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Folklorní soubor Světlovan oslavil 25. října 2003 padesátiny
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Do nového roku přejeme všem občanům

a čtenářům Našeho Bojkovska hodně zdraví,

štěstí a pohody.

Vážení občané.

Rok 2003 se v době, kdy píši tyto řádky,
pomalu stává minulostí . A tak jako všude jin-
de nastává čas  hodnocení a účtování, zamýšlí-
me se nad dosaženými výsledky společného
úsilí  i nad nezdary.

Vrátím-li se  na začátek prvního volebního
roku , musím konstatovat, že předpoklady či
vize každého z nás byly mnohdy  úplně někde
jinde, než ukazuje každodenní mravenčí práce
a dosahované výsledky. Mnohé si v plánech
přejeme, aniž bychom měli pohotové síly a
prostředky udělat to přesně tak, jaká jsou naše
předsevzetí.

Celý tento rok byl rokem analýz a hledání
té nejschůdnější cesty k dosažení výsledků a
tedy  plnění volebního programu. Při tom jsme
museli vycházet z finančních možností města,
o čemž jste již byli informováni v minulých
číslech  zpravodaje Naše Bojkovsko.  Naše roz-
hodování  bylo ovlivněno množstvím peněz,
které jsme měli k dispozici. A že nebyly
k použití v takovém množství, jako dříve, a že
naší základní kalkulací bude šetrnost a ekono-
mická rozvaha o použití každé koruny
v rozpočtu města, to je nezaměnitelná skuteč-
nost.

Obdobné jako s finančními prostředky to
bylo i s projektovou dokumentací či
s výhledovými plány rozvoje města atd. , ne-
bo� nebylo, až na maličkosti, předáno téměř
nic, v čem by se dalo pokračovat nebo na co
navazovat. Ale proč se vracet k něčemu, co je
nenávratně pryč. Svou činnost jsme tedy zapo-
čali od čistého stolu, ale s nadšením.
 
V oblasti investiční:
● byl nejprve zadán návrh na zpracování

I. etapy nového územního plánu rozvoje
města s výhledem na 20 let dopředu (300
tis.Kč),

● dále byly zpracovány projektové dokumen-
tace za částku 1 107 000,-Kč k devíti stav-
bám a rekonstrukcím tří objektů na zřízení
třiceti malometrážních bytů, které budou
městem dofinancovány částkou 8 214 295,-
Kč, k plynofikaci kulturního domu, jehož
realizace bude představovat  více jak 1
mil.Kč,oprava střechy KD za částku
748 026,-Kč,

● dále byl zpracován projekt a již provedena
výměna kastlových oken za plastová v počtu
9 ks na ZŠ TGM za částku 162 544,-Kč,

● zpracován  projekt a provedena oprava vo-
zovky na Močidlech  v ceně 693 555,-Kč,
na kterou město obdrželo dotaci od ZK
v částce 219 tis.Kč,

● nyní zadáváme zpracování studie na rekon-
strukci koupaliště za částku 75 000,-Kč,
která bude etapově  vyžadovat finanční
náklady 22 000 000,- Kč,

● zadání celé řady geodetických prací a od-
hadů pozemků za částku 96 840,-Kč,

● provedení drobné opravy v areálu Euro-
campu – zbudování nového sociálního za-
řízení v částce 406 000,-Kč,

● byla provedena úprava železničního přejez-
du a vozovky v ulici Luhačovská,

● bylo započato s postupnou rekonstrukcí NN
a s výměnou světelných těles za úsporné
v ulici Bezručova za částku 192 000,-Kč,

● provedeny výkupy domů čp. 182 (Ďur�á-
kovo)  pro demolici z důvodu plánované
rekonstrukce silnice  Pitínská v roce 2004,
kde hodnota díla by měla představovat část-
ku 6 650 000,-Kč, a  domu čp. 393 v ul.
Husova a mnoho dalších úkonů, které jsou
pro chod města stejně důležité.
Připravujeme snadnější a bezbariérový pří-
stup státní správy k občanům úpravou pro-
stor po bývalé prodejně obuvi.

 
Také jsme se dle možností snažili  investo-

vat do našich obcí, kde např. v Krhově bylo
investováno na opravu dětského hřiš-
tě,chodníku a vodovodu  62 000 Kč, ve Bzové
do opravy chodníku, kanalizační a horské vpus-
ti, rozhlasu a komunikace částka 86 500,- Kč,
v Přečkovicích byla opravena vozovka
za částku 164 000,- Kč.

V neposlední řadě jsme zahájili řízení o
výkupu pozemků nacházejících se pod starou
skládkou a zpracováváme náročný projekt a
realizujeme průzkumné práce k “rekultivaci
skládky odpadů” ve Žlebech, kde časové zavá-
žení skládky se zvrhlo na nekoordinované di-
voké skládkování bez ohledu na okolí, jejíž
stav je dnes havarijní a stabilita navezených
odpadů je alarmující.Proto je nezbytné, aby
byla zakonzervována a v budoucnu nikoho
neohrožovala. Zatím bylo proinvestováno
750 616,-Kč. Konečná cena díla by měla činit
30 mil.Kč.

