezpečných a směsných ko-
munálních odpadů, které nelze uložit do popelnice či na skládku, 
nejméně dvakrát do roka. Místo a termín bude včas zveřejněn.

Věříme, že občané pochopí tuto změnu, která vyplývá z úpravy 
zákona o odpadech, jako vstřícný krok ke zlepšení životního prostře-
dí, ve kterém žijeme.

Ing.Blanka Hrnčířová
pracovnice životního prostředí

Lyžařský závod
V sobotu 12.3. se v oblasti Mikulčina vrchu uskutečnil lyžař-

ský závod „Bílou stopou – Bílými Karpaty“, tentokrát s názvem 
„ Zdolání Velkého Lopeníku.“ Kvůli extrémním sněhovým pod-
mínkám však musela být zvolena kratší náhradní trasa. Startovalo 
se u chaty Jana, u které byl také cíl. Všichni zúčastnění i ti, kte-
rým se na trať zrovna moc nechtělo, měli možnost v teple chaty  
diskutovat o výstavbě rozhledny na Velkém Lopeníku a dalších 
plánovaných akcích Mikroregionu Bojkovsko, který byl této, pro 
zúčastněné velmi zdařilé akce, pořadatelem. Dá se říct, že letošní 
0. ročník byl zkušební, ale v příštích letech by se měl stát tradicí 
pro širší veřejnost a milovníky bílé stopy a bílého sportu vůbec.

Květoslava Ogrodníková

KANALIZACE
domovní přípojky - napojení na kanalizační řád,

překonání výškového rozdílu napojení se na kanalizační řád

Jak jsme vás informovali v předešlých číslech zpravodaje, pro-
bíhá v současné době u předem vytipovaného okruhu vlastníků ne-
movitostí dotazníkový průzkum zaměřený na povinnost vlastníků 
nemovitosti produkující odpadní vody napojit nemovitost na veřej-
nou kanalizaci dle zákona 274 / 2001 Sb. (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).

V řadě případů jsou nám dotazníky vráceny  s dodatkem ( do-
větkem) – na kanalizaci máme zájem se napojit, ale museli bychom 
kopat  kanalizační přípojku x  metrů, nebo s dovětkem kanalizační 
řád je nad úrovní terénu , než jsou vody vypouštěny ( trativod, jímka, 
septik). A zde vlastníkům , kteří přijdou osobně dotazník odevzdat, 
podáváme následující informace:

Kanalizační přípojka: je samostatnou stavbou tvořící úsek potru-
bí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 
k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. 
Zákon tedy nedefinuje v žádném případě délku přípojky a délka je 
tedy neomezená. 

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není–li 
dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady 
přípojku pořídila.

Překonání výškového rozdílu mezi výpustí domovní kanalizace a ka-
nalizačním řádem.  Napojení se na veřejnou kanalizaci, která je umístě-
na výše než  kanalizace domovní, je možno v současné době řešit pomocí 
čerpacích jímek, které jsou osazeny kalovým čerpadlem.

Cena kalových čerpadel  se dle typu a provedení pohybuje cca od  
5000,- do 20 000,-Kč. Cena  čerpadla pro potřebu domácností by neměla 
přesáhnout cenu 10 000,-Kč. Zde musíme rovněž říci, že uvedeným způ-
sobem jsou některé nemovitosti na území města Bojkovic napojeny.

Pro názornost přikládáme ilustrační obrázek
Mgr. Miroslav Šmíd

vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí

Uklízejte po svých nejlepších  přátelích
Městský úřad Bojkovice upozorňuje majitele psů na jejich  povin-

nost zajišťovat úklid po vykonané potřebě svého nebo svěřeného psa, 
kterého venčí na veřejném prostranství.

Tato povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2003, 
článku 8.

Věříme, že majitelé psů jsou  si této povinnosti vědomi a budou 
vyhlášku O udržování čistoty veřejných prostranství a dodržování 
veřejného pořádku na území města Bojkovice respektovat. Domnívá-
me se, že lépe občany nejprve upozornit než…………….

Upozornění zveřejňujeme na základě rostoucích stížností od ob-
čanů týkajících se neuklizených psích exkrementů.

Věříme, že se v každé  domácnosti majitele  psa sáček najde a 
zmíněnou problematikou, která je v civilizované společnosti vyřeše-
na, se již zabývat nebudeme.

 Mgr. Miroslav Šmíd
vedoucí odboru rozvoje města a ŽP

REKULTIVACE STARÉ SKLÁDKY
„Vranovy žleby“ Bojkovice

Skládka vznikla neřízeným ukládáním odpadního materiálu 
v šedesátých letech minulého století, zasypáváním erozní rýhy. Byl 
zde ukládán odpad komunální i z místních průmyslových  závodů. 
Skládkování bylo ukončeno v roce 1992. Skládka nebyla staticky 
zabezpečena,nebyl vybudován drenážní systém a podloží nebylo 
hydrologicky těsněno. V návaznosti na uvedené se skládka dala do 
pohybu a hrozilo zavalení zahrad za rodinnými domy na ulici Huso-
va. Kubatura je odhadnuta na 111 000 m3.

Vzniklou situaci město řešilo žádostí o dotace na rekultivaci 
skládky na Státní fond životního prostředí ČR. Na základě udělené 
výjimky ministrem hradí fond z celkové částky 35 568 413,-Kč 80% 
a zbylých 20% dofinancovává město.

Vítězem výběrového řízení se stala firma Skanska a.s., která ná-
sledně v roce 2004 zahájila sanační práce. Těleso skládky bude v ko-
nečné podobě vytvarováno do nově navrženého profilu s terasovitou 
úpravou svahů 1:3 a zpevněnou patní hrází. Bude provedeno odply-
nění, vytvoření těsnících vrstev, pokládka nepropustné speciální fó-
lie, záchytných příkopů a vybudování monitorovacího systému ke 
kontrole kvality podzemních vod. Horní vrstva skládky bude tvořena 
zeminou o tloušťce 70 cm se zatravněním a výsadbou vhodných dře-
vin. Rekultivací této skládky dojde ke zlepšení životního prostředí.

Z důvodu špatných klimatických podmínek v lednu, únoru a 
březnu 2005 byly práce přerušeny a zahájení se plánuje začátkem 
dubna 2005. Na základě výše uvedeného firma Skanska a.s.  zaslala 
městu Bojkovice žádost o prodloužení termínu  dokončení rekultiva-
ce skládky do konce srpna 2005 místo původně plánovaného termínu 
dokončení v květnu 2005. Finanční prostředky nebudou navýšeny.

Prováděcí firma Skanska a.s. vyhotoví dodatek ke smlouvě , který 
bude předložen radě a následně zastupitelstvu města ke schválení. Poté 
bude předložen i s harmonogramem prací na Státní fond ŽP ČR.

  Ludvík Valerián, zástupce vedoucího ORMŽP 


