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ČERVENEC 2005

Ročník XXX.

Cena 6 Kč

OSLAVY MĚSTA

Vernisáž výstavy

Módní přehlídka

Patrik Koželuha a Julie Šumichrastová
Věra Špinarová s kapelou

Svěčení praporu a znaku města Mons. Josefem Hrdličkou Pietní vzpomínka na hřbitově



2 Naše Bojkovsko

Zastupitelstvo města Bojkovice na svém 
jednání 28. dubna 2005 mimo jiné pro-
jednalo a
� schválilo činnost rady města od posled-

ního zasedání ZM 
� schválilo hospodaření města Bojkovice 

za rok 2004
� schválilo hospodaření  příspěvkových 

organizací města za rok 2004 a to MŠ 
Štefánikova Bojkovice a ZŠ TGM Bojko-
vice  a použití hospodářského výsledku 
za rok 2004 v roce 2005 dle předložené-
ho návrhu 

� schválilo závazné ukazatele rozpočtu 
příspěvkových organizací města Bojkovi-
ce pro rok 2005 následovně:

  ZŠ TGM Bojkovice
 Spotřeba plynu (v Kč) 1.050.000
 spotřeba elektrické energie (v Kč)
                       550.000,-
  MŠ Bojkovice
 spotřeba plynu (v Kč) 620.000,-
 spotřeba elektrické energie (v Kč)
                       165.000,- 
� schválilo bezúplatný převod pozemků 

z majetku města 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 vý-
měře 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

� schválilo bezúplatný převod pozemků 
ze Zlínského 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 výměře 11 m2 v 
k.ú. Bojkovice dle GP č. 1071-268/2004 
ze dne 26.1.2005

� schválilo podání žádosti na Správu že-
lezniční dopravní cesty, státní organi-
zace, Praha -Karlín, k sepsání smlouvy 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene ve prospěch města Bojkovice 
spočívající v právu umístění chodníků, 
nájezdů na místní komunikace a k do-
mům a v právu vstupu a vjezdu v sou-
vislosti s provozem, opravami a údržbou 
chodníků, veřejné zeleně a nájezdů na 
vedlejší komunikace  na pozemcích p.č. 
5442/8, ost. pl. jiná pl. o výměře 67 m2, 
p.č. 5442/11 ost. pl. ost. kom. o výměře 
96 m2, p.č. 5442/12 ost. pl. ost. kom.  o 
výměře 22 m2, p.č. 5442/13 ost. pl. ost. 
kom. o výměře 17 m2 dle GP č. 1071-
268/2004 v k.ú. Bojkovice.

� schválilo odkoupení části pozemků p.č. 
2147, p.č. 2148 v k.ú. Bojkovice  o při-
bližné výměře cca 2 000 m2 od paní Vie-
ry Haščičové, bytem Bratislava, za cenu 
dle znaleckého posudku

� schválilo smlouvu o partnerství a vzá-

jemné spolupráci za účelem realizace pá-
teřní datové sítě správního území Uher-
ský Brod „Regionální síť Uherský Brod 
(RAN – UB)“ uzavřenou mezi městem 
Uherský Brod a městem Bojkovice

� schválilo zveřejnit na úřední desce města 
záměr města na odprodej části pozem-
ku p.č. 2233/2 o výměře 13 m2, nově 
označeno jako p.č. 2233/10 ost. plocha 
jiná pl. v k.ú. Krhov u Bojkovic dle GP 
č. 121-242/2004 ze dne 26. 11. 2004 za 
cenu dle znaleckého posudku

� schválilo účast města Bojkovice na reali-
zaci projektu v podprogramu Zlínského 
kraje na podporu obnovy venkova (PF 
02-05)  pro rok 2005 „Mikroregion Boj-
kovsko, rozvoj infrastruktury pro cestov-
ní ruch“ včetně finanční spoluúčasti

� schválilo uvolnění finanční částky ve výši 
24 000,- Kč z rozpočtu města jako vklad 
města Bojkovice do projektu „Mikroregi-
on  Bojkovsko, rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch“

� schválilo přijetí bezúročné půjčky ve výši 
24 000,- Kč od Zlínského kraje prostřed-
nictvím Mikroregionu Bojkovsko na rea-
lizaci projektu „Mikroregion Bojkovsko, 
rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“. 
Půjčka bude vrácena ve dvou splátkách 
v roce 2006 a 2007 městem Bojkovice 
Zlínskému kraji prostřednictvím Mikro-
regionu Bojkovsko.