Program rozvoje města a jeho aktivní rea-
lizací chceme nadále a ve větší míře získávat
dotace z tuzemských a později i ze strukturál-
ních fondů, a to nejen na technické záležitosti
rozvoje města, ale také na otázky společenské,
tj. kulturu, sport, spolkovou činnost , turisti-
ku, úroveň občanské vybavenosti, služeb atd.
Chtěli bychom zastavit migraci našich spolu-
občanů za prací a bydlením, zajistit přirozený
růst obyvatel zajištěním zázemí pro bydlení,
pracovní příležitosti a vzdělání. I zde máme
před sebou celou řadu úkolů, které z oblasti
finančních zdrojů nejsme schopni sami pokrýt.

Stále je co napravovat. Zejména není dob-
rá kvalita silniční sítě, především místních ko-
munikací, a to nejen na území města, ale i
našich obcí.  Je potřeba zbudovat infrastruk-
turu v nově vznikající průmyslové zóně, která
bude vyžadovat finanční krytí v částce do 18
mil. Kč. Zde jsme již provedli výkup pozemku
pro inženýrské sítě a geodetické zaměření se
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zadáním na zpracování projektu.  Obdobně
zajiš�ujeme i nově vznikající obytné zóny ve
Žlebech a Nad zahradami.

Dále se zabýváme zpracováním studie na
rozšíření hřbitova o tzv. vsypovou loučku
s příjezdovou cestou a již začínáme jednat o
výkupu pozemků v dané lokalitě.  Ve spolu-
práci s místní farností jednáme o možnosti
výstavby nové fary s úpravou jejího okolí a
opět hledáme možnosti financování.

Životní prostředí a jeho udržitelnost patří
rovněž mezi základní povinnosti a cíle rozvoje
města.  Nově lokalizujeme zdroje a příčiny jeho
znečištění a přijímáme opatření.  Za zmínku
zde stojí  zbudování nového “Sběrného dvora”
a jeho zprovoznění, kde umožňujeme obča-
nům odkládat své odpady odděleně dle mož-
ností jejich využití a za podmínek ekonomicky
únosných pro občany.  Tato akce si vyžádá
v příštích dvou letech náklady větší jak  2 mil.
Kč. V této oblasti s pracovníkem životního
prostředí úzce spolupracuje i Městská policie.
Jejich heslem je: „Nemůžeme nešvarům ustu-
povat, ale jednat s nulovou tolerancí.”

Také veškeré kulturní akce pořádané měs-
tem v průběhu roku byly zvládnuty dobře, včet-
ně předvánočních. Velmi dobrým rozhodnu-
tím bylo přestěhování městské knihovny z KD

do krásných prostorů DPS, čímž se knihovna
více přiblížila našim spoluobčanům, a tak bude
lépe přispívat k rozvoji vzdělanosti a osvěty
zvýšenou návštěvností. Hodně práce v této
oblasti odvedl i DDM, ZUŠ, folklórní soubo-
ry a další.

Cestovní ruch – bude odvětvím budouc-
nosti a v našem městě nabývá na významu. Při
hodnocení této oblasti musím konstatovat, že
město  v současné době není dostatečně pro
cestovní ruch vybaveno sítí ubytovacích, stra-
vovacích a doplňkových zařízení, kvalitních
služeb a propagací. Proto se mimo jiné zabý-
váme myšlenkou modernizace Eurokampu pro
celoroční využití a jeho rozšíření do zděných
budov. I zde jsme zadali zpracování studie na
jeho úpravu. Abychom dosáhli na další dotač-
ní tituly a mohli více investovat, založili jsme
spolu s okolními obcemi mikroregion. Jedním
z úvodních projektů je využití zámecké věže
po úpravě jako vyhlídkové a s tím spojené roz-
šíření prostorů muzea a upravení obřadní síně
v zámku NS, kde se rozvíjí dobrá spolupráce
s novým majitelem.

Aby bylo dosaženo dalšího rozvoje mikro-
regionu, je třeba, aby se do celého procesu
zapojila co možná nejširší občanská veřejnost.
Velmi si vážím lidí, kteří jsou nezištně ochotni

spolupracovat při rozvoji města a jeho okolí,
kteří nás podporují v našich aktivitách, dávají
nám i kritické připomínky s vědomím toho, že
se jedná o správnou společnou věc.

A co na závěr. Nepovedlo se nám úplně
všechno, o co jsme v letošním roce usilovali.
Mimo jiné jsme nestihli zkvalitnit spolupráci
s našimi podnikateli, dobrovolnými spolky
apod.  Přesto již dnes je zřejmé, že se nám
volební program pomalu naplňuje napříč poli-
tickým spektrem. Někde lépe, jinde hůře.
Radujme se i z maličkostí, z toho, co je tu te�
a hned.  Za toto vše bych chtěl upřímně podě-
kovat kolegům zastupitelům, členům výborů a
komisí a všem pracovníkům městského úřadu
a popřát jim radost ze společné práce na roz-
voji našeho regionu. Věřím, že nás čeká ještě
mnoho zajímavé a veřejnosti prospěšné práce,
která povede ke zlepšení životních podmínek
ve městě a jeho okolí.

