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VII. reprezentační ples města
Kulturní dům Bojkovice, sobota 14. února 2004.

K tanci i poslechu hrála dechová hudba „Straňan-

ka“, KASANOVA, Skaláci a cimbálová muzika

Jaroslava Pavlíka. Předtančení Taneční klub For-

tuna Zlín.
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Zamyšlení nad prvním rokem ve své funkci
Navazujíc na svůj článek  z lednového

zpravodaje Naše Bojkovsko mohu obecně
říci, že ve mně převažuje dobrý pocit z dosa-
žených výsledků i korektních způsobů jedná-
ní jedenadvacetičlenného zastupitelstva měs-
ta. A mám-li se zastavit u hodnocení jeho
práce či práce úředníků, uvádím následují-
cí.

Mnohá jednání se vyznačují ochotou vy-
slechnout i odlišné názory kolegů napříč ce-
lým politickým spektrem. Bývají plodná, věc-
ná a je evidentní, že většina členů ZM  se na
to které zasedání připravuje a má o projed-
návaných záležitostech přehled a tzv. nevaří

z vody. Jsou ale i výjimky. Problémy se většinou, až na některé, nepoliti-
zují a členové se snaží jednotně přispět ke zlepšení chodu i rozvoje města
a okolních obcí.

Těší mne i všeobecné úsilí o odborné posuzování závažných problé-
mů.Ne vždy se dostaví kýžený výsledek. Jsou však mezi námi i takoví,
kteří nepřináší nové prvky do plánování a rozvoje města, kultury i jiných
oblastí našeho života, chovají se konzumně s potřebností pro hlasování.

Tento postoj se však netýká jen nás, zastupitelů, ale přetrvává i u naší
veřejnosti, která "ze zásady" nenavštěvuje veřejná zasedání ZM, podceňuje
svou možnost vstoupit např. do přípravy nově utvářeného územního plá-
nování či tvorby jiných, podobně významných dokumentů pro další rozvoj
města. A právě nově vznikající projekty posléze část veřejnosti kritizuje.

Shrnu-li, moderní politika by měla být postavena na vstřícnosti, úzké
spolupráci a kompromisu. Věřím, že rozumný kompromis je jedinou při-
jatelnou cestou . Tak by tomu ovšem nemělo být v zásadních hodnoto-
vých otázkách. Problém jejich prosazení je pak otázkou času a schop-

ností, trpělivosti při vzájemném vyjednávání. Je nutno si uvědomit, že
neexistuje absolutní pravda nikoho z nás, ale ta je asi vždy někde upro-
střed.

I přes různá nedorozumění pozitivně hodnotím odhodlání  všech po-
litických stran a uskupení v ZM, tzn. i členů KSČM, společně řešit letité
problémy ve správě a rozvoji města.

Mou prioritou v řízení města je dosáhnout zvýšeného pracovního na-
sazení pracovníků MěÚ, přiblížit se více  spoluobčanům v jejich opráv-
něných požadavcích, odstranit tak zbytečné průtahy a striktně dodržovat
zákonné lhůty. Zde musím říci, že všichni úředníci jsou odborně zdatní,
ve svém  oboru trvale školeni, ale není tomu tak i s výkonností. Většina z
nich je velmi aktivní, vstřícná a obětavá.  Ve své profesi odvádějí kus
dobré práce. U mnohých se za uplynulý rok  zvýšila výkonnost. Avšak u
zbytku, tj. u jedinců i přes učiněná opatření, to není zřejmé. Nemohou
překročit svůj práh a to nutně povede, dříve či později, k personálním
změnám. Musím však také říci, že v dané době se na úředníky stále více
nakládá, požaduje se vyšší odbornost a se vstupem do EU to bude ještě
náročnější.

Abychom  pružněji plnili  úkoly při rozvoji města, jeho propagaci
atd., je nutno podotknout, že městu dodnes schází  zkušený investor,  zří-
zení informačního centra, kunsthistorik pro oblast muzejnictví a ošetřo-
vání téměř 50-tisícového depozitáře a jiné.

Závěrem bych chtěl ještě uvést, že na základě výsledků voleb z listo-
padu roku 2002 přijalo nové zastupitelstvo města plnou odpovědnost za
dobré hospodaření a rozvoj města i jeho místních částí.  Všechny politic-
ké strany i uskupení se shodly na společném "Programovém prohlášení",
uvedeném v lednovém čísle Naše Bojkovsko. Toto vychází z volebních
programů všech  stran zastoupených v ZM a  reálných možností města.

  Mgr. Josef Langr, starosta města

Z jednání městského zastupitelstva
dne 18. prosince 2003

Zastupitelstvo města Bojkovice v souladu s
ustanovením § 84 zákona č. 128/200 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) na svém jednání mimo jiné
projednalo a
● schválilo činnost rady města od posledního

řádného zasedání ZM
● schválilo rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu

města Bojkovice na rok 2003 dle předlože-
ného návrhu

● schválilo rozpočet města Bojkovic na rok
2004 dle předloženého návrhu

● schválilo vyhlášení veřejné zakázky dle § 49
z. č. 199/1994 Sb. na poskytnutí úvěru v roz-
sahu  10 000 000,- Kč s dobou splatnosti 10
let za účelem dofinancování výstavby bytů pro
příjmově vymezené osoby a budování infra-
struktury ve města

● schválilo prodej pozemku p. č. 2976/31 včet-
ně trvalého porostu (les) v k. ú. Bojkovice
Zevetě a. s., Tovární 532, Bojkovice, IČ
25691465, za cenu 96 494,- Kč (26 737,- Kč
cena pozemku + 69 757,- Kč = 40 % ceny
trvalého porostu (les) - tržní cena)

● schválilo prodej části pozemku p. č. 500/3 v
k. p. Bojkovice, na kterém se nachází septik,
Ing. Milanu Drgáčovi, bytem Bezručova čtv�
čp. 780, 687 71  Bojkovice, za dohodnutou
cenu 70,- Kč/m2. Přesná výměra bude stano-
vena geometrickým plánem na  oddělení po-
zemku. Kupující uhradí veškeré náklady spo-
jené s převodem nemovitosti včetně daně z
převodu nemovitosti.

