Zpravodaj č. 3/2006
Vážení občané,
Poslední číslo letošního Zpravodaje se Vám dostává do rukou v době, kdy už do konce roku
zbývá jen několik dnů. Pro mnohé je to čas, kdy se dolaďují poslední nákupy vánočních dárků,
jiní finišují s posledním cukrovím a dokončuje se nezbytný vánoční úklid. Po celoročním shonu
se jistě všichni těšíme na vánoční svátky, kdy se dokážeme povznést nad různé, často
malicherné, problémy. Konec roku nás vybízí k nezbytnému bilancování, co se nám povedlo, co
se nepodařilo uskutečnit a co dobrého nám tento rok přinesl.

Informace z činnosti OÚ
zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. zasedání výbory a komise, které budou pro příští
období pracovat v tomto složení:
Finanční výbor:
předseda - Londa Pavel,
členové - Huvarová Drahomíra, Londová Simona
Kontrolní výbor:
předseda – Caisberger Zdeněk, členové - Macháč Vlastimil, Marková Eva
Komise životního prostředí:
předseda - Střalka Rudolf,
členové - Machač Zdeněk, Raška Oldřich
Komise sociální:
předseda - Pustějovská Alice,
členové - Babincová Anna, Kociánová Ludmila
Komise školská a kulturní:
předseda - Sosenková Libuše,
členové - Najvar Jiří, Pustějovská Magda
nainstalovaly se 2 dopravní zrcadla, a to u výjezdu od vodojemu a naproti č.p. 78,
nainstalovala se DZ - Dej přednost v jízdě u Penzionu u Kaštanu, celková pořizovací cena
37 002,- Kč.
u srubu Partyzána Drozda byl postaven nový dřevěný plot v ceně 73 602,- Kč, vzhledem
k tomu, že ubytovaní rekreanti si neměli kde uschovat lyže a kola byla ke srubu přistavena
dřevěná úschovna v ceně 27 370,- Kč.
v bývalé kotelně MŠ byla zřízena nová prádelna. Stávající musela být zrušena kvůli odpojení
topení. Provedla se nová elektroinstalace, naši pracovníci položili novou dlažbu a opravili
omítky a vymalovali. Celkový náklad 28 433,- Kč.
dále řešilo zastupitelstvo otázku kluziště na univerzálním hřišti v případě příznivého počasí.
Protože zprovoznění a udržování kluziště je časově velmi náročné přizvali jsme si na pomoc
SDH a TJ SOKOL.
Římskokatolická farnost v Lichnově podala žádost o příspěvek na opravu kaple Panny Marie.
Jedná se o opravu věže,¨předpokládaná cena 200 000,- Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo
příspěvek poskytnout za předpokladu, že bude seznámeno s projektem a s výběrovým řízením
na dodavatele rekonstrukce.
zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání konaném 4.12.2006 schválilo rozpočet ve výši
4 280 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.

Odpady
Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání konaném 13.11.2006 schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.Tato částka se vypočítává z nákladů za
uplynulý rok, t. j. za rok 2005. Poplatek se skládá ze dvou částí, a to z částky a a b. Pro
oživení obě částky nesmí překročit hodnotu 250,- Kč. Celkové výdaje zahrnuté do částky a
byly 51 805,50Kč, což činí na jednoho obyvatele 86,70 Kč. Celkové výdaje zahrnuté do částky
b byly 215 425,- Kč, na jednoho obyvatele připadá 361,- Kč. Náklady na likvidaci odpadů, na
jednoho obyvatele jsou tedy 447,70 Kč. Zastupitelstvo obce stanovilo poplatek za nakládání
s odpady pro rok 2007 ve výši 370,- Kč. Zbývajících 77,70 Kč připadajících na jednoho občana
bude dotovat obec.
Znovu žádáme občany, aby třídili odpady, neházeli do popelnic to co tam nepatří. Jen tak se
dají snížit celkové výdaje.
I když tomu počasí zatím nenasvědčuje, žádáme Vás jménem svozové firmy, abyste při
sněhové nadílce své popelnice přibližovali na přístupná místa. Děkujeme za pochopení a
budeme doufat, že letošní zima k nám bude shovívavější.

