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Leden 2006

Ročník XXXI.

Cena 6 Kč

Koncert k poctě sv. Mikuláše v kostele sv. VavřinceRozsvěcování vánočního stromu u DDM 25. 11. 2005

Mikulášské předvádění řemesel 30. 11. 2005 Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Bojkovice

Předvánoční koncert Světlovánku 9. 12. 2005

PF 2006
Do nového roku přejeme všem 

občanům a čtenářům Našeho 
Bojkovska hodně zdraví, štěstí 
a pohody. 
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

zanedlouho se Vám do rukou dostane první číslo zpravodaje „NAŠE BOJKOVSKO“ pro rok 2006.  To je také znamením, že z letošního 
roku ukrajujeme jeho poslední dny. Většina z nás , ale především naše děti, případně vnuci, se těší na vánoční svátky a hlavně na to, co jim 
bude naděleno pod stromeček a  že budou mít volno a  nemusí do školy.

Naopak my, dospělí, musíme zvládnout nejenom  běžnou každodenní životní činnost, ale nyní i předvánoční shon. Mimo jiné také zá-
věrem roku hodnotíme vše, čeho jsme dosáhli za uplynulé měsíce, co se nám povedlo a co ne. Před stejným úkolem tu stojím i já společně 
s představiteli města, neboť tak jako v osobním životě, tak i ve společenském se vše nedaří podle předsevzetí. Do popředí vystupují mnohdy 
takové činnosti, které  jsme si neplánovali, ale které jsou zde a musíme je řešit. Může jít o cokoliv, hlavně v oblasti investic, kdy je možné na 
určitou činnost získat dotace, a jde se do toho. Vždyť vlastních finančních zdrojů není nikdy dost a každá koruna získaná k rozpočtu města 
jej pomáhá zvelebovat. A že těch potřebných a oprávněných požadavků je mnoho, ví snad každý spoluobčan. Přesto vím, že mnozí z Vás to 
neocení, protože právě to „MOJE“ nebylo uděláno a co se děje na druhém konci obce mne až tak moc nezajímá. Škoda.

I přes mnohá úskalí se nám v letošním roce podařilo dokončit všechny velké investiční akce včetně dofinancování. S těmito bylo započato 
v minulých dvou letech. Především jde o rekonstrukci tří domů na malometrážní byty. Jako první byla v měsíci březnu zkolaudována budova  
o sedmi bytech v obci Bzová . V měsíci červnu  další budova  v Bojkovicích o devíti  bytech a jako poslední v měsíci srpnu budova   o čtrnácti 
bytech v obci Krhov. Tato si vyžádala největší stavební zásah a tím i největší investice.  Akce – rekonstrukce třiceti bytů  si vyžádala náklady 
v úhrnné částce:    25 827 112,- Kč. Samotné město se podílelo částkou   9 327 112,- Kč. V současné době je většina těchto bytů obsazena 
a lidé tam žijící jsou  velmi spokojeni. 

Další velkou investiční akcí, zahájenou v srpnu roku 2004,  byla rekultivace skládky „Vranovy žleby“.  I přes značnou nepřízeň počasí, tyto 
práce byly ukončeny v termínu a dílo bylo zkolaudováno a předáno obci včetně zasetí bělokarpatskou luční směsí dne 31. srpna 2005. Celé  
dílo bylo zbudováno za částku: 36 134 293,- Kč. Město se podílelo částkou 7 679 562,- Kč.

Z dalších stavebních akcí bych mohl  uvést dokončení přístupového schodiště ke stravovacímu pavilonu ZŠ T.G.M. v ul.Štefánikova  včetně 
profinancování částky:  1 481 000,- Kč., a vybudování minigolfového hřiště v součinnosti se ZŠ T.G.M. za částku:  977 000,- Kč.

V měsíci listopadu bylo v dohodnutém termínu  dokončeno vybudování první etapy IVVS – informačního varovacího a výstražného systé-
mu v Bojkovicích. Jde o nový systém ozvučení za pomoci vyrozumívacích  prvků a modernizace veřejného rozhlasu. Tento systém umožňuje 
vysílání přímo z městského úřadu i do částí Krhov, Bzová a Přečkovice, nebo do jednotlivých částí města i obcí samostatně. Zařízení je 
napojeno na centrální systém Hasičského záchranného sboru a obsluhuje se pomocí počítače. Věřím, že nová technologie ozvučení zkvalitní 
poslech i informovanost obyvatel.