� schválilo zřizovací listinu Domu dětí a 
mládeže Bojkovice, příspěvkové organi-
zace

� schválilo smlouvu o výpůjčce majetku 
města mezi městem Bojkovice a Domem 
dětí a mládeže Bojkovice, příspěvkovou 
organizací 

� schválilo přechod práv a povinností 
z pracovně právních vztahů zaměstnan-
ců zaniklé příspěvkové organizace Zlín-
ského kraje DDM Bojkovice  na nově 
vzniklou příspěvkovou organizaci města 
Bojkovice – Dům dětí a mládeže Boj-
kovice ve smyslu § 249 zákoníku práce 
v plném rozsahu 

� schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 75 0408 07213 5 324 mezi zhotovite-
lem Skanska DS a.s. Olomouc  a objed-
natelem město Bojkovice na provedení 
stavby „Rekultivace skládky odpadů Vra-
novy Žleby“ v k.ú. Bojkovice s termínem 
dokončení do 31.8.2005 bez finančního 
navýšení

� schválilo dohodu o vyrovnání finančních 
závazků mezi městem Bojkovice a fir-
mou  MAJA v.o.s. Brno, IČ 46904638, 
DIČ CZ 46904638

� schválilo změnu rozpočtu města Bojko-
vice pro rok 2005 o částku 1 689 774,- 
Kč  a to ve výdajích na úhradu pohledáv-
ky firmě MAJA v.o.s. Brno a v příjmech 
– dotace ze státních fondů

� schválilo  Smlouvu o poskytnutí veřejné 
podpory  č. 3776/2005 mezi Zlínským 
krajem, tř. Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, 
a městem Bojkovice na realizaci akce 
„Dostavba školního hřiště ZŠ TGM Boj-
kovice“ ve výši 300 000,-  Kč 

� schválilo 1. „Smlouvu“ mezi městem Lu-
hačovice a Bojkovice za účelem splnění      
konkrétního     úkolu - realizace akce 
“Vodovod Přečkovice – Kladná Žilín” 
2. podání žádosti o finanční prostředky 
z dotačního titulu PF03-05 Podprogram 
Programového fondu - Vodohospodář-
ská infrastruktura v obcích Zlínského 
kraje na vypracování projektové do-
kumentace pro „Vodovod Přečkovice 
–Kladná Žilín“. 

 3. zařazení zpracování projektové doku-
mentace pro územní a stavební řízení, 
včetně inženýrské činnosti „Vodovod 
Přečkovice – Kladná Žilín“ do rozpočtu 
města Bojkovice na rok 2005, v případě 
obdržení dotací.

� schválilo posunutí bodu č. 5 ze dne  
9. 6. 2005 – Projednání koncepce škol-
ství pro rok 2005 – 2006 na zasedání 
Zastupitelstva města Bojkovice dne 15. 
září 2005

� schválilo doplnění pracovní skupiny pro 
řešení provozu eurocampu o pana Mila-
na Mizeru

� ukládá jednatelům společnosti Lesy měs-
ta Bojkovice, s.r.o. 

 - veškeré dodavatelsky zajišťované práce 
v obecních lesních porostech, pěstební 
i těžební činnosti budou zadávány dle 
výsledků výběrového řízení 

 - veškerý prodej dřevní hmoty bude pod-
ložen rovněž výběrovým řízením.  

 Do výběrového řízení vždy zapracovat 
následující: ve výběrovém řízení budou 
vždy nadále osloveny nejméně 3 fir-
my zabývající se podnikání v lesnictví. 
Mezi oslovenými budou vždy bojkovské 
firmy, tedy firma Ing. Karla Žáčka a fir-
ma DATO -  FOREST s.r.o, k otevírání 
obálek s nabídkami budou vždy přizváni 
zástupci firem, které se svojí nabídkou  
výběrového řízení zúčastnili.

� vzalo na vědomí rezignaci Věry Stašo-
vé, bytem Bojkovice, na mandát členky 
Zastupitelstva města Bojkovice ke dni 
18. 4. 2005

� vzalo na vědomí zprávu – analýza bez-
pečnostní situace služebního obvodu Po-
licie ČR OOP Bojkovice za rok 2004

� vzalo na vědomí zprávu o činnosti Měst-
ské policie Bojkovice v roce 2004

� vzalo na vědomí zprávu o požární čin-
nosti v aglomeraci města Bojkovice 

� vzalo na vědomí zprávu o požární ochra-
ně v obci Bzová za rok 2004

� vzalo na vědomí zápis  č. 10 ze schůze 
finančního výboru ze dne 25. 4. 2005
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Dne 9. června 2005 
� schválilo činnost rady města od poslední-

ho zasedání ZM 
� schválilo odprodej části pozemku p.č. 