Příspěvek na péči
Od 1.1.2007 vstoupí v platnost nový zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Zákon
zavádí celou řadu změn v systému sociálních služeb a nový způsob finanční pomoci osobám,
které jsou závislé na péči jiné osoby.
Příspěvek na péči je nově zavedenou dávkou, která nahradí od 1.1.2007 dosavadní zvýšení
důchodu pro bezmocnost a dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou.
V platnosti zůstávají a nadále se budou poskytovat příspěvky:
mimořádné výhody
jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
příspěvek na úpravu bytu
příspěvek na zakoupení motorového vozidla
příspěvek na provoz motorového vozidla
příspěvek na individuální dopravu
některé další příspěvky poskytované z důvodu zdr. postižení občana
podle vyhlášky č. 182/1991Sb.
U osob, které pobírají zvýšený důchod pro bezmocnost, provede odbor sociálních věcí MěÚ
Frenštát p. R.automatické přehodnocení na dávku sociální péče – příspěvek na péči. Toto
přehodnocení bude probíhat v období
1. – 4.2007 dle tabulky.
Dosavadní přípl. k důchodu
Příspěvek na péči od 1.1.2007
480,- Kč – částečná bezmocnost
2 000,- Kč – lehká závislost
960,- Kč – převážná bezmocnost
4.000,- Kč – středně těžká záv.
1800,- Kč – úplná bezmocnost
8 000,- Kč – těžká závislost
Ke změně dochází i u osob, které jsou příjemci „ Příspěvku při péči o osobu blízkou“.Od
1.1.2007 jim tento příspěvek nebude vyplácen, ale bude jej dostávat osoba, o kterou je
pečováno.

Poplatky v roce 2007
Záloha na vodu do 28.2.2007
Doplatek za vodu do 31.10.2007

Poplatek za hrob do 28.2.2007
Poplatek za psa do 31.5.2007
Poplatek za odpady je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.4. a 31.7.
2007

Oznámení
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech od 22.12. do 31.12.
Krejčovství bude uzavřeno ve dnech od 22.12. do 31.12.
Prodejna Jednoty bude otevřena:
23.12. 7.30 – 10.00 24.12. 7.30 – 9.30
25.12. a 26.12. zavřena
30.12. 7.30 – 10.00 31.12. 7.30 – 9.30
1. 1. zavřeno
Restaurace Růže bude otevřena:
24.12. 10.00 – 15.00; 25.12. a 26.12. 10.00 – 22.00
31.12. otevřeno od 24.00 až do rána 1.1.
1.1. během dne zavřeno
Ostatní dny standardní otevírací doba
Restaurace Růže Vás pozývá na „Večírek“, který se bude konat 3.2.2007, hrát bude hudba
Antonína Cinka. Rezervujte si svůj volný čas a přijďte se pobavit.

Přání do nového roku
Zastupitelstvo obce Bordovice přeje všem občanům šťastné a veselé prožití vánočních svátků.
V roce 2007 dobré zdraví, úspěchy v práci i v rodinném životě. Nechť je rok 2007 úspěšnější
než byly ty předešlé.

Přivítání nového roku
Stalo se už tradicí, že občané Bordovic vítají Nový rok společně ohňostrojem u budovy
obecního úřadu. Díky přispění sponzorů, Obecního úřadu a SDH tomu nebude ani letos jinak.
Obecní úřad spolu s SDH Bordovice zve proto všechny občany a jejich známé na tradiční
ohňostroj, kterým přivítáme Nový rok 2007.
Přijďte v 00.30 k obecnímu úřadu, pokračovat ve vítání Nového roku pak můžete v restauraci
Růže, která bude v tuto dobu pro Vás otevřena.

