Vážení občané
Rok 2008 se blíží nezadržitelně ke svému závěru. Před námi jsou Vánoce, kdy se v našich domácnostech
rozsvítí vánoční stromky a pod nimi se objeví dárky. Dárky budou určitě úhledně zabalené a jejich obsah
bude záležet na úvaze a finanční možnosti dárce.
Podle zatím neoficiálních informací dostala dárek i obec Bordovice, a to v podobě dotace z evropských
fondů a z Fondu životního prostředí ČR, na vybudování „ Odkanalizování obce Bordovice“. Dotace bude
činit 45,7 milionů Kč. Je to dárek, který by se už v budoucnu nemusel opakovat.
Tato skutečnost je jistě radostnou událostí, ale je i k zamyšlení. Dárky rozbalené u Vás pod stromečkem
splní svůj účel v podobě rozzářených očí obdarovaných, kteří pak spokojeně ulehnou ke spánku.
V případě naší obce to bude znamenat další kolo starostí a úsilí o využití této dotace ve prospěch našich
občanů. Dojde k narušení poklidného života v obci, vyvolá to na určitou dobu i jistá omezení.
Věřím, že s pochopením Vás občanů, s Vašim vstřícným přístupem zvládneme společně tento nelehký
úkol. Jako odměnu budeme mít zlepšené životní podmínky a náš potok protékající obcí nebude stokou
splaškových vod, ale čistým potokem.
Přeji Vám všem příjemné a spokojené prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších a přátel. Šťastné vykročení
do nového roku 2009.
Informace z činnosti OÚ
- v listopadu byla dokončena rekonstrukce „Malého“ vodovodu Bordovice. Bylo vyměněno potrubí
hlavního vodovodního řadu, potrubí od studny k vodojemu, vyčištěn vodojem. Hodnota díla je 452 656,Kč. V ceně jsou zahrnuty i poplatky na vytyčování sítí.
- dlažba, která zůstala po rekonstrukci chodníku u restaurace Růže, se použila na vydláždění chodníku
v areálu MŠ.
- na horním konci byla zbourána stará čekárna a postavena na tomtéž místě nová, stejná jako na dolním
konci. Zastupitelstvo obce chtělo původně umístit čekárnu na opačnou stranu od restaurace Růže, ale po
téměř dvouletém jednání kdy nám bylo slíbeno, že nám majitelka odprodá pozemek ( 3,00 x 1,5 m), se
nakonec rozhodla, že se nebude obtěžovat vyřizováním prodeje. Nové umístění čekárny mělo navazovat
na vybudování nástupního ostrůvku.
- zhruba před třemi lety rozhodlo zastupitelstvo obce o zbourání vývěsních skříněk. Tyto už dávno
nesloužily svému účelu, ale vytvářely dobrou zástěnu pro odkládání odpadů. Proto došlo minulý týden
k jejich zbourání. Doufám, že Ti kteří za skříňky odpad ukládali, si nenajdou nové místo, a to např. za
budovu OÚ.
- na 13. zastupitelstvu obce byla projednána 4.úprava rozpočtu na rok 2008 a to ve výši 441 000,- Kč na
straně příjmů a výdajů.
- na 13. zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2009 a to ve výši 4 896 200,-Kč na
straně příjmů a výdajů. Protože v době konání zasedání nebyl ještě znám výsledek jednání na Státním
fondu životního prostředí ČR, není do rozpočtu zahrnuta dotace na kanalizaci. Rovněž byl schválen
rozpočtový výhled na rok 2009 - 2012.
- od 1.12 ukončila nájem v prostorách OÚ p. Ludmila Reková - krejčovství. Pokud by měl někdo z občanů
nebo Vašich známých o tyto prostory zájem, jsou volné.