● schválilo zveřejnit po dobu 15-ti dní na úřed-
ní desce MěÚ  záměr města  na prodej části

pozemku p. č. 288/2, který se nachází za po-
zemkem p. č. 288/3 v k. ú. Přečkovice, man-
želům Radimu a Janě Říhovým, bytem Boj-
kovice, část Přečkovice  čp. 98, za kupní cenu
dle znaleckého posudku. Kupující  uhradí
veškeré náklady  spojené s prodejem části
nemovitosti včetně daně z převodu nemovi-
tosti.

● schválilo zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřed-
ní desce MěÚ  záměr  města na prodej domu
čp. 163 na pozemku p. č. 184 st. pl. včetně
příslušenství a  pozemku p. č.   184 st. pl. o
výměře 523 m2 a pozemku p. č. 169, zahrada,
o výměře 243 m2,  vše v k.ú. Bojkovice, paní
Stanislavě Ružákové, bytem Bojkovice, Ná-
břeží Svobody 163, za dohodnutou cenu ve
výši 236 887,- Kč. Při platbě v hotovosti při
podpisu kupní smlouvy bude poskytnuta sle-
va ve výši 10 % z kupní ceny.

● schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů Mateřské školy Bojkovice, Šte-
fánikova 830 - příspěvkové organizace, Ma-
teřské školy Bojkovice, Čtvr� 1. máje 828 -
příspěvkové organizace  a školní družiny při
Základní škole T. G. M. Bojkovice, Štefáni-
kova 460 - příspěvkové organizace

● schválilo obecně závaznou vyhlášku města
Bojkovice č. 4/2003 o místních poplatcích

● schválilo plán práce zastupitelstva města na
rok 2004

● schválilo zakoupení služebního vozu Škoda
Octavia Elegance 1,6 MPI 75 kW. Finanční
prostředky budou čerpány z paragrafu 6171
- činnost místní správy.

● schválilo zadání nového územního plánu
města Bojkovice

● neschválilo žádost manželů Kuchařových,
bytem Husova čp. 549, Bojkovice, na odkou-
pení pozemku p. č. 3706/1 v k. ú. Bojkovice
o výměře 2,78m2

● zvolilo JUDr. Josefa Mácu, bytem Přečko-
vice čp. 46, za člena Osadního výboru Pře-
čkovice

● vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního
výboru Přečkovice ze dne  24. 10. 2003

● vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního
výboru Bzová ze dne 4. 11. 2003

● vzalo na vědomí zápis ze schůze kontrolního
výboru ze dne 19. 11. 2003

● vzalo na vědomí zápis ze schůze finančního
výboru ze dne 19. 11. 2003

Z jednání mimořádného zasedání
městského zastupitelstva dne 4. úno-
ra 2004

Zastupitelstvo města Bojkovice na svém jed-
nání mimo jiné projednalo a
● schválilo činnost rady města od posledního

zasedání ZM
● schválilo prodej části pozemku p.č. 288/2,

přesná výměra bude stanovena GP, který se
nachází za pozemkem p.č. 288/3 v k.ú. Pře-
čkovice,  manželům Radimu a Janě Říhovým,
bytem Bojkovice, část Přečkovice čp. 98, za
kupní cenu dle znaleckého posudku. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady spojené s prode-
jem nemovitosti včetně daně z převodu ne-
movitosti.

●  schválilo prodej domu čp. 163 na pozemku
p.č. 184 st. pl. včetně příslušenství a pozem-
ku p.č. 184 st. pl.  o výměře 523 m2 a pozem-
ku p.č. 169, zahrada,  o výměře 243 m2,   vše
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v k.ú. Bojkovice, paní Stanislavě Ružákové,
bytem Bojkovice, Nábřeží Svobody 163, za
dohodnutou cenu ve výši 236.887,- Kč. Při
platbě v hotovosti při podpisu kupní smlou-
vy bude poskytnuta sleva ve výši 10% z kup-
ní ceny.

