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Motto:  

 „Buď nezačínej  vůbec,  nebo to dokonči!“ 
Publius Ovidius Naso 

 

Vážení občané! 

Je za námi další volební období let 2014 – 2018. Je tedy čas se ohlédnout a zrekapitulovat, co se v uplynulých 4 letech 

v našich obcích podařilo a odpovědět na otázku nejzákladnější – byly naplněny předvolební sliby dané občanům – 

voličům před komunálními volbami v říjnu 2014? 

Nejdříve připomeňme:  

1) Na základě výsledku voleb pracovalo v zastupitelstvu obce 11 řádně zvolených členů, a to v tomto složení:  

1. Eduard Kavala (starosta) – Bělotínsko 2018  

2. Ivan Fibich (místostarosta) – Bělotínsko 2018  

3. Miroslava Coufalíková – Bělotínsko 2018  

4. František Čech (Lučice)– Bělotínsko 2018  

5. Milan Hynčica (Nejdek)– Bělotínsko 2018  

6. Michaela Fusková (Kunčice) – Bělotínsko 2018  

7. Petr Vyka – Bělotínsko 2018  

8. Dagmar Čabalová – Bělotínsko 2018  

9. Jiří Dostalík – KDU-ČSL  

10. Josef Valenta – ODS  

11. Josef Žingor – ČSSD. 

2) Jednání zastupitelstva obce rotovala po jednotlivých místních částech – tedy v Bělotíně, v Kunčicích, 

v Lučicích a Nejdku. 

3) Všechna svolaná jednání byla usnášeníschopná, účast všech členů ZO vzorová. 

4) Jak jsme hospodařili 

  X. - XII.2014 2015 2016 2017 I.- VIII. 2018 

DAŇOVÉ PŘÍJMY    5 832 909,00 Kč     23 912 871,00 Kč     26 227 343,00 Kč    28 191 891,00 Kč   24 427 788,00 Kč  

DOTACE NA 
VÝKON STÁTNÍ 

SPRÁVY 
       132 700,00 Kč           532 300,00 Kč          540 000,00 Kč          622 700,00 Kč         486 000,00 Kč  

VLASTNÍ PŘÍJMY    3 402 423,00 Kč     21 778 083,00 Kč     15 862 322,00 Kč    11 057 323,00 Kč      7 465 542,00 Kč  

ZÍSKANÉ DOTACE     3 938 284,00 Kč     31 150 667,00 Kč     16 753 712,00 Kč      6 500 927,00 Kč   12 560 632,00 Kč  

CELKEM  13 306 316,00 Kč     77 373 921,00 Kč     59 383 377,00 Kč    46 372 841,00 Kč  
  44 939 962,00 
Kč  

K tabulce je nutno přidat několik informací.  
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a)  Především klesá příjem obce ze skládky. Je to dáno velkohubostí města Hranic. Dohodnuté rozšíření 

skládky na Jelením kopci z roku 2013 nová radnice zamítla a odpad i peníze skončily v Lipníku nad 

Bečvou. Megalomanský projekt sběrného dvora v Ekoltesu (údajně tak krásného, že přes něj měla být 

vedena i cyklostezka a rodiče by tam s dětmi trávili čas) se ani po čtyřech letech nezačal. Co je však 

faktem, že i po zákazu skládkování v roce 2024 se bez skládky na zbytky z třídění neobejdeme. Mohli 

jsme ji mít doma, takto budeme jen draze platit jinde a navíc připlácet za neekologické dálkové převozy. 

b) Získané dotace jsou závislé na plánovacích obdobích Evropské unie. V letech 2015-2016 dobíhalo 

předchozí sedmileté období a bylo možno čerpat obcemi naší velikosti. Toto období naopak bylo 

nastaveno tak, že malým nepřeje. Přesto čerpáme, a to ve srovnání s jinými na maximum, stále totiž platí 

tzv. „de minimis“ to znamená, že obec nesmí mít v daném období čerpání přesahující 200.000 EUR. 

c) Z tabulky také vyplývá, že dlouhodobá strategie mít vlastní příjmy je sice administrativně náročná, ale 

umožňuje rozvoj. Potřeb bylo a i bude více než reálných peněz, je však opět nutno připomenout – 

začínali jsme z ničeho, neměli jsme na rozdíl od jiných srovnatelně velkých obcí ani vodovod ani 

plynofikaci ani kanalizaci, elektrorozvody doháníme i nyní, a to co za něco stálo se podařilo politikou 

státu rozvrátit či spekulativně zprivatizovat (viz. areály VLS či JZD). Znovu připomínáme, že jsme začínali 

v roce 1991 s rozpočtem 1.9 mil.Kč v šesti úřednících. Po 28 letech úřad masivně investuje a zpracovává 

nesrovnatelně více administrativy a i dnes v šesti lidech. 

