Zpravodaj č. 1/2010
Vážení občané
Zimu máme snad už za sebou. I přes dlouhotrvající zimní období se místní komunikace a chodník dařilo
udržovat ve sjízdném stavu. Zimní údržba nás přišla na 62 000,- Kč. Nyní jsme už každým dnem blíž jaru
a příroda se začne probouzet ze zimního spánku. Může nás těšit, že máme před sebou jedno
z nejkrásnějších období roku. Při jarních procházkách už nebude hrozit, že někde uklouzneme. Zahrádky
se brzy dočkají naších nedočkavých rukou ozbrojených motykami, hráběmi a jiným nářadím.

Informace z činnosti OÚ
- příjmy obecního úřadu činily v loňském roce 6 749 475 Kč, z toho např. 2 mil byla dotace
Moravskoslezského kraje na kanalizaci, 258 640 Kč za odpady, 210 000 Kč voda, 127 000 Kč z nájmů +
srub. Výdaje činily 4 328 973 Kč. K hlavním výdajům patřily např. výdaje na odpady 293 724 Kč pitnou
vodu 263 380 Kč, oprava a údržba 358 059 Kč, 250 000 Kč mateřská škola, 187 154 Kč základní
školy,územní plán 273 612 Kč.
- obec požádala v loňském roce o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na územní plán, tj. o 273 612 Kč.
Žádost byla přijata a v únoru jsme celou požadovanou částku obdrželi.
- zastupitelstvo obce bylo na svém 20.zasedání seznámeno se závěrečným účtem oce za rok 2009 a
auditem hospodaření obce, který byl zakončen výrokem bez výhrad
- od 1.4. budeme mít na obci dalšího pracovníka z úřadu práce na veřejně prospěšné práce
- zastupitelstvo obce přispělo i v letošním roce částkou 500 Kč Vlastivědné společnosti na Hlasy muzea,
které jsou k zapůjčení na obecním úřadě

Zpráva o činnosti výborů a komisí
Na 20. zasedání zastupitelstva obce informovaly výbory a komise o své činnosti za rok 2009:
- finanční výbor se sešel 4x , a to vždy pro úpravu rozpočtu a pro návrh rozpočtu a rozpočtový výhled
- kontrolní výbor se sešel 6x, z toho kontroloval 4x pokladnu obecního úřadu a plnění usnesení
zastupitelstva obce, 2x hospodaření mateřské školy
- sociální komise - členky navštívily 14 jubilantů, předaly jim kytičky a dárky, podílela se na komunitním
plánování sociálních služeb ve Frenštátě p. R., podílely se na všech akcích pořádaných obecním úřadem
- komise životního prostředí se scházela dle potřeby, její hlavní náplní je vyjadřování se k žádostem o
kácení dřevin rostoucích mimo les. V roce 2009 bylo podáno 10 žádostí, z toho bylo 9 vyřízeno kladně
- komise kulturní organizovala 9 akcí, z nichž nejnáročnější byla organizace pouti.
V žádné komisi nedošlo k personálním změnám. Za odpovědné plnění jejich práce je jim třeba vyslovit
poděkování.

Kanalizace
Koncem února nám byla uznána projektová dokumentace jako vhodná pro zadávání výběrového řízení.
Státnímu fondu životního prostředí to trvalo deset měsíců, než došel k tomuto závěru. Stále jsme museli
provádět různá doplňování. 12.března byla na Informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněna
naše i lichnovská zakázka. Od 17.3. si mohou zájemci o zakázku objednat zadávací dokumentaci. Lhůta
pro podání nabídky končí 2.4., kdy se budou otevírat i obálky s nabídkami. Do týdne budou nabídky
vyhodnoceny, zda splňují všechna kriteria. Vyhodnocení provede firma S-Invest CZ, se kterou má obec
uzavřenou smlouvu.
Vyhodnocení bude zpracované v tabulkové podobě a předloženo hodnotící komisi.Zhruba do 20 dnů,
pokud nebudou námitky k výběrovému řízení, může být uzavřena smlouva.
Začne se kopat hlavní řad s tím, že na hranici každého pozemku bude zabudovaná připojovací šachta.
Stejně se bude postupovat i v Lichnově, kde se bude stavět navíc čistírna.
Domovní přípojky rodinných domů se budou povolovat na základě Územního souhlasu. Ten musí
obsahovat zákres připojení + vyjádření vlastníku sítí, tzn. plynařů, O2, vodařů. Obecní úřad zvažuje
pomoc občanům při vyřizování dokumentace stejně jako tomu bylo u plynových přípojek. Podle situace
bychom svolali k této problematice společnou schůzi, kde by byly zodpovězeny případné dotazy a
nejasnosti. Připojování domácnosti padá v úvahu v příštím roce.
Odpady
Komise životního prostředí vyzývá všechny občany ještě k důslednějšímu třídění odpadu a to hlavně nyní
z jara při odvozu objemného odpadu, aby do kontejneru na objemný odpad nedávali železo, dřevo,
plastové láhve, barvy, pneumatiky, autobaterie, elektroniku a asfaltové směsi.Hrozí, že nám na skládce
kontejner vůbec nepřijmou.Tento nebezpečný odpad patří do sběrného autobusu.Chyby v třídění se nám
každoročně opakují a komplikují sběr objemného odpadu.

