Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
- v pátek 5.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 6.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místo konání voleb
Volební okrsek č. 1 - Bartošovice – Základní škola Bartošovice
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bartošovicích
Volební okrsek č. 2 - Hukovice - Kulturní dům Hukovice pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hukovicích
Bližší informace k volbám byly zveřejněny v zářijovém zpravodaji a
jsou uvedeny v pokynech pro voliče, které jste obdrželi společně
s volebními lístky.

Dne 12. září 2018 proběhlo na zámku v Bartošovicích 23. zasedání
zastupitelstva obce Bartošovice, které přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
Vzalo na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
Zprávu starostky k realizaci investičních akcí v roce 2018
Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.8.2018
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bartošovice
k 31.7.2018
Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří konaného
dne 19. června 2018
Závěrečný účet DSO Regionu Poodří
Informace k podpoře projektu „Doplnění systému odděleného sběru
odpadů v obci Bartošovice“ a přiznání dotace ve výši 1 252 080 Kč
z OPŽP
Schválilo:
Ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č.6/2018
Příjmy
222 000
Výdaje
- 4 600
Saldo P a V
226 600
Financování
- 226 600
Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření
Příjmy
46 832 400
Výdaje
42 690 100
Saldo P a V
4 142 300
Splátka úvěru
- 1 750 000

Návrh priorit etap realizace prvků plánu společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav Hukovice
Uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o úvěru č.11105/11/LCD ze dne
11.11.2011
Změnu projektu „Zelená je tráva“ žadatele FK Bartošovice z.s. a
uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bartošovice č.1/2018
Prodej pozemků p.č. 213 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 217 o výměře 265 m2, ostatní plocha, oba v k.ú.
Bartošovice ve výši ½ ceny znaleckého posudku č. 6727/18, včetně
zřízení věcného břemene na kanalizaci ve prospěch obce
Prodej pozemků p.č. 529 o výměře 285 m2, ostatní plocha a p.č.
2841/9 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v ceně
znaleckého posudku č.6727/18
Prodej pozemku p.č. 263/2 o výměře 52 m2, ostatní plocha v k.ú.
Hukovice, odděleného z pozemku p.č. 263 dle GP č.312-72/2018
v ceně znaleckého posudku
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za
účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j. :
KUZL 60663/2018.
Neschválilo:
Odkoupení pozemku p.č. 938, výměra 405 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Bartošovice dle nabídky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v předpokládané ceně
250,- Kč/m2
Pověřilo:
Radu obce přijetím dotace na projekt „Chodníkové těleso Hukovice“
a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace

Hospodaření obce Bartošovice k 31. 8. 2018 skončilo kladným
hospodářským výsledkem ve výši 1 847 216,97 Kč. Celkové příjmy
činily 27 212 149,24 Kč, celkové výdaje 25 364 932,27 Kč.
Rozpočet a čerpání rozpočtu k 31.8.2018
Schválený
rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Převody mezi účty
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Převody mezi účty
Výdaje celkem
Příjmy - výdaje
Financování
Financování celkem

Rozpočtová
opatření č.
1-5

26 570 000,00
-401 700,00
7 542 300,00 1 361 800,00
50 000,00
0,00
1 708 700,00 6 440 100,00
2 600 000,00
739 200,00
38 471 000,00 8 139 400,00
31 401 000,00 4 160 400,00
4 470 000,00
-675 900,00
2 600 000,00
739 200,00
38 471 000,00 4 223 700,00
0,00 3 915 700,00
0,00 -3 915 700,00
0,00 -3 915 700,00

Upravený
rozpočet
26 168 300,00
8 904 100,00
50 000,00
8 148 800,00
3 339 200,00
46 610 400,00
35 561 400,00
3 794 100,00
3 339 200,00
42 694 700,00
3 915 700,00
-3 915 700,00
-3 915 700,00

Plnění k
31.8.2018
16 794 848,03
6 220 830,63
31 618,00
2 113 904,00
2 050 948,58
27 212 149,24
22 772 810,91
541 172,78
2 050 948,58
25 364 932,27
1 847 216,97
-1 847 216,97
-1 847 216,97

% plnění
k uprav.
rozpočtu
64,18%
69,86%
63,24%
25,94%
61,42%
58,38%
64,04%
14,26%
61,42%
59,41%
47,17%
47,17%
47,17%