Děkuji vám, vážení spoluobčané, za pod-
poru, přátelské rady i kritiku. Přeji  všem pev-
né zdraví, duševní pohodu, spokojenost
v rodinách i úspěch v osobním životě a napl-
nění všech nadějí, s nimiž vzhlížíme do nové-
ho roku 2004.

Mgr. Josef Langr,  starosta města

Z jednání městského zastupitelstva dne
30. října 2003
Městské zastupitelstvo na svém jednání
mimo jiné projednalo a

● schválilo činnost rady od posledního řád-
ného zasedání ZM

●   schválilo sazbu místního poplatku za pro-
voz systému shromaž�ování, sběru, přepra-
vy, třídění a odstraňování komunálních od-
padů:
a) částka za osobu a kalendářní rok 130,-
Kč
b) částka stanovená na základě skutečných
nákladů předchozího roku 250,- Kč for-
mou změny Obecní závazné vyhlášky měs-
ta Bojkovice č. 5/2002 o místním poplatku
za provoz systému shromaž�ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

● schválilo Obecně závaznou vyhlášku města
Bojkovice č. 2/2003, kterou se mění Obec-
ní závazná vyhláška města Bojkovice č. 5/
2002 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromaž�ování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využití a odstraňování komunálních
odpadů

● schválilo zveřejnit po dobu 15-ti dní na
úřední desce MěÚ záměr města na prodej
pozemku p. č. 2976/31 včetně trvalého
porostu (les) v k. ú. Bojkovice, Zevetě a. s.
Tovární 532, Bojkovice IČ 25691465, za
cenu 96 494,- Kč (26 737,- Kč cena po-
zemku + 69 757,- Kč = 40% ceny trvalé-
ho porostu (les) – tržní cena)

● schválilo kupní smlouvu na plynárenské za-
řízení uvedené v čl. II. kupní smlouvy mezi
městem Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovi-

ce, IČO 290807, a Jihomoravskou plyná-
renskou a. s., Plynárenská 499/1, Brno, IČO
49970607, DIČ  288 – 49970607

● schválilo darovací smlouvu na plynárenské
zařízení uvedené v čl. II darovací smlouvy
mezi městem Bojkovice, Sušilova 952,
Bojkovice, IČO 290807, a Jihomoravskou
plynárenskou a. s., Plynárenská 499/1,
Brno, IČO 49970607, DIČ 288 -
49970607

● schválilo dohodu o narovnání - převod ply-
nárenského zařízení mezi městem Bojko-
vice, Sušilova 952, Bojkovice, IČO 290807,
a Jihomoravskou plynárenskou a. s., Ply-
nárenská 499/1, Brno, IČO 49970607, DIČ
288 -  49970607

● schválilo řád veřejného pohřebiště
● schválilo zveřejnit po dobu 15-ti dní na

úřední desce záměr města o odprodej části
pozemku p. č. 500/3 v k. p. Bojkovice, na
kterém se nachází septik, p. Ing. Milanu
Drgáčovi, bytem Bezručova čtv�  čp. 780,
687 71  Bojkovice, za dohodnutou cenu
70,- Kč/m2. Přesná výměra bude stanovena
geometrickým plánem na  oddělení pozem-
ku. Kupující uhradí veškeré náklady spoje-
né s převodem nemovitosti včetně daně
z převodu nemovitosti.

● schválilo sloučení  Mateřské školy Bojko-
vice, Štefánikova 830, okres Uherské Hra-
diště, a Mateřské školy  Bojkovice, 1. máje
828,  okres Uherské Hradiště,  pod jedno
ředitelství se sídlem Štefánikova 830, Boj-
kovice, k 1. 7. 2004

● schválilo odkoupení části  pozemku p. č.
4344/1 v k. ú. Bojkovice od firmy Agram
spol. s r.o., Pozlovice čp. 374, IČO
48528188. Na části odkoupeného pozem-
ku p.č. 4344/1 bude vybudována infrastruk-

tura pro zřízení nové průmyslové zóny “Pod
Dvorem”. Přesná výměra bude stanovena
na základě geometrického zaměření. Daň
z převodu nemovitostí uhradí kupující.

● schválilo uzavření smlouvy o smlouvách bu-
doucích na pozemky p. č. 913/2, 914, 924,
924/3,  932, 932/2, 935, 935/4, 943, 943/2
v k. ú. Bojkovice s jednotlivými vlastníky
v souladu s geometrickým plánem č. 977-
58/2003 ze dne  27. 10. 2003. Pozemky
jsou v územním plánu určeny pro výstavbu
bytových terasových domů.

● schválilo zaslání žádosti Státnímu fondu ži-
votního prostředí o přidělení dotace na re-
alizaci programu 2.6. Program ochrany ozó-
nové vrstvy Země – komplexní likvidace
ledniček

● neschválilo sazbu místního poplatku za pro-
voz systému shromaž�ování, sběru, přepra-
vy, třídění a odstraňování komunálních
odpadů:
a) částka za osobu a kalendářní rok 80,- Kč
c) částka stanovená na základě skutečných
nákladů předchozího roku 250,- Kč for-
mou změny Obecní závazné vyhlášky měs-
ta Bojkovice č. 5/2002 o místním poplatku
za provoz systému shromaž�ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

● vzalo na vědomí zprávu z oblasti kultury,
sportu, dobrovolných organizací a sdruže-
ní města Bojkovice

Příští řádné zasedání zastupitelstva
města bude 18. prosince 2003 a 18. břez-
na 2004.
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Rada města na svých zasedáních mimo
jiné projednala a
● schválila pronájem části pozemku parc. č.

