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• schválilo činnost rady města 
od posledního zasedání ZM 

• schválilo ponížit paušálně 
všem rozpočtovým kapitolám 
výdaje o 4-5%. O ušetřené fi-
nanční částce rozhodne toto 
zastupitelstvo na 1. zasedání 
ZM v roce 2006.

• schválilo rozpočtové provizo-
rium měs ta Bojkovice pro rok 
2006 s připomínkou p.Zim-
mermanna viz usnesení č. 
422/24/2005

• schválilo úpravu rozpočtu 
města Bojkovice na rok 2005 
– rozpočtové opatření č. 3/
2005

• schválilo odkoupení pozemků 
p.č. 5091/2 lesní pozemek o 
výměře 1.387 m2, p.č. 5092/1 
lesní pozemek o výměře 3.483 
m2, p.č. 5113/8 ost. pl. o vý-
měře 48 m2, p.č. 5113/16 lesní 
pozemek o výměře 12 m2, p.č. 
5333/13 ost. plocha o výměře 
12 m2, p.č. 5418/89 vodní plo-
cha o výměře 140 m2, od paní 
Jiřiny Liškové, bytem Uher-
ský Brod, za kupní cenu ve 
výši 32.427,- Kč, což je 30% 
z ceny stanovené znaleckým
posudkem.Město Bojkovice 

uhradí daň z převodu nemo-
vitostí. Jedná se o pozemky 
v trati Hrubé Padělky. 

• schválilo cenu za vod-
né pro rok 2006 v míst-
ní části Krhov v částce 
22,40 Kč/m3

• schválilo zřizovací listinu jed-
notky dobrovolných hasičů 
města Bojkovice 

• schválilo zřizovací listinu jed-
notky dobrovolných hasičů 
města Bojkovice – městská 
část  Bzová 

• schválilo Dodatek č. 2 ke zři-
zovací listině příspěvkové or-
ganizace Domov – penzion 
pro důchodce a dům s pe-
čovatelskou službou Bojkovi-
ce, příspěvková organizace, 
která byla schválena usne-
sením Zastupitelstva města 
Bojkovice č. 247/16/2004 dne 
16.9.2004

• schválilo úpravu závazných 
ukazatelů rozpočtu ZŠ T.G.M. 
Bojkovice. Rozpočet závaz-
ných ukazatelů bude snížen o 
170.000,- Kč a tyto prostředky 
budou použity na opravu a 
údržbu.

• schválilo plán práce zastupi-

telstva města Bojkovice na 
rok 2006

• pověřuje ředitelku MŠ, aby 
spolu se zřizovatelem vytvo-
řila koncepci předškolských 
zařízení a předložila ji na 
1. zasedání ZM v roce 2006

• neschválilo zařazení akce za-
trubnění Žlebského potoka do 
rozpočtu města na rok 2006 

• nechválilo návrh p. Pavlac-
kého, aby částka rovnající se 
valorizaci platů zaměstnan-
ců a volených zástupců pro 
rok 2006 byla převedena do 

položky mateřské školy, kon-
krétně na provoz MŠ na síd-
lišti 1.máje

• neschválilo návrh MUDr. Bož-
kové na změnu termínu ZM 
na úterý

• vzalo na vědomí zprávu 
o  činnosti Školské rady při 
ZŠ T.G.M. Bojkovice

• vzalo na vědomí zápis ze 
schůze Osadního výboru ve 
Bzové ze dne 13.12.2005

Příští řádné zasedání zastupi-
telstva města bude 16. března 
2006

dne 15. prosince 2005
• schválila pronájem části pozemku parc. 

č. 500/3 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. 
Bojkovice, parkovací místo č. 26, v Bez-
ručově čtvrti v Bojkovicích za účelem 
parkování osobního automobilu pro 
pana Jiřího Zálešáka, bytem Bojkovi-
ce. 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. Bojkovice, parkovací místo č. 17, 
Mánesova II, Bojkovice za účelem par-
kování osobního automobilu pro pana 
Miloslava Košelíka, bytem 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. 
Bojkovice, parkovací místo č. 18, Má-
nesova II, Bojkovice za účelem parková-
ní osobního automobilu pro pana Ivana 
Kramára, bytem Bojkovice. Vybudování 
parkovacího místa se bude řídit podmín-
kami danými odborem RMŽP.