2233/2 o výměře 13 m2, nově označe-
no 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 pí Marii 
Urbánkové, bytem část Krhov, – 1/2 
a manželům Stanislavu a Magdě Urbánko-
vým, bytem Bezručova čtvrť, Bojkovice, 
– 1/2, za cenu dle znaleckého posudku. 
Kupující uhradí veškeré náklady spoje-
né s prodejem nemovitosti včetně daně 
z převodu nemovitosti.

� schválilo smlouvu o výpůjčce mezi pí 
Irenou Gardelkovou, bytem Bojkovice 
část Krhov, na část pozemku p.č. 687/4 
o výměře 110 m2 v k.ú. Krhov u Bojkovic, 
na kterém je vybudována místní komuni-
kace, a městem Bojkovice 

� schválilo odkoupení pozemků p.č. 5442/8 
ost. pl. jiná pl. o výměře 67 m2, p.č. 5442/
11 ost. pl. ost. kom. o výměře 96 m2, 
p. č. 5442/12 ost. pl. ost. kom. o výmě-

ře 22 m2, p.č. 5442/13 ost. pl. ost. kom. 
o výměře 17 m2 dle GP č. 1071-268/2004 
v k.ú. Bojkovice od Správy železniční do-
pravní cesty, státní organizace, Praha 8 - 
Karlín, za cenu dle znaleckého posudku

� schválilo odkoupení pozemku p.č. 522 
– lesní pozemek o výměře 1 647 m2 a p.č. 
957 – lesní pozemek o výměře 5.978 m2 

v k.ú.  Přečkovice za cenu 11 438,- Kč od 
CASPIC s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Pře-
rov 

� schválilo vybudování obchodu z požární 
zbrojnice v Přečkovicích a uvolňuje po-
třebné finanční prostředky na tuto akci z 
rozpočtu města 

� neschválilo revokaci usnesení č. 62/4/
2003 – prodej pozemku, p.č. 4414 /za-
hrada/ o výměře 3312 m2 v k.ú. Bojkovice 
paníl    Růženě Bunžové, bytem Bojkovic, 
Pod Světlovem 275, za odhadní cenu

� neschválilo doporučení pracovní skupiny 
pro řešení provozu eurocampu - přijat ná-
sledující opatření pro zabezpečení další-
ho rozvoje (revitalizace) Eurocampingu 
Bojkovice 

 - jmenovat správcem Eurocampingu  
pana Jiřího Svitáka s veškerou odpověd-
ností za obsazenost Eurocampingu, jeho 
opravy i údržbu, příp. investice

 - správce zabezpečí úzkou spolupráci 
s informačním centrem, mikroregionem, 
odborem kultury a školství, odborem fi-
nančním, cestovními kancelářemi pro 
tuto činnost

 - město do konce roku 2005 zřídí z Eu-
rocampingu samostatnou organizační 
jednotku města – s.r.o.

� ukládá  pokračovat v jednání o odkou-
pení RD čp. 387 na p.č. 73 st. pl. a p.č. 
73 st. pl. o výměře 202 m2, v Husově 
ulici v Bojkovicích od manželů Josefa 
a Anny  Svitákových, bytem Bojkovice, 
za cenu dle znaleckého posudku. Odpo-
vídá:   František  Slavíček. Termín: 15. 
9. 2005.

Příští řádné zasedání zastupitelstva města 
bude 15. září 2005

Rada města Bojkovice na svém zasedání 
dne 28. 4. 2005 mimo jiné projednala a 
� schválila předat panu Jaromíru Krejčiří-

kovi,  bytem Bojkovice, osvědčení o tom, 
že se stal členem Zastupitelstva města 
Bojkovice dne 19.4.2005 

� schválila zakoupení kancelářského nábyt-
ku od Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 
Zlín, za cenu dle znaleckého posudku

� schválila vypsání zakázky města na doda-
vatele akce „Dostavba školního hřiště ZŠ 
TGM Bojkovice“ v souladu se zákonem 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů a směrnice 
č. 1/2004 – O zadávání veřejných zaká-
zek a zakázek města Bojkovice 

� schválila složení komise pro výběr doda-
vatele na akci „Dostavba školního hřiště 
ZŠ GM Bojkovice“