Příjmy rozpočtu jsou naplněny 58,38 %. Daňové příjmy jsou
v rozpočtu naplánovány ve výši 26 168 300,- Kč a jsou naplněny do
64,18 %, Největším zdrojem příjmu v rozpočtu jsou výnosy z daně
z přidané hodnoty ve výši 11 900 000,- Kč, daně z příjmu
právnických osob ve výši 5 100 000,- Kč a daně z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti ve výši 5 400 000,- Kč. Nedaňové příjmy
jsou naplněny do výše 69,86 % a v rozpočtu jsou naplánovány ve
výši 8 904 100,- Kč. Největším zdrojem nedaňových příjmů jsou
příjmy ze stočného ve výši 2 078 000,- Kč, příjmy z ubytování,
pronájmu nebytových prostor (zámek, lapač) ve výši 1 620 000,- Kč
a příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor ve výši 1 636 600,Kč. Přijaté transfery jsou v rozpočtu naplánovány ve výši 8 148 800,Kč, naplněny jsou však jen do výše 25,94%. Důvodem je
skutečnost, že obec ještě neobdržela dotaci na výstavbu
chodníkového tělesa v Hukovicích. V současné době probíhá
administrace závěrečného vyúčtování projektu. Předpokládaná výše

dotace činí 5 465 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou naplněny do 63,24%
a jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje pozemků. V rozpočtu
naplánována částka ve výši 50 000,- Kč.
Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jednak výdaje na běžný chod
obce, tak i investiční výdaje, případně mimořádné výdaje na opravy
a údržby majetku. Výdaje jsou naplněny do 59,41 %.
V letošním roce jsou v rozpočtu naplánovány tyto investiční akce
akce :
- vybudování nového mostu na horním konci,v rozpočtu 1 mil. Kč,
- oprava mostu na dolním konci, - v rozpočtu 1 mil Kč,
- výstavba chodníkového tělesa za OÚ v hodnotě 76 058,- Kč,
- pořízení autobusových zastávek v ceně do 200 tis. Kč,
- projekt Obnova a rozšíření Zámecké naučné stezky – náklady
ve výši 142 tis. Kč, na tento projekt obec obdržela dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 79 200,- Kč,
- výstavba chodníkového tělesa kolem kostela v Hukovicích,
v rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na akci ve výši
300 tis. Kč,
- projekt Rekonstrukce vodní nádrže v Hukovicích – výdaje
v rozpočtu ve výši 283 800,- Kč, na tuto akci obec obdržela
dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 178 tis. Kč,
- oprava Meinertovy hrobky v hodnotě 955 133,- Kč,
- oprava střechy na zámku v hodnotě 7 996 987,98 Kč,
- výměna obloukových oken na budově zámku v ceně cca 245
tis. Kč, realizace do 30.11.2018. Na tento projekt obec obdržela
dotaci ve výši 100 tis. Kč z Ministerstva kultury
- oprava střechy prodejny potravin a hospůdky v Hukovicích ve
výši 198 657 Kč,
- výstavba opěrné zdi v MK v Bartošovicích, v rozpočtu 500 tis.
Kč, na tento projekt obec obdržela dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 240 000,- Kč,
- oprava vrat a střechy hasičárny v Bartošovicích, v rozpočtu 500
tis.Kč, výměna vrat objednána
- nástavba hasičské zbrojnice v Hukovicích, v rozpočtu 1,5 mil.
Kč, provedena výměna oken a dveří v hodnotě 62 496,- Kč,
výměna vrat objednána

Dne 21.8.2018 bylo provedeno pracovníky KÚMSK dílčí
přezkoumání hospodaření obce k 31.7.2018 pracovníky Krajského
úřadu. Závěrem protokolu je konstatováno, že
- u předloženého vzorku operací a písemností k 31. 7. 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
-

vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok
2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek
povinen přijmout opatření k nápravě.

Ve volebním období 2014 – 2018 se rada obce sešla celkem 82 x,
konalo se 23 zasedání zastupitelstva. Finanční a kontrolní výbor se
scházel pravidelně, čtyřikrát ročně, zpravidla každé čtvrtletí.
V uvedeném období obec získala celkem téměř 34 mil. Kč
finančních prostředků z dotací. V této částce jsou obsaženy kromě
dotací na investiční akce i dotace, které jsou poskytovány v rámci
souhrnného dotačního vztahu, dotace na volby a dotace Úřadu
práce.
Poskytovatel

Projekt

Dotace

KÚ MSK
SFŽP
SFŽP

Hospodaření v lesích
Bartošovice – Kanalizace a ČOV
Dovybavení sběrného dvora v obci
Bartošovice
Ekologické řešení biologicky
rozložitelného odpadu obce
Bartošovice
Nástavba hasičské zbrojnice
v Hukovicích
Oprava balkónu na budově zámku
Rekonstrukce vodní nádrže
v Hukovicích
Výměna obloukových oken
na budově zámku
Výstavba chodníkového tělesa
v Hukovicích

280 011,00
9 115 842,27

SFŽP
KÚ MSK
Min.kultury
Min. zemědělství
Min.kultury
Min. zemědělství

2 435 548,23

1 424 412,00
290 000,00
113 000,00
178 000,00
100 000,00
5 465 000,00

Poskytovatel
SFŽP
KÚ MSK
KÚ MSK

Celkem

Projekt
Doplnění systému odděleného
sběru odpadů
Oprava opěrné zdi u MK
v Bartošovicích
Obnova a rozšíření Zámecké
naučné stezky