838/3 o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojko-
vice, místo č. 8 (dle přiložené situace), pro
pana Marka Gabrhela, bytem Jiráskova 467,
Bojkovice, za účelem parkování osobního
automobilu. Vybudování parkovacího mís-
ta se bude řídit podmínkami danými odbo-
rem RMŽP.

● schválila zveřejnění záměru města  po dobu
15-ti dní na úřední desce – navržení 29 par-
kovacích míst v Bezručově čtvrti, Bojkovi-
ce, na stav. parcelách, které jsou ve vlastnic-
tví města Bojkovice, k.ú. Bojkovice, za úče-
lem parkování osobních automobilů obyvatel
Bezručovy čtvrti na parcelách č. 446/19, 500/
3, 500/46 a 500/74. Na základě schválené-
ho pronájmu budou parkovací místa č. 1 –
29 vybudována ze zatravňovacích tvárnic dle
podmínek stanovených odborem RMŽP na
vlastní náklady žadatele.

● schválila bezúplatný pronájem přísálí Kul-
turního domu v Bojkovicích dne
20.12.2003 pro “Skautské Vánoce” Juná-
ku – svazu skautů a skautek ČR, středisko
72209 Bojkovice

● schválila poskytnutí dárkového balíčku
v hodnotě 300,- Kč do tomboly Sboru dob-
rovolných hasičů Bojkovice na den
21.11.2003 – Kateřinská zábava

● schválila prodej nepotřebného majetku
města – inventář bývalé MŠ Bzová

● schválila osvobození od poplatku školného
na období 1.11.2003 do 30.4.2004 pro dce-
ru Michaelu paní Zity Svitkové, bytem Čtvr�
l. máje 724, Bojkovice

● schválila změnu užívání bytové jednotky
v Domě s pečovatelskou službou  čp. 1020
Bojkovice pro paní Františku Podešvovou a
pana Jaroslava Vráblíka, oba bytem Tovární
1020, Bojkovice (byt  B209 za byt C 306)

● schválila zveřejnění po dobu 15-ti dní na
úřední desce MěÚ záměr města o pronájem
pozemku p.č. 2972/27 EN – trv. tr. porost
o výměře 896 m2 v k.ú. Bojkovice, panu
Petru Maršálkovi, bytem Potok čp. 606,
687 71  Bojkovice, za účelem zemědělské-
ho využití

● schválila podmínky pro uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na odkoupení pozemků
v lokalitě Nad Zahradami II. v k.ú. Bojkovice:
a) kupní smlouva s prodávajícími bude uza-
vřena do konce roku 2008
b) kupní cena bude vyplacena do výše 120,-
Kč/m2 , což odpovídá současným cenám
znaleckého posudku

● schválila dodavatele  na rekonstrukci ob-
jektu čp. 59 Husova v Bojkovicích dle  vý-
běrového řízení v tomto pořadí: 1. Ing. Ha-
náček – stavební firma, s.r.o. Moravská 82,
Uh. Brod  2. Stamos, spol. s r.o., Otakaro-
va 108, Uh. Hradiště , 3. Pozemstav Pros-
tějov, a.s., Pod Kosířem 73,  Prostějov

● schválila dodavatele na rekonstrukci objek-
tu čp. 9 v části Bzová, dle výběrového říze-
ní v tomto pořadí: 1. Ing.  Hanáček – sta-
vební firma, s.r.o. Moravská 82, Uherský
Brod, 2. Stamos, spol. s r.o. Otakarova 108,
Uherské Hradiště, 3.   Pozemstav Prostě-

jov, a.s.  Pod Kosířem 73, Prostějov
● schválila převod plechového přístřešku,

umístěného na skládce Úzsko,  z majetku
města Bojkovice Mechanizačním službám,
s.r.o. , Pod Světlovem 939, Bojkovice, IČO
26224704, za provedení prací spojených
s jeho odstraněním, úpravou terénu a pro-
vedením úhrnu  skládky dřeva

● schválila  odměny ředitelům školských zaří-
zení zřízených městem Bojkovice dle před-
loženého návrhu

● schválila poskytnutí příspěvku TJ Bojkovi-
ce, oddílu ledního hokeje, ve výši 15.000,-
Kč na uhrazení nezbytných nákladů
k zabezpečení provozu kluziště, /bude po-
skytnuto v případě výroby ledové plochy/

● schválila poskytnutí dvou věcných cen
v celkové hodnotě 300,- Kč pro pořádání
šachového turnaje TJ Bojkovice dne
27.12.2003

● schválila zveřejnění po dobu 15-ti dnů na
úřední desce městského úřadu záměr města
o pokácení 7 ks zeravu západního  (Thuja
occidentalis L.) nacházejících se před bu-
dovou MěÚ čp. 237 na pozemku p.č. 5438/
6 v k.ú. Bojkovice