• schválila bezúplatné užívání prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích pro Mateř-
skou školu, Štefánikova 830, Bojkovice 
dne 15.5.2006 – společensko-sportovní 

akce ke Svátku matek a Dne dětí 
• schválila bezúplatné užívání prostor Kul-

turního domu v Bojkovicích – levé pří-
sálí pro organizaci Pálenice Bojkovice, 
zastoupenou panem Ludvíkem Kucha-
řem, dne 4. února 2006 – 4. ročník koštu 
slivovice a poskytnutí ceny do tomboly 
v hodnotě 300,- Kč 

• schválila vypsání zakázky města na zpra-
cování realizační (prováděcí projekt) a 
zadávací dokumentace pro rekonstrukci 
a doplnění technologie ČOV Bojkovice 
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozděj-
ších předpisů a směrnice č. 1/2004 – O 
zadávání veřejných zakázek a zakázek 
města Bojkovice

• schválila složení komise pro výběr zpra-
covatele dokumentace pro rekonstrukci 
a doplnění technologie ČOV Bojkovice 

člen
František Slavíček 
Dr. Petr Procházka
(zástupce SVK, a.s UH)
Mgr. Miroslav Šmíd
Ing. Lada Savarová 
Bohumila Petrášová 

• schválila vypsání zakázky města na do-
davatele akce „Rekonstrukce komuni-

kace Jiráskova, Bojkovice“ v souladu 
se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
a směrnice č. 1/2004 – O zadávání veřej-
ných zakázek a zakázek města Bojkovice 

• schválila oslovení a uzavření smlouvy s fir-
mou na zadání veřejné zakázky na doda-
vatele akce „Rekonstrukce komunikace 
Jiráskova, Bojkovice“ v následujícím po-
řadí: 1. Realka – Rubíček s.r.o., Kroměříž, 
2. Investa UH s.r.o., Uherské Hradiště, 3. 
Ing. Karel Hozík, Zlín 

• schválila přidělení bytu č. 7 v bytovém 
domě pro příjmově vymezené osoby čp. 
89 v Bojkovicích, části Krhov Zlatici Hošo-
vé, bytem Horné Srnie, od 1.12.2005 do 
30.11.2007

• schválila přidělení bytu č. 13 v  bytovém 
domě pro příjmově vymezené osoby čp. 
89 v Bojkovicích, části Krhov Ferdinandu 
Farému, bytem Krhov čp. 53, od 1.12.2005 
do 30.11.2007

• schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
uzavřené mezi městem Bojkovice a Mysli-
veckým sdružením „Lokov“ Krhov - Bzová 
dne 29.9.1998 na užívání domu čp. 38 v k.
ú. Krhov

• schválila přidělit bytovou jednotku č. A 
206 v Domě s pečovatelskou službou, 
Tovární 1020, Bojkovice paní Ludmile 
Adámkové,  bytem Uherský Brod

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města na svém jednání mimo jiné projednalo a dne 15. prosince 2005

RADA MĚSTA NA SVÝCH ZASEDÁNÍCH MIMO JINÉ PROJEDNALA A 

náhradník 
Mgr. Josef Langr

Ing. Jaroslav Motyčka
(zástupce SVK, a.s UH)

Květoslava Ogrodníková
Ludvík Valerián

Jiří Sojka 
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• schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020, Bojkovi-
ce paní Zdenku Holíkovou, bytem Boj-
kovice 

• schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020, Bojkovi-
ce paní Zdeňku Ježovou, bytem Bojko-
vice

• schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020, Bojkovi-
ce manžele Emila a Anastázii Orsákovy, 
Hostětín 

• schválila výměnu bytové jednotky v ob-
jektu Domu s pečovatelskou službou, 
Tovární 1020, Bojkovice paní Marii 
Raschmannové, t.č. byt č. B 209

• schválila dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě uzavřené mezi městem Bojkovice a 
panem Petrem Konečným na užívání 
kavárny Kulturního domu v Bojkovicích

• schválila poskytnutí finančního daru 
uvolněným funkcionářům města dle 
předloženého návrhu 

• schválila zakoupení věcných cen pro 
vánoční turnaje TJ Bojkovice, oddílu 
stolního tenisu ( kategorie mládež a do-
spělí, pořádaných 20. 12. 2005 a 29. 12. 
2005)

• neschválila vytvoření dalšího pracovní-
ho místa – manuální pracovník odboru 
bytového a místního hospodářství Měst-
ského úřadu Bojkovice 