● schválilo odkoupení  části pozemku p.č. 3831/
3 o výměře 111 m2, p.č. 3831/2  o výměře
154m2 od Pavla Kozáčka,  bytem Štefániko-
va čp. 428, 687 71  Bojkovice, části pozemku
p.č. 3875/1 o výměře 39 m2  od p.  Jana Ond-
ruška, bytem Hradiš�ská 116, 687 06  Vele-
hrad, a  p.  Dany Ondruškové, bytem Štefá-
nikova čp. 436, 687 71  Bojkovice, části po-
zemku p.č. 3867 o výměře 174 m2  od manž.
Lubomíra  a Jarmily Jančářových, bytem Šte-
fánikova čp. 427, 687 71  Bojkovice, části po-
zemku p.č. 3870 PK o výměře 152 m2  od p.
Pavla Michalčíka, bytem Záhorovice čp. 69 -
1 , a od Mgr. Jaroslavy Moricové, bytem Kol-
lárova 34, čp. 768,  767 01  Kroměříž - l/2,
vše v k.ú. Bojkovice, lokalita "Mezi Žleby", v
souladu s GP č. 955-43/2003 ze dne 3.9.2003,
za dohodnutou cenu 150,- Kč za m2

● schválilo přijetí daru a to: části pozemku p.č.
3846/3 o výměře 132 m2 od p. Ing. Petra Po-
lanského, bytem Záhorovice čp. 325, části
pozemku p.č. 3857/3 o výměře 154 m2 od
manž. Vratislava a Dagmar Špalkových, by-
tem Záhorovice čp. 262, části pozemku p.č.
3831/5 o výměře 95 m2  od p. Mgr. Leony
Turčínkové, bytem Bojkovice čp. 920, vše v
k.ú. Bojkovice v lokalitě "Mezi Žleby", v sou-
ladu s GP  č. 955-43/2003 ze dne 3.9.2003

● schválilo odkoupení pozemků p.č. 3698/3,
orná půda, o výměře 671 m2 , p.č. 3699/1, lesní
pozemek,  o výměře 132 m2, p.č. 3699/2, ost.
plocha, o výměře 124 m2, pozemek p.č. 3700/2
lesní pozemek o výměře 978 m2 dle GP č.
976-46/2003 ze dne 12.9.2003, vše  v k.ú.

Jedná se o:
SO 02 - odstavný pruh
SO 03 - chodníky

SO 04 - přeložka vodovodu
SO 06 - přeložka plynu

● revokuje usnesení č. 119/7/2003 ze dne
20.8.2003 na odkoupení pozemků v k.ú. Boj-
kovice p.č. 3699/1, lesní pozemek, o výměře
132 m2, p.č. 3699/2, ost. pl., o výměře 124 m2,
části pozemku p.č. 3700, lesní poz., o výměře
2297 m2 (jedná se přibližně o 2/3 pozemku -
přesná výměra bude stanovena geometric-
kým oddělením pozemku) za cenu dle zna-
leckého posudku a vykoupení pozemku p.č.
3698/3, orná půda, o výměře 671 m2 za cenu
39,- Kč/m2 od Mgr. Heleny Horákové, bytem
Dolní Rožínka čp. 65

● revokuje usnesení č. 263 ze dne 2.3.1993 na
odprodej části pozemku p.č. 808 o výměře
189 m2 a p.č. 5344 o výměře 85 m2 v k.ú. Boj-
kovice paní Janě Bulejkové, bytem Drahy čp.
729, Bojkovice, za cenu dle vyhl. č. 393/91 Sb.,
ve znění vyhl. 611/92 Sb.

● bere na vědomí zápis z 8. schůze kontrolního
výboru ze dne 10.12.2003

● jmenuje komisi k dořešení nového územní-
ho plánu v lokalitě firmy SKD a jejího zájmo-
vého území nutného k jejich rozšíření, ve slo-
žení: František Michalec, Mgr. Radislav Staš,
Ing. Vladislav Pavlacký, František Slavíček,
Milan Mizera. Zpráva bude předložena radě
města a následně zastupitelstvu města.

● jmenuje komisi nápomocnou řešení nevyjas-
něných výkupů pozemků pro rekultivaci stá-
vající skládky odpadů v Bojkovicích ve slože-
ní: Dana Roubalíková, Marie Zemánková,
Květoslava Ogrodníková. Termín: 18.2.2004.

Příští řádné zasedání zastupitelstva
města bude 18. března 2004

Bojkovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši
117.174,- Kč, od p. Mgr. Heleny Horákové,
bytem Dolní Rožínka čp. 65

● schválilo vykoupení částí pozemků potřeb-
ných pro rekultivaci skládky "Mezi Žleby" v
k.ú Bojkovice, p.č. 3663 od p. Růženy Lahu-
tové, bytem Bojkovice 226 - 1/2, od p. Davi-
da Lahuty, bytem Bojkovice 226 - 1/4, od p.
Lu�ka Lahuty, bytem Bojkovice 226 - 1/4,
p.č. 3669/2, p.č. 3670/2 od p. Miroslava Dusz-
ka, bytem Bojkovice 627,  p.č. 3662/2 od p.
Františka Doliny, bytem Bojkovice 102, p.č.
3675/1 od manž.Jaroslava a Emílie Lahuto-
vých, bytem Bojkovice 763, p.č. 3676/3 od
manž.Ing.Karla a Dany Roubalíkových, by-
tem Bojkovice 635, p.č. 3681/3 od p.Oldřicha
Drgy, bytem Bojkovice čp. 463, p.č. 3682/3
od p. Marie Petrové, bytem Bojkovice 677-
1/2, od p.Mgr. Jitky Slavíčkové, bytem Boj-
kovice 638-1/2, p.č. 3689/3 od p. Anny Mi-
chalčíkové, bytem Bojkovice 747, p.č. 3690/3
od manž. Jana a Jaroslavy Slavíčkových, by-
tem Bojkovice čp. 813, p.č. 3697/3 od manž.
Anny a Štěpána Gabrhelových, bytem Boj-
kovice 782, a p.č. 5375/2, p.č. 5375/4 od Ře-
ditelství silnic Zlínského kraje.  Přesná vý-
měra bude stanovena geometrickým plánem
na oddělení pozemků.