● schválila dofinancování nákladů spojených
s rekonstrukcí budovy čp. 9 ve Bzové – vý-
stavba 7 obecních nájemních bytů pro pří-
jmově vymezené osoby v částce 2.045.734,-
Kč

● schválila dofinancování nákladů spojených
s rekonstrukcí budovy čp. 59 v Bojkovicích
– výstavba 9 obecních nájemních bytů pro
příjmově vymezené osoby v částce 3.131
964,- Kč

● schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
městem Bojkovice a Blok, spol. s r.o. Boj-
kovice, Nádražní 953, Bojkovice, IČO
46995722 na “Veřejné osvětlení – dodávka
a montáž svítidel” v Bezručově čtvrti

● neschválila prodej pozemku p.č. 3584 v k.ú.
Bojkovice z majetku města Bojkovice

na svém zasedání 26. 11. 2003
● schválila provedení výstavby chodníku ze

zámkové dlažby v části Močidla v k.ú. Boj-
kovice

● schválila demolici stavby domu čp. 541 (při
výjezdu na Rudimov) na st. pl. 657 v k.ú.
Bojkovice z důvodu, že stavba je ve velmi
špatném stavu, hrozí zřícení domu a ohro-
žení zdraví osob

● schválila demolici stavby domu čp. 182
(Dur�ákovo) na st. ploše 203 v k.ú. Bojko-
vice z důvodu bodové dopravní závady a plá-
nované rekonstrukce silnice č. II/495

● schválila demolici stavby domu čp. 393 (na-
proti  fary) st. ploše 473 v ulici Husova
v k.ú. Bojkovice pro využití místa v souladu
s nově zpracovaným územním plánem

● schválila bezúplatný pronájem prostor Kul-
turního domu v Bojkovicích ZŠ TGM Boj-
kovice na vánoční vystoupení žáků školy
dne 17.12.2003

● schválila zveřejnění záměru města po dobu
15-ti dnů na úřední desce na bezúplatný
pronájem nebytového prostoru v Kulturním
domě Bojkovice – 2 místnosti bývalé
knihovny o celkové výměře 72 m2 folklor-

nímu souboru Světlovan za účelem prová-
dění zkoušek souboru a uložení inventáře

● schválila plán práce rady města na rok 2004
● schválila vyřezání stromků a keřů za byto-

vým domem čp. 567 v Bezručově  čtvrti,
pozemek p.č. 5549. Práce si zajistí vlastníci
bytového domu v době vegetačního klidu.

● schválila zařazení paní Květoslavy Kocábo-
vé, Bojkovice, Čtvr� l. máje 712, do pořad-
níku pro přidělení bytové jednotky v Domě
s pečovatelskou službou čp. 1020
v Bojkovicích 

● schválila snížení závazných ukazatelů roz-
počtu o částku 310.000,- Kč a zároveň i
změnu rozpočtu paragrafu základní škola.
O tuto částku se sníží položka neinvestiční
příspěvek zřizovatele, který dosáhne částky
2 390 000,- Kč, položka stroje, přístroje,
zařízení a výpočetní technika bude rozpoč-
tovaná v částce 310.000,- Kč. Za částku
310.000,- Kč budou nakoupeny:  datapro-
jektor 130.000,- Kč, server 100.000,- Kč,
klimatiz. jednotka  80.000,- Kč
změna závazných ukazatelů :
                   původní částka          úprava rozdíl

spotřeba plynu
                                 1 150 000,            950 000,-    - 200 000

spotřeba el. en.
                                    600 000,-          490 000,-   - 110 000
● schválila změnu úředního dne ze dne

31.12.2003 na den 30.12.2003. Pracovní
doba dne 31.12.2003 je stanovena do 12.00
hodin. Dne 2.1.2004 budou pracoviště
Městského úřadu v Bojkovicích uzavřena.

● schválila vytvoření pracovního místa – po-
mocník školníka (úvazek 0,5) pro zabezpe-
čení správy a údržby areálu ZŠ TGM Boj-
kovice při nezměněné výši neinvestičního
příspěvku na provoz příspěvkové organiza-
ce dle schváleného rozpočtu města Bojko-
vice

● schválila generálního dodavatele na rekon-
strukci objektu pro “Dům na půl cesty” čp.
89 v Krhově dle výběrového řízení : Stunex
spol. s r.o., Masarykovo nám. 72,   Uherský
Brod

● schválila dofinancování nákladů spojených
s rekonstrukcí budovy čp. 89 v Krhově –
výstavba 14 obecních bytů pro příjmově
vymezené osoby v částce 2.318.558,- Kč

● schválila zařadit nový bod č. 8 -  projednání
koncepce bytové politiky do plánu práce
zastupitelstva města na rok 2004 dne 18.
března 2004

● doporučuje ZM ke schválení obecně závaz-
nou vyhlášku města Bojkovice č. 4/2003 o
místních poplatcích

● doporučuje ke schválení plán práce zastu-
pitelstva na rok 2004

● doporučuje ke schválení rozpočtové opat-
ření č. 3 k rozpočtu města Bojkovice na
rok 2003 dle předloženého návrhu

