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Vážení spoluobčané !
Konec roku se nezadržitelně blíží. Proto je velmi důležité najít si v tomto uspěchaném čase alespoň kousek štěstí pro sebe či jiné.  Přichází

čas, který nás "polidš�uje". Každoročně se nás dotýká svou krásnou atmosférou, kde rezonují slova jako domov, rodina, štěstí, láska, přátel-
ství… Ano, opět nám klepou na dveře nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Čas radosti a pokory, kdy rádi otvíráme jeden druhému svá srdce.

I já bych chtěl otevřít své srdce vůči vám, čtenářům našeho zpravodaje, s malým ohlédnutím za tím, co se nám podařilo v oblasti investic.
Především, celý letošní rok byl velmi bohatý na události a plný důležitých změn, které se nás všech určitým způsobem dotkly.  Na prvním

místě je nutné uvést květnový vstup České republiky do Evropské unie s následným spuštěním programů ze strukturálních fondů a před
nedávnem to byly volby do krajské samosprávy. Také jsme si připomněli 15. výročí změny režimu u nás. Přiznávám, že každý z nás má různý
názor na dění kolem nás. Mnozí se neúčastní společenského života, nevyužívají svého práva, a tak nechávají vědomě za sebe rozhodovat
druhé.

Také my, komunální politici, máme za sebou druhý rok volebního období. Naší snahou bylo a je - plnit volební program. Do této činnosti
se aktivně zapojila naprostá většina zastupitelů města, členů osadních a kontrolních výborů i komisí. Stejně na tom je i kolektiv úředníků
městského úřadu. Téměř všichni po celý rok vykazovali pravidelnou a spolehlivou činnost, hledali možnosti, jak úkoly řešit. Jen menšina
hledala výmluvy, proč se řešit nedají. Těm dobrým patří  poděkování za vstřícný přístup k rozvoji města a jeho částí.

Poohlédnu-li se zpět na uplynulých jedenáct měsíců otevřenýma očima, zjistím, že je o čem psát.  Schválený rozpočet nám určil směr
investiční výstavby pro letošní rok. Začalo se mnoho velkých i malých investičních akcí, při nichž se odvedlo i mnoho mravenčí práce, která
však nepřináší slávu, ale pro chod města je velmi důležitá.

Je také pravdou, že mnohá zbožná přání svých nejbližších nebyla vyslyšena a řada schválených rozhodnutí se musela měnit. Těžké chvíle
přišly v případech  neočekávaných výpadků v plánovaných příjmech nebo neplánovaných výdajích. Také novela zákona o DPH - nárůst z 5%
na 19%  - jednorázově zvýšila především stavební investice. Náš rozpočet byl schválený jako vyrovnaný, nebyl zajištěn určitou rezervou, a
proto musela být přijata ve financování úsporná opatření.

I přes objektivní potíže nebylo možné ustrnout na jednom místě. Nevím jak vy, čtenáři našeho zpravodaje, ale já nikdy nejsem spokojen
s tím, co mám za sebou, ale vždy mě láká vše nové, vše přede mnou. Je to takový můj hnací motor.

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu (tj. Státního fondu rozvoje bydlení a  životního
prostředí) a v nemalé míře také z programových fondů Zlínského kraje, mohli jsme se pustit do díla. Se stavebními pracemi na rekonstrukci
budov po bývalých MŠ jsme započali v březnu letošního roku. Nejdále jsme pokročili v rekonstrukci MŠ čp. 9 v obci Bzová. Předpokládáme,
že stavba bude zkolaudována již v měsíci lednu roku 2005, což by znamenalo, že první nájemníci se do sedmi bytů budou moci stěhovat již
v prvním čtvrtletí příštího roku. Celkové náklady na rekonstrukci sedmi bytů dosáhnou částky 6 139 092,- Kč. Město z vlastních finančních
prostředků dokryje částku 2 289 092,- Kč.

