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dvou patrech II. budovy Mateřské školy 
Bojkovice, Štefánikova 830, okres Uher-
ské Hradiště, příspěvková organizace ve 
výši cca 130 000,--  Kč v a financovanou 
v rámci již schváleného vlastního rozpoč-
tu 

� jmenovala paní Bohumilu Pešátovou, by-
tem  Přečkovice, členkou komise sociální 
a zdravotní 

� ukládá zapracovat do plánu ZÚMK pro 
období 2005 – 2006 připomínky dle bodu 
5 dle předložené zprávy. Odpovídá: OR-
MŽP. Termín: do nového plánu ZÚMK  

� ukládá dopracovat návrh na zlepšení čin-
nosti při ZÚMK dle bodu 5 písmena a, 
b, h, i, j předložené zprávy. Odpovídá: 
ORMŽP. Termín: červen 2005 

� ukládá zabývat se stavem místních komu-
nikací v části Krhov, určit pořadí důleži-
tosti oprav včetně finančního vyčíslení. 
Odpovídá: komise dopravy. Termín: 9. 6. 
2005.

� ukládá jednat s majiteli pozemků v ulici 
Cichrov p. č. 5436/9 v k. ú. Bojkovice  
o majetkoprávním vypořádání k po-
zemkům ve vlastnictví města, zaměření 
pozemků bude provedeno na vlastní ná-
klady kupujících a cena pozemků bude 
stanovena dohodou. Odpovídá: ORMŽP. 
Termín:  9. 6. 2005.

� ukládá dát stanovisko finančního krytí 
v předpokládané výši 210 000,-- Kč na 
opravu objektu bývalé hasičské zbrojni-
ce  v části Přečkovice za účelem zřízení 
obchodu s potravinami. Odpovídá: Ing. 
Pavel Křižka. Termín: 9. 6. 2005

� ukládá  zaslat žádost o pravidelnou  zimní 
údržbu komunikace - státní silnice mezi 
Bojkovicemi a Rudimovem Radě města 
Uherský Brod. Odpovídá: František Sla-
víček. Termín: 9. 6. 2005.

� ukládá navrhnout opravu účelové komu-
nikace p.č. 5367 od Mariánské kapličky 
na Hradské Nivě ke staré myslivecké 
chatě tak, aby byla opětovně uzpůsobena 
k provozu. Odpovídá: Slavíček. Termín: 
9.6.2005

� bere na vědomí   informaci ORMŽP 
o způsobu vytápění budovy čp. 89 v Kr-
hově 

� bere na vědomí  zprávu o problematice 
cestovního ruchu s ohledem na letní tu-
ristickou sezónu 

� bere na vědomí zprávu o vyhodnocení 
zimní údržby místních komunikací pro 
město Bojkovice v období roku 2004 
– 2005 

� bere na vědomí  zápis ze zasedání komi-
se cestovního ruchu a služeb ze dne 4. 5. 
2005 

 
dne 25. května 2005
� schválila doplnění žadatele o byt pro pří-

jmově vymezenou osobu  do seznamu  
žadatelů  - Bojkovice, část Krhov čp. 89 

- Věra Hodulíková, Krhov
� schválila bezúplatné zapůjčení společen-

ských prostorů Městského úřadu v Boj-
kovicích ve dnech 19. – 22. října 2005 
pro Klub filatelistů  06 – 77 Bojkovice za 
účelem filatelistické výstavy k 60. výročí 
založení tohoto klubu

� schválila poskytování závodního stravo-
vání zaměstnancům mateřské školy dle 
vyhlášky č. 107/2005 v zařízeních školní-
ho stravování (dříve školní jídelna) Ma-
teřské školy, Bojkovice, Štefánikova 830

� schválila úhradu ostatních provozních 
nákladů na stravování zaměstnanců 
Mateřské školy, Bojkovice,  Štefánikova 
830, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 
v plné výši příspěvkovou organizací, a to 
z nákladů hlavní činnosti Mateřské školy, 
Bojkovice, Štefánikova 830

� schválila přidělení bytové jednotky  C 203 
v Domě s pečovatelskou službu, Tovární 
1020,   Bojkovice,  od 1. 6. 2005  paní 
Jarmile Macenauerové, bytem Benátky            

� schválila přidělení bytové jednotky  C 104 
v Domě s pečovatelskou službu, Tovární 
1020,   Bojkovice,  od 1. 6. 2005  panu 
Ladislavu Pastorkovi, bytem Vápenice  

� schválila převod nevyužívaných před-
mětů inv. číslo 1020217 myčka nádobí 
a 1020216 dřez nerez z Domu s pečova-
telskou službou na Domov  - penzion  pro 
důchodce