● doporučuje ke schválení rozpočet města
Bojkovice na rok 2004 dle předloženého
návrhu

● doporučuje ke schválení vyhlášení veřejné
zakázky dle § 49 z.č.  199/1994 Sb. na po-
skytnutí úvěru v rozsahu do 10 000 000,-
Kč s dobou splatnosti 10 let za účelem vý-
stavby bytů pro příjmově vymezené osoby
a budování infrastruktury ve městě



Naše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše BojkovskoNaše Bojkovsko strana 5strana 5strana 5strana 5strana 5

V zájmu společného úsilí politických stran
směřujících k dalšímu rozvoji a prosperitě celé
spádové oblasti bojkovské aglomerace dohodli
se pověření zástupci místní organizace KDU –
ČSL, ČSSD, ODS a nezávislých kandidátů na
vzájemné spolupráci, která bude vycházet
z principů sjednaných touto dohodou a mají
za cíl dosažení společných programových cílů.

Výstavba  - bytová, silnice, ostatní:
■  Dokončení přípravy území pro výstavbu

rodinných domů v ul. Sv. Čecha, zahájení vý-
stavby inženýrských sítí v lokalitě Žleby, Nad
Zahradami II.

■  Realizovat výstavbu nájemných bytů
v bývalých objektech školských zařízení /Boj-
kovice, Krhov, Bzová /

■  Rekonstrukce rovných střech na Mateř-
ských školách a škol. zařízeních s vestavbou
půdních bytů

■  Generální oprava příjezdové státní ko-
munikace II / 495 od Záhorovic

■  Oprava kostkové komunikace v ulici Pi-
tínská a Palackého

■  Úprava železničního přejezdu na silnici
II/496 Bojkovice – Luhačovice

■  Dořešení vybudování rozptylové loučky
■  Zpracovat zadání 1. etapy a následně

konceptu nového ÚPM s výhledem na 20 let
■  Demolice domu č. 182, 393 a Hamšíko-

va domu
■  Oprava komunikace v Přečkovicích

■  Oprava vozovky na ulici Jiráskova včetně
parkoviště u smuteční síně

■  Rekonstrukce silnice ke garážím Nad Za-
hradami

■  Dokončení opravy cesty v ul.Černíkova
■  Opravy cest v Krhově a ve Bzové dle mož-

ností
■  Opravy balkonu na Penzionu
■  Vybudování chodníku od Nádražní ulice

po Štefánikovu ulici
■  Rekonstrukce chodníku v ulici Máneso-

va + oprava veřejného osvětlení

Cestovní ruch:
■  Dořešení fungování Eurocampingu

a městského koupaliště tak, aby byl zajištěn
jejich neustálý rozvoj a zvyšující se kvalita a
s tím spojené rozšíření poskytovaných služeb
pro využití široké veřejnosti

■  Úzká spolupráce s novým majitelem zám-
ku Nový Světlov – rozšíření muzea, úprava vy-
hlídkové věže, dořešení otázek souvisejících
s provozem muzea

■  Vytvoření mikroregionu Bojkovsko, zří-
zení IC, budování partnerských vztahů
s příhraničními obcemi a městy

■  Za pomoci dotačních titulů zajistit roz-
šíření cyklotras spojujících  Bojkovice
s okolními obcemi

■  Docílení kvalitnější ínformovanosti ob-
čanů a to nejen formou Zpravodaje, ale i inter-
netových stránek a propagačních materiálů

■  Zajistit úzkou spolupráci kraje, regionál-
ních subjektů, podnikatelů, samospráv okol-

Program komunální koalice v Bojkovicích na volební období 2002 – 2006

ních obcí i státní správy

Podnikání:
■  V rámci zpracování nového Územního

plánu připravit vhodnou lokalitu jako průmys-
lovou zónu

■  Ve spolupráci s podnikateli vyhledávat
možnosti vzniku nových pracovních příležitostí
pro naše občany

■  Snažit se vytvářet veřejně prospěšná
pracovní místa

Děti a mládež:
■  Údržba, popř. rozšíření stávajících dět-

ských hřiš� /1. máje, Nad Zahradami, Bezručo-
va, Krhov, Bzová/

■  Podpora mimoškolních aktivit školských
zařízení a dobrovolných organizací formou
grantu a bezplatného pronájmu KD

■  Zajistit podmínky pro volnočasové akti-
vity dětí a žáků v DDM, školských zařízeních a
ostatních dobrovolných organizacích, obnovo-
vání sportovních zařízení, zajištění kluboven

■  Zajistit spolupráci s organizacemi zamě-
řenými na protidrogovou prevenci

Školství:
■  Spolupracovat na zajištění kvalitního pro-

vozu školských zařízení
■  Restrukturalizace předškolních zařízení,

jejich optimalizace
■  Částečná etapová rekonstrukce budovy

základní školy T G M na Štefánikově ulici a
objektu č. 172 – 3 – pošty

■  Podílet se na zlepšování podmínek pro
výuku jak z hlediska pedagogického, tak i tech-
nického vybavení