Tato akce si vyžádala investici ve výši   782 000,- Kč.  Z  vlastních zdrojů město uhradilo částku ve výši  478 807,- Kč.
Rovněž bylo provedeno mnoho úkonů v oblasti vodního hospodářství. A to ať už se jednalo o opravu kanalizace v ul. Komenského, v Eu-

rocampu, oprava hydrantů či doplatku za ČOV atd. To vše si vyžádalo finanční částku z vlastních zdrojů ve výši  1 911 000,- Kč. I v oblasti 
projektů bylo profinancováno na  224 000,- Kč.

Ve výčtu investičních akcí se musím zastavit také  u našeho Kulturního domu, kde jsme částečně rekonstruovali kavárnu, aby byla vyu-
žitelná v první fázi jako přípravna jídel a její plynofikace včetně dvou přísálí a salonku v přízemí. Město doposud profinancovalo z vlastních 
zdrojů na 2 000 000,- Kč. V opravě a úpravě KD bude nutné pokračovat i v příštích letech a to patrně z vlastních investičních zdrojů. A že při 
dalších úpravách nepůjde o malé částky,ale miliony, se dozvíte v budoucích  článcích. Skutečností je, že KD byl architektonicky postaven tak, 
jak jej známe. Jeho podstatou však stále zůstává , že by měl být místem, kde se lidé v hojném počtu mohou scházet, zúčastňovat se pořádaných 
kulturních akcí, nebo scházet se jen tak, třeba u dobrého jídla či skleničky vína zdejší kavárny. Dnes je toto místo spoluobčany velmi opomí-
jeno. Dříve tam bylo kino, divadlo včetně loutkového, mnoho druhů volnočasových kroužků pro děti i dospělé. Proto je nutné do tohoto KD 
investovat prostředky, aby po všech stránkách splňoval podmínky jedenadvacátého století , opět se stal prvkem pro rozvoj kultury, společenské 
soudržnosti a odpočinku třeba i při tanci. Tak by se mohl KD stát opět místem, kde bychom byli k sobě milejší, upřímnější a srdečnější. 

A tak bych mohl pokračovat. Skutečností však zůstává, že dříve, než se pustíme do některé z investičních akcí, snažíme se rozlišit dvě 
kritéria. A to, co je potřeba nezbytně zabezpečit  a  na co jsou finanční prostředky, neboť výdaje z vlastních zdrojů nejsou nekonečné a bez 
dotací a rozumného úvěru to zkrátka nejde. Rozumné dluhy nejsou přítěží, i když generace našich babiček a dědečků s oblibou říkávaly, že 
dluh jí ze společného talíře, je na obtíž.

I přes neustálé budování nového je nutné se ohlédnout zpět na již zbudované, neboť tak jako my lidé stárneme, tak stárnou i budovy a vše 
kolem nás. Proto by mělo město v budoucnu masivně investovat do oprav místních komunikací, chodníků, různých nedodělků v kanalizaci, 
veřejného osvětlení, inženýrských sítí a jejich oprav, oprav nebo drobných rekonstrukcí stávajících objektů atd. A teprve v závěsu investovat do 
výstavby nových, velkých objektů. 

Dnes již mohu hovořit o mnoha nedostatcích stavebně technického charakteru budov,  postavených před deseti lety a dříve, jako je nový 
areál ZŠ T.G.M, sportovní hala, stravovací pavilon, budova Penzion, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Mateřské školy atd., kte-
ré vykazují určitá poškození, i vážnějšího charakteru, které je nutno co nejdříve odstranit. Tato nezbytná „údržbová“ činnost bude vyžadovat 
statisíce z vlastních zdrojů. Pak nastupují objekty, které je už nutno komplexně rekonstruovat. Zde bych mohl  uvést starou budovu ZŠ T.G.M. 
na ul. Štefánikova,  která si vyžádá investice ve výši nad 70 000 000,- Kč., dále budova školy čp. 172 a 173 vedle pošty, která si vyžádá opět 
investici ve výši nad 22 000 000,- Kč.  To samé se týká i Eurocampu, který žije již jen z podstaty a nevyhovuje podmínkám současnosti.