� schválila možnost zřídit příjezdovou ko-
munikaci firmě SOFI ENERGIC spol.  s 
r.o.  ze sídliště Mánesova II., a to na vlast-
ní náklady společnosti a dle stanovených 
podmínek odboru RMŽP 

� neschválila zapůjčení historických houslí 
zn. Guadagnini z roku 1765 panu Mari-
ánu Remencovi, bytem Žilina – Hájik,   
Slovenská republika

� neschválila vybudování kanalizační 
přípojky pro nemovitost čp. 396 Ing. 
Jiřího Jančáře, Bojkovice, z finančních 
prostředků města Bojkovice, realizace 
přípojky je dle zákona č. 274/2001 Sb. 
záležitostí vlastníka nemovitostí

� doporučuje ZM schválit prodej pozemku 
p.č. 4414/1 zahrada o výměře 3312 m2 

(Bunžova zahrada) v k.ú. Bojkovice  paní  
Růženě   Bunžové,   bytem  Bojkovice, 
za cenu původního nabytí nemovitosti, to 
je 235 318,- Kč s tím, že kupující uhradí 
veškeré poplatky s tímto aktem spojené a  
nabyvatelka se zaváže, že v případě pro-
deje celé nemovitosti, tj. zahrady včetně 
domu čp. 275, má město Bojkovice 
předkupní právo. Cenová nabídka za od-
prodej zahrady zůstane v nezměněných 
cenových podmínkách, za kterých nemo-
vitost – zahradu město odprodalo, a cena 
domu bude ve výši znaleckého posudku.

� jmenovala  do funkce vedoucího Odboru 
stavební úřad Městského úřadu Bojkovi-
ce pana Romana Svitáka, bytem Rudice 

� ukládá vyhlásit výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa – pracovník sta-
vebního úřadu. Odpovídá: tajemník MěÚ 
Bojkovice. Termín: ihned. 

� ukládá prověřit a předložit náklady na 
osvětlení příjezdové komunikace k zám-
ku Nový Světlov. Odpovídá: ORMŽP. 
Termín: 1.6.2005.

� bere na vědomí  zápis z jednání komise 
dopravy konané dne 4.5.2005

� bere na vědomí zápis z jednání komise 
ORMŽP ze dne 18.5.2005

 
dne 9. června 2005
� schválila pronájem části pozemku p.č. 

122 zahrada o výměře 30 m2 a bezúplat-
ný pronájem části pozemku p.č. 5436/3 
ost. pl. ost. kom. o výměře 60 m2 v ulici 
Potok, v k.ú. Bojkovice manž. Romanovi 
a Zdeňce Musilovým, bytem Bojkovice, 
za účelem zem. využití a pro odpočinek 

� schválila zveřejnit po dobu 15-ti  dnů na 
úřední desce města záměr města pronajat 
pozemek p.č. 2970/5 orná půda o výměře 
578 m2 v lokalitě Potok v k.ú. Bojkovice 

� schválila bezúplatný pronájem prostor 
Kulturního domu v Bojkovicích Římsko-
katolické farnosti Bojkovice, zastoupené 
farářem P. Radomírem Němečkem

� schválila  možnost konání církevních po-
hřbů ve smuteční obřadní síni na místním 
hřbitově

� schválila  zveřejnění záměru města po 
dobu 15-ti dnů na úřední desce na proná-
jem části pozemku p.č. 377/1 o výměře 
250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, parko-
vací místo č. 2 Mánesova II, Bojkovice, 
za účelem parkování osobního automo-
bilu.Vybudování parkovacího místa se 
bude  řídit podmínkami danými odborem 
RMŽP. 

� schválila zveřejnění záměru města po 
dobu 15-ti dní na úřední desce na uží-
vání části veřejného prostranství parc. 
č. 838/3 o výměře 220 x 700 cm  Nad 
Zahradami  v k.ú. Bojkovice za účelem 
parkování os. automobilu

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 
paní Ludmilu Adámkovou, Uh. Brod

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 
paní Danielu Voltnerovou, Pitín 

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice,  
paní Marii Žákovou, Bojkovice

� schválila na základě provedeného hodno-
cení zakázky na akci „Dostavba školního 
hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ oslovit a uza-
vřít smlouvu o provedení díla s firmami v 
následujícím pořadí:

  1.  BEST Bojkovice spol. s r.o., Štefáni       
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            kova 559, 687 71  Bojkovice 
  2.  Blok spol. s r.o., Nádražní 953, 687  

 71  Bojkovice 
  3.  TES Bojkovice, spol. s r.o., Tovární  

 976,  687 871  Bojkovice 
� schválila  uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku „Stavební úpravy domu čp. 172. 
a 173 pro  ZŠ TGM v Bojkovicích – re-
konstrukce“ s firmou POZIMOS, a.s., 
Zlín