Sport:
■  Povýšit granty pro sportovní a ostatní

zájmová sdružení až do výše cca 1 % z rozpočtu
města

■  Etapové budování školního hřiště nad
sportovní halou

■  Po etapách rekonstruovat koupaliště
■  Usilovat o etapovou rekonstrukci víceú-

čelové plochy na stadionu TJ
■  Podpora TJ při oslavách 100. výročí za-

ložení

Kultura:
■  Podpora zájmových sdružení formou

grantové politiky města
■  Zajištění kvalitních kulturních progra-

mů
■  Pokračovat v organizování HHHH
■  Rozšíření muzea, přestěhování depozitá-

ře, inventarizace sbírek, přestěhování knihov-
ny, její lepší zpřístupnění občanům, zajištění
přístupu k informacím prostřednictvím inter-
netu

■  Oprava kulturních památek
■  Postupná , etapová plynofikace KD
■  Vybudování přírodního amfiteátru  / Bun-

žova zahrada /
■  Celoroční využití kulturního domu
Životní prostředí:
■  Zřídit v dosahu občanů “sběrný dvůr” ke

shromaž�ování druhotných surovin
■  Minimalizace nákladů souvisejících

s odvozem druhotných surovin a to zejména
optimalizace kontejnerů na papír a plasty

■  Zvýšenou pozornost věnovat zajištění
zlepšování životního prostředí ve městě a jeho
okolí

■  Zajištění rekultivace skládky mezi Žle-
by, vybudování arboreta

■  Budování nových zelených ploch dle ar-
chitektonických návrhů

Pořádek ve městě a bezpečnost občanů:
■  Zkvalitnění činnosti MP v součinnosti

s policií ČR, osadními výbory, dbát na preven-
ci

■  Kontrola pořadatelské služby a průběhu
konání různých společenských akcí a situace
po jejich skončení MP

■  Zřízení informačního výstražného systé-
mu s kamerami

■  Uzavírání veřejnosprávních smluv
s okolními obcemi, které nejsou schopny svý-
mi orgány vykonávat tento druh státní správy
na svém území

■  Důkladné zajištění PO dovybavením
technikou a zvýšit akceschopnost požárních
jednotek – Bojkovice, Bzová

■  Podporovat vznik integrovaného záchran-
ného systému – vlastní IVVS

■  Zajištění dostatečného množství odpad-
kových košů ve městě

■  Kvalitní zajiš�ování veřejně prospěšných
prací – čistota města, zimní údržba, veřejná
zeleň

■  Budování odpočinkových zón, zajištění
jejich provozu

Státní správa a samospráva:
■  Dořešení nevyužitých nemovitostí ve

vlastnictví města
■  Úpravou volných prostor v budově MěÚ

zlepšit přístup občanů k jednání na jednotli-
vých odborech

■  Zajistit fungování poradního výboru
Rady města, který by byl složen z vedoucích
pracovníků významných organizací a institu-
cí,které mají sídlo v našem městě

■  Formou diskuse a internetových stránek
zapojení občanů do dění ve městě

■  Využívání moderní informační technolo-
gie v činnosti MěÚ

Sociální politika:
■  Budování bezbariérových přístupů , roz-

jezdových bytů pro mladé spoluobčany
■  Zajištění kvalitních služeb v DPS a Pen-

zionu
■  Podporovat mladé rodiny formou daru

při narození dítěte

Zdravotnictví:
■  Udržení dostupnosti zdravotní péče

v regionu
■  Rozšíření zdravot.služeb dle možností

/oční optika aj./
■  Snažit se o rozšíření pracovní doby

v lékárnách / soboty, dle ord. doby lékařů/
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     V roce 2004 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška
města Bojkovice č. 2/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
města Bojkovice č.5/2002 o  místním poplatku za provoz systému shro-
maž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se bude platit na osobu
trvale přihlášenou na území města Bojkovice.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby
a) studující a pracující v cizině na základě předložení studijního

průkazu nebo pracovního povolení;
b) s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny po předlo-

žení dokladu o trvalém pobytu v cizině;
c) které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 80 let;
d) děti narozené v příslušném kalendářním roce.

Svoz komunálního odpadu v Bojkovicích
Poplatník podle Obecně závazné vyhlášky města Bojkovice č.2/

2003 je povinen platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu
osobu, tj. 380,- Kč.

Poplatek mohou občané platit v pokladně MěÚ Bojkovice od 5. 1.
2004 do 31. 5. 2004. Za domácnost může být poplatek odváděn spo-
lečným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správ-
cem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí.

V poplatku za svoz odpadu jsou zahrnuty i náklady na vývoz nebez-
pečného odpadu, který se provádí v Bojkovicích a částech dvakrát za
rok, vždycky na jaře a na podzim.  Proto je v zájmu občanů, aby tohoto
svozu nebezpečných odpadů využívali. Pro přehled uvádím množství
nebezpečného odpadu svezeného v uplynulých dvou letech ve městě a
částech .