Další z rekonstruovaných budov je MŠ čp.59 v Bojkovicích, která má za sebou novou střešní konstrukci s krytinou, rozebrané dřevěné
stropy nahrazené hurdiskami, vsazenými do ocelových nosníků, provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, sádrokartonové
příčky, včetně nového ÚT. Kolaudaci předpokládáme v měsíci červnu 2005. Celkové náklady na výstavbu devíti bytů se budou pohybovat v
částce 8 000 000,- Kč. Z toho město z vlastního rozpočtu uhradí částku 3 050 000,- Kč.

V neposlední řadě půjde o budovu MŠ čp 89 v obci Krhov, kde je v současné době  provedena nová střešní vazba s krytinou, zpevněné
stropy ocelovou konstrukcí, dozdění štítů a příček. Předpoklad ukončení stavby čtrnácti bytů je  v červenci 2005 v celkovém nákladu 10 529
902,- Kč. Z vlastních zdrojů město dokryje částku 2 829 902,- Kč.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na výstavbu třiceti bytů se nám podařilo získat ze Státního fondu rozvoje bydlení finanční částku 16 500
000,- Kč. Z vlastního rozpočtu město musí dokrýt částku ve výši 8 168 994,- Kč.

V polovině měsíce srpna letošního roku a po mnoha průtazích a nesnázích  ve vyjednávání byla zahájena práce na rekultivaci skládky
"Vranovy žleby" v předpokládaném nákladu 35 568 431,- Kč. Všichni jste si již mohli všimnout, že do současné doby byla provedena částečná
těžba porostu, zabezpečení a odvodnění skládky, zapření její paty, položení plynopropustné vrstvy, položení fólie včetně jejího zatížení vrstvou
zeminy. Byly tak přemístěny tisíce kubíků zeminy. Postupně tak dochází k tvarování figury celé skládky. S nástupem zimy se nedá v práci
pokračovat. Letos prostavíme částku 9 502 000,- Kč a v příštím roce zbytek, tj.28 505 000,- Kč. Ukončení stavby se plánuje na květen roku
2005, pokud bude počasí těmto pracem příznivé. Město bude tuto investici z vlastních zdrojů dokrývat částkou 7 113 683,- Kč.

Velmi potřebnou akcí, provedenou v letošním roce ve spolupráci s investorem - Ředitelství silnic ZK,  byla oprava silnice II/495  ul.
Palackého a Pitínská. Tomuto předcházelo vykoupení a odstranění stavby RD čp. 182 (zv. Ďur
ákovec). Také jsme stavebně zabezpečili RD
čp. 181 opěrnými pilíři, což odčerpalo z rozpočtu města částku 1 525 839,- Kč. Zpracovaná projektová dokumentace počítala s opravou
vozovky od pošty až za železniční přejezd, včetně odstavného pruhu, vjezdů do RD, přeložek vodovodu, plynu, vedení nízkého napětí a
rozšíření železničního přejezdu o přechod pro chodce. Původně tato oprava měla stát 6 624 000,- Kč. Město mělo dofinancovat pouze částku
1 698 000,- Kč jako spoluinvestor do odstavného pruhu, obrubníků, chodníků a přeložek. Avšak úpravou DPH a provedenými vícepracemi
se tato částka pro město zvýšila na současné téměř 3 000 000,- Kč. Tato akce byla podceněna od prvopočátku samotným projektantem a také
dozorem ze strany ŘSZK, což mělo velký vliv jak na průběh prováděných prací, tak i na nárůst financí. I přes řadu výtek a ostrých slov ze
strany spoluobčanů  a zjištěných nedostatků (opomenutí čtyř vjezdů, zúžení vozovky u pošty, odvodnění, vjezdy k RD atd.) byla stavba
zahájena dne 22. 6. 2004 a po vstřícných vyjednáváních dokončena v termínu a dobré kvalitě. Velkým úspěchem při této stavbě je celková
oprava železničního přejezdu a jeho rozšíření pro vybudování chodníku pro chodce. I zde je třeba poděkovat Zlínskému kraji, investorům i
dodavatelským firmám za velmi dobrou spolupráci a odvedení kvalitní práce k užitku všech uživatelů této komunikace.