• pověřila odbor organizační a občan-
ských záležitostí MěÚ Bojkovice roz-
hodováním ve věci přijetí do domova 
důchodců, Černíkova 965, Bojkovice 

• doporučila schválit Dodatek č. 2 ke 
zřizovací listině příspěvkové organiza-
ce Domov – penzion pro důchodce a 
dům s pečovatelskou službou Bojkovi-
ce, příspěvková organizace, která byla 
schválena usnesením Zastupitelstva 
města Bojkovice č. 247/16/2004 dne 
16.9.2004

• doporučila úpravu závazných ukazatelů 
rozpočtu Základní školy T.G. Masaryka 
Bojkovice. Rozpočet závazných ukaza-
telů bude snížen o 170.000,- Kč a tyto 
prostředky budou použity na opravu a 
údržbu. 

• doporučila schválit odprodej části po-
zemku p.č. 193 v k.ú. Bojkovice, za 
účelem výstavby garáže, p. Jiřímu Svi-
tákovi, Bojkovice. Jedná se přibližně o 
výměru 35 m2, přesná výměra bude sta-
novena geometrickým oddělením po-
zemku. Kupující uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti, tj. ge-
ometrické oddělení pozemku, poplatek 
za vklad smlouvy do KN, daň z převodu 
nemovitosti.

• vzala na vědomí zápis ze schůze komise 
sociální a zdravotní ze dne 30.11.2005

dne 4. ledna 2006
• schválila na základě provedeného hod-

nocení zakázky na akci „ČOV Bojkovice“ 

oslovit a uzavřít smlouvu na vypracová-
ní projektové dokumentace s firmami 
v následujícím pořadí: 1. Ing. Zdeněk 
Sekerka – ADOS , 569 43 Biskupice 3, 
2. Centroprojekt a. s. , Zlín, Štefánikova 
167, 760 30 Zlín, 3. Hydroprojekt a. s., 
Minská 18, 616 00 Brno 

• schválila zveřejnit po dobu 15-ti dnů na 
úřední desce města záměr města pro-
najat pozemek p. č. 2972/27 trvalý travní 
porost o výměře 667 m2, 2972/59 trvalý 
travní porost o vým. 68 m2, p. č. 2972/60 
trvalý travní porost o vým. 162 m2, lokalita 
Potok, v k. ú. Bojkovice 

• schválila smlouvu mezi městem Bojkovi-
ce a Mikroregionem Luhačovské Zálesí 
o účasti a realizaci projektu „Infrastruk-
tura cykloturistických a turistických tras 
v programu INTERREG IIIA“ 

• schválila Organizační řád Městského 
úřadu Bojkovice

• schválila Směrnici č. 1/2006 Rady měs-
ta Bojkovice k provedení zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím 

• schválila přidělení bytové jednotky č. 
A 401 v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Tovární 1020, Bojkovice paní Marii 
Raschmannové, t.č. byt B 209 ve stej-
ném objektu

• schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o bytovou jednotku v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020, Bojkovi-
ce paní Jiřinu Fojtíkovou, Slavičín

• schválila finanční spoluúčast na realiza-
ci projektu „Společná propagace turis-
tických oblastí Zlínského kraje“ ve výši 
19 000,- Kč 

• schválila navýšení finančního daru při 
narození dítěte ve výši 1 500,- Kč 

• schválila zakoupení vánoční výzdoby 
ve výši 50 000,- Kč z rozpočtu kapitoly 
– Veřejné osvětlení

• neschválila žádost SOFI ENERGIC 
spol. s r. o. Bojkovice o odstranění 
stromů rostoucích na pozemku města 
p. č. 377/1 v k.ú. Bojkovice ulice Má-
nesova II. 

- 1 ks „Cypřišek Lawsonův“ (Chamaecy-
paris lawsonina) – trojkmen, obvod jed-
notlivých kmenů měřených ve výšce 130 
cm nad zemí je 26 cm, 28 cm, 37 cm

- 2 ks „Jedle stejnobarvá“ (Abies concor), 
obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 
je 57 cm, 66 cm.

