PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
V každé rybí šupince
se kouzlo skrývá.
V jedné zdraví, v druhé láska,
ve třetí štěstí bývá.
I v dalších je něco k mání…
Zastupitelstvo obce Vám přeje
celý rok splněná Vaše přání.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Zastupitelstvo obce Vás zve na tradiční ohňostroj,
kterým společně přivítáme první minuty
roku 2008.
Přijďte v 00.30 k obecnímu úřadu

Vážení občané
Končí rok 2007 a já bych Vám chtěla popřát pěkné prožití svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších. Dětem pod stromečkem hezké dárky, ze kterých budou mít velkou radost.
Šťastný a veselý rok 2008. Budoucnost začíná již dnes. Přeji Vám, aby byla přesně taková, jakou ji
chcete mít, a doufám, že ten nadcházející rok Vám přinese vše, co od budoucnosti čekáte.
starostka

Informace z činnosti OÚ
- jak si jistě všichni pamatujete, 1.9. jsme pořádali v Dobečkovém hájku Den obce. I když už máme
přípravu na vánoce, je třeba tuto akci zhodnotit. Jediné, co nám nepřálo, bylo opět počasí. I přes
dopolední liják se akce určitě vydařila ke spokojenosti všech návštěvníků a nebylo jich málo.
Přilákala je nejen výstava instalovaná v zasedací síni Obecního úřadu, dechová hudba Vlčnovjanka,
koláče a další atrakce, ale i možnost přátelského poklábosení v krásném prostředí Dobečkového
hájku. Jen pro zajímavost prodalo se: 200 velkých koláčů, 160 steaků a o tekutém občerstvení ani
raději nemluvě.Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo se přičinili o zdárný
průběh celé akce.
- začátkem října se uskutečnila sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Sbírku si pak Diakonie
převzala a odvezla vlastním autem. Diakonie Broumov děkuje za poskytnutou pomoc, která poslouží
lidem v nouzi, je ráda, že se spolu s nimi podílíme na pomoci těm, kteří to potřebují.
- 5.10. se uskutečnilo na MěÚ v Novém Jičíně sezení starostů z oblasti Nového Jičína s náměstkem
hejtmana KÚ MSK, Pavolem Lukšou. Hlavním tématem bylo zajištění dopravní obslužnosti v naší
oblasti. Výsledkem jednání bylo zachování autobusové a vlakové dopravy na stejné úrovni jako
v roce 2007. Obec bude v roce 2008 přispívat na ostatní dopravíní obslužnost částkou 51,- Kč na
občana a rok, což je celkem 29 019,- Kč.
- od 1.10. ukončila nájem v prostorách OÚ p. Černochová - masáže.
Pokud by měl někdo z občanů nebo Vašich známých o tyto prostory zájem, jsou zatím volné.
- 12.7. na obec podali žalobu sourozenci Josef Ermis a Marie Poledňáková ohledně navrácení
nemovitosti srubu partyzána Drozda. 4.10. proběhlo soudní jednání, kde nás zastupoval JUDr. Karel
Matula. 26.10. přišel rozsudek,ve kterém se jejich žaloba zamítá.Začátkem listopadu navštívil
starostku Josef Ermis s tím, zda by si to obec nerozmyslela a srub jim nevrátila. Pokud byl srub
v takovém stavu, že tam bylo třeba investovat, tak zájem neměli. Teď, když je provedena kompletní
oprava střechy, nový plot, postavený krytý přístřešek pro kola, tak je z jejich strany obrovský.
Protože při návštěvě neuspěl, podali před vypršením právní moci rozsudku odvolání. Současně s ním
obdržel obecní úřad od p. Ermise dopis, ve kterém znovu vysvětluje důvod zájmu. Celá situace by
nenastala, kdyby po vyplacení kupní ceny bylo toto okamžitě legalizováno na katastrálním úřadě.
- zahájilo se jednání ohledně opravy „Malého“ vodovodu. Nabídková cena na technologickou část je
ve výši 374 110,- Kč. Cena výkopových prací bude upřesněna až po přesném vytýčení trasy. Je
požádáno vyjádření ČEZ Distribuce a dalších majitelů sítí. V měsíci lednu bude svoláno sezení
všech majitelů přípojek na tento vodovod. Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání, konaném
3.12.2007 rozhodlo usnesením č. 77/7, že obec bude plně hradit páteřní síť s připojovacími ventily.
Domovní přípojky budou hradit majitelé rodinných domů.
- ZO se dále na svém prosincovém zasedání zabývalo návrhem rozpočtu na rok 2008 a rozpočtovým
výhledem na rok 2009 - 2012.Schválilo rozpočet pro rok 2008 jako vyrovnaný, a to ve výši 4 444
000,- Kč na straně příjmů a výdajů
- obec Bordovice se stala od září členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko. Jeho
činnost se zatím rozbíhá a bude hlavně zaměřena na propagaci cestovního ruchu a cykloturistiky.
- v minulém týdnu provedla firma Zelenka další úpravy na vedení veřejného osvětlení, aby
nedocházelo při silnějším větru k vypadnutí jističe. Při instalaci veřejného osvětlení nebyly dodrženy
vzdálenosti mezi vedením veřejného osvětlení a vedením nízkého napětí. Teď se tato chyba
projevuje tím, že při větru dojde ke zkratu mezi vedeními.