Když dostanete dům, do kterého např. zatéká, veškeré instalace jsou v dezolátním stavu, netěsní okna, topení je na pokraji zhroucení

PF 2005
Do nového roku přejeme všem občanům a čtenářům Našeho Bojkovska hodně zdraví, štěstí

a pohody.                        redakce NB
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…..., to ještě nemusí být důvod k jásání. Jde spíše o danajský dar. Proto již neplánovanou investicí bylo zahájení plynofikace Kulturního
domu. Tato potřeba vyvstala z provedené revize topného systému, kde bylo konstatováno, že stav kotelny i rozvody jsou v havarijním stavu.
Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto zpracovat projektovou dokumentaci  za částku 37 000,- Kč pro plynofikaci KD s rozdělením prací
do několika etap. V jarních měsících byl proveden zemní rozvod  plynu kolem  venkovní části budovy s rozvody do jednotlivých traktů . Při
tom byla provedena komplexní plynofikace klubovny v suterénu a celé kavárny. V návaznosti na předešlé bylo plně plynofikováno i levé
přísálí. Vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů města v úhrnné částce 1 703 190,- Kč. Plynofikace  byla provedena pro ulehčení centrální kotelny,
kde kotel na topný olej z roku 1986 musel být z provozu úplně vyřazen pro neopravitelnost a kotel z roku 1973 s polovičním výkonem byl tzv.
poléčen za částku 120 000,-Kč, aby mohla plesová sezóna proběhnout dle požadavků. Toto však platí pouze pro mírnou zimu. Kdo ví….
Nyní stojíme před rozhodnutím zplynofikovat  i pravé přísálí, aby stařičkému kotli bylo více odlehčeno a návštěvníci kulturních akcí v tomto
přísálí netrpěli zimou.

V průběhu roku také proběhla  nezbytná oprava smuteční síně. Jednalo se o údržbářské a klempířské práce, nátěry, opravy omítek a
odvodnění za částku 80 000,-Kč. Pracovalo se i na jiných objektech, by� opět neplánovaných. Např. při rekonstrukci DD se město dohodlo
s investorem - Zlínským krajem  a dodavatelem  firmou Zevos a.s. na vybudování přístupového schodiště mezi DD a ZŠ T.G.M ke stravo-
vacímu pavilonu. Bylo vzájemně dohodnuto, že práce firma provede do konce roku, ale město uhradí částku 1 370 000,-Kč až v příštím roce.

V letošním roce jsme také přistoupili k prvnímu kroku tak žádané opravy místních komunikací - ul. Sv. Čecha a Jiráskova. Nechali jsme
zpracovat projektovou dokumentaci včetně propustku vodoteče a inženýrských sítí s touto stavbou souvisejících za částku 336 770,-Kč. Jeho
zpracování se chýlí ke konci.

Město také stálo před problémem, kde parkovat vozidla spoluobčanů, kontrolních orgánů či jiných návštěvníků MěÚ. Bylo rozhodnuto,
aby k tomuto účelu byla využita zahrada ve dvorním traktu. V měsíci říjnu  provedla firma Skanska na základě jednoduchého projektu
sejmutí ornice a následně zpevnila plochu 29 x 17 m včetně odvodnění. Firma tuto práci provedla bez nároku na finanční odměnu.
Děkujeme.

Mnoho let urgovaná velmi špatná cesta na Žítkové  pod bývalými kasárnami byla rovněž touto firmou opravena. Byla odvodněna,
výtluky dosypány drceným betonem a položena krycí vrstva. Cesta by po úpravě měla sloužit spoluobčanům s osobními vozidly, ne však pro
kladovky.