� schválila poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 500,- Kč pořadatelům 45. Kopani-
čářských slavností ve Starém Hrozenko-

vě ve dnech 15. – 17.7. 2005
� schválila  výši odměny pro ředitelku Ma-

teřské školy Bojkovice, Štefánikova 830, 
okres Uherské Hradiště, paní Radomíru 
Poláchovou dle předloženého návrhu 

� schválila výši odměny pro ředitelku Do-
mova – penzionu pro důchodce a Domu  
s pečovatelskou službou, příspěvkovou 
organizaci, p. Mgr. Věru Stašovou dle 
předloženého návrhu 

� neschválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice,  

paní Alisku Dostálovou, Praha  6
� neschválila zařadit do pořadníku žadatelů 

o bytovou jednotku v Domě s pečovatel-
skou službou, Tovární 1020, Bojkovice, 
manžele Jana a Marii Šímovy, Uh. Ost-
roh, 

� neschválila  zařadit do pořadníku žadate-
lů o bytovou jednotku v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020, Bojkovi-
ce,  paní Marii Svobodovou, Bojkovice

� vzala na vědomí  zápis ze schůze komise 
sociální a zdravotní ze dne 31.5.2005

www.bojkovice.cz
Od měsíce června běží na internetu inovovaná verze 

www stránek města. Internetová prezentace je součástí 
systému doménové koule, kterou pro nás provozuje Re-
gionální agentura cestovního ruchu Beskydy - Valašsko, 
zastoupená ředitelem Ing. Ladislavem Hollým.

V poslední době přibývá reakcí občanů města na 
zrušení rubriky Napište nám… Důvodem stažení dis-
kuse byly anonymní příspěvky, často vulgární. Vedení 
města se proto rozhodlo pro variantu, že občan své 
názory a připomínky může sdělit přímo na jednotlivé e-
-mailové adresy pracovníků města či na oficiální adresu 
města mesto@bojkovice.cz. 

Adresy: starosta    – j.langr@bojkovice.cz,  
místostarostové     – f.slavicek@bojkovice.cz,  
        k.ogrodnikova@bojkovice.cz.

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska, které najdete v prostorách zámku 

Nový Světlov, je otevřeno denně kromě pondělí.
Otvírací doba :
úterý – pátek      9.00 – 12.00     12.30 – 16.30 hod.
sobota, neděle, svátky 9.00 – 12.00     12.30 – 17.00 hod.

SPOJOVATELKA   572 641 151
FAX      572 641 214
PROVOLBA    572 610 XXX
SEKRETARIÁT 
 M. Vavrušová   572 610 421
 J. Joklová
INFORMAČNÍ CENTRUM  572 610 420
STAROSTA 
 Mgr. J. Langr   572 610 423,  572 641 126,  
       724 041 278 - mobil
MÍSTOSTAROSTA 
 F. Slavíček    572 610 429, 602 503 202 - mobil
MÍSTOSTAROSTKA 
 K. Ogrodníková  572 610 424, 723 675 466 - mobil
TAJEMNÍK
 Ing. J. Mlček   572 610 425, 572 641 124
       602 503 208 - mobil
ODBOR ORGANIZAČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:
VEDOUCÍ    
 V. Gottfriedová  572 610 431
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE  
 D. Sojková    572 610 432
 H. Vaverková   572 610 433
MATRIKA 
 I. Holáňová   572 610 427
OBČANSKÉ PRŮKAZY, PASY
 J. Měsková   572 610 430
PRÁVNÍK MĚSTA, PŘESTUPKY 
 JUDr. M. Hamšíková   572 610 443
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VEDOUCÍ
 Mgr. M. Šmíd   572 610 434, 602 527 656 – mobil

PROJEKTOVÝ MANAŽER
 B. Petrášová   572 610 435
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 J. Sojka    572 610 426, 724 179 462 – mobil
INVESTIČNÍ ČINNOST  
 L. Valerián    572 610 436, 602 529 859 – mobil
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Ing. B. Hrnčířová  572 610 442
 V. Jurásková   572 641 296
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
 R. Sviták    572 610 438
ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ   
 M. Špiritová   572 610 428
 Bc. P. Stojaspalová
ODBOR FINANČNÍ 
 VEDOUCÍ    
 Ing. L. Savarová  572 610 440
MZDOVÁ ÚČETNÍ  
 D. Polanská   572 610 441
POKLADNA    
 H. Hustáková   572 610 439
ÚČETNÍ   
 I. Ševčíková   572 610 439
 E. Křížová 
ODBOR BYTOVÉHO A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, 
ŠTEFÁNIKOVA 653    
 J. Sviták    572 641 123, 724 026 935 - mobil
MIKROREGION BOJKOVSKO
RNDr. P. Kuča    572 610 437
MĚSTSKÁ POLICIE  572 610 444, 572 642 331
       602 752 683 – mobil

Změna telefonních čísel Městského úřadu Bojkovice

Pozor, změna!
V době letních prázdnin – červenec a srpen, je městská knihov-

na otevřena:
Úterý  9.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.
Pátek  9.00 – 11.30 hod. 12.30 – 18.00 hod.