● schválilo záměr plynofikace Kulturního domu
v Bojkovicích variantou a) b) c) dle     schvá-
lené PD ve finančním objemu 1.364.857,- Kč,
s plynofikací kavárny ve 2 NP a klubovny v 1.
NP dle předloženého projektu

● schválilo programové prohlášení Zastupitel-
stva města Bojkovice na volební období 2002
- 2006

● schválilo financování a realizaci objektů při
opravě Silnice II/495 Bojkovice, průtah v ulici
Palackého a Pitínská

Rada města na svých zasedáních
mimo jiné projednala a
● schválila provedení stavebních úprav v dře-

věné chatě v lokalitě Hradská Niva  k zabez-
pečení vytápění chaty stávajícím uživatelem
- hudební skupinou WAWES. Provedení pra-
cí bude konzultováno s pracovníky MěÚ
Bojkovice. Po provedení prací bude předlo-
žena revizní správa o odvodu spalin.

● schválila výroční zprávu za rok 2003 o čin-
nosti města Bojkovice v oblasti poskytování
informací v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím

● schválila vyhlášení konkurzu na obsazení
funkce ředitele/ky Mateřské školy Bojkovi-
ce, Štefánikova 830, okres Uherské Hradiš-
tě, s těmito požadavky: občanská a morální
bezúhonnost,  vzdělání a pedagogická praxe
v souladu s vyhláškou MŠMT, č. 139/1997 Sb.,
(nejméně 2 roky), znalost  problematiky ří-
zení ve školství a školských předpisů,
dobrý zdravotní stav

● schválila prodloužení platnosti dohody o
uskladnění nábytku v budově čp. 73 (bývalá
MŠ) v Přečkovicích uzavřené mezi městem
Bojkovice a TOKO AGRO, s.r.o., Praha, IČ
26118076, dne  15.1.2003 do 30.6.2004

● schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 500,- Kč pro pořádání dětského karne-

valu v Přečkovicích dne 22.2.2004 (paní Ma-
rie Kučeříková)

● schválila poskytnutí ceny do tomboly pro po-
řadatele 2. ročníku "Koštu slivovice" v Boj-
kovicích dne 7.2.2004 v ceně 250,- Kč (Pále-
nice Bojkovice)

● schválila zveřejnění záměru města po dobu
15-ti dní na úřední desce MěÚ na pronájem
nemovitostí:  budova čp. 830 - Štefánikova
ulice, Bojkovice, blok "2", na pozemku p.č.
1512, stav. plocha, o výměře 456 m2,  a část
pozemku p.č. 3939/11, zahrada, v okolí blo-
ku "2", vše k.ú. Bojkovice, Dětskému domo-
vu Bojkovice, IČO 60371803, za účelem uby-
tování dětí dětského domova včetně stravo-
vání

● schválila bezúplatný převod počítače TESCO
386, invent. č. 0500018, obrazovky
DAEWOO CRYSTAL 14 S, invent. č.
0500020, tiskárny EPSON LX 100, invent. č.
0500008, z majetku města Bojkovice Morav-
skému rybářskému svazu Bojkovice pro je-
jich potřebu

● schválila zveřejnění záměru města po dobu
15-ti dní na úřední desce MěÚ na pronájem
nebytových prostorů v domě čp. 952  (budo-
va MěÚ) v k.ú. Bojkovice o celkové výměře
56,5 m2 Úřadu práce v Uherském Hradišti
za  účelem provozu kontaktního  místa státní
sociální podpory

● pověřila funkcí tajemníka komise pro kon-
kurz na ředitele/ku Mateřské školy, Štefáni-
kova 830, Bojkovice, Ing. Josefa Mlčka, by-
tem Bojkovice, Bezručova čtvr� 770

● doporučuje ZM ke schválení Programové
prohlášení Zastupitelstva města Bojkovice na
volební období 2002 - 2006

● doporučuje ZM ke schválení revokaci usne-
sení č. 263 ze dne 2.3.1993 na odprodej části
pozemku p.č. 808 o výměře 189 m2 a p.č. 5344
o výměře 85 m2 v k.ú. Bojkovice paní Janě
Bulejkové, bytem Drahy čp. 729, Bojkovice,
za cenu dle vyhl. č. 393/91 Sb., ve znění vyhl.
611/92 Sb.

● doporučuje ZM ke schválení revokaci usne-
sení č. 119/7/2003 ze dne 20.8.2003 na odkou-
pení pozemků v k.ú. Bojkovice p.č. 3699/1, les-
ní pozemek, o výměře 132 m2  , p.č. 3699/2
ost. pl. o výměře 124 m2 , části pozemku p.č.
3700, lesní poz., o výměře 2297 m2 (jedná se
přibližně o 2/3 pozemku - přesná výměra
bude stanovena geometrickým oddělením
pozemku) za cenu dle znaleckého posudku a
vykoupení pozemku p.č. 3698/3, orná půda,
o výměře 671 m2 za cenu 39,- Kč/m2 od Mgr.
Heleny Horákové, bytem Dolní Rožínka čp.
65

