Zpravodaj č. 4/2009
Vážení občané
Blíží se konec roku, který je spojen hlavně s radostným prožitím vánočních svátků.Velmi ráda bych Vám
popřála v těchto dnech pohodu, radost ze setkání s Vašimi blízkými a známými. Během celého roku
prožíváme všichni dny radostné, ale bohužel i smutné. Obojí patří k životu, nikdo s tím nic nenadělá.
Zkuste alespoň nyní trochu potlačit starosti a shon, který jsme měli během celého roku a prožijte dny
vánočních svátků co nejradostněji.
Do nového roku 2010 Vám přeji osobní a pracovní úspěchy, štěstí na setkání s dobrými lidmi, hlavně však
přeji to nejcennější - zdraví.
Informace z činnosti OÚ
- obecní úřad nechal zpracovat nový povodňový plán obce. Pro zájemce je k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu
- na 19. zasedání zastupitelstva obce (ZO) byla přijata obecně závazná vyhláška č.1/2009 Požární řád obce
Bordovice. Zveřejněna bude na úřední desce
- v listopadu začala výměna vodoměrů, stávající nejdou znovu kalibrovat vzhledem k délce provozu.
V letošním roce se vymění celkem 60 vodoměrů, a to na vodovodním řadu „Velkého“ vodovodu.
V příštím roce se bude pokračovat s další obměnou vodoměrů
- stejně jako v loňském roce přispěje obec částkou 1 000,- Kč na 11. hudební festival ve Frenštátě p.R.
Festival udržuje tradice a propaguje rozvoj folkloru trojmezí Polska Slovenska a České republiky.
- obec bude i v letošním roce přispívat na dopravní obslužnost v okrese Nový Jičín částkou 50,- Kč na
občana
- na 19. zasedání ZO byl schválen rozpočet obce na rok 2010 a to ve výši 6 259 000,- Kč na straně příjmů.
Na straně výdajů ve výši 8 259 000,- Kč. Z této částky tvoří 4 miliony dotace z KÚ Moravskoslezského
kraje na kanalizaci. Podle prognóz se příjmy obce v příštím roce sníží zhruba o 600 000,- Kč
- změna zákonů si vyžádala vypracování nové zřizovací listiny Mateřské školy Bordovice. Tato byla na
prosincovém zasedání schválena
Odpady
Na svém 19. zasedání schválilo ZO Obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o poplatku za systém
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Celková výše poplatku je
pro rok 2010 stanovena na 460,- Kč na obyvatele a rok. Poplatek se počítá ze skutečných výdajů za celý
uplynulý rok, tzn. za rok 2008. Pro vaši informaci se vydalo např. za vývoz popelnic a objemného odpadu
240 213,- Kč. Za tříděný odpad jsme zaplatili 65 615,- Kč od firmy EKO-KOM jsme za třídění odpadu
obdrželi 21 281,- Kč. Obec tedy zaplatila za jednoho obyvatele 462,- Kč. Pro příští rok se bude opět
zdražovat, a sice pro změnu skládkovné. Tuna komunálního odpadu bude dražší o 25,- Kč.
I pro příští rok Vás důrazně žádáme, abyste ještě důsledněji třídili odpad, protože jen tak můžeme na
likvidaci odpadu ušetřit.

Příloha č.1 k vyhlášce č.2/2009
Rozúčtování nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
a rok
Skutečné náklady obce Bordovice na svoz a sběr netříděného odpadu v roce 2008 činily 240 213,- Kč
Počet obyvatel
570
Počet objektů k individuální rekreaci
44
-----------------------------------------------------------------------------------Celkem
614
Výpočet výše částky dle článku 3 odst.1) písm. b):
240 213 : 614= 391,22=391,- Kč
Tato částka dle zák. č.565/1990 Sb., může být maximálně 250,- Kč
Vývoz popelnic
Poslední vývoz popelnic v roce 2009 bude 30.12.2009. V roce 2010 bude první vývoz 20.1.2010, protože
první lichá středa v lednu je 6.1., což by bylo za týden po 30.12.2009. V dalším období už budou vývozy
vždy v lichých týdnech.

Kanalizace
Ke kanalizaci jen tolik - v záři kdy byla odevzdána dokumentace na Státním fondu životního prostředí
k poslední kontrole před vyhlášením výběrového řízení, nám bylo vytknuto, že v dokumentaci se objevují
obchodní názvy použitých materiálů. Dokumentace musela být proto přepracována, odevzdaná a nic
nemělo stát v cestě pro vyhlášení.
- 14.12. mělo být vyhlášeno výběrové řízení a opět se našel problém, naše kanalizace je po finanční
stránce velkého rozsahu a potřebuje ještě detailnější posouzení. Je zajímavé, že to někdo zjistil až tak
pozdě. Každý úředník si dělá doslova co chce a jejich činnost není vůbec provázána. Jak se u nás říká „
levá ruka neví co dělá pravá“. Pro nás to znamená, že se vyhlášení opět posouvá. Teď máme období vánoc
tak předpokládám, že na začátku roku už dojde k vyhlášení, nebude tomu už konečně nic stát v cestě.
Ráda bych Vám podala příznivější zprávy, ale boj s „úřednickým šimlem“ je velmi těžký a dlouhý.

Aktualizace energetické koncepce ČR
Obec Trojanovice se obrátila na zastupitelstvo naší obce, abychom projednali návrh aktualizace
energetické koncepce České republiky. Zastupitelstvo obce přijalo na svém 19.zasedání toto stanovisko.
ZO nesouhlasí:
1. S hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát.
2. S dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební
společnost.
Stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na
soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a
oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv a občanů.

Termíny plateb poplatků v roce 2010
Poplatek za hrob
Poplatek za psa

do
do

28.2.2010
31.5.2010

Záloha na vodu
Doplatek za vodu

do
do

28.2.2010
31.10.2010

Poplatek za odpady je splatný ve dvou splátkách, a to nejpozději

Daň z nemovitosti

do

30.4. a 31.7.2010

do

31.5.2010

Poplatková povinnost Vás občanů je na velmi dobré úrovni. Přesto jsou mezi Vámi někteří, kteří ani na
třetí upozornění nejsou schopni svoji povinnost vůči obci splnit. Žádáme Vás proto - poznačte si do
kalendáře termíny splatnosti. Ušetříte nám tak zbytečnou korespondenci a finanční náklady.

Oznámení
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech

od 23.12. do 4.1.

Prodejna Jednoty bude otevřena:
24.12.

7.00 - 10.00

27.12.

7.30 - 10.00

25.12. a 26.12. zavřeno

28.12. 29.12. 30.12.

normální provoz

31.12.

1.1. zavřeno

7.00 - 10.00

2.1. a 3.1. normální provoz
22.12. se budou během dne prodávat kapři

Restaurace Růže bude otevřena:
24.12.

10.00 - 16.00

25.12. a 26.12.

13.00 - 24.00

31.12.
1.1.

10.00 - 15.00
13.00 - 24.00

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. do 4.1.
Knihovna bude

28.12.

otevřena

Třpytný pozdrav
sněžných vloček,
hodně dárků pod stromeček,
radost a klid na vánoce,
hodně štěstí v novém roce!

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Zastupitelstvo obce vás zve na tradiční ohňostroj, kterým společně přivítáme
první minuty roku 2010.

Přijďte v 0.30 hod. k obecnímu úřadu.