A tím jsem se dostal až k cestovnímu ruchu, kde máme stále velký deficit,                    a to i přesto, že se nám i zde podařilo ujít kus 
cesty – tj. zřízení informačního centra, založení mikroregionu atd., a tím zlepšit povědomí mnoha z nás o turistických možnostech ve zdejším 
regionu. I zde je nutné více se zaměřit na vydávání publikací, mapek a jiného materiálu, věnovaných  propagaci turismu. Dále rychle  rozšířit 
a zlepšit ubytovací kapacitu pro tzv. venkovskou a rodinnou turistiku a hlavně, naučit se i v této oblasti aktivně využívat možností evropských 
fondů a krajských grantů.  A tak bych se postupně mohl dotknout celé řady nedostatků a potřebností, které nejenom mne, ale i Vás, spoluob-
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čany, tíží. Nic však nejde najednou, všechno chce svůj čas a trpělivost. Jedná se o běh na dlouhou trať. 
Vážení spoluobčané, rok 2006 bude rokem, kdy nás čeká mnoho nového na úseku státní správy a také rokem  volebním. Nejdříve do Par-

lamentu ČR a následně  do Senátu a komunální volby, kde si zvolíte nové zastupitelstvo. Už nyní jistě cítíte, že předvolební kampaň začala a 
volební lídři jednotlivých politických stran v nich budou chtít obstát co nejlépe. Tedy postavit se do čela státu. Vždyť vládnutí je představováno 
jako pouhá technologie, která se má řídit aktuálními náladami veřejnosti.

Ve volební kampani budou politické strany před nás voliče předstupovat s tématy, která nás budou oslovovat nebo naopak a podle toho se 
volič bude rozhodovat. Co nám nová politická scéna přinese, uvidíme po volbách. Pouze následný čas ukáže, zda rozhodnutí každého z nás 
bylo tím správným.

Závěrem mi dovolte,  abych touto cestou poděkoval svým kolegům zastupitelům, členům kontrolních a osadních výborů i členům jednot-
livých  komisí a také všem pracovníkům MěÚ za jejich celoroční činnost  a vstřícný přístup k rozvoji města a jeho částí.

Milí spoluobčané,
nacházíme se v období vánočních svátků a proto mi dovolte, abych Vám ze srdce popřál jejich klidné a 

spokojené prožití mezi nejbližšími. Do nového roku 2006 všem přeji pevné zdraví, pohodu, štěstí a co nejlepší 
vztahy mezi lidmi.

        Mgr. Josef Langr, starosta města

Městské zastupitelstvo na svém jednání 
mimo jiné projednalo a 
� schválilo činnost rady města od posledního 

zasedání ZM 
� schválilo úpravu rozpočtu města Bojkovi-

ce na rok 2005 – rozpočtové opatření č. 
2/2005

� schválilo prodej části pozemku p.č. 3676/4 
zahrada v k.ú. Bojkovice dle přiloženého    
snímku, za cenu 60,- Kč/ m2.  Přesná výmě-
ra bude stanovena geometrickým plánem 
na oddělení pozemku. Kupní cena bude 
uhrazena ve dvou splátkách takto: první 
splátka bude uhrazena při podpisu kupní 
smlouvy, druhá splátka bude uhrazena do 
30.9.2006. Kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s prodejem nemovitosti, tj. geome-
trické oddělení pozemku, vklad KS do KN, 
daň z převodu nemovitosti.

� schválilo odprodej pozemku p.č. 48/2 st. pl. 
o výměře 54 m2 v k.ú. Bojkovice p. Aloisi 
Suchánkovi, bytem Bojkovice, za cenu dle 
znaleckého posudku. Kupující uhradí veš-
keré náklady spojené s prodejem nemovi-
tosti, včetně daně z převodu nemovitosti.