Jarní sběr odpadů proběhne:
Nebezpečný odpad se bude sbírat 23. dubna 2010
u budovy OÚ 16.00 - 16.30
v Pasekách

16.40 - 17.00

Objemný odpad - kontejner bude přistaven
v Pasekách

od 23.4. do 25.4.

u budovy OÚ
Statistika obce za rok 2009
narodili
2
přistěhovalo 18
svatby
1

zemřeli
odhlásilo

4
18

Celkem 566 občanů, z toho 289 mužů a 277 žen
V obci je přihlášeno 118 psů

26.4.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že do konce února byly splatné zálohy na vodu a poplatek za hrobové místo.
Do konce dubna musí být zaplacena alespoň polovina poplatků za odpady.

Knihovna
Knihovna v obci je navštěvována převážně staršími občany, kteří jsou ještě zvyklí číst a nejsou „zasaženi“
moderní technikou. Knihovnicí je p. Alena Melčáková. Knihovna má 36 zapsaných uživatelů, z toho 6
mladších 15 let. Uživatelé navštívili knihovnu 457x, uskutečnili 3742 výpůjček, z toho 457 naučná
literatura dospělí, 1975 krásná literatura dospělí, 92 naučná děti, 288 krásná literatura děti, 930 výpůjčky
periodik. Z periodik odebírá knihovna 100 + 1, Vlastu, Tinu, Květy, Svět motorů a Zahrádkáře.

Oznámení
V měsíci květnu se bude v prostorách obecního úřadu otevírat
Kadeřnictví „JOLIESSE“ pro dámy, pány i jejich ratolesti:
Pracovní doba (prozatím):
Po
St:
Čt:

8.00 - 16.00

Út: 11.00 - 19.00

pochůzky
11.00 - 19.00

Pá: 8.00 - 15.00

So: dle objednávky
Po předchozí domluvě lze vyhovět i mimo pracovní dobu. Veškeré služby budou zahrnovat stříhání,
barvení, melírování, vodovou ondulaci, trvalou, masáže hlavy a prodej produktů.
Na Vaši návštěvu se těší Alena Macháčová.

Očkování psů proběhne 6.května 2010. Od 10.15 do 10.45 hod a od 16.45 do 17.00 hod.
u Obecního úřadu. Od 17.00 do 17.15 hod v Pasekách.

Tříkrálová sbírka
Rádi bychom poděkovali z celého srdce všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
V Bordovicích se vybralo 19 552,-Kč. Oblastní charita Frenštát p. R. použije tyto prostředky v roce 2010
na účel: Dar lidem v nouzi a podpora pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Černochová

Obecní úřad Vás srdečně zve na akce pořádané v letošním roce:

Lampionový průvod
7. května 2010. Sraz účastníku v 19.30 hod u restaurace Růže,
zastavení u pomníku po. Rožkova, vatra a občerstvení na hřišti TJ SOKOL
VII. ročník SMAŽENÍ VAJEČINY
tentokrát v Dobečkovém hájku, datum bude upřesněno
11. září 2010 Pouť v Dobečkovém hájku
k poslechu bude odpoledne hrát VLČNOVJANKA
večer něco pro mladší ročníky

