Zpravodaj 3/2003
Vážení spoluobčané,
znovu klepe na dveře Nový rok, tentokrát už s číslem 2004. A tak máme v těchto
dnech všichni příležitost se za právě končícím rokem 2003 ohlednout.
Svou práci zahájilo nově zvolené zastupitelstvo obce a své práce se zhostilo dobře. Měsíce květen a červen
byly poznamenány přípravou oslavy svěcení praporu a znaku obce. Oslava to byla určitě zdařilá.
K větším investičním akcím patřila plynofikace budovy OÚ v hodnotě díla 331 305 Kč. Kromě toho se
malovalo v MŠ, měnila se podlahová krytina v jídelně. Stávající koberec musel být z hygienických důvodů
odstraněn a byl nahrazen PVC, pod které musela být položena dřevotříska z důvodu nerovnosti parket.
V listopadu byla provedena výměna hydrantu na vodovodním řadu pod hřištěm a současně zřízena
vodovodní přípojka k univerzálnímu hřišti pro případný postřik hřiště. Bylo by možné jmenovat i další drobné
práce, údržbu zeleně atd. V letošním roce se nám podařilo získat jen jednoho pracovníka na VPP, a to Petra
Pustku a tak mu při nárazových pracích vypomáhal pan Jan Pustějovský.
Občané mohli stejně jako v loňském roce " odložit " nepotřebné věci do velkoobjemových kontejnerů, do
autobusu pro nebezpečný odpad atd. Odpady budou samostatnou kapitolou Zpravodaje.
Ze společenských akcí kromě Svěcení byla určitě zdařilá Drakiáda a 4.11. Krmáš. V těchto akcích bychom
chtěli pokračovat i v příštích letech. Ukázky vázání adventních věnců a vánočních svícnů navštívilo rovněž
mnoho žen. S velkým ohlasem se setkalo cvičení žen pod vedením p. Brumovské. Pro velký zájem cvičí v
úterý dříve narozené, ve čtvrtek ty mladší. Případné další zájemkyně jsou vítány.
Dalo by se pokračovat vyjmenováváním dalších, pro někoho podstatných, pro jiného méně podstatných, věcí
sloužících k lepšímu životu v obci. I do budoucna je stále co zlepšovat.
Vážení spoluobčané, příjměte poděkování za všechny prospěšné skutky, které jste vykonali v roce 2003 pro
obec a své blízké okolí.
Vánoční svátky prožijte, nejlépe v rodinném kruhu, v klidu, pohodě a štěstí. A do nadcházejícího roku 2004
Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti a síly k překonání všech životních překážek, které Vás potkají ve
dnech všedních i svátečních.
ing. Bohumila Trčková

Informace z jednání ZO
na svém 7. zasedání konaném dne 3.12.2003 schválilo rozpočet pro rok 2004 na straně příjmů ve výši 3
317 800 Kč, na straně výdajů 2 917 800 Kč, financování 360 000 Kč
ZO rozhodlo udělat první kroky pro odkanalizování obce. Kanalizace je totiž poslední věc, která obci chybí
a jistě všichni víte, jak vypadá náš potok, když do něj ústí všechny odpadní vody. Kanalizace by se měla
realizovat společně s Lichnovem, protože na našem katastru není místo pro stavbu čističky. Firma MEDIUM
projekt v.o.s. z Pardubic dodala studii, ve které je investice na odkanalizování Bordovic stanovena na 32 000
000 Kč. ZO schválilo, aby projekční firma zpracovala projekt, který by pak byl podkladem pro zahájení
územního řízení. Dnešní doba totiž přeje připraveným a dotace, které by bylo možné získat ze SFŽP jsou 80
% z celkových investic, což opravdu není málo. Po vstupu do EU i nyní bylo možné získat dotace z různých
fondů, jenže to má háček. Dotace je k mání až po ukončení díla, takže obec by musela zajistit financování z
vlastních zdrojů, což je pro nás absolutně nemyslitelné. Občané se nemusí obávat, že by se v příštím roce
začalo, protože projekt a s ním spojené vyřizování náležitostí je běh na dlouhé trati.
obec vyhlásila konkurz na místo ředitelky MŠ Bordovice. V prvním kole se nepřihlásila žádná zájemkyně,
proto muselo být vyhlášeno druhé kolo, do kterého přišly dvě přihlášky. První od p. Valešové Věry z Nového
Jičína, druhá od p. Drahomíry Huvarové. Samotný konkurz se konal 28.11.2003. Konkurzní komise byla
složena ze zástupců:
Krajského úřadu MSK, odboru školství
České školní inspekce
MŠ podobného typu
ped. pracovnice MŠ Bordovice a dvou zástupců obce.
Obě účastnice byly podrobeny přísnému pohovoru. Konkurzní komise pak objektivně posoudily výsledky
konkurzu s tím, že p. Valešová není vhodná pro výkon funkce ředitelky, p. Huvarová je vhodná. Nyní se čeká
jen na souhlas se jmenováním od Krajského úřadu MSK, odboru školství. Nová ředitelka by měla nastoupit