● doporučuje ZM ke schválení  odkoupení po-
zemků p.č. 3698/3, orná půda, o výměře 671
m2 , p.č. 3699/1, lesní pozemek,  o výměře
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132 m2, p.č. 3699/2, ost. plocha, o výměře 124
m2, pozemek p.č. 3700/2, lesní pozemek, o vý-
měře 978 m2 dle GP č. 976-46/2003 ze dne
12.9.2003, vše  v k.ú. Bojkovice, za dohodnu-
tou kupní cenu ve výši 117.174,- Kč od p. Mgr.
Heleny Horákové, bytem Dolní Rožínka
čp. 65

● doporučuje ZM ke schválení vykoupení částí
pozemků potřebných pro rekultivaci skládky
"Mezi žleby" v k.ú Bojkovice, p.č. 3663, od p.
Růženy Lahutové, bytem Bojkovice 226 - 1/2,
od p. Davida Lahuty, bytem Bojkovice 226 -
1/4, od p. Lu�ka Lahuty, bytem Bojkovice
226 - 1/4, p.č. 3669/2, p.č. 3670/2 od p. Miro-
slava Duszka, bytem Bojkovice 627,  p.č.
3662/2 od p. Františka Doliny, bytem Bojko-
vice 102, p.č. 3675/1 od manž.Jaroslava a
Emílie Lahutových, bytem Bojkovice 763, p.č.
3676/3 od manž.Ing.Karla a Dany Roubalí-
kových, bytem Bojkovice 635, p.č. 3681/3 od
p.Oldřicha Drgy, bytem Bojkovice čp. 463,
p.č. 3682/3 od p. Marie Petrové, bytem Boj-
kovice 677-1/2, od p.Mgr. Jitky Slavíčkové,
bytem Bojkovice 623-1/2, p.č. 3689/3 od p.
Anny Michalčíkové, bytem Bojkovice 747,
p.č. 3690/3 od manž. Jana a Jaroslavy Slavíč-
kových, bytem Bojkovice čp. 813, p.č. 3697/3
od manž. Anny a Štěpána Gabrhelových, by-
tem Bojkovice 782, a p.č. 5375/2, p.č. 5375/4
od Ředitelství silnic Zlínského kraje.  Přesná
výměra bude stanovena geometrickým plá-
nem na oddělení pozemků.

● doporučuje ZM ke schválení zahájení plyno-
fikace Kulturního domu v Bojkovicích vari-
antou a) b) c) dle schválené PD ve finančním
objemu 1.364.857,- Kč, s plynofikací kavár-
ny ve 2 NP a klubovny v 1 NP dle předložené

nabídky firmy TEZAB spol. s r.o.
● bere na vědomí zprávu o vodním hospodář-

ství na území města Bojkovice
● bere na vědomí zápis z jednání komise do-

pravy ze dne 17.12.2003
● bere na vědomí zápis z místního šetření v KD

Bojkovice dne 16.1.2004
● schvaluje bezúplatný pronájem prostor Kul-

turního domu v Bojkovicích na dny 7. 5 a 8.
5. 2004 Světlovánku Bojkovice

● schvaluje pronájem pozemku parc. č. 383/3
o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, par-
kovací místo č. 9, pro paní Markétu Minaří-
kovou, bytem Nad Zahradami čp. 899, Boj-
kovice, za účelem parkování osobního auto-
mobilu. Vybudování parkovacího místa se
bude řídit podmínkami danými odborem
RMŽP.

● schvaluje pronájem pozemku parc. č. 383/3
o výměře 250 x 480 cm v k.ú. Bojkovice, par-
kovací místo č. 10, pro pana Radka Soju, by-
tem Nad Zahradami čp. 899, Bojkovice, za
účelem parkování os. automobilu. Vybudo-
vání parkovacího místa se bude řídit podmín-
kami danými odborem RMŽP.

● schvaluje zveřejnit po dobu 15-ti dní na úřed-
ní desce městského úřadu záměr města o pro-
nájem pozemku p.č. 2972/28 EN - trv. trav-
natý porost, o výměre 1543 m2 v k.ú. Bojko-
vic, panu Petru Maršálkovi, bytem Potok čp.
606, 687 71  Bojkovice, za účelem zeměděl-
ského využití

● schvaluje přidělit bytovou jednotku v Domě
s pečovatelskou službou, Tovární 1020 v Boj-
kovicích, paní Heleně Ambrůzové, Bojkovi-
ce, Fučíkova čtvr� 600

● schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o

přidělení  bytové jednotky v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020 v Bojkovicích,
paní Vlastimilu Koudelíkovou, Uh. Hradiš-
tě, Jana Žižky 744

● schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o
přidělení  bytové jednotky v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020 v Bojkovicích,
paní Olgu Sukanou, Uh. Brod, Hodinářská
284

● schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů  o
přidělení  bytové jednotky v Domě s pečova-
telskou službou, Tovární 1020 v Bojkovicích,
pana Bohumila Machalíka, Bystřice pod Lo-
peníkem 236

● schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.000,- Kč Světlovánku Bojkovice na
občerstvení členům souboru při vystoupení
dne 7.5.2004

● schvaluje pronájem prostor Kulturního domu
v Bojkovicích panu Zdeňku Hustákovi, by-
tem Bezručova čtvr�, Bojkovice, na dny : 24.
dubna 2004, 21. května 2004, 13. srpna 2004,
14. srpna 2004,  26. prosince 2004 pro pořá-
dání kulturních akcí za určitých podmínek

● schválila výsledky inventarizace majetku měs-
ta Bojkovice za rok 2003 a vyřazení navrže-
ných předmětů z evidence