5) Všechny 4 roční finanční audity skončily se závěrem – bez výhrad. Všechny kontroly ze strany finančního 

úřadu, sociálního zabezpečení, pracovně právních vztahů a matriky byly ukončeny se závěrem – bez výhrad. 

6) Naše obce v průběhu celého volebního období masivně investovaly, a to nejen díky státem garantovaným 

příjmům z daní, ale i díky vlastním příjmům, které na rozdíl od okolních obcí generujeme z naší vlastní 

činnosti. 

Starosta obce byl z pozice předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR jedním ze tří iniciátorů  

a vyjednavačů na Ministerstvu financí ČR ve věci navýšení daní pro obce. Toto navýšení se podařilo 

v parlamentu prosadit a i naše obec získává od roku 2017 do rozpočtu více daní. (na přelomu roku 2016 – 

2017 se Eduard Kavala vzdal po 18 letech předsednictví v SPOV ČR a byl Valnou hromadou zvolen prvním 

místopředsedou). 

7) Naše obec se dlouhodobě zapojuje do práce následujících organizací (je jejich členem) :  

a) Svaz měst a obcí ČR 
b) Spolek pro obnovu venkova ČR 
c) Dobrovolný svazek obcí Hranicko 
d) Dobrovolný svazek obcí Rozvodí 
e) Místní akční skupina Hranicko 

Obec udržuje na základě oficiálních partnerských smluv přeshraniční spolupráci s bavorskou obcí 

Hinterschmiding, hesenským městem Höchst a opolským městečkem Kolonowskie.  

Společně s městem Hranice jsme od mikroregionu odkoupili (7 tisíc Kč) Hranickou rozvojovou agenturu, která 

nám administruje projekty místní, republikové i přeshraniční.  

Obec tradičně a cíleně podporuje všechny aktivity spolků i dalších zájmových skupin. Nejmasivnější je 

tradičně podpora TJ Sokol a dále hasičských sborů, které jsou postupně moderně dovybavovány. Spolupráce 

a podpora je poskytována myslivcům, rybářům, zahrádkářům, včelařům, ale také mládeži ve fitku či 

seniorům, nebo maminkám sdruženým kolem Cipísku. 

8) Samostatnou kapitolou je podpora školství. Naše obec nejenže byla včas připravena na příchod dětí do MŠ a 

dokonce nabídla místa dětem z okolí (měli jsme 7 oddělení MŠ, nyní 4), ale zároveň jsme masivně investovali 

do školních budov, aby byly kapacitní, vybavené odbornými učebnami a jsme na rozdíl od jiných škol 

připraveni na praktické vyučování (dílny), financovali jsme umístění dětí 2,5 letých, pravidelně vypomáháme 

správním zaměstnancům s péčí o vnitřek i okolí školy. 



3 
 

9) Dlouhodobě se věnujeme odpadovému hospodářství. Provozujeme vlastní sběrný dvůr, sbíráme nebezpečné 

odpady, každý kdo požádal, obdržel kompostér, abychom na skládku nevozili to, co má zůstat na zahradách. 

Ročně sbíráme tuny odpadů po příkopech, sečeme, hrabeme, kompostujeme. Zapojujeme se do úklidových 

akcí (Ukliďme Česko), abychom zvýšili povědomí rodičů i dětí o nutnosti pečovat o své životní prostředí. 

K odpadům patří i likvidace odpadních vod. Dokončili jsme kanalizaci v Kunčicích  

a rozpracovali kanalizaci v Bělotíně – nejrozsáhlejší investici v naší historii. V Nejdku proběhlo veřejné 

projednání záměru podpořit domovní čistírny a na základě přání občanů bylo od tohoto záměru upuštěno a 

je zpracován projekt jednotné kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod.  

10) Dlouhodobě a systematicky snižujeme energetickou náročnost obce. 

Základní škola – historická budova s novým pavilonem je vytápěna tepelným čerpadlem, stejně tak je tomu u 

bývalé školy v Nejdku.  Všechny obce mají vyměněná svítidla za LED technologii. 

11) Finančně podporujeme ty, jež věci posunují kupředu. Nadále hradíme připojení rodinných domů na vodovod 

(cca 10.000,- Kč na dům), přispíváme 10.000,- Kč těm, kteří prokáží Zelenou úsporám či výměnu kotle. Všem 

kunčickým jsme vyprojektovali, vyřídili a zaplatili projekt kanalizační přípojky (cca 3.000 Kč na dům), 5.000 Kč 

obdržel každý občan Kunčic za realizaci kanalizační přípojky. Za kompostéry platil občan jen manipulační 

poplatek 262,- Kč. 