� schválilo uzavření dohody o narovnání 
vlastnického práva k pozemku p.č. 2982/12 
ostatní plocha rekr. pl. o výměře 254 m2me-
zi městem Bojkovice a p. Janou Rumánko-
vou, Bojkovice, a p. Miroslavem Skácelem,  
Bojkovice 

� schálilo revokaci usnesení ZM ze dne 
9.4.2002 č. 481

� schválilo směnu části pozemku p.č. 3709/1 
v k.ú. Bojkovice od p. Zdeňka Pláška, bytem 
Uherský Brod, za část pozemku p.č. 3705 v 
k.ú. Bojkovice ve vlastnictví města Bojkovi-
ce o přibližné  výměře  20 m2, přesná výmě-
ra bude stanovena geometrickým plánem 
na oddělení pozemků 

� schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
10 - 04/335/2004 mezi ZEVOS a.s. Uherské 
Hradiště, a městem Bojkovice na zhotovení 
schodiště  k ZŠ  TGM Bojkovice 

� schválilo rekonstrukci prostor v budově 

Penzionu Bojkovice pro domov důchodců 
v částce 100.000,- Kč. Tato akce je finančně 
zahrnuta v rozpočtovém opatření č. 2/2005 
a finančně kryta odvodem částky 100.000,- 
Kč z příspěvkové organizace do rozpočtu 
zřizovatele.

� schválilo dovybavení druhé technologické 
linky ČOV v Bojkovicích technologií, která 
zajistí odbourání látek zvyšující kvalitu vy-
čištěné vody, včetně finančního zajištění z 
rozpočtu města v roce 2006, její výše bude 
upřesněna na základě uskutečněné veřejné 
zakázky na tuto akci. Dofinancování  akce 
v roce 2007 bude předmětem jednání zastu-
pitelstva v roce 2006.        

� schválilo vstup města Bojkovice do Místní 
akční skupiny při Mikroregionu  Bojkov-
sko

� schválilo zvýšení počtu dětí v uvedených 
třídách  v obou mateřských školách 

 MŠ 1. máje                3. tř. z 24 do 26 dětí 
 MŠ Štefánikova         2. tř. z 24 do 27 dětí 
                                        3. tř. z 24 do 25 dětí 
� schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov – penzion 
pro důchodce a dům s pečovatelskou služ-
bou Bojkovice, příspěvková organizace, 
která byla schválena usnesením Zastupitel-
stva města Bojkovice č. 247/16/2004 dne 
16.9.2004

� schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 
dne 14.6.2005 mezi zhotovitelem BEST 

Bojkovice spol. s r.o. se sídlem Bojkovice 
a objednavatelem městem Bojkovice na 
provedení stavby „Dostavba školního hřiště 
ZŠ TGM Bojkovice“ v k.ú. Bojkovice

� schválilo žádost TJ Bojkovice o dofinanco-
vání akce „víceúčelové hřiště ZŠ TGM Boj-
kovice“ a nutnou spolupráci s TJ Bojkovice 
tak, aby tato žádost byla podána v termínu 
do 30.10.2005.

� schválilo nákup komunální techniky dle na-
bídky firmy SOME

� neschválilo odkoupení budovy čp. 237 
v k. ú. Bojkovice /Česká spořitelna/

� ukládá připravit veškeré podklady pro vy-
hlášení veřejné zakázky na vypracování 
projektu na technologické dovybavení ČOV 
v návaznosti na dodržování nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. (zajištění kvality vyčištěné 
vody včetně realizace tohoto dovybavení 
s předpokladem plnění 2006/2007). Odpo-
vídá: ORMŽP, termín : 31.12.2005.

� ukládá připravit podklady  pro realizaci ge-
nerální opravy staré budovy ZŠ TGM, Šte-
fánikova 460 Bojkovice. Odpovídá : Franti-
šek Slavíček, termín :  duben 2006.

� vzalo na vědomí zprávu  z oblasti kultury 
města Bojkovice,  zápis ze zasedání Osadní-
ho výboru Přečkovice ze dne 25.9.2005.

  
Příští řádná zasedání zastupitelstva města 

budou 15. prosince 2005,  16. března,  27. 
dubna a 8. června 2006.

Z jednání městského zastupitelstva dne 25. října 2005 
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Rada města na svých zasedáních mimo 
jiné projednala a dne 25. října 2005 
                                                  
� schválila pronájem části pozemku parc. č. 

377/1 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Boj-
kovice, parkovací místo č. 19, Mánesova II 
Bojkovice, za účelem parkování osobního 
automobilu pro pana Bohumila Michalce, 
bytem  Bojkovice. Vybudování parkovacího 
místa se bude řídit podmínkami danými od-
borem RMŽP.