● neschválila zařazení do pořadníku žadatelů
o přidělení  bytové jednotky v Domě s pečo-
vatelskou službou, Tovární 1020 v Bojkovi-
cích, paní Janu Šedovou, Šumná čp. 41

● vzala na vědomí zprávu o stavu místních ko-
munikací na území města Bojkovice

● vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské
policie Bojkovice

● vzala na vědomí zápis z jednání komise soci-
ální a zdravotní  ze dne 26.1.2004

Vážení spoluobčané !
Ve čtvrtek 29. ledna jste na vlnách Českého rozhlasu Brno měli možnost od 14 hod. do 17 hod. poslouchat  v přímém

přenosu rozhovor s představiteli a občany našeho města. Rozhovor byl moderátorem veden nenásilnou formou a jeho otázky
byly směrovány k práci na radnici, zajímaly ho otázky školství, kultury, historie a zaniklých řemesel, sběratelské kuriozity, ale
také činnost nově vzniklého mikroregionu. Snahou všech bylo zviditelnit Bojkovice a okolí, seznámit širokou veřejnost s tím,
co je aktuální, ale také co nás čeká do budoucna a co je v našem městě zajímavého a o čem jste možná nikdy ani neslyšeli.
Kdyby bylo více času, dalo by se hovořit mnohem déle, protože určitě je v našem městě spousta zajímavých věcí, ale to, jak
jsme se dohodli, zase až příště.

A proto, vážení spoluobčané, víte-li o něčem, co by mohlo být zajímavé i pro druhé a o čem mnozí z nás neví, přij�te, rádi
si s vámi popovídáme, rozšíříme své vědomosti a znalosti a samozřejmě seznámíme s tím dle možností i ostatní.

Květoslava Ogrodníková, místostarostka

Vážení spoluobčané,
rádi bychom získali názory  nejširší ve-

řejnosti prostřednictvím anketních otá-
zek z jednotlivých oblastí. K tomu jsme
připravili anketu, o jejíž vyplnění si Vás
dovolujeme požádat. Anketní otázky jsou
v tomto případě zaměřeny na oblast byd-
lení a budou doručeny do všech domác-
ností samostatně. Zajímají nás Vaše osob-
ní názory, Vaše zkušenosti i náměty.
Chceme pomocí Vašich názorů a stano-
visek vytvořit spolupráci s občany na roz-
voji města v jednotlivých oblastech. In-
formace získané touto formou využijeme
pro další práci, pro stanovení cílů, opat-

ření včetně jejich naplňování a dosaže-
ní. Anketa je anonymní. Odpovědi na an-
ketní otázky nám můžete zaslat i písem-

nou formou nebo vložit do schránky na
budově městského úřadu u vstupu z ulice
Sušilova.                                   Jiří Sviták

AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa
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  Stavební zákon
NA CO NEPOTŘEBUJETE POVOLENÍ

Hodně dotazů adresovaných na stavební úřad se týká povolování
staveb. Lidé si nejsou jisti, zda zamýšlená úprava či stavba menšího
rozsahu podléhá řízení podle stavebního zákona.

Povolováním staveb se zabývá stavební zákon v oddíle 4 nazva-
ném Povolování staveb, změn staveb  a udržovací práce. Obecně je
zde uvedeno, že změny a udržovací práce lze provádět jen na základě
stavebního povolení (§54), ale další ustanovení toto upřesňují. Hned
další paragraf uvádí, na co stačí pouze ohlášení. Pro úplnost uvádím,
že se jedná o drobné stavby, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled
stavby, nezasahuje se do statiky stavby a nemění se způsob užívání
stavby.

Zmínil bych se o pojmu drobná stavba. Hodně lidí si tento pojem
vysvětluje mylně. Jsou přesvědčeni, že sem patří všechny stavby o plo-
še do 16 m2. Toto je pravda pouze napůl, nebo� další podmínkou je, že
musí plnit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Z toho vyplývá, že
stavba zahradního domku na samostatné zahradě podléhá stavební-
mu řízení, i když je menší než 16 m2, není pevně spojen se zemí a je
dřevěný ( … bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a
dobu trvání, … §55).

To jen tak na okraj. Chtěl bych se zmínit o §56, který uvádí, u
jakých staveb a prací se stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje.
Toto se však týká vesměs firem.

Občanů se více týká § 14 vyhlášky číslo 132/1998 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Zde je řečeno - cituji: Udržovacími pracemi, které nevyžadují ohlá-
šení stavebnímu úřadu, jsou zejména:

a) opravy fasády a vnitřních omítek,obkladů stěn, podlah a dla-
žeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých
střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna,
opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních deš�o-
vých svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a
oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby,

b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby,

c) opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zaříze-
ní a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby,

d) výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van)
a jiného běžného vybavení stavby.

K výše uvedené citaci vyhlášky není nutný další komentář. Dou-
fám, že tímto přispějeme k větší informovanosti a odbourá to i část
administrativy. V případě nejistoty se obra�te s důvěrou na pracovní-
ky stavebního úřadu, poradíme. Lubomír Šišpera

Matrika v roce 2003
Výkon matriční agendy MěÚ Bojkovice zajiš�uje pro město Boj-

kovice a jeho části Krhov, Bzová, Přečkovice a dále pro obce Pitín,
Hostětín, Komňa a Záhorovice. Pro všechny obce a město Bojkovice
jsou vedeny matriční knihy narození, manželství a úmrtí.