- obec Bordovice přispěje částkou 1 000,-Kč na Festival setkání cimbálových muzik, který se bude konat
v květnu 2009 ve Frenštátě p. R.
- stejně jako v letošním roce bude obec přispívat na ostatní dopravní obslužnost částkou 49,-Kč na
jednoho občana.
- obecní úřad bude pokračovat dále v posezeních u kytary, kterého se může zúčastnit každý, nejen ti
dříve narození.
Odpady
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše ceny
se určuje ze skutečných výdajů na odpady za uplynulý rok. Poplatek se skládá z částky a) a částky b).
Částka a zahrnuje např. náklady na tříděný odpad, nákup popelnic kontejnerů apod. Částka b se určuje
z nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu, její výpočet je uveden níže. Celková výše poplatku je pro
rok 2009 stanovena na 420,-Kč na obyvatele a rok.
Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, jak s našim odpadem nakládáme. Zda dostatečně třídíme, nebo
zda do popelnic neodkládáme to, co do nich vůbec nepatří. Zastupitelé přišli na zasedání s návrhem, že by
bylo vhodné provádět namátkové kontroly. Není přece možné, aby rodinné domy, kde jsou 2 nebo 3
bydlící osoby měly za 14 dnů dvě popelnice nachystané na vývoz. Pro Vaši informovanost jsme
v minulém roce zaplatili za tříděný odpad (sklo, plast, papír) 23 066,-Kč a od firmy EKO -KOM jsme za
tento vytříděný odpad dostali 25 642,-Kč. Částku b jsme za to navýšili o 146,- Kč nad možný limit
výběru. Obec bude v roce 2009 dotovat odpady v částce 41,-Kč na obyvatele. Při předběžném výpočtu
výdajů na odpady k 30.11.2008 se už částka dostala na 418,- Kč na obyvatele. Ta naroste ještě o
prosincové platby. V příštím roce už určitě nebude obec na odpady doplácet. K těmto platbám by ještě
mohly přibýt platby za bioodpad. Ten se zatím v obci nevybírá, protože máme za to, že každý má na svém
pozemku nějaké místo, kde si může udělat kompost. V roce 2009 se budou náklady na odpady ještě více
zvyšovat, protože skládkovné se zvýší ze 400,-Kč na 700,-Kč.
Proto Vás důrazně žádáme třiďte odpad, protože tak šetříte kapsu svoji i svých spoluobčanů.
Kanalizace
Několik informací ke kanalizaci:
- projekt na kanalizaci ve výši 728 280,- včetně DPH, poskytnutá dotace 182 000,- , k úhradě z rozpočtu
obce zbývá 546 280,-Kč
- celkové výdaje na stavbu 57 134 280,- Kč, podle finančním analýzy podpora z evropských fondů
43 181 166,-Kč, ze Státního fondu ČR 2 540 069,-Kč, dotace z KÚ Moravskoslezského kraje 4 000 000,Kč. Jak už bylo zmíněno v úvodu, zatím jsme oficiálně oznámení o dotaci nedostali.
- na základě Deklarace o partnerství s obcí Lichnov jsme zaplatili 1/3 ceny za pozemek pod čistírnu ve
výši 129 825,-Kč majitelům pozemku.Druhou část pozemku pod čistírnu jsme dostali bezplatně od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
- obec Bordovice spolu s obcí Lichnov se zavázaly, že budou provozovat „Odkanalizování obou obcí“
sami na vlastní živnostenské oprávnění.
- nyní probíhá dodatečné územní řízení na tlakové přípojky.
- bylo zahájeno vodoprávní řízení na kanalizaci.

Poplatky v roce 2009
Poplatek za hrob
Poplatek za psa

do
do

28.2.2009
31.5.2009

Záloha za vodu
Doplatek za vodu

do
do

28.2.2009
31.10.2009

Poplatek za odpady je splatný ve dvou splátkách, a to nejpozději
do
30.4. a 31.7.2009
Daň z nemovitosti

do

31.5.2009

Oznámení
Obecní úřad bude uzavřen

ve dnech

od 22.12 do 2.1.

Prodejna Jednoty bude otevřena:
24.12. 7.30 - 10.00
25.12. a 26.12. zavřeno
27.12.; 28.12.; 29.12; 30.12. normální provoz
31.12. 7.30 - 10.00
1.1. zavřeno
22.12. během dne se budou prodávat kapři
Restaurace Růže bude otevřena:
24.12. 10.00 - 16.00
25.12. 13.00 - 22.00
26.12. 13.00 - 23.00
31.12. 10.00 - 16.00
1.1. zavřeno
Mateřská škola bude uzavřena od 22.12. do 5.1.

Veslé svátky vánoční
a šťastnou cestu půlnoční
pod stromečkem dárků ranec
na Štěpána pěkný tanec
na Silvestra pevný krok
a pak šťastný NOVÝ ROK!

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Zatupitelstvo obce Vás zve na tradiční ohňostroj, kterým společně
přivítáme první minuty roku 2009.
Přijďte v 00.30 hod. k obecnímu úřadu.