• doporučila ZM schválit odkoupení po-
zemků p. č. 88/4 zahrada o výměře 45 
m2  a p. č. 88/5 zahrada o výměře 53 m2 
v souladu s GP č 1137-57/2005 od p. Ji-
řího Buše, bytem Bojkovice, pro rozšíře-
ní příjezdové komunikace k pozemku p. 
č. 68/2 za cenu 150,- Kč/m2

• doporučila ZM schválit odprodej po-
zemků p. č. st. 1462, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 12 m2,  a p. č. st. 1463, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2  v k. ú. Bojkovice podniku ZEVE-
TA Bojkovice a. s. Jedná se o pozemky, 
které se nacházejí v areálu ZEVETA Boj-
kovice a. s. Pozemky budou odprodány 

za cenu dle znaleckého posudku. Kupu-
jící předloží městu návrh kupní smlouvy 
a znalecký posudek, uhradí poplatek za 
vklad kupní smlouvy do KN a současně 
s kupní cenou uhradí městu daň z pře-
vodu nemovitostí. 

• vzala na vědomí zápis z jednání komise 
bytové a místního hospodářství ze dne 
12. 12. 2005, zápis z jednání komise pro 
rozvoj města a životního prostředí ze 
dne 21. 12. 2005, zápis z komise sociál-
ní a zdravotní ze dne 29. 12. 2005

dne 18. ledna 2006 
• schválila příspěvek na provoz prodejny 

potravin v Přečkovicích ve výši 1.200,- 
Kč/měsíc s účinností od 1.1.2006

• schválila návrh smlouvy o dílo mezi měs-
tem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice, 
a BLOK, spol. s r.o. Bojkovice, na prová-
dění zimní údržby místních a účelových 
komunikací dle navržených připomínek

• schválila přidělení bytové jednotky č. B 
209 v Domě s pečovatelskou službou, 
Tovární 120, Bojkovice manželům Janu 
a Marii Filípkovým, Ostrožská Nová Ves 

• schválila finanční příspěvek ve výši 500,- 
Kč Mateřské škole, Štefánikova 830, 
Bojkovice na zakoupení cen pro děti 
– soutěžní odpoledne rodičů a dětí ve 
sportovní hale dne 4.února 2006

• neschválila žádost pana Jana Pařízka, 
Luhačovice o snížení nájemního dluhu 
za PAM s.r.o. Suchá Loz, IČO 18826431, 
ve výši 10.180,- Kč 

• doporučila ZM schválit záměr „Vybu-
dování malé vodní nádrže a biocentra 
„Mezivodí“ Bojkovice a vyčlenit finanční 
prostředky na zajištění podkladů a zpra-
cování záměru ve výši 62.118,- Kč, fir-
mou Atelier Fontes s.r.o., Brno

• doporučila ZM schválit odprodej čás-
ti pozemků p.č. 3949/1 a p.č. 3949/13 
v k.ú. Bojkovice, za cenu 200,- Kč/m2. 
Přesná výměra bude stanovena geome-
trickým oddělením pozemků. Kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitostí, tj. geometrické od-
dělení pozemku, vypracování znal. po-
sudku na oddělenou část, poplatek za 
vklad smlouvy do KN a daň z převodu 
nemovitostí.

• doporučila ZM schválit odprodej části 
pozemku p.č. 2976/4 v k.ú. Bojkovice za 
účelem výstavby rod. domu p. Radimu 
Juráskovi, bytem Pitín, za cenu 130,- 
Kč/m2. Jedná se přibližně o výměru 
400 m2, přesná výměra bude stanovena 
geometrickým oddělením pozemku. Ku-
pující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti, tj. geometrické 
oddělení pozemku, znalecký posudek 
na oddělenou část, poplatek za vklad 
smlouvy do kat. nemovitostí a daň z pře-
vodu nemovitosti. 

• vzala na vědomí zprávu o vodním hos-
podářství na území města Bojkovice a 
plánovaných opravách VH, organizační 
změny v příspěvkové organizaci DPD 
a DPS Bojkovice v roce 2006, zápis ze 
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schůze komise sociální a zdravotní ze 
dne 13.1.2006

dne 1. února 2006
• schválila pronájem pozemku p.č. 2972/

27 trvalý travní porost o výměře 667 
m2, p.č. 2972/59 trvalý travní porost o 
výměře 68 m2, p.č. 2972/60 trvalý travní 
porost o výměře 162 m2, lokalita Potok, 
v k.ú. Bojkovice p. Bohumilu Machalíko-
vi, bytem Bojkovice 