Nad rámec běžné údržby místních komunikací byla v letošním roce provedena v Bojkovicích  oprava vyfrézovaným recyklátem příjezdové
cesty ke garážím Nad Zahradami, zpevnění příjezdové cesty do lokality Mezi Žleby a oprava místní komunikace Sv. Čecha. V obci Krhov byla
opravena MK k RD p. Kročila a lesní cesta Lokov. V obci Bzová byla provedena oprava MK k RD čp. 59, 60, 65 a v obci Přečkovicích ulice
zv. Klínek. Hodnota těchto úprav  je  280 000,- Kč.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří strádali při rekonstrukci vozovek mezi Záhorovicemi a Bojkovicemi, Palacké-
ho a  Pitínská  za jejich vstřícnost a ohleduplnost. Jistě to stálo za to. V příštím roce nás budou čekat dokončovací práce na rozdělaných
akcích a jejich profinancování. Víme všichni, že probíhající finančně nákladné  akce ve městě  nemohly uspokojit v požadavcích mnoho
spoluobčanů, ale všechno se musí dělat postupně, nebo� není v silách rozpočtu města vše v krátkém období pokrýt.

Věřím, že tak jako v tomto roce, i v roce příštím Vás budeme postupně informovat ve zpravodaji Naše Bojkovsko o aktivitách města.
Navíc veškerá problematika chodu města bude projednávána na všech veřejných  zasedáních zastupitelstva města, kde každý občan má
možnost se k věcem veřejným vyjádřit. Na každé toto zasedání Vás všechny srdečně zvu.

Milí spoluobčané,
v atmosféře nejkrásnějších svátků v roce a s mírným předstihem přicházím s přáním úspěšného zakončení tohoto roku, s přáním klidného

a spokojeného prožití vánočních svátků, aby Vám v příštím roce nechybělo zdraví, aby Vás provázelo štěstí a potkávali jste co nejvíce dobra.

                                          
 
 Mgr. Josef Langr, starosta města Bojkovic

Z jednání městského zastupitelstva
dne 26. října 2004

Městské zastupitelstvo na svém jednání mimo
jiné projednalo a
● schválilo činnost rady města od posledního za-

sedání zastupitelstva města
● schválilo rozpočtové opatření č. 3/2004 k roz-

počtu města Bojkovice
● schválilo roční poplatek ve výši 500,-Kč pro

právnické a fyzické podnikající osoby, které
jsou zařazeny do svozového systému města
Bojkovice a které chtějí odkládat obalový pa-
pír  vznikající jako odpad z jejich výrobní čin-
nosti ve  sběrném dvoře města

● schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory v rám-
ci projektu LEADER + uzavřenou mezi měs-
tem Bojkovice a   Bojkovskem, sdružením měst
a obcí, v rámci projektu "Moravské Kopanice,
Bojkovsko - rozvoj pohraničí - II. etapa ". Před-
mětem této smlouvy je: Vybudování turistic-
kých informačních míst, zlepšení turistických
stezek, příprava a zhotovení propagačních
materiálů, manažerská a lektorská činnost.

Podle této smlouvy poskytne Bojkovsko, sdru-
žení měst a obcí, městu Bojkovice částku
747.000,- Kč na celkovou realizaci vymezené
části projektu v hodnotě 1. 040 000,- Kč.

● schválilo z rozpočtu města Bojkovice uvolnit
částku 65.000,- Kč jako vlastní vklad pro  rea-
lizaci projektu  "Moravské Kopanice, Bojkov-
sko - rozvoj pohraničí  II.etapa"

● schválilo Smlouvu o úvěru č.1982/04/LCD
mezi  Českou spořitelnou, a.s. sídlo: Praha  4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO
45244782, a městem Bojkovice, sídlo: Sušilo-
va 952, 687 71  Bojkovice, IČO 290 807, na
poskytnutí úvěru ve výši 9 600 000,-  na fi-
nancování rekultivace skládky "Vranovy Žle-
by" a dokončení přípojek inženýrských sítí s
dobou splatnosti do 20.10.2014. Úroková saz-
ba  je sjednána pevná ve výši 4,45 % p.a. Způ-
sob zajištění úvěru budoucími rozpočtovými
příjmy obce a blankosměnkou obce.