do funkce od 1.1.2004.
v květnu jsme zadali zpracování veřejného osvětlení v Daremním. Projekční kancelář zpracovala projekt
velmi brzy, ale realizace v letošním roce ztroskotala na Českých drahách, protože osvětlení kříží železnici.
Stavba osvětlení musí jít přes Vyhlášku stavebního úřadu, územní rozhodnutí. Všechny úkony mají určitou
dobu na vyřízení, takže povolení ke stavbě budeme mít zhruba 15.12.2003, což si myslíme že je doba již
nevhodná pro zahájení stavby. Úřední šiml zařehtal a doplatili na to občané.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo k novelizaci
zákonem č. 229/2003 Sb. Proto muselo ZO provést v původní vyhlášce změny, se kterými byste měli být
seznámeni:
poplatek ze psů - platí se už ze psů starších 3 měsíců, sazba poplatku může činit až 1500 Kč, za každého
dalšího může být horní hranice zvýšena až o 50%. ZO odsouhlasilo tyto platby: 1 pes/rok 120 Kč druhý a
další 180 Kč
Tato obecně závazná vyhláška o místních poplatcích je k nahlédnutí v kanceláři OÚ a na webových
stránkách obce.

Odpady
Odpady a zase odpady je věčné téma nejen naší obce, ale i ostatních měst a obcí. Na našem okolí je
poznat, že se zavedl jednotný poplatek za odpady, který v letošním roce činil na 10 měsíců 237 Kč. Ztratily
se černé skládky, nejsou znečišťovány břehy místního potoka.
Při výpočtu poplatku na rok 2004 jsme dospěli k sumě, která většinu občanů jistě nepotěší, proti loňskému
roku se zvýšil enormně vývoz popelnic ( vše ve srovnávací tabulce ). Zastupitelé si lámali hlavu,čím to je.
Filozofie některých občanů je opravdu zajímavá. Jsou totiž některé rodinné domy, se stejným počtem trvale
bydlících občanů, které mají až 1 x tolik popelnic na jeden vývoz. Jsou občané, kteří se vůbec neobtěžují s
tříděním odpadů a klidně si k popelnici přidají pytle, ve kterých se značí nepomačkané plastové láhve. Jsou i
takoví, kteří nechávají vyvézt půl popelnice, protože co je jim do toho, kolik je vyvezeno, vždyť oni zaplatili.
Neuvědomí si však, že tím zatíží nejen sebe, ale i ostatní spoluobčany. Jsou u nás i takoví, kdy 1 trvale
přihlášený občan v rodinném domku je schopen vyprodukovat za 14 dnů 1 popelnici a k tomu 2 - 3 plné
pytle.
ZO proto na Vás apeluje, abyste se všichni zamysleli nad tím, kde se dá ušetřit, nenechávali vyvážet
popelnice pouze z poloviny naplněné. Třídění odpadu je pro nás všechny výhodné, protože jak vyčtete z
tabulky, v letošním roce jsme za plasty a sklo zaplatili 15 533 Kč a bylo nám vráceno firmou EKO KOM 17
176,10 Kč. Ze ZO konaného 3.12. vyšel i takový návrh, aby se zveřejnil přehled vyvezených popelnic z
jednotlivých rodinných domů. Na tuto připomínku zatím nechceme přistoupit, nechceme ani provádět
namátkovou kontrolu nachystaných popelnic k vývozu. Pevně věříme, že naši spoluobčané budou natolik
uvědomělí a morálka nakládání s odpady se v roce 2004 zlepší. Tuto OZV o poplatcích za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování najdete na webu obce a můžete do ní
nahlédnout v kanceláři OÚ.

