Vážení občané
Podle teploměru je už léto v plném proudu. Mnozí z Vás už pilně plánují, kde stráví dny
zasloužené dovolené. Ať už budete trávit dovolenou kdekoliv, přeji Vám, aby vyšla přesně
podle vašich představ, přálo Vám počasí a vrátili jste se tak do všedních dnů nabití novou
energií a plně odpočati.
Informace z činnosti OÚ
- na 4. zasedání ZO byl schválen závěrečný účet obce za rok 2006:
Příjmy rozpočet - 4 197 663,- Kč, skutečnost - 4 298 022,47 Kč.
Výdaje rozpočet - 4 837 663,- Kč, skutečnost – 4 364 087,90 Kč.
Při sestavování rozpočtu se počítalo se schodkem 640 000,- Kč. Tento schodek se podařilo
úspornými opatřeními snížit na 66 065,43 Kč a byl pokrytý z podílových listů.
K hlavním výdajům se řadila např. rekonstrukce stravovacího zařízení v MŠ 894 866,90 Kč,
náklady na vodu 126 091,- Kč, rozhrnování sněhu 78 234,- Kč, dotace MŠ 292 185,- Kč,
dotace na žáky ZŠ 145 055,- Kč, náklady na odpady 263 501,- Kč, I. splátka na rozhlas
145 422,- Kč, elektrická energie 142 000,- Kč, plyn 57 000,- Kč.
Obec obdržela dotace ve výši 100 163,- Kč, a to na sociální dávky 6 000,- Kč,
příspěvek Úřadu práce 50 385,- Kč, školení hasičů 1 100,- Kč. Dotace na volby byla ve výši
42 678,- Kč čerpáno 21 459,50Kč.
- kontrolou hospodaření v MŠ bylo zjištěno, že MŠ hospodařila s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 33 458,69Kč, který bude převeden do rezervního fondu MŠ. Z tohoto
fondu budou přednostně uhrazeny ztráty z předchozích let.
- zásahová jednotka JSDH Bordovice má nevyhovující vybavení. Jedná se hlavně o přilby,
kterým skončila homologace, dále se jedná o vybavení jednotky zásahovými obleky.
Stávající obleky nevyhovují. ZO proto rozhodlo navýšit dotaci pro JSDH na zakoupení aspoň
4 přileb a 4 nových zásahových obleků, z toho dva se už zakoupily v loňském roce (jeden za
10 675,- Kč). V letošním roce se pořídí 2 obleky a 4 přilby ( jedna za 7 840,- Kč). Dotace
byla schválena ve výši 67 500,- Kč. K výdajům je ještě třeba započítat PHM a STK.
- ZO přijalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Bordovice.
- 11.6. se začalo s opravou místní kaple výměnou poškozeného dřeva. Příští týden se bude
pokračovat klempířskými pracemi.
- vodní zákon, který způsobil problémy s legalizací studní, hovoří i o septicích. Podle
prováděcí vyhlášky došlo ke zmírnění a prodlužuje se možnost používat septik bez pokuty do
1.1.2009. V obcích kde se pracuje na kanalizaci obce se bude tato situace rovněž
zohledňovat. Jak si jistě všichni pamatujete, obec už jednou žádala o dotaci na kanalizaci
spolu s Lichnovem. Neuspěli jsme vzhledem k malému počtu obyvatel.

Teď se posuzování dotací obrátilo a hodnotí se kladně ty projekty, které vykazují nižší
náklady na jednoho obyvatele. Náš stávající projekt nepatří k těm nízkonákladovým,
obec dostala nabídku na zpracování nového projektu. Čekáme na cenovou nabídku,
případně požádáme původní firmu o přepracování. Po posouzení nabídek pak obecní
zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu. Když se podíváte na náš potok v této době,
tak jistě se shodneme, že je třeba problém kanalizace řešit co nejrychleji.
- 4.5. jsme se sešli na lampionovém průvodu k osvobození obce, který pro Vás zorganizoval
OÚ a SDH.
- 26.5. se konal IV. ročník smažení vaječiny na myslivecké chatě v Bordovicích. Účast byla
dobrá i přes teplé počasí a několik kolidujících akcí v obci. Smažit přišlo 39 malých i
velkých občanů, vaječinu jsme umíchali ze 130 vajíček. Myslivci zajistili nezbytné tekuté
občerstvení. Kdo se zúčastnil jistě nelitoval a přijde i na V. ročník, kde bude vyhodnocen
nejstarší a nejmladší účastník a účastnice.
V měsíci červenci proběhne odpočet spotřeby vody, který provede p. Josef Špaček.