● schválilo Smlouvu o vyplňovacím právu smě-
nečném č. S/1982/04/LCD mezi Českou spo-

řitelnou, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/
62, PSČ 140 00, IČO 45244782, a městem
Bojkovice, sídlo: Sušilova 952, 687 71 Bojko-
vice, IČO 290 807

● schválilo navýšení finanční částky 2 800 000,-
Kč na opravu komunikace II/495 v Bojkovi-
cích o částku 367.448,- Kč včetně DPH z dů-
vodu dokončení stavby - odstavný pruh a
chodníky

● ukládá  v souvislosti s výročím 60. let osvobo-
zení republiky a města Bojkovice připravit  or-
ganizační zabezpečení oslav ve městě. Odpo-
vídá: místostarostka K. Ogrodníková. Termín:
do 28. 2. 2005.

● vzalo na vědomí  zprávu o životním prostředí
ve městě, odpadovém hospodářství, koncep-
ci pro  rok 2005

● vzalo na vědomí zprávu z oblasti kultury,  dob-
rovolných organizací a sdružení města Boj-
kovice
 Příští řádné zasedání zastupitelstva města

bude 16. prosince 2004 a 17. března 2005.
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Rada města na svých zasedáních
mimo jiné projednala a dne 26. října
2004
● schválila  pronájem části pozemku p.č. 5531

ulice Štefánikova, jiná plocha o výměře 70 m2

v k.ú. Bojkovice, paní Rozálii Juračkové, by-
tem  Bojkovice, za účelem zemědělského vy-
užití

● schválila bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích (včetně topení a
zvukaře) pro DDM Bojkovice dne 4. prosin-
ce 2004 ve 14.00 hodin – “Mikulášská nadíl-
ka”

● schválila bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích (včetně topení a
zvukaře) pro DDM Bojkovice dne 5. února
2005 ve 14.00 hodin – “Dětský karneval ”

● schválila bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích (včetně zvukaře)
pro DDM Bojkovice dne 1. června 2005
v 17.00 hodin – “Den dětí”

● schválila pronájem prostor Kulturního domu
v Bojkovicích (levé přísálí) pro ZO KSČM ve
středu 27. října 2004 od 18.00 hodin (krátko-
dobý pronájem) – veřejná schůze KSČM, za
cenu 500,- Kč

● schválila zveřejnit záměr města na  pronájem
pozemků PK p.č. 816 o vým. 1,7052 ha, p.č.
818/2 o výměře 0,2756 ha, 817/1 o vým. 0,2769
ha, p.č. 1381 o vým. 0,1877 ha, p.č. 2987/2 o
vým. 22,8492 ha, p.č. 2983/4 o vým. 9,0621
ha, p.č. 2984/1 o vým. 0,6230 ha, p.č. 2982 o
vým. 2,0021 ha, p.č.  2981 o vým. 3,2360 ha,
p.č. 2983/2 o vým. 2,9595 ha, p.č. 3431 o vým.
0,3974 ha, p.č. 3262 o vým. 0,0230 ha, p.č.
3249 o vým. 0,1716 ha, p.č. 4498 o vým. 0,0471
ha, p.č. 4648 o vým. 0,2474 ha, p.č. 4649 o vým.
0,2672 ha v k.ú. Bojkovice  za účelem země-
dělského  obhospodařování (pozemky v uží-
vání Agrofiniš spol. s r.o.  Bojkovice)

● schválila zaslání žádosti  o finanční dotaci na
opravu oken a  dostavbu vstupního venkov-
ního schodiště Základní školy TGM Bojko-
vice na Ministerstvo financí ČR v Praze

● schválilo zveřejnění záměru města po dobu
15-ti dnů na úřední desce na užívání veřejné-
ho prostranství parc. č. 838/3 na příjezdové
komunikaci k bytovému domu čp. 899,  na-
proti vchodu domu čp. 899, o výměře 220 x
700 cm v k.ú. Bojkovice za účelem parkování
osobního automobilu pro držitele průkazu
ZTP/P. Vybudování parkovacího místa se
bude řídit podmínkami danými odborem
RMŽP.