• schválila poskytnutí ceny do tomboly 
v hodnotě 300,- Kč Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana Uherské Hradiště 

• schválila poskytnutí ceny do tomboly 
v hodnotě 500,- Kč Myslivecké spo-
lečnosti NIVA Bojkovice na ples dne 
17.2.2006 – Myslivecký ples

• schválila snížení výše pronájmu Kul-
turního domu v Bojkovicích na částku 
8.000,- Kč pro organizaci Myslivecká 
společnost NIVA Bojkovice, zastoupe-
nou panem Karlem Blahuškem, na den 
17.2.2006 – Myslivecký ples 

• schválila vypsání zakázky města na 
zpracování realizační (prováděcí pro-
jekt) a zadávací dokumentace pro akci 
„Rekonstrukce městského koupaliště 
Bojkovice“ v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů a směrnice č. 
1/2004 – O zadávání veřejných zakázek 
a zakázek města Bojkovice 

• schválila složení komise pro výběr zpra-
covatele realizační a zadávací dokumen-
tace pro akci „Rekonstrukce městského 
koupaliště Bojkovice“ 

člen náhradník 
František Slavíček  Mgr. Josef Langr
Lubomír Valter  Ing. Pavel Křižka 
Mgr. Miroslav Šmíd  Květoslava Ogrodníková 
Ludvík Valerián  Ing. Lada Savarová 
Bohumila Petrášová  Jiří Sojka 

• schválila smlouvu o dílo č. 01/2006 na 
provádění zimní údržby místních a úče-
lových komunikací v k.ú. Bojkovice, 
Krhov, Bzová a Přečkovice uzavřenou 
mezi městem Bojkovice a Blok, spol. s r.
o. Bojkovice 

• schválila Pravidla pro udělování finanč-
ních prostředků („Grantů“) z rozpočtu 
města Bojkovice 

• schválila finanční příspěvek ve výši 500,- 
Kč Českým dráhám, a.s., Generální ře-
ditelství, Krajské centrum Zlín, na jízdu 
zvláštního parního vlaku nazvanou „Pod 
vrcholky Bílých Karpat“ dne 25.2.2006

• ukládá připravit podklady pro provoz 
kempu v Bojkovicích stávajícím nájem-
cem na období 2006 – 2016 (podmínky, 
nájemní smlouva, investice)

       Odpovídá: Fr. Slavíček, místostarosta, 
termín: 10.2.2006 

• doporučuje ZM neschválit nabídku p. 
Květoslavy Sehrigové, bytem Olomouc 
– Hejčín na odprodej pozemků p.č. 
3511/23 lesní pozemek o výměře 1832 
m2, p.č. 3511/19 lesní pozemek o výmě-

ře 978 m2 v k.ú. Bojkovice
• doporučuje ZM neschválit odkoupení id. 

½ pozemku p.č. 2982/12 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 
254 m2 v k.ú. Bojkovice od p. Jany Ru-
mánkové, bytem Bojkovice 

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
173 ze dne 19.9.2000

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
141/8/2003 ze dne 18.9.2003

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
174 ze dne 19.9.2000

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
169 ze dne 19.9.2000

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
565 ze dne 13.8.2002

• doporučuje ZM revokaci usnesení ZM č. 
249 ze dne 9.6.1998

• doporučuje ZM schválit odprodej části 
pozemku p.č. 1343/2 o přibližné výměře 
15 m2 v k.ú. Přečkovice p. Ing. Sardaru 
Salehovi, bytem Čerčany, za cenu dle 
znaleckého posudku. Kupující uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti, tj. vypracování GP, znalec-
ký posudek, poplatek za vklad smlouvy 
do KN a daň z převodu nemovitosti.

• doporučuje ZM schválit a vyčlenit fi-
nanční prostředky v rámci rozpočtu 
města pro rok 2006 na akce: chodník 
ulice Husova, úpravu bezbariérových 
přechodů, opravu železničního přejezdu 
ulice Komenského, opravu povrchu ko-
munikace ulice Komenského po havárii 
kanalizace 

• vzala na vědomí návrh na realizaci akcí 
– Horská vpusť, ulice Sv. Čecha, Bojko-
vice a Oprava – výměna oken, Čtvrť 1. 
máje 715, Bojkovice. Akce budou navr-
ženy na zařazení do rozpočtu města na 
rok 2006.