Dotace
1 252 080,00
240 000,00
79 200,00
20 973 093,50

Započtena je zde i dotace na projekt, o jejímž přiznání jsme byli
informováni v měsíci září, na pořízení nových kontejnerů na tříděný
odpad ve výši 1 252 080 Kč. Z této dotace budou pořízeny
kontejnery na plast, papír, sklo, kov a tetrapaky o větším objemu.
Co na nové zastupitelstvo ještě v letošním roce čeká?
Jedná se o dokončení investičních akcí:
- výstavba chodníkového tělesa kolem kostela v Hukovicích
- umístění nových autobusových zastávek v Hukovicích
- výměna obloukových oken ve věžičce zámku
- výstavba opěrné zdi u MK v Bartošovicích
- stavební úpravy v hasičských zbrojnicích v obou částech obce,
včetně výměny vrat
Pro informaci uvádíme i stav finančních prostředků k 30.9.2018, se
kterými bude nově zvolené zastupitelstvo hospodařit :
- stavy základního běžného účtu: 20 692 515,14 Kč,
- stav na fondech: 2 473 467, 84 Kč,
- celkové finanční prostředky: 23 165 982,98 Kč.
K 30.9.2018 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 5 858 284,17
Kč. Měsíční splátka úroků činí v současné době cca 9,5 tis. Kč.

V měsíci září proběhla v Hukovicích zdařilá akce určená všem
věkovým kategoriím s názvem „Lov hukovického jesetera“.
Vítězem se stal pan Čestmír Křibík, na druhém místě se umístil Jan
Sattek.

SDH Hukovice a Hospůdka „U Jarušky“ pořádají v Hukovicích
v sobotu 20. října „Lovení pstruhů v Hukovicích“, registrace od
15,00 hodin, vlastní lovení od 16,00 hodin.
Akce je určena především pro děti s rodiči, vítáme však všechny
zájemce. Přijďte se pobavit, občerstvení zajištěno !

Místní organizace Rybářského svazu v Bartošovicích ve spolupráci
se ZŠ vyhlašuje pro žáky Základní školy Bartošovice výtvarnou
soutěž „ Namaluj rybu“ .
Soutěž proběhne ve dvou věkových (1. a 2. stupeň ZŠ) kategoriích.
Práce, které musí být na rubu čitelně podepsány s uvedením třídy
kreslíře, odevzdejte svému učiteli výtvarné výchovy. Poslední
termín pro odevzdání výkresů je 26. říjen 2018.
Tři vítězné práce v každé kategorii budou odměněny hodnotnými
věcnými cenami. Výběr nejlepších prací bude vystaven
v prostorách bartošovického zámku při „Podzimních pooderských rybářských slavnostech“. Tam proběhne i vyhlášení
vítězů a předání cen.
TJ Sokol ve spolupráci s Klubem seniorů Bartošovice zve zástupce
všech věkových kategorií, od dětí po seniory, v sobotu 27. října
2018 od 14,00 hodin na fotbalové
hřiště v Bartošovicích na
Probíhat budou ukázky a soutěže ve
Woodballu, Kubbe, Petangu a šipkách.
Přijďte soutěžit nebo se jen podívat a
podpořit soutěžící !
Občerstvení zajištěno !

V sobotu 3. listopadu se budou v prostorách zámku a zámeckém
parku konat

spojené s výlovem bartošovických rybníků a doprovodným
programem. Více informaci v listopadovém zpravodaji a na
plakátech.

Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici
a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech
výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří.
Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší
pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které
neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít
v rodině, která jim nabídne potřebné podmínky a zázemí pro další
příznivý vývoj.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod
názvem Dejme dětem rodinu, se nyní rozhodl poděkovat pěstounům
za jejich ochotu pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých
biologických rodinách a připravit akci pod názvem ,,Den
pěstounství“.
Den pěstounství se uskuteční dne 13.10. 2018 od 10 do 18 hodin
v Dolní oblasti Vítkovice, z.s.. V rámci této akce budou moci
pěstounské rodiny bezplatně navštívit Svět techniky a spolu
s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu na
vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program.
Součástí akce bude dále komponovaný program složený
z vystoupení dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou
uvedenou akci využít k bližšímu seznámení s celou problematikou.
Bližší informace lze rovněž najít na webových stránkách:
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení SPOD

mob. 605925932 MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,
Tel. 556709032 , www.tranas.wz.cz ,
E-mail : kamenictvi@post.cz
NYNÍ NABÍZÍ

DUŠIČKOVOU SLEVU 20%
na rekonstrukci hrobů
(pomníky, rámy, krycí desky)
Nabízíme slušné a seriózní jednání,
přijedeme za Vámi, vypracujeme Vám
zdarma nezávaznou nabídku.
Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.

Bartošovický zpravodaj č.10/2018 vydal Obecní úřad v Bartošovicích,742 54
Bartošovice čp. 135, dne 1. října 2018, IČ 00297721, tel. 556 758 692.
Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR 10. ledna 2006 MKČR
E 16453. Zpravodaj vychází 1x měsíčně nákladem 600 výtisků.