● jmenovala Mgr. Věru Stašovou, bytem Boj-
kovice, ředitelkou Domu  - penzionu pro dů-
chodce a Domu s pečovatelskou službou, p.o.
Bojkovice

● vzala na vědomí  zápis z jednání komise do-
pravy konané dne 13.10.2004

dne 10. listopadu 2004
● schválila odměnu ředitelům školských zaříze-

ní zřízených městem Bojkovice dle předlože-
ného návrhu

● schválila  přidělení bytové jednotky v Domě
s pečovatelskou službou, Tovární 1020, Boj-
kovice, panu Bohumíru Mojžíškovi,  Komňa

● schválila  zařazení do pořadníku žadatelů o
bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou

službou, Tovární 1020, Bojkovice, paní Lud-
milu Neradilovou, Bílovec

● schválila zařazení do pořadníku žadatelů o by-
tovou jednotku v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Tovární 1020, Bojkovice, paní Jindřišku
Kročilovou, Uh. Brod

● schválila uvolnění bytu v přízemí objektu DPS
č. C 106 pro případné zájemce

● schválila bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích  (včetně zvuka-
ře) pro ZŠ TGM Bojkovice dne 8. března
2005 dopoledne – Bobr a motýl

● schválila bezúplatný  pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích  (včetně zvuka-
ře) pro ZŠ TGM Bojkovice dne 4. května
2005 dopoledne – výchovný koncert CM Réva

● schválila  bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu Bojkovice  (včetně zvukaře)
pro ZŠ TGM Bojkovice  dne 30. června 2005
dopoledne – Slavnostní ukončení školního
roku

● schválila  zveřejnění záměru města po dobu
15-ti dnů na úřední desce na pronájem částí
pozemku parc. č. 377/1 o výměře 4 x (250 x
480 cm)  v k.ú. Bojkovice a to parkovací mís-
ta č. 23, 24  a 40, 41 dle schváleného koncep-
tu parkovacích míst pro sídliště Mánesova II.,
Bojkovice, za účelem parkování osobních au-
tomobilů. Vybudování parkovacích míst se
bude řídit podmínkami danými odborem
RMŽP.

● schválila přidělení parkovacího místa panu
Josefu Pin�ákovi, bytem  Bojkovice, v místě
označeném jako parkovací místo číslo jedna
ve dvorní části objektu DPS. Dle obecně zá-
vazné vyhlášky města Bojkovice č. 4/2003 o
místních poplatcích čl. 24, bod 1a/ je žadatel
osvobozen od poplatku, nebo� je držitelem
průkazu ZTP (těžce postižený invalida).

● schválila  přidělení ubytovacího prostoru
v objektu č. 580 na Fučíkově čtvrti
v Bojkovicích od 11.11.2004 do 13.12.2004
Silvii Budayové, Mánesova 911, Bojkovice

● schválila pracovní služební cestu starosty
města Bojkovice do  Evropského parlamen-
tu v Bruselu ve dnech 12. – 13. října 2004

● schválila bezúplatný pronájem levého přísálí
Kulturního domu Bojkovice ve dnech 12. –
14. listopadu 2004 za účelem soustředění ná-
rodopisného souboru Světlovánek

● schválila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč
na knižní publikaci “ Pohádkové příběhy
z Moravsko-slovenských Kopanic” od paní
Aleny Bartošíkové

● neschválila  statické posouzení zámkové věže,
přístupových chodeb a sondážních prací zám-
ku Nový Světlov Bojkovice

● ukládá určit podmínky pronájmu kavárny
Kulturního domu Bojkovice. Odpovídá: OR-
MŽP a OKŠ. Termín: ihned.