Den obce se bude konat 1.9.2007 v Dobečkovém hájku.
Zahájení bude ve 14.00hod.
Jako první vystoupí děti MŠ, po nich přijde na řadu Slovácká krojovaná dechová
hudba VLČNOVJANKA s dvouhodinovým programem. Po zbytek dne nám k tanci,
poslechu a zpěvu bude vyhrávat místních DJ p. Jiří Najvar.
Pro děti bude skákací hrad, kolo štěstí, pro všechny střelnice.
K prodeji koláče (po loňské zkušenosti mnohem více), grilované kuřecí a vepřové
maso, propagační předměty obce (čepice, trička, nášivky, keramika), tekuté i
sladké občerstvení samozřejmě zajištěno. V budově OÚ chceme instalovat
výstavu na téma „ Srovnání minulosti a současnosti obce“. Prezentovat se mohou
organizace obce, podnikatelé a samozřejmě občané.Všichni, kdo vlastníte nějaké
historické materiály ( nářadí, máselnice, kolovraty, vysvědčení, záznamy,
kalendáře, časopisy atd.) zapůjčete je na výstavu. O převzetí bude proveden
zápis. Prohledejte své skrýše a přineste vše, co by připomnělo vzdálenější časy i
současnost obce. Příjem výstavních exponátů bude předem včas oznámen.
Na organizaci oslav se budou podílet členové složek z obce.
Rezervujte si čas, pozvěte své blízké i známé a přijďte se pobavit do
Dobečkového hájku na Den obce.

Odpady
V měsíci dubnu a květnu proběhl sběr odpadů v obci.Pro vaši orientaci se posbíralo: - 2
kontejnery objemného odpadu, které vážily 5,68 t.
- nebezpečný odpad - 21ks chladniček o váze 832 kg, 2 ks mikrovlnek, 4 ks vysavačů, 5 ks
monitorů a tiskáren, 15 ks televizorů o váze 355kg, 257 kg asfaltové směsi, 242 kg barev,
425 kg akumulátorů, 107 kg olejů, 321 kg pneumatik. Za elektrické zařízení se v letošním
roce už neplatilo. Železného šrotu se posbíralo 2,74 t.
Ze zákona musí obec provádět sběr nebezpečného odpadu 2 x ročně, proto na podzim
proběhne kromě již avizovaného sběru objemného odpadu i sběr odpadu nebezpečného.
Provozní doba o prázdninách
Mateřská škola spolu s jídelnou bude uzavřena v době
od 9.7. do 20.8.
Knihovna bude uzavřena ve dnech
9.7, 16.7., 30.7. 13.8.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Se svými starostmi občas i veselí střídej, abys měl dosti sil a snesl kdejakou svízel. M.P. Cato.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
paní Svatoslava Nová pro Vás dnes připravila informace o nové dávce tzv. příspěvku na péči.
Nová státní sociální dávka od 1.ledna 2007 - tzv. příspěvek na péči nahradil v systému sociálních
dávek tzv. bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, který do 31.12.2006 pobíraly
osoby, které péči zajišťovaly.
Nová je skutečnost, že příspěvek na péči je určen přímo člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu,
kdo péči zajišťuje.
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na
pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péči o vlastní
osobu se rozumí především běžné denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní
hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života,
tj. komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si,
vyprat a uklidit. Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, proto
zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci někoho jiného, a to od mírné závislosti až po
závislost úplnou. Nárok na příspěvek na péči má též dítě starší jednoho roku. O tom, zda bude
příspěvek na péči přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působnosti, tzv. obec
III.typu.