V roce 2003 bylo do knihy manželství pro město Bojkovice zapsá-
no 21 sňatků, z toho 7 uzavření manželství bylo církevní formou a 2
uzavření manželství s cizincem. Bylo vydáno 9 osvědčení pro církevní
sňatek. V obci Pitín byla uskutečněna 2 církevní manželství. Celkem
bylo v matričním obvodu uskutečněno 23 sňatků.

V knihách úmrtí je pro město Bojkovice zaznamenáno 18 úmrtí,
pro obec Pitín 4 úmrtí, obec Hostětín 1 úmrtí, obec Záhorovice 3 úmrtí
a obec Komňa 5 úmrtí. Celkem pro matriční obvod 31 úmrtí.

V knihách narození nebyl zaznamenán v roce 2003 žádný zápis
pod číslem řadovým. O každé z výše uvedených matričních událostí je
měsíčně zpracováno a zasláno hlášení Městské statistické správě ČSÚ
v Praze.

Průběžně jsou do matričních knih zaznamenávány jako dodatečné
záznamy rozvody manželství, změny jména a příjmení aj.

Dále bylo sepsáno 5 zápisů pro zvláštní matriku - zda se jedná o
narození, sňatky nebo úmrtí uskutečněné v cizině. Bylo vydáno 32 dru-
hopisů matričních dokladů, z toho 2 na žádost pro cizinu. Vydaná vy-
svědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství byly 2. Vydaná
rozhodnutí o změně příjmení byla 3, bylo přijato 1 prohlášení o užívá-
ní dvou jmen.

Sepsaných žádostí o určení otcovství bylo celkem 10. Ověřeno a
odesláno bylo 282 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V roce 2003 bylo
zaznamenáno 2973 ověření, z toho 1562 podpisů a 1411 ověřených
listin.

Iva Holáňová, matrikářka

Informace z evidence obyvatel,Informace z evidence obyvatel,Informace z evidence obyvatel,Informace z evidence obyvatel,Informace z evidence obyvatel,
vnitřní správa,vnitřní správa,vnitřní správa,vnitřní správa,vnitřní správa,

organizační záležitostiorganizační záležitostiorganizační záležitostiorganizační záležitostiorganizační záležitosti
Pohyb obyvatel v roce 2003 byl následující :

Stav přihlášeno odhlášeno narození úmrtí počet obyvatel
k 31.12.2002 do jiných měst i v rámci města k 31.12.2003

Bojkovice 3 950 92 103 29 32 3 936
Krhov 297 3 12 4 7    285
Bzová          319 11 7 3 2 324
Přečkovice 173 5 5 1 1 173
Celkem 4 739 111 127 37 42 4 718

Počet obyvatel se snížil o 21.

Občany města bylo uzavřeno 29 sňatků - Bojkovice 26, Bzová 1 a
Krhov 2.

V závěru roku se narodila dvojčátka, a to Nicola a Gioele Nenci-
ni, Zuzana a František Bařákovi. Z narozených 37 dětí je 13 děvčátek.
Nejčastěji opakovaná jména jsou Daniel, Tomáš, Erik, Ondřej, u děv-
čátek 2x Sára.

Podatelnou prošlo 5711 spisů, v městském rozhlase bylo vyhláše-
no cca 500 zpráv.

Na městský úřad jsou odevzdávány nálezy. Nejčastějším nálezem
jsou klíče, a� již od bytů nebo motorových vozidel. Z minulého roku
je doposud nevyzvednuto několik svazků klíčů, jízdní kola a soustruž-
nické nože.

Městský úřad vykonával v roce 2003 přenesenou působnost podle
zákona o přestupcích na základě veřejnoprávních smluv uzavřených
mezi Městem Bojkovice a okolními obcemi i pro obce Pitín, Hostě-
tín, Nezdenice, Rudice, Komňa a Žítková, které na tuto činnost při-
spívají městu za každý přestupkový případ paušální částkou 500,- Kč.

Počet přestupků zaevidovaných v registru dosáhl stejného čísla jako
v roce 2002, tj. 125. Přestupky jednotlivých obcí : Bojkovice 104, Pitín
6, Rudice 3, Hostětín 0, Komňa 5, Nezdenice 4, Žítková 3.

Věra Gottfriedová, vedoucí odboru org. a obč. zál.

Plánované stavební akce - komunikace
Město Bojkovice připravuje v současné době projekční práce na

úseku opravy místních komunikací, a to ulice Jiráskova, část ulice
Svatopluka Čecha a naceněny budou také ulice Potok a Podhájí.

Vzhledem k velké finanční náročnosti budou akce realizo-
vány po etapách pouze na základě dotačních projektů, o které
budeme letos rovněž žádat Zlínský kraj.

Projekt včetně zaměření této lokality bude obnášet finanční
prostředky ve výši cca 150.000,- Kč

Dále se počítá s realizací projektu na vybudování chodníku
v ulici Příční, v úseku od domu čp. 374 (Peléškového) po želez-
niční přejezd a projekčně připravujeme parkoviště pro osobní
automobily v ulici Tovární před pekárnou. V letošním roce se
počítá s vysprávkou poškozených chodníkových dlaždic v ulici
Nádražní, výhledově pak s jeho částečnou přeložkou a vysaze-
ním živého plotu tak, aby byli lépe chráněni chodci.

