Zpravodaj č. 1/2009
Vážení občané
Ani se nenadějeme a budeme mít první tři měsíce nového roku za sebou. Zima se letos dostatečně
vyřádila, aspoň pokud se sněhu týká. V únoru traktor s radlicí brázdil naše místní komunikace 38 hod.
K tomu je třeba připočíst ještě hodiny, které strávil p. Špaček s frézou, aby udržel chodníky v průchozím
stavu. Samozřejmě i letos byli někteří občané nespokojení s tím, že traktor jel nesprávným směrem a
nahrnul sníh tam, kde jim to zrovna nevyhovovalo. No prostě není člověk ten, aby vyhověl lidem všem,
jak říká staré přísloví.
I když to venku moc vábně nevypadá, tak už je přece jen k jaru blíž. A my se můžeme začít oddávat
jarním radovánkám, k nimž určitě neodmyslitelně patří rytí, kopání, setí, přesazování na zahrádkách a
jarní procházky probouzející se přírodou.

Informace z činnosti OÚ
- zřízení pracoviště CZECH POINTu na našem obecním úřadu. Podle zák. č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů musí již od 1.7.2009 každý orgán státní
správy využívat tzv. datovou schránku, která bude plně nahrazovat doručování písemností do vlastních
rukou prostřednictvím České pošty. Jednoduše řečeno, papír bude nahrazen elektronickým dokumentem.
Používání pro obecní úřady bude povinné. Pro tento účel budeme potřebovat dostatečné technologické
vybavení, abychom byli schopni efektivně a kvalitně digitalizovat všechny písemné dokumenty.
Ministerstvo vnitra ČR je si vědomo, že menší obce nemají na takové vybavení finanční prostředky a
proto vypsalo dotační titul, kde si může obec požádat o dotaci ve výši 93 927,-Kč na počítačové
vybavení. Spoluúčast obce je ve výši 15%, což činí 14 089,-Kč.
- obec dostala nabídku na zpracování Běžné prohlídky mostů na místních komunikacích, zastupitelstvo
rozhodlo nabídky využít. Na základě pasportu místních komunikací vytipují zastupitelé mosty, které
Běžnou prohlídku potřebují hlavně kvůli nosnosti mostu.
- 3.3. se zúčastnila starostka spolu s ostatními starosty sousedních obcí jednání na Policii ČR ve Frenštátě
p. R. Byli jsme seznámení s prioritami Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje mezi něž
patří – společně za bezpečný kraj, ohleduplnost v dopravě, stop radikalizmu, vstřícnost, aktuálnost a
otevřenost. Byli jsme informování, že na Frenštátsku poklesla kriminalita za první dva měsíce letošního
roku o polovinu, proti roku loňskému. Aby nebyla statistika tak příznivá, byla hned vykradena naše
prodejna Jednoty. O práci Městské policie Frenštát p. R. informoval přítomné ředitel MP. MP plní a
realizuje např. tyto úkoly: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetků, dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití, odchytává toulavá zvířata a zabezpečuje jejich umístění do útulku, kontroluje zábor
veřejného prostranství, atd. MP může působit jen na území Frenštátu p. R. Pokud by měly okolní obce
zájem o spolupráci s MP musí mít uzavřenou s MěÚ Frenštát p. R. Veřejnoprávní smlouvu. Zastupitelstvo
obce vzalo tuto informaci na vědomí, ale zatím nepovažuje za nutné využití nabízené spolupráce.
- Zastupitelstvo obce bylo na svém 14. zasedání seznámeno se závěrečným účtem obce Bordovice za rok
2008. Součástí závěrečného účtu je audit hospodaření obce, který je zakončen výrokem bez výhrad.
Závěrečný účet byl zastupiteli schválen rovněž bez výhrad.

Odpady
V loňském roce obec vyprodukovala 83,79t komunálního odpadu, 11,26t objemného, 2,28t odpadu ze
hřbitova, 2,95t plastů, 6,449t skla, 1,335t nebezpečného odpadu,0,384t pneumatik. Za likvidaci obec
zaplatila 305 578,-Kč, od občanů se vybralo 231 000,-Kč, od EKO-KOM jsme obdrželi 20 000,-Kč. Obec
doplatila v loňském roce 54 578,- Kč.
Pro vaši informaci bylo v loňském roce 4 354 popelnic, takže při přepočtu váhy na jednu popelnici vyšlo
v průměru 19,24kg. Cena odvozu za jednu popelnici se skládá ze dvou částek a to za uložení odpadu a za
manipulaci s popelnicí – což činí 25-,Kč. Není tedy jedno, jestli necháme vyvést poloprázdnou popelnici
nebo plnou. Zastupitelstvo obce proto vyzývá občany, aby k vývozu připravili jen plné popelnice a
poloprázdné si ponechali na doplnění odpadem do příštího vývozu. Tímto se ušetří finanční prostředky nás
všech.