- místní knihovna byla od 17.12. připojena na internet, který je veřejně přístupný v době
provozu knihovny, tj. od 14.00 do 17.00 hod. Přístup je pro všechny zdarma.

Odpady
Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2007 o poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše ceny se určuje ze skutečných výdajů na odpady obce za uplynulý rok.
Poplatek se skládá z částky a) a částky b). Částka a) zahrnuje např. náklady na tříděný odpad, nákup
popelnic apod. Částka b) se počítá z nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu a její výpočet je níže
uveden. Celková výše poplatku je pro rok 2008 stanovena na 380,- Kč na obyvatele a rok.

Kanalizace
Pro odkanalizování obce je zpracován projekt pro územní řízení, které proběhlo 14..12.2007. Při
projednávání nebyly žádné připomínky, takže by mělo nabýt právní moci zhruba do 15.2.2008.
Projektová dokumentace pro Bordovice vyšla 728 000,- Kč. Lichnov na 1 447 000,- Kč. KÚ MSK
vypsal dotační titul na dotaci projektových dokumentací. Přihlásili jsme se společně s Lichnovem a
dostali jsme celkem 700 000,- Kč. Z toho Bordovice 182 000,- Kč Lichnov 518 000,- Kč. Zároveň
OZ uzavřelo s Lichnovem deklaraci, ve které se zavazujeme k dělení nákladů na výkup pozemku
pro ČOV a pro stavbu ČOV ve výši1:3, tzn. Bordovice budou hradit 1/3, Lichnov 2/3.
Podle projektu bude ČOV vybudována na dolním konci Lichnova - na Okluku. Polovina pozemku je
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, druhá ve vlastnictví sourozenců Ing. Radana Fialy a Ing. Evy
Pražákové. Pozemkový fond předá pozemek bezúplatně, sourozenci za 389 475,- Kč. Z toho na
Bordovice připadne platba ve výši 129 825,- Kč.

Poplatky v roce 2008
Poplatek za hrob
Poplatek za psa

do
do

28.2.2008
31.5.2008

Záloha za vodu
Doplatek za vodu

do
do

28.2.2008
31.10.2008

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

do

30.4. a 31.7.208
31.5.2008

Oznámení
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech
od 20.12. do 1.1.
Krejčovství bude uzavřeno ve dnech
od 21.12. do 1.1.
Prodejna Jednoty bude otevřena:
22.12.
23.12.
24.12.
25.12. a 26.12.
27.12. až 30.12.
31.12.

7.30 - 10.00
7.30 - 9.30
7.30 - 10 00
zavřena
normální provoz
7.30 - 10.30

Restaurace Růže bude otevřena:
24.12.
25.12. a 26.12.
31.12.
1.1.

10.00 - 15.00
15.00 - 22.00
zavřeno
15.00 - 22.00

Mateřská škola bude uzavřena
od 22.12.. do 6.1.

Otevírací doba Frenštátského MUZEA
24.12. a 25.12.
26.12.
27.12. a 28.12.
29.12.
30.12.
31.12. a 1.1.

zavřeno
9.00 - 15.00
8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
zavřeno
9.00 - 15.00
zavřeno

Stravné
Cena obědů v mateřské škole se nezvyšovala již delší dobu i přes rostoucí inflaci. Zvýšené
náklady na potraviny se promítaly do hospodaření mateřské školy. Při avizované změně DPH
a tím zvýšení cen potravin a energií je mateřská škola nucena zvýšit cenu za obědy pro cizí
strávníky a důchodce. Po kalkulaci byla cena za jeden oběd stanovena na 44,- Kč. Obecní úřad
bude i nadále dotovat obědy pro důchodce, a to ve výši 7,- Kč na jeden oběd.