Výpočet poplatků za odpady
Poplatek se skládá ze dvou částek a) a b). Obě částky nesmí překročit 250 Kč, tzn. dohromady může občan
zaplatit maximálně 500 Kč.
Určení částky a)
nákup popelnic
plastové pytle
platba za plast a sklo
platba za nebezpečný odpad
poštovné
kódy na popelnice
Celkem
od EKO KOM vrácené peníze

29 200
180
15 533
23 901
604
480
69 934
- 17 176,10

Celkem výdaje částka a)

52 757,90

Určení částky b)
počet obyvatel 560 + 36 chat
na jednoho obyvatele
Určení částky b)
popelnice vývoz
velkoobjemový kontejner

596
88,519 = 89 Kč

Celkem výdaje částka b)

151 090
18 420,20
169 510,20

počet obyvatel 506 + 36 chat
596
na jednoho obyvatele
284,413 = 285 Kč
Z této částky občan zaplatí jen 250,- Kč, 35,- Kč na občana doplatí obec, tj. 20 860,- Kč.
Celkový poplatek tedy bude činit: 89,- + 250,- = 339,- Kč

Srovnání nákladů v roce 2002 a 2003
částka a)
nákup popelnic
plastové pytle
nebezpečný odpad
poštovné
kódy na popelnice
plast, sklo

2002
25 550
238,50
20 812
516,20
0
14 218

2003
29 200
180
23 901
640
480
15 533

Celkem
vratka EKO KOM

61 334,70
- 11 246,70

69 934
- 17 176,10

částka a) celkem

50 088

52 757,90

částka b)
vývoz popelnic
velkoobjemový kontejner
odpad od hřbitova

2002
94 600
19 930,90
3 726

2003
151 090
18 420,20
0

celkem částka b)

118 256,90

169 510,20

poplatek za rok 2003 237,- Kč/občan/rok
příjem za rok 2003 237,- x 597,- = 141 489,- Kč
V roce 2003 obec vydala za odpady: 52 757,90 + 169 510,20 = 222 268,10 Kč
Rozdíl je 80 779,10,- Kč.

Otevírací doba na konci roku
Restaurace Růže
23.12.2003 otevřeno od 11.00, prodej kaprů, připraveno občerstvení - vařonka, bowle atd.
24.12.2003 10.00 - 15.00 hod
25.12.2003 zavřeno
26.12.2003 otevřeno od 11.00 hod.
27.12.2003 otevřeno od 13.00 hod.
28.12.2003 otevřeno od 10.00 hod.
29.12.2003 zavřeno
30.12.2003 otevřeno do 15.00 hod.

31.12.2003 zavřeno
01.01.2004 zavřeno
Prodejna Jednoty
21.12.2003 7.30 - 10.00
23.12.2003 7.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
24.12.2003 7.30 - 10.00
25.12.2003 zavřeno
26.12.2003 zavřeno
27.12.2003 7.30 - 10.00
31.12.2003 7.30 - 11.00
01.01.2004 zavřeno

Poplatky v roce 2004
VODA:
záloha do 31.3.2004
doplatek do 30.9.2004
ODPADY:
záloha do 30.4.2004
doplatek do 31.7.2004
PES: do 31.5.2004
HROBY: do 31.3.2004