Jak požádat o příspěvek na péči ?
Žádost o příspěvek na péči se podává na předepsaném tiskopise, jež je k dispozici na odboru
sociálních věcí. Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce. Žádost musí obsahovat mj.
informace o tom, kdo bude poskytovat péči a jakým způsobem má být příspěvek vyplácen (poštovní
poukázkou v hotovosti nebo bezhotovostní převodem na účet, který určí příjemce dávky).
Co nastane po podání žádosti ?
Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník.
Ten provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Úkony, které se posuzují, jsou vyjmenovány
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Informace získané ze sociálního šetření se postupují
posudkovému lékaři úřadu práce. Lékař úřadu práce si může pro tyto účely vyžádat specializované
vyšetření nebo vyšetření provést sám. V těchto případech je žadatel povinen podrobit se těmto
vyšetřením. Lékař si dále vyžádá vyjádření praktického i odborných lékařů žadatele. Pokud žadatel
neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na
péči.
Počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje, do jakého stupně bude zařazen a výši příspěvku :
a) stupeň I. (lehká závislost) : 13-18 úkonů; 2000 Kč měsíčně
b) stupeň II. (středně těžká závislost) : 19-24 úkonů; 4000 Kč měsíčně
c) stupeň III. (těžká závislost) : 25-30 úkonů; 8000 Kč měsíčně
d) stupeň IV. (úplná závislost) : více než 30 úkonů; 11000 Kč měsíčně
Pokud se jedná o dítě do 18 let věku, jsou stupně závislosti stanoveny následujícím způsobem :
a) stupeň I. (lehká závislost) : 6-10 úkonů; 3000 Kč měsíčně
b) stupeň II. (středně těžká závislost ) : 11-15 úkonů; 5000 Kč měsíčně
c) stupeň III. (těžká závislost) : 16-20 úkonů; 9000 Kč měsíčně
d) stupeň IV (úplná závislost) : více než 20 úkonů; 11000 Kč
Od kdy bude příspěvek na péči poskytován, vyplácen ?
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán
a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání
příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za
období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude
obvykle pohybovat v rozmezí až 3 měsíců. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním
měsíci, za který náleží.
Na co lze příspěvek na péči použít ?
Příspěvek lze využít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě,
která je závislá na péči jiné osoby. Příspěvek tak lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje
poskytovatel sociální služby (např. pečovatelská služba, denní stacionář, apod.), a samozřejmě také na
výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není
poskytovatelem sociální služby. Předpokládá se, že oba způsoby bude příjemce příspěvku kombinovat
dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Kolik osob může o jednotlivce pečovat ? Je zde nějaké omezení ?
Počet osob není zákonem omezen. Současně je třeba mít na paměti, že z hlediska účasti na
důchodovém pojištění se uznává vždy jen jedna osoba, která zabezpečuje péči.
A co zdravotní a sociální pojištění pečující osoby ?
Pečující osoba, která se stará o osobu se stupněm závislosti II.a více, je sociálně a zdravotně pojištěna.
Důchodového pojištění jsou tedy ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni II.-IV., pokud spolu žijí ve společné domácnosti, podmínka domácnosti se
nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.

Doba péče se počítá jako náhradní doba započítávána do odpracovaných let. Osoba, která je
příjemcem příspěvku na péči označena, že zajišťuje péči, si pak může od příslušného obecního úřadu
vyžádat potvrzení o této skutečnosti právě pro účely důchodového a zdravotního pojištění. Tato osoba
pečující má tedy statut tzv. „státního pojištěnce“, kdy zdravotní pojištění hradí za osobu stát.
V případě, kdy bude pečováno o osobu, která je osobou závislou na péči jiné osoby v I. stupni
závislosti, nebudou a nejsou pečující osoby účastny důchodového ani zdravotního pojištění.
Agendu příspěvku na péči mají na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm na starosti paní
Svatoslava Nová, tel. 556 833 180, paní Milena Kociánová tel. 556 833 177 a paní Eva Dudková,
tel.: 556 833 176.
Hezké dny Vám přeje
Ing. Anna Hrachovcová
Vedoucí OSV

