Zpravodaj č. 1/2006
Vážení občané
První číslo letošního roku se Vám dostává do rukou, kdy už jsme všichni určitě vyčerpáni
dlouhou zimou a všichni toužebně očekáváme na příchod jara. Snad se brzy dočkáme,
abychom mohli bez problémů vyrazit do přírody a na zahrádky. Musíme to ještě několik dnů
vydržet až se zima vzdá své vlády.
Je třeba se ještě vrátit k uklízení chodníků. Obecná povinnost uklízet chodníky není nikde
stanovena. V §27 odst. 4 zák. č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, je stanovena
odpovědnost vlastníka nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí s místní
komunikací, za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která
vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možnosti tuto závadu odstranit. Tolik citace zákona. Vlastník nemovitosti na přilehlém chodníku
uklízet nemusí, ale potom je povinován k náhradě škody, která měla příčinu v neuklizeném
chodníku. Tuto skutečnost uvádím proto, že při přívalu letošního sněhu a častých větrech
nebylo možné ze strany obce udržet chodníky zvlášť tam kde není zelený pás. Podle zákona to
povinnost obce ani není.
Další problém, který příval sněhu přinesl, byl vývoz popelnic. Odpověděla jsem už na
webových stránkách, ale pro ty, kteří se k internetu nedostanou. Obec může podle zákona určit
místa odkud budou popelnice vyvážené. Za příznivých podmínek jsou až na malé výjimky
vyváženy všem od rodinných domů. V zimě se popelářský vůz všude nedostal, takže museli
občané popelnice stahovat k hlavním tahům, které byly aspoň trochu sjízdné. Děkuji všem,
kteří tuto situaci pochopili a usnadnili tak odvoz odpadu. Těm, kteří se s touto situací nemohli
srovnat a vyhrožovali, že nebudou platit v letošní roce za odpady vzkazuji: poplatek se platí na
základě obecně závazné vyhlášky, která byla přijata na prosincovém zasedání ZO Bordovice a
je pro občany závazná. Výše poplatků se vypočítává za celý uplynulý kalendářní rok, tj. byla
stanovena z nákladů za rok 2004. Občané tím vlastně platí za služby, které už jim byly
poskytnuty. Pro oživení připomínám, že do poplatku se zahrnují popelnice, nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad a odpad od hřbitova.

Informace z činnosti OÚ
Na základě usnesení ZO z 21. zasedání byla v lednu svolána schůzka rodičů dětí předškolního
věku. N schůzce byla přítomna i starostka a předsedkyně školské komise. Schůzka byla
vyvolaná v důsledku toho, že podle nových hygienických norem musí být provedena
rekonstrukce kuchyně. Pokud by nebyl ze strany rodičů o provoz MŠ zájem, obec by do
rekonstrukce nešla. Špatnou docházku dětí do MŠ omlouvali nemocností dětí.
Na 22. zasedání ZO byla schválena úhrada neinvestičních nákladů pro děti, které budou
navštěvovat 4 hod denně ve výši 70,-Kč/měsíc.
Na 22. zasedání byla rovněž schválena změna firmy na vývoz popelnic. Více o organizaci
v kap. odpady.
Činnost komisí za rok 2005
komise stavební - počet zaevidovaných a projednaných ohlášení drobné stavby, staveb,
úprav a udržovacích prací
komise životního prostředí – počet šetření k podání žádostí o povolení kacení stromů
komise sociální - počet provedených prošetření v rodině nebo jednotlivce 3, počet návštěv u
jubilantů 9
komise kulturní a školská – vítání občánků, zlata svatba, akce společenské
byly zadány zakázky na zhotovení pasportu vodovodů a kanalizace obce, protože to ukládá
zákon.

Statistika obce Bordovice za rok 2005
Počet obyvatel obce k 31.12.2005:
Počet narozených dětí:
Počet zemřelých:
Počet svateb:
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo:
Z obce Bordovice se odhlásilo:

547 - z toho 273 mužů, 274 žen
6
5
5
11
16

Tříkrálová sbírka
Na začátku roku proběhla v naši obci Tříkrálová sbírka při které se v Bordovicích vybralo 17
404,- Kč. Všem dárcům, kteří letos přispěli na sbírku děkuje za Charitu Frenštát p.R. Marie
Tvrdá, koordinátora sbírky.

Odpady
Obecní úřad Bordovice dostal nabídku o firmy SLUMEKO, s.r.o. na vývoz popelnic. Nabídka byla
ve dvou variantách.
1.Platba za vývoz 1 ks popelnice 110l ve výši 24,70 + 19% DPH, skládkovné zvlášť dle vážních
lístků. V roce 2006 bude, na skládce ASOMO, a.s. cena za 1 t směsného komunálního odpadu
400Kč + 19% DPH + 300 Kč + 0% DPH (tj poplatek daný zák. č. 185/2001Sb., o odpadech).
2. Cena za vývoz 1 ks popelnice 110l včetně skládkového 44.80 Kč
včetně DPH.
U firmy Strnadel se platilo v loňském roce 53Kč za popelnici včetně skládkového. Proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo zrušit smlouvu s firmou Strnadel a uzavřít smlouvu s firmou
SLUMEKO,s.r.o.
Podle dosavadních propočtů bude pro nás výhodnější varianta č. 2.
13.3. to je pondělí bude ještě vyvážet fa Strnadel.
U firmy SLUMEKO, s.r.o. dojde ke změně vývozního termínu, a to na každou lichou středu.
První vývoz bude 29.3.
V rámci změny vývozce dojde i ke změně označení popelnic a sice barevnými nálepkami, které
si občané vyzvednou v kanceláři obecního úřadu.Nebudou vyváženy neoznačené popelnice.Do
popelnic nesmí být ukládán:
nebezpečný odpad (olejové filtry,obaly znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky, zbytky
barev apod.)
objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny apod.)
stavební odpad (stavební suť, cihly, beton apod.)
biologický rozložitelný odpad (tráva, listí, větve, ovoce)
plasty (plast. láhve, obaly apod.)
Pokud bude takový odpad v nádobě zjištěn, nebude nádoba vyvezena Pytle s odpady budou
vyváženy jen ve výjimečných případech (při sněhové kalamitě apod.)
Podle smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřené s fa EKO _ KOM
a.s. jsme za třídění odpadů za rok 2004 získali 19035 Kč, za rok 2005 20 529 Kč.O tuto částku
se pak snižují náklady všech na odpady. Je ještě mez námi mnoho občanů, kteří se s tříděním
vůbec neobtěžují.
Věříme tomu, že v příštím období budou všichni občané přistupovat k třídění zodpovědně.
Zároveň bychom chtěli požádat občany, aby popelnice přistavovali ke svozovým místům, až

když jsou naplněny. Poplatky za odpady se nám může podařit snížit jen Vašim odpovědným
přístupem k této problematice.

Svozové dny
Nebezpečný odpad 28.4.
16.00 – 16.30 hod u budovy OÚ
16.40 – 17.00 hod v Pasekách u slévárny
Velkoobjemový odpad – kontejner bude přistaven:
v Pasekách u slévárny 21.4. – 23.4., 29.9. – 1.10.
u budovy OÚ 24. 4., 2.10.

Upozornění občanům
V souvislostí se šířící se ptačí chřipkou Vás obecní úřad upozorňuje na některé skutečnosti a
opatření.
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků nebo na místech, kde není znám majitel je
především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a
ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné
boty, čepici zakrývající vlasy
po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních
ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