Z důvodů chystané demolice rodinného domu čp. 182
(Dur�ákovo) v ulici Pitínská proběhne přeložka vedení sítě
Nnve výši 108 tis. Kč ještě koncem tohoto zimního období. Při
prováděné demolici bude omezen silniční provoz na polovinu
vozovky a doprava bude řízena. Jiří Sojka, odbor RMŽP
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VII. reprezentační ples města

Kulturní dům

Bojkovice

14. února 2004

 ❉ PLES ❉ PLES ❉ PLES ❉ PLES ❉ PLES ❉ PLES ❉ PLES ❉

V hlavním sále hrála dechová hudba „Straňanka“ ze Strání s kapel-
níkem Petrem Houštěm a skupina KASANOVA / Ing. Pavel Joura, Zde-
něk Vavruša a Iva Viceníková/. Country skupinu Skaláci /vedoucí Jaro-
mír Dočkal/ jste si mohli poslechnout ve výstavním sále  a cimbálová
muzika Jaroslava Pavlíka /vedoucí Ing. Jiří Špirit/ hrála ve vinárně.

Po slavnostním zahájení, které provedl starosta města pan Mgr. Jo-
sef Langr, následovalo předtančení Tanečního klubu FORTUNA ze Zlí-

na. Ples moderovala paní Květa Ogrodníková. Nesmíme zapomenout
na vzácné hosty ani na skvělou večeři, kterou nám zajistil kolektiv z
Penzionu v Bojkovicích. Nechyběla  tombola a dobrá nálada.

Vedení města srdečně děkuje všem sponzorům
za dary do tomboly. MŠ
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Je úterý, 20.ledna 2004, 18. hodin.
V knihovně se začínají scházet ti, kdo

mají zájem dovědět se něco o IRSKU.
Jistě, je to země, o níž všichni víme, kde
leží, že tam občas probíhají různé nepo-
koje, ale co dál? Kdo z nás ví něco více o
jeho historii? Pokud jsme tuto zemi ne-
navštívili, co všechno víme o jejích pří-
rodních krásách?

My, co jsme se této besedy zúčastnili,
můžeme říci: já.

Paní Markéta Klimentová nás totiž
dosti podrobně seznámila  s historií,  sou-
časností i přírodními krásami a památ-
kami této země.

Přidala k tomu vlastní zážitky, poznatky, postřehy a své vyprávění
doplnila krásnými fotografiemi a irskou hudbou.

Jsem přesvědčena, že se tato beseda všem přítomným moc a moc
líbila. Paní Markétě Klimentové proto patří určitě za všechny zúčast-
něné veliké poděkování.

A všichni doufáme, že to nebylo poslední společné setkání v
knihovně s paní Klimentovou na podobné akci. Paní Klimentová, dě-
kujeme.

Další akce, kterou knihovna připravuje, je beseda s regionální spi-
sovatelkou paní Alenou BARTOŠÍKOVOU. Setkáme se s ní při po-
vídání na téma STARÁ ŘEMESLA. Beseda se uskuteční ve čtvrtek
1. dubna 2004 v 16.30 hodin v knihovně.

Podmínkou účasti na této akci NENÍ být čtenářem knihovny, to
znamená, že tato i jiné akce pořádané knihovnou jsou přístupné všem
zájemcům.

Chtěla bych také využít této příležitosti a znovu upozornit na dů-
ležitou změnu,která po přestěhování knihovny na DPS, Tovární 1020
nastala a týká se všech čtenářů a návštěvníků knihovny.

Je to změna půjčovní doby.
Knihovna je otevřena takto:   úterý    9.00 hod. - 18.00 hod.

čtvrtek    9.00 hod. - 16.30 hod.
  pátek    9.00 hod. - 18.00 hod.

Vždy v době od 11.30 hod. do 12.30 hod. je polední přestávka -
zavřeno.
Poplatky za půjčování pro rok 2004 zůstávají nezměněny, a to takto:

dospělí   40,- Kč
děti, studenti, důchodci   20,- Kč

Nový čtenář platí navíc čtenářskou průkazku    10,-Kč /při její ztrá-
tě či poškození pak 20,-Kč/.

V knihovně je možno využít
Internet - zatím se platí 1min/1,-Kč,
kopírování formát A4 - 1 stránka 2,- Kč

Božena Gajdová

Městská knihovna Bojkovice,
budova DPS, Tovární 1020

středa 23. 3. 2004 v 18 hodin

Prezentace nové knihy
Aloise Jaška

"Světlovská knížka"

Městská knihovna Bojkovice

Město Bojkovice vydalo kon-
cem loňského roku knížku Aloise
Jaška Světlovská knížka, kterou k
vydání připravil, stejně jako před-
cházející životopis Aloise Jaška,
PhDr. Zdeněk Fišer, ilustroval La-
dislav Slabák.

Prezentace této knížky je při-
pravena na úterý 23. března 2004
v 18 hodin v Městské knihovně v
Bojkovicích, budova DPS, ulice
Tovární 1020.

Kniha bude v prodeji za 70,-
Kč na této prezentaci a pak v
knihovně, městském úřadě a
v muzeu.                                  MŠ

Vyšla Světlovská knížkaVyšla Světlovská knížkaVyšla Světlovská knížkaVyšla Světlovská knížkaVyšla Světlovská knížka

Pozorní posluchači na besedě v knihovně

Paní Markéta Klimentová poutavě povídala o Irsku

Beseda
s regionální spisovatelkou
paní Alenou Bartošíkovou

Téma STARÁ ŘEMESLA
Čtvrtek 1. dubna 2004 v 16.30 hodin