Odpově� na článek “PŘEČTĚTE SI”
Vážení spoluobčané,
v listopadovém (minulém ) čísle Našeho

Bojkovska vyšel článek na straně osm, který je
opětovně  založen na domněnkách. Tentokrát
je vedení města z období 1998-2002 viněno,
že právní cestou nevymohlo od obce Pitína
dlužnou částku ve výši 151 396, 50 Kč. Myslí-
me si, že celý případ byl jasně vysvětlen samot-
ným panem starostou Pitína Martinem Zálešá-
kem na mimořádném zastupitelstvu dne 20.
srpna 2003. Na základě jeho argumentace byl
článek, který byl nazván případ “ KAUZA PI-
TÍN”, ze zářijového čísla zpravodaje vypuštěn.
Označil tento článek jako nepravdivý a zavá-
dějící.

Jaká je tedy skutečnost?
1. Je pravdou, že mezi starosty obce Pi-

tín a městem Bojkovice nebyla uzavřena
v letech 1995-1998 smlouva na úhradu nein-
vestičních nákladů, nebo� se tito nedohodli na
ceně. Starosta obce Pitín dohodu nepodepsal
s tím, že obec vyšla městu  vstříc a z důvodu
špatného stavu školských zařízení v našem
městě bylo dětem z Bojkovic umožněno na-
vštěvovat školu v Pitíně ještě v roce 1995. Tedy
celkově třináct let.  A rovněž Pitín od Bojko-

vic žádné vyrovnání po celou dobu nepožado-
val, a to ani v době, kdy již to bylo dáno záko-
nem.

2. Zákon stanoví, že pokud se dohoda
nepodepíše, tak má být soudní jednání a toto
Pitín ani Bojkovice v té době neudělali. Proto
je částka soudní cestou nevymahatelná.

3. Po roce 1998 se nové vedení obou obcí
v této věci sešlo a dohodlo se na následujícím
řešení:

a) Je zapotřebí za pohledávkami, které
jsou nevymahatelné, udělat čáru a  obec  Pitín
v novém volebním  období 1998 –2002 se za-
vázala plnit vůči Bojkovicím veškeré závazky,
které jsou zákonem dané.

b) Obec Pitín uhradí za období 1995 –
1998  finanční částku, kterou jí rozpočet po-
stupně dovolí.

4. Ani statutární zástupce Bojkovic ne-
mohl vydobýt částku soudně nevymahatelnou
a ani statutární zástupce Pitína nemohl pode-
psat splátkový kalendář na 10 let, pokud mu to
zastupitelstvo obce neodsouhlasí.

K dalšímu konstatování, že s penězi ve výši
5,5 mil. Kč jsme si bez problémů poradit umě-

li, lze jen uvést, že kromě splácení úvěru v roce
1999 ve výši 1,680 mil. Kč bylo nutno zaplatit
kanalizační sběrač a čističku odpadních vod
dodavatelské firmě Pozemní Stavby  Zlín a. s.
ve výši 7,143 mil. Kč.

Z výše uvedených dvou povinných plateb
přecházejících z roku 1998 ( cca  8,8 mil. Kč)
je na první pohled patrno, že  to těžké rozhod-
nutí opravdu nebylo kam zůstatek účtu města
z 31. 12. 1998 ve výši 5,489 mil. Kč použít.

   Na závěr se musíme ztotožnit se slovy
pana starosty Pitína, který ve svém vystoupení
na mimořádném zastupitelstvu mimo jiného
řekl: „ My nejsme proti tomu, aby jste psali
články o Pitínu, ale pište je pravdivě. A když
to bude pravdivé, nám to vůbec nebude vadit,
že tam budete očerňovat Pitín.  Je to Vaše
svědomí!”

Podepsáni : František Slavíček, Mgr. Ivana
Šobáňová, Bc. Marie Miklasová, vedení města
ve volebním období 1998 – 2002.

“GRANT” MĚSTA
BOJKOVICE

Město Bojkovice vyhlašuje výběrové řízení na udě-
lení “GRANTU” - účelového poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města Bojkovice na částečné
pokrytí programů a projektů řešících obecně prospěš-
nou činnost, která má vztah k městu Bojkovice /mi-
moškolní aktivity dětí a mládeže, projekty na oživení
kulturního života ve městě, podpora sportovní a tělo-
výchovné činnosti, podpora programu ekologické vý-
chovy a ochrany životního prostředí/.

Grant se poskytuje na základě výsledků veřejného
výběrového řízení.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout u mís-
tostarostky města Květoslavy Ogrodníkové do 10. led-
na 2004.

Termín odevzdání projektů - 28. únor 2004.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, žádáme

všechny vedoucí dobrovolných organizací, aby předlo-
žili vyúčtování přidělených grantů na činnost v roce
2003.

Upozorňujeme majitele psů, že od 1. 1. 2004 se
mění sazba poplatku za psa, kterou bude schvalovat
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 12.
2003. O výši nové sazby budete informování na úřed-
ní desce, místním rozhlasem a v dalším čísle tohoto
časopisu.

Další změnou je, že poplatku podléhají psi starší
3 měsíců.

Poplatek za psa platí držitel psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 15. února pří-

slušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková
povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splat-
ný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková
povinnost vznikla.         FO

Majitelé psů – POZOR

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Pátek 19. 12. 2003 v 17.00 hodin u OD TIS

Účinkují děti z mateřských škol, pěvecký sbor Tulipán a Notabene.