� schválila pronájem části pozemku parc. č. 
377/1 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Boj-
kovice, parkovací místo č. 20, Mánesova II 
Bojkovice, za účelem parkování osobního 
automobilu pro pana Luboše Rapanta, by-
tem  Bojkovice. Vybudování parkovacího 
místa se bude řídit podmínkami danými 
odborem RMŽP.

� schválila pronájem části pozemku parc. č. 
377/1 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Boj-
kovice, parkovací místo č. 21, Mánesova II 
Bojkovice, za účelem parkování osobního 
automobilu pro paní Ivanu Rapantovou, 
bytem Bojkovice. Vybudování parkovacího 
místa se bude řídit podmínkami danými od-
borem RMŽP.

� schválila úhradu občerstvení (oběda) pro 
členy hostujícího souboru na Vánočním 
koncertu  - Světlovánku dne 9.12.2005 (do 
1.500,- Kč)

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice,  paní 
Marii Hasoňovou, Bojkovice

� schválila zařadit do pořadníku  žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, paní 
Marii Hrbáčkovou, Bojkovice

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, paní 
Jiřinu Gorčíkovou, Pitín 

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, paní 
Vilmu Fejtkovou, Rokytnice 

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, pana 
Zdeňka Košťála, Hodonín

� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, paní

      Johannu Košťálovou, Šumice                          
� schválila zařadit do pořadníku žadatelů 

o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, pana 
Josefa Vráblíka, Lopeník 

� schválila bezúplatné užívání prostor Kultur-
ního domu v Bojkovicích pro Sbor dobro-
volných hasičů Bojkovice dne 19. listopadu 
2005 – Kateřinská zábava 

� schválila poskytnutí ceny do tomboly v 
hodnotě 500,- Kč pořadatelům  Kateřinské 
zábavy dne 19.11.2005 

� schválila bezúplatné  užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích – ZŠ TGM 
Bojkovice -   dne 16. listopadu 2005 – diva-
delní představení – Hoffmannovo divadlo, 

 dne 20. prosince 2005 – Vánoční besídka 
žáků ZŠ TGM Bojkovice 

� schválila nájemné  za m2 podlahové plochy 
v objektu čp. 89 v Bojkovicích, části  Krhov 
ve výši 37,- Kč

� schválila zařadit do seznamu žadatelů o byt 
pro příjmově vymezenou osobu pro objekt 
čp. 89 v Bojkovicích, části Krhov, žádost, 
která splňuje podmínky dle „Pravidel“,  Mi-
lana Zemčíka,  Bojkovice 

� schválila zařadit do seznamu žadatelů o byt 
pro příjmově vymezenou osobu pro objekt 
čp. 89 v Bojkovicích, části Krhov, žádost, 
která splňuje podmínky dle „Pravidel“, 
Marcely Rezkové,  Bojkovice 

� schválila zařadit do seznamu žadatelů 
o byt pro příjmově vymezenou osobu pro               
objekt  čp. 89 v Bojkovicích, části Krhov, 
žádost, která splňuje podmínky dle „Pravi-
del“,   Jaromíra Koláře, Bojkovice 

� schválila zařadit do pořadníku na byt pro 
příjmově vymezenou osobu v objektu čp. 89 
v Bojkovicích, části Krhov,  Marcelu Rezko-
vou, Bojkovice  

� schválila zařadit do pořadníku na byt pro 
příjmově vymezenou osobu v objektu čp.    
89 v Bojkovicích, části Krhov, Jaromíra Ko-
láře, Bojkovice 

� schválila přidělení bytu v Bojkovicích, čás-
ti Krhov čp. 89, Kamile Michalčíkové (2 
osoby), bytem Bojkovice, byt č. 9, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� schválila  přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Věře Prachařové (2               
osoby), bytem Bojkovice, byt č. 4, 2+kk od 
1.11.2005  do 31.10.2007            

� schválila  přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Věře Hodulíkové (2              
osoby), bytem Bojkovice,  byt č. 5, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� schválila  přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Marii Rozkydalové (2 
osoby), bytem Bojkovice, byt č. 11, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� schválila přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Pavlíně Kováčové (3 
osoby), bytem Bojkovice, byt č. 3, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� schválila  přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Marcele Rezkové (5 
osob), bytem Bojkovice,  byt č.2, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� schválila  přidělení bytu v Bojkovicích, 
části Krhov čp. 89, Jaromíru Kolářovi (2 
osoby), bytem Bojkovice, byt č. 8, 2+kk od 
1.11.2005 do 31.10.2007