● doporučuje ZM schválit obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/1992 o veřejných draž-
bách, obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o
používání praporu a znaku města a obecně
závazná vyhláška č. 9/1996 tržní řád

● bere na vědomí zápis  z jednání komise soci-
ální a zdravotní ze dne 25.10.2004

● bere na vědomí zápis z jednání komise byto-
vé a místního hospodářství ze dne 20.10.2004

● bere na vědomí pravidla pro přijímání žádos-

tí o přidělení bytů pro příjmově vymezené
osoby

● bere na vědomí rozpočtové provizorium na
rok 2005 s doplněním finanční částky na po-
skytnutí “Grantů”

dne 24.listopadu 2004
● schválila  plán práce rady města na rok 2005
● schválila užívání veřejného prostranství parc.

č. 838/3 na příjezdové komunikaci k bytovému
domu čp. 899, které bude umístěno naproti
vchodu domu čp. 899, o výměře 220 x 700 cm
v k.ú. Bojkovice za účelem parkování osobní-
ho automobilu držitele průkazu ZTP/P – pana
Zdeňka Koudelíka, bytem Bojkovice. Vybu-
dování parkovacího místa se bude řídit pod-
mínkami danými odborem RMŽP.

● schválila pronájem  pozemků PK p.č. 816 o
vým. 1,7052 ha, p.č. 818/2 o výměře 0,2756
ha, 817/1 o vým. 0,2769 ha, p.č. 1381 o vým.
0,1877 ha, p.č.  2987/2 o vým. 22,8492 ha, p.č.
2983/4 o vým. 9,0621 ha, p.č. 2984/1 o vým.
0,6230 ha, p.č. 2982 o vým. 2,0021 ha, p.č.
2981 o vým. 3,2360 ha, p.č. 2983/2 o vým.
2,9595 ha, p.č. 3431 o vým. 0,3974 ha, p.č.
3262 o vým. 0,0230 ha, p.č. 3249 o vým. 0,1716
ha, p.č. 4498 o vým. 0,0471 ha, p.č. 4648 o vým.
0,2474 ha, p.č. 4649 o vým. 0,2672 ha v k.ú.
Bojkovice  za účelem zemědělského  obhos-
podařování (pozemky v užívání Agrofiniš
spol. s r.o.  Bojkovice)

● schválila zveřejnit záměr města na úřední des-
ce na  pokácení  těchto 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 zveřejnit na úřední desce záměr
města na  pokácení  těchto dřevin rostoucích
na pozemcích města v k.ú. Bojkovice: lípa  2
ks, obvod kmene 70 a 75 cm, rostoucí na po-
zemku p.č. 190/1 st. pl.

● schválila zveřejnit na úřední desce záměr
města na  pokácení  těchto dřevin rostoucích
na pozemcích města v k.ú. Bojkovice:  2 ks
bříza, obvod kmene 72 a 74 cm, rostoucí na
pozemku p.č. 377/1

● schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 5 v bytovém domě čp. 580 na Fučíkově čtvrti
Janě Hubocké na dobu od 1.12.2004 do
28.2.2005

● schválila přidělení bytu C 106 v Domě
s pečovatelskou službou, Tovární 1020, Boj-
kovice, manželům Josefu a Jiřině Křůmalo-
vým,  Hulín

● schválila  Směrnici č. 1/2004 o zadávání ve-
řejných zakázek a zakázek města
schválila úpravu a doplnění statutu účelové-
ho fondu města Bojkovice – fondu zaměstna-
vatele s účinností od 1.1.2005

● schválila pravidla pro přijímání žádostí a při-
dělení bytů pro příjmově vymezené osoby
schválila zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřed-
ní desce záměr města na pronájem nebytové-
ho prostoru – kavárna Kulturního domu Boj-
kovice, ulice Husova čp. 432, Bojkovice, o
celkové výměře  181 m2 (včetně příslušenství)
za těchto podmínek:

      - v nebytových prostorech bude provozována
hostinská činnost
- nájemce sladí činnost provozovny
s pořadateli kulturních a společenských akcí