Již nyní jsme uhradili za projekty kanalizačních přípojek občanů Bělotína přes 1.000.000 Kč.  

70 projektů již bylo předáno občanům, dalších 150 je již povoleno stavebním úřadem, další jsou v běhu.  

Zrušili jsme problematický poplatek ze psů.  

12) Dosáhli jsme i pěkných úspěchů v realizaci námi dlouhodobě v praxi aplikovaném Programu obnovy venkova. 

Naše obec se k Programu přidala mezi prvními. Když vznikla soutěž Vesnice roku, byli jsme také mezi prvními 

soutěžícími. V prvních třech ročnících jsme byli 3x oceněni. Dvakrát jsme získali stuhu Za společenský život a 

jedenkrát stuhu Za práci s mládeží. Po dobu, kdy byl starosta předsedou hlavního vyhlašovatele (SPOV) jsme 

nesoutěžili. V loňském a letošním ročníku jsme se opět přihlásili. A uspěli. V roce 2017 jsme obsadili druhé 

místo v našem kraji a získali Zlatou cihlu za revitalizaci školního návrší s kostelem, v letošním roce jsme byli 

opět stříbrní. Za oceněními šla i peněžitá odměna. V loňském roce 100.000,- Kč a v letošním roce 200.000,- 

Kč. 

13) Dlouhodobě spolupracujeme s úřadem práce a nabízíme lidem práci. Jsme přesvědčeni, že práce odvedená 

na vzhledu obce pracovníky našeho úřadu, a to bez ohledu zda mají smlouvy na dobu neurčitou či na dobu 

určitou je viditelná. Za tuto nelehkou fyzickou práci pro naše obce je potřeba všem zaměstnancům 

poděkovat. 
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A nyní k jednotlivým předvolebním slibům a jejich plnění. 

 

1) Územní plán  
Projednáme a schválíme po široké diskusi nový územní plán, jež se stane rámcem rozvoje našich území na dalších 
20 let - Nesplněno.  Důvodem jsou nekonečná jednání mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem životního 
prostředí ve věci těžby cihlářské hlíny na kunčickém katastru. Naše obec nesouhlasila s původním navrženým 
záborem pro těžbu, o rozsah se přetahují dvě zmíněné instituce.  Odložení schválení má i pozitivní výsledek – 
řada opozdilců doplnila své návrhy a náš zpracovatel ing.arch. Malý požadavky po projednání zapracoval do 
návrhu nového Územního plánu. Bude věcí nově vzniklého zastupitelstva nový Územní plán veřejně projednat a 
schválit. 
 
2) Protipovodňová opatření  
1. Vybudujeme pět suchých poldrů na přítocích Bělotínského potoka  

Bylo zbudováno 6 poldrů (Tigemma, Lučinka, Úval, U družstva, Nad dálnicí, Pod stráží)  - splněno 
2. Zasadíme se o realizaci opatření vyplývajících z komplexní pozemkové úpravy, jež společně s poldry přibrzdí 

přívalové srážky  - splněno (zbudovány kilometry polních silnic, vodní plochy, zasazeno tisíce stromů) 
3. Prosadíme protipovodňová opatření na toku Luhy v zastavěné části obce Bělotín, které povedou ke snížení 

rizika zatopení domů – prosazeno u Povodí Odry, dalšímu postupu prací  brání nesouhlasy několika jedinců 
 

3) Kanalizace  
1. Kunčice – dostavíme kanalizaci  - splněno (zbývá dopojit pět domů) 
2. Lučice – postupně vyměníme část nevyhovujícího potrubí v obci, aby mohly být odděleny vody splaškové a 

dešťové  - je ve stadiu projektu (dokončení listopad 2018) 
3. Nejdek – zřídíme fond na postupné vybudování domácích čistíren odpadních vod (dotace na rodinný dům 

v částce do 50 tisíc korun) – Nesplněno, protože občané odsouhlasili centrální odkanalizování obce. 
4. Bělotín – budeme hledat dotační možnosti - realizace za vlastní je nereálná – získána dotace a staví se 

(největší investice obce v historii – 129 mil. korun) 
 

4) Školství 
1. Maximální pozornost budeme věnovat kvalitě prostředí MŠ a ZŠ ve vztahu k vývoji počtu žáků – naše školní 

návrší oceněno Zlatou cihlou v soutěži Vesnice roku 
2. Vyměníme žákovské lavice na II. stupni ZŠ - zrealizováno 
3. Zrekonstruujeme sociální zázemí školní jídelny – nesplněno, odloženo z důvodu stavby školy 