� neschválila pokácení 1 ks lípy na pozemku 
města p.č. 193 v k.ú. Bojkovice, Čtvrť 1. 
máje, u bytového domu čp. 704, 705

� neschválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o BJ v DPS, Tovární 1020, Bojkovice, paní 
Františku Výletovou, Slavičín

� neschválila  zařazení žádosti o byt pro pří-
jmově vymezenou osobu v objektu  čp. 59 
na Husově ulici v Bojkovicích pro paní Alž-
bětu Jančářovou, Bojkovice 

� doporučila ZM Dodatek č. 1 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace Domov – pen-
zion pro důchodce a dům s pečovatelskou 
službou Bojkovice, příspěvková organizace, 
která byla schválena usnesením Zastupitel-
stva města Bojkovice č. 247/19/2004  dne 
16.9.2005

� doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo ze dne 14.6.2005 mezi zho-
tovitelem BEST Bojkovice, spol. s r.o. se 
sídlem Bojkovice, a objednatelem městem 
Bojkovice na provedení stavby „Dostavba 
školního hřiště ZŠ TGM Bojkovice“ v k.ú. 
Bojkovice

� doporučila ZM  odkoupit pozemek p.č. 
3577/3, orná půda, o výměře 1 546 m2 v uli-
ci Svatopluka Čecha v k.ú. Bojkovice od 
paní Anny Jahůdkové, bytem Bojkovice, za 
cenu dle znaleckého posudku

� vzala na vědomí  zápis ze schůze komise 
kulturní, školské, výchovy a vzdělávání, 
která se konala dne 10. října 2005, zápis 
ze schůze komise bytové a místního hos-
podářství ze dne 19. října 2005, zápis ze 
schůze komise sociální a zdravotní ze dne 
18.10.2005

 dne 9. listopadu 2005
� schválila předat paní MUDr. Martě Božko-

vé,  bytem  Bojkovice, osvědčení o tom, že 
se stala členkou Zastupitelstva města Boj-
kovice dne 8.11.2005

� schválila konání 8. ročníku „Poháru Josefa 
Juračky“ dne 3.12.2005 na fotbalovém hřiš-
ti v Krhově – pořadatel Kynologický klub 
Bojkovice  č. 11010 

� schválila  pokácení dřevin rostoucích na 
pozemku města p.č. 3670/3 v k.ú. Bojkovi-
ce ul. Jiráskova:  1 ks Cypřišek Lawsonům, 
obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad 
zemí je 158 cm,   1 ks okrasný keř poléhavé-
ho jalovce 

� schválila  bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích  pro dětský 
folklórní soubor Světlovánek Bojkovice  ve 
dnech     2.6 – 4.6.2006 – II. ročník dětské-
ho festivalu Světlovský bál 

� schválila bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích pro Dům dětí 
a mládeže, příspěvková organizace, Bojko-
vice  ve dnech: 

 2.12.2005 – Mikulášská nadílka 
 29. 1.2006 – Dětský karneval 
� schválila výši odměny pro ředitelku MŠ 

Štefánikova ul., Bojkovice, paní Radomíru 
Poláchovou dle předloženého návrhu 

� schválila výši odměny pro ředitele ZŠ TGM 
Bojkovice pana Mgr. Zdeňka Ogrodníka 
dle předloženého návrhu 

� schválila výši odměny pro ředitelku Penzi-
onu pro důchodce a DPS Bojkovice paní 
Mgr. Věru Stašovou  dle předloženého ná-
vrhu 

� schválila  výši odměny pro ředitelku Domu 
dětí a mládeže Bojkovice paní Margitu  Lu-
kášovou dle předloženého návrhu 

� schválila zveřejnění záměru města po dobu 
15-ti dnů na úřední desce na pronájem části 
pozemku parc. č. 500/3 o výměře 250 x 480 
cm v k.ú. Bojkovice, parkovací místo č. 26,  
Bezručova čtvrť v Bojkovicích, za účelem 
parkování osobního automobilu. Vybudo-
vání parkovacího místa se bude řídit pod-
mínkami danými odborem RMŽP.

� schválila zveřejnění záměru města po dobu 
15-ti dnů na úřední desce na pronájem části 