                                                                        

informujeKNIHOVNA
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 Ve dnech 26. 4. – 28.4. navštívil náš kraj pan prezident V. Klaus.
Do Kroměříže, která byla jeho prvním návštěvním dnem, pozval 
hejtman p. Libor Lukáš všechny starosty dvojkových a trojkových 
obcí na slavnostní oběd. Setkání se uskutečnilo v krásném, renovo-
vaném prostředí starého kláštera, v pensionu Na Octárně, kde je 
možné obdivovat lunety Maxe Švabinského a citlivý zásah do staré 
architektury. Pan prezident se svojí manželkou se po svém příjezdu 
se všemi starosty pozdravil, s každým krátce pohovořil  a pak vyzval 
k zasednutí ke slavnostní tabuli. Po krátkém přivítání prezidentské-
ho páru hejtmanem p. Lukášem byli přítomní vyzváni k představení 
sebe a města, které reprezentovali. Všichni, počínaje starostou Vse-
tína /ČSSD/, Luhačovic / nezáv./, Slavičína / KDUČSL/, Otrokovic 
/ČSSD/, Zlína /ODS/ a dalších, se snažili přiblížit své město v co 
nejlepším světle. Já jsem po krátkém představení Bojkovic vyslovi-
la přesvědčení, že stejně jako T.G. Masaryk a V. Havel  navštívili 
naše město a je k těmto událostem vydána brožurka „Dva prezidenti 
v Bojkovicích“,  že se dočkáme i návštěvy třetího.  Pan prezident byl 
velmi pozorný a vstřícný. Po obědě si prezidentský pár vymezil čas 
ve svém  nabitém programu na krátké rozhovory a  dokázal, že umí 
naslouchat a s úsměvem povzbudit. Celé setkání bylo velmi příjemné 
a pro mnohé z nás se stalo nezapomenutelným zážitkem.  

Květoslava Ogrodníková, místostarostka

Moje setkání s panem prezidentem

Výstavba garáží na sídlišti Mánesova II 
Zvyšujícím se počtem osobních vozidel se naše obce a města začínají přeměňovat v jedno velké parkoviště. Naše miláčky 

v převážné míře odstavujeme na místních, tak i na státních  komunikacích,  kde v případě nejnutnější potřeby nemůže druhý 
spoluobčan na krátkou dobu zaparkovat, průjezdnost  městem se zhoršuje. A to nemluvíme vůbec o odstavných stáních v pro-
storu sídlišť, záborem ploch na úkor zeleně. Je sice pravda, že v současné době Bojkovice nepíší tento katastrofický scénář, ale 
nemusí tomu tak být v blízké budoucnosti. Každý  z nás si umí odpovědět.

Proto již s předstihem nechalo město vypracovat studii výstavby patrových řadových garáží  a to v prostoru  sídliště Máneso-
va II na pozemku p.č. 377/ 4 k.ú. Bojkovice (prostor po čistírně odpadních vod), jenž je ve vlastnictví města. Po vybudování 
garáží na uvedeném pozemku se výhledově počítá s výstavbou garáží  na pozemku p.č. 376 k.ú. Bojkovice, jenž je v současné 
době ve vlastnictví státu. 

Studie byla vypracovaná Architektonickým ateliérem  Ing. arch. Luďkem a Tomášem Cahlem.

Na první pohled je vidět, že autoři studie citlivě přistupovali k celému území po stránce ozelenění území spojené s dětským 
hřištěm, tak i se začleněním optimálního počtu garáží  v uvedené lokalitě. Jsou respektovány  předepsané vzdálenosti mezi 
stávající a nově navrhovanou výstavbou. Při realizaci výstavby garáží na p.č. 376 k.ú. Bojkovice dojde k odhlučnění ze strany 
železniční tratě.

V současné době probíhá oslovení již zaregistrovaných občanů,  kteří o výstavbu projevili zájem již v roce 2000. To nezna-
mená, že se do výstavby nemohou přihlásit další žadatelé, mohou a jsou vítáni .

Financování  výstavby  bude plně v režii žadatelů. Město bude požadovat zajištění výstavby v ucelených  etapách, a to pro-
střednictvím  stavební společnosti, kterou si žadatelé vyberou. 

Mgr. Miroslav Šmíd, vedoucí ORMŽP     