dne 13. února 2006
• schválila bezúplatné užívání prostor 

Kulturního domu v Bojkovicích pro ZUŠ 
Bojkovice  ve dnech: 7.4.2006 -  Zpívá-
ní s Tulipány,  16.5.2006 -  Koncert ab-
solventů hudebního oboru, 16.6.2006 
-  Koncerty pro školy a veřejnost 

• schválila zařadit do seznamu uchazečů 
a pořadníku na byty pro příjmově vyme-
zené osoby v Bojkovicích, části Bzová,  
paní Ivanu Stolarzovou, bytem Bzová 

• schválila zařadit do seznamu uchazečů 
a pořadníku na byty pro příjmově vyme-
zené osoby v Bojkovicích, části Krhov,  
pana Josefa Ondrouška, bytem Bzová 

• schválila zařadit do seznamu uchazečů 
a pořadníku na byty pro příjmově vyme-
zené osoby v Bojkovicích, části Krhov , 
paní Moniku Zavřelovou, bytem Bojkovi-
ce 

• schválila zařadit do seznamu uchazečů 
a pořadníku na byty pro příjmově vyme-
zené osoby v Bojkovicích, části Krhov, 
pana Tomáše Stolarza, bytem Bzová 

• schválila žádost paní Mušukové, bytem 
Bojkovice. Provedení stavebních úprav 
koupelny spočívající v nahrazení vany 

sprchovým koutem za dodržení podmí-
nek:

      provedení stavebních úprav na vlast-
ní náklady, v případě navrácení bytu  
uvedení do původního stavu,  vlastní 
provádění stavebních prací zajistit pro-
střednictvím odborné firmy, zejména 
odvod vody podlahovou vpustí, oznámit 
zahájení stavebních úprav pracovišti by-
tového a místního hospodářství. 

• schválila zařadit do pořadníku žadatelů 
o přidělení bytové jednotky v Domě s 
pečovatelskou službou, Tovární 1020, 
Bojkovice, paní Boženu Polanskou, Boj-
kovice

• schválila zateplení štítové stěny rodinné-
ho domu pana Pavla Sommera,   Bojko-
vice, sousedícího s obecním pozemkem 
parc. č. 500/15 v k.ú. Bojkovice. Dále 
souhlasí s umístěním lešení na pozem-
ku města   za účelem provedení této 
úpravy. Poplatek za  užívání obecního 
pozemku bude vyměřen dle závazné vy-
hlášky města Bojkovice č. 4/2003.

• schválila plán hospodaření v městských 
lesích na rok 2006

• neschválila žádost pana Jiřího Trčky, 
bytem Krhov,  o pronájem nebytových 
prostor  v  Krhově čp. 134 (prostory jsou 
užívány jako výcviková základna hasičů 
a je zde uložena požární technika)       

• neschválila zařadit do seznamu ucha-
zečů a pořadníku na byty pro příjmově 
vymezené osoby v Bojkovicích, části Kr-
hov, pana Milana Zemčíka, bytem Boj-
kovice 

• neschválila zařadit do seznamu ucha-
zečů a pořadníku na byty pro příjmově 
vymezené osoby v Bojkovicích, části 
Krhov,  pana Jiřího Peška, bytem Bojko-
vice 

• doporučila ZM vyčlenit finanční pro-
středky ve výši 82.972,- Kč na realizaci 
stavebních úprav v přízemí domu čp. 
172, 173 ulice Palackého, Bojkovice a 
zadat provedení stavebních prací firmě 
Krons, s.r.o. Palackého 210, Bojkovice. 
Vzniklé prostory  využít pro depozitář 
muzejních věcí.

• doporučila ZM  k vydání Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Bojkovice č. 1/
2006, kterou se mění a doplňuje  závaz-
ná vyhláška města Bojkovice č. 1/2005 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

• doporučila ZM schválit odprodej po-
zemku p.č. 2349/2 zast. pl. v k.ú. Boj-
kovice o výměře 1  m2, v souladu  s GP 
č. 1131-65/2005 ze dne 13.1.2006, man-
želům Karlu a Evě Smetanovým, bytem 
Bojkovice, za kupní cenu 130,- Kč. Ku-
pující uhradí poplatek za vklad smlouvy 
do kat. nemovitostí.

• doporučila ZM  revokaci usnesení ZM  č. 
168 ze dne 19.9.2000

• doporučila ZM  revokaci usnesení ZM č. 
544 ze dne 13.8.2002