Navíc provedeno: 
ZŠ - energetické úspory - kotelna, zateplení  
Osvětlení hřiště ZŠ  
ZŠ - rekonstrukce vybavení tříd v přízemí  
Přístavba 4 učeben ZŠ Bělotín a školních dílen včetně vybavení  
 

5) Pracovní příležitosti 
1. Zavedeme pravidelné konzultace s místními zaměstnavateli s ohledem na pomoc vyhledávat a řešit 

problémy v dopravě do zaměstnání, bydlení, ale i využívání financí z EU – plněno průběžně 
2. Ve spolupráci s majiteli budeme minimalizovat dopady podnikání na život v obci – plněno průběžně 

 
6) Dostupné bydlení  
1. Vytvoříme nové stavební parcely pro individuální výstavbu s důrazem na využití zastavěného území – plněno 

průběžně 
2. Přestavíme obecní objekt v centru obce na byty  - před dokončením, čekáme na dotaci 
3. Využijeme dotaci na zateplení a modernizaci zbývajících bytových domů – realizováno na škole v Nejdku a na 

domě čp.100 u hřiště v Bělotíně 
Domov seniorů č. p. 97 (8 bytů) 
Bytový dům č. p. 346 (10 bytů) 
Oba domy na křižovatce odkoupeny po rekonstrukci obcí do majetku za cenu 5 mil.Kč (obec sama nemohla 
získat dotaci) 
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7) Místní komunikace  
1. Dle finančních možností budeme pokračovat v asfaltování místních komunikací, nejméně však ve výši 1 mil 

Kč ročně. Při výběru vhodných úseků k opravě bude kritériem frekvence využívání – zrealizováno – cesta do 
Lučic a za humny v Bělotíně.  Dále cesta do Černého lesa v Nejdku a část komunikace v Kunčicích a Bělotín u 
domova seniorů. 

2. Budeme postupně modernizovat a dobudovávat chodníky kolem dopravou frekventovaných cest - splněno 
Chodník Kunčice – včetně osvětlení 
Místní komunikace - mezi bytovkami Kunčice, chodníky v centru Bělotína u domova seniorů. 
 

8) Veřejné osvětlení 
1. Dobudujeme VO v místech, kde dosud chybí - zrealizováno 
2. Zahájíme výměnu svítidel za úspornější LED světla – zrealizováno ve všech částech obce 

 
9) Mateřské centrum 

Budeme podporovat mateřské centrum – vždy však ve vazbě na vlastní aktivity rodičů – zajištěno 
 

10) Maximální pozornost předškolnímu školství  
1. Přistavíme chybějící učebny MŠ - zrealizováno 
2. Dovybavíme dle požadavku rodičů dětská hřiště – realizováno průběžně 

 
11) Vysoká kvalita podmínek pro základní školství  
1. Vybavíme II. stupeň ZŠ novými lavicemi - zrealizováno 
2. Postupně obměníme část podlahových krytin – část zrealizována 
3. Vyměníme plynové kotle za tepelná čerpadla - zrealizováno 
4. Zbudujeme nové osvětlení školního areálu - zrealizováno 
5. Vybudujeme dvě nové učebny – zrealizovány čtyři + školní dílny 

 
12) Zázemí pro sport a volný čas všech generací 
1. Budeme udržovat všechna vybudovaná sportoviště obecní i spolková - plněno 
2. Bezprašný povrch zbudujeme před šatnami TJ Sokol – nerealizováno- čekáme na kanál 
3. Odstraníme čistírnu odpadních vod z hřiště TJ Sokol – bude odstraněna po vybudování kanalizace 
4. Zbudujeme parkoviště pro aktivity TJ Sokol – zrealizováno 

 
13) Zvláštní pozornost starší generaci 
1. Zlepšíme nabídku aktivit pro starší generaci (kurzy, pohybové a poznávací aktivity atd.)- plněno dle 

požadavků seniorů. 
 