 člen   náhradník 
 Ing. Pavel Křižka        Mgr. Josef Langr
 František Slavíček      Ing. Josef Mlček 
 Mgr. Zd. Ogrodník     Ing. Vl. Pavlacký 
 Mgr. Mir. Šmíd          Jiří Sojka 
 Boh. Petrášová           Ludvík Valerián
� schválila bezúplatné užívání prostor Kul-

turního domu v Bojkovicích – levé přísálí 
dne 19.5.2005 – beseda s poslancem Ev-
ropského parlamentu Miroslavem Ran-
sdorfem o Evropské ústavě místní orga-
nizaci KSČM Bojkovice 

� schválila  bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích – výstavní 
sál  dne 26.5.2005 – Absolventský kon-
cert žáků ZUŠ Bojkovice 

� schválila průjezd přes pozemky města 
parc. č. 332 a 311 v k.ú. Bojkovice, za 
účelem dovozu uhlí, dřeva a materiálu 
paní Dočkalové F., bytem  Bojkovice  za 

předpokladu opravy oplocení na své ná-
klady. Doba vykládky a nakládky bude 
předem oznámena na MěÚ.

� schválila  poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 500,-- Kč na podporu časopi-
su Bílé – Biele Karpaty Vzdělávacímu a 
informačnímu středisku Bílé Karpaty, 
o.p.s., Bartolomějské náměstí 47, 698 01  
Veselí nad Moravou 

� schválila zapůjčení plastiky „bojkovické“ 
madony do Vlastivědného muzea v Šum-
perku, příspěvková organizace, Hlavní 
třída 22, na výstavu „Gotika a renesance 
v movitém církevním umění“ 

� schválila změnu pravidel pro přijímání 
žádostí o přidělení bytů pro příjmově 
vymezené osoby v části: Cílová skupina 
takto: 

 přednostně občané města Bojkovice, čás-
tí města Bzová, Krhov, Přečkovice, trvale   
sociálně potřební, starší 18 let – způsobilí 
k právním úkonům 

� schválila výjimku dle  pravidel pro přijí-
mání žádostí a přidělení bytů pro příjmo-
vě vymezené osoby v části: Velikostní 
podmínky bytů pro pana Antonína Na-
vrátila,  Bojkovice 

� schválila přidělení bytu číslo 6 velikosti 
2 + 1 v objektu čp. 9 v Bojkovicích části 
Bzová panu Antonínu Navrátilovi, Boj-
kovice, od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2007

� schválila přidělení bytu číslo 7 velikosti 
1 + 1 v objektu čp. 9 v Bojkovicích části 
Bzová paní Veronice Žemberyové, Bzová  
od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2007

� schválila doplnění žadatele o byt pro 
příjmově vymezenou osobu do seznamu 
žadatelů – Bojkovice, objekt čp. 59 na 
Husově ulici – Alena Kováčová, Krhov 

� schválila doplnění žadatele o byt pro 
příjmově vymezenou osobu do seznamu 
žadatelů – Bojkovice, objekt část Krhov 
čp. 89 – Věra Prachařová, Bojkovice 

� schválila na základě provedeného hodno-
cení zakázky na akci „IVVS Bojkovice“ 
oslovit a uzavřít smlouvu o provedení 
díla v následujícím pořadí:

 1. Vegacom a.s. Praha , Pod Šternberkem 
306, 764 03  Zlín – Louky 

 2. Saturn Holešov spol. s r.o. , Dlažánky 
305, 769 01  Holešov  

 3. Empemont, Kouty 034, 757 01  Valaš-
ské Meziříčí 

 4. Bártek rozhlasy, Podlesí 418, 757 01  
Valašské Meziříčí

           
  dne 11. května 2005
� schválila  zveřejnit po dobu 15-ti dnů na 

úřední desce města záměr města pronajat 
část pozemku p.č. 122 zahrada o výměře 
30 m2 a bezplatný pronájem části pozem-
ku p.č. 5436/3 ost. pl. ost. kom. o výměře 
60 m2  v ulici Potok0 v k.ú. Bojkovice za 
účelem zem. využití a pro odpočinek

� schválila vybudování parčíku na části po-
zemku p.č. 163/6 ve Čtvrti 1. máje v k.ú. 
Bojkovice, ve kterém budou umístěny 
lavičky, altán pro provozování koncertů, 
výstav a dalších akci pro děti a veřejnost. 
Náklady na vybudování tohoto zařízení 
bude hradit ZUŠ ze svých prostředků 
nebo dotací

� schválila změnu plánu práce RM – bod 
č. 4 – Koncepce školství pro rok 2005 
– 2006 se přesouvá ze dne 25.5.2005 na 
31.8.2005

� schválila částečnou výměnu původních 
oken za okna plastová ve dvou třídách, 