V každé z našich obcí čeká hora práce 
 

BĚLOTÍN 
 

1. Budeme dále modernizovat a dodělávat chodníky kolem silnice I. třídy - hotovo 
2. Přechod u Jednoty musí splňovat platné normy – zamítnuto policií ČR 
3. Vybudujeme veřejné osvětlení v podjezdu - hotovo 
4. Čeká nás rekonstrukce kulturního domu  - hotovo 
5. Vyměníme čistírnu odpadních vod (ČOV )pod KD – úkol odpadá, je realizovaná centrální kanalizace 
6. Zrušíme ČOV na hřišti – bude odstraněno po realizaci kanalizace 
7. Zrekonstruujeme chodník vedle Pavelkového ke hřbitovu, kostelu a škole - hotovo 
8. S polskou stranou vybudujeme muzeum zemědělské techniky - hotovo 
9. Pokusíme se dořešit problematiku železniční zastávky a parkoviště U Žida – v jednání, po převodu majetku na 

nový subjekt SŽDC (2017)se hnuly ledy 
10. Vyměníme zastaralé elektrorozvody a vodovodní rozvody na obecním úřadě- nerealizováno 
11. Dobudujeme revitalizaci centra obce tj. parkoviště u zdr. střediska, obecního úřadu a školy, chodníky, 

autobusové zálivy, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň - hotovo 

  



6 
 

KUNČICE 
 

1. Dobudujeme kanalizaci - hotovo 
2. Majitelům domů vyřídíme potřebnou dokumentaci pro připojení na kanalizaci - splněno 
3. Vyměníme krytinu a dveře za okna na KD  - vyměněna okna, dveře, fasáda, svody, dlažba 
4. Zmodernizujeme klubovnu SDH – splněno i s půdními prostorami a střechou 
5. Dovybavíme garážemi na uskladnění materiálu výletiště, dobudujeme jeho oplocení a ozeleníme jej  - 

nesplněno jen oplocení, navíc zrealizovány toalety 
6. Zřídíme umělý povrch na volejbalovém hřišti - splněno 
7. Dovybavíme dětské hřiště hracími prvky- splněno 

NEJDEK 
 

1. Zateplíme budovu školy, vyměníme okna a vyměníme krytinu – hotovo + tepelné čerpadlo 
2. Dokončíme majetkoprávní vypořádání sportoviště (závisí od ukončení církevních restitucí) a dobudujeme 

sociální zázemí pro sportovce  - nerealizováno z důvodu průtahů Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

3. Opravíme místní komunikace (k Černému lesu, k Havranovému, ke hřbitovu a zbudujeme nový most 
k Drozdům – hotov jen úsek k Černému lesu 

4. Opravíme fasádu a okolí hasičské zbrojnice - nerealizováno 
5. Opravíme hřbitovní zeď – jen drobná údržba, byl opravován interiér kostela 

LUČICE 
 

1. Opravíme spojovací komunikaci Lučice – Bělotín - hotovo  
2. Vyměníme část kanalizace a oddělíme splašky od dešťových vod – zprovozníme ČOV – ve stadiu projektu 
3. Vystavíme RD naproti školy  - změna finanční situace, díky budování kanalizace se projekt posouvá a 

pozemky budou nabídnuty k individuální výstavbě 
 

 
V tomto materiálu není možno vyjmenovat všechny jednotlivosti, kterými jsme zkvalitnili a doplnili i zvelebili naše 
obce. Řada akcí je také rozpracovaných. Již nyní mají všechny obce nový rozhlas a čekáme na jeho zprovoznění. 
Dokončujeme nové byty na místě nevzhledného statku v centru Bělotína, brzy zmizí obrovská část nevzhledného 
koutu Bělotína – Andršovo. Pracujeme na revitalizaci parčíku u nádraží. Realizuje se dovybavení a dostavba KD 
v Bělotíně z českopolského projektu. Naše obce mají opět své kroje, v muzeu na faře shromažďujeme paměť naší 
obce. Jsou získány finance na nový tartanový ovál za školou, cyklostezku do Hranic, obnovuje se dětské hřiště 
v Lučicích, další finance máme na zřízení třech nových odborných učeben ve škole. Podány jsou žádosti na nové 
chodníky v Kunčicích. 
V našich obcích postupně opravujeme z dotací kříže a boží muka. 
Snažíme se veřejný prostor ozvláštnit uměleckými díly. 
Zastupitelstvo, které tento měsíc končí své funkční období mělo po celou dobu jediný cíl – pracovat svorně a pro 
celek bez výjimek.  
Zda se mu to povedlo, rozhodnete nyní Vy voliči. 
 
Co závěrem? 
  
Čím více se dělá, tím více je vidět co dalšího je potřeba. 
 Vaši Mirka, Míša, Dáša, Eda, Ivan, Franta, Milan, Petr, Jirka a dva Pepové. 
 
P.S. Během tohoto volebního období se nad Bělotínem prohnaly dva přívalové deště. Tyto vody bezpečně přibrzdily 
zrealizované poldry a občané zaregistrovali toliko zvýšený stav vody v potoku. 