Kanalizace
V minulém Zpravodaji jste byli informováni o kanalizaci a jejím financování. Do dnešního dne jsme ještě
nedostali z Prahy oficiální potvrzení o přidělené dotaci a podmínky pro vypracování podkladů pro čerpání
dotace. Ty se zpracují, odešlou se zpátky do Prahy, kde se odsouhlasí zadávací dokumentace pro výběrové
řízení. Po této kontrole dá Praha pokyn pro vyhlášení výběrového řízení. To by se mělo stihnout do konce
června. V Praze je blaze, jak se zpívá v jedné písni, a je třeba k tomu ještě třeba dodat, že tam mají na
všechno moře času a vůbec si neuvědomují následky svého liknavého jednání.
MěÚ Frenštát p. R. už vydal rozhodnutí k povolení stavby, takže už čekáme jen na to,až se Praha rozkývá.

Zpráva o činnosti výborů a komisí
Na 14.zasedání zastupitelstva obce podaly zprávu o činnosti výbory a komise:
- finanční výbor se scházel podle potřeby, a to vždy, když bylo potřeba provést úpravu rozpočtu a
navrhnout rozpočet nový
- kontrolní výbor se sešel 4x za rok ke kontrole činnosti OÚ, 1x ke kontrole hospodaření MŠ Bordovice,
kontroloval nakládání s dotacemi např. TJ SOKOL
- sociální komise navštívila v loňském roce 13 jubilantů ve věku od 70 do 95 let. Jubilantům byly předány
kytičky a dárky. Prováděla 4 šetření domácnostech na základě požadavků např. z Okresního soudu
v Novém Jičíně, zjištění aktuálních poměrů v domácnostech starších občanů
- kulturní komise organizovala 2x vítání občánků, lampionový průvod ve spolupráci s SDH, smažení
vaječiny na myslivecké chatě, v září v Dobečkovém hájku pouť, Drakiádu, 3x posezení se seniory.
- komise životního prostředí se scházela dle potřeby – vyjadřovala se k 9 žádostem o pokácení stromů.
Povolení ke kácení dřevin vyžadují stromy, které ve výši 130 cm mají obvod kmene větší než 80 cm,
stromy přestárlé, nemocné, které ohrožují vlastníka nebo okolí. Kácení musí být provedeno mimo
vegetační období. Doporučuje se za vykácené stromy nová výsadba. S příchodem jara komise upozorňuje,
že pálení větví na zahradách je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně zajištěno např.
kameny. Musí se provádět při zvýšené opatrnosti dospělé osoby a nesmí se provádět v době, kdy fouká
vítr nebo je dlouhodobě sucho. Je zakázáno plošné vypalování trávy nejen na zahrádkách, ale i všude jinde
a to pod pokutou za přestupek až do výše 25 000,-Kč.

Komise vyzývá občany k třídění odpadů. Neodkládejte do kontejnerů na objemný odpad železo, PET
láhve sklo a nebezpečný odpad jako jsou autobaterie,pneumatiky, barvy a elektronika, pro který opět
přijede sběrný autobus.
Statistika evidence obyvatel 1999 do roku 2008
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

celkem
531
534
537
561
550
553
547
557
569
569

narození
1
1
3
7
7
7
6
10
6
5

zemřelí
7
9
6
1
8
4
5
2
3
6

odhlášení
5
6
5
7
14
10
18
11
9
5

přihlášení
12
17
11
25
4
10
11
13
18
6

Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace
MŠ oznamuje, že zápis do Mateřské školy pro školní rok 2009/20010 se uskuteční 30. března 2009
v době od 8.00 do 16.00hod

Oznámení
Myslivecké sdružení Lichnov – Bordovice pořádá XIX. Mistrovství Bordovic ve „VOLU“
dne 21.března 2009. Prezentace do 13.30 hod. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
Restaurace Růže oznamuje, že 28.března 2009 bude restaurace pro veřejnost uzavřena od 13.00 do
20.00hod.

Očkování psů proběhne 7.května 2009. Od 10.15 do 10.45 hod
a od 16.45 do 17.00 hod u Obecního úřadu. Od 17.00 do 17.15 hod v Pasekách u slévárny.
Tradiční Lampionový průvod se uskuteční 8.května 2009. Sraz účastníků v 19.30 hod u restaurace Růže,
zastavení u pomníku por. Rožkova, vatra a občerstvení na hřišti TJ SOKOL .

Nebezpečný odpad se bude sbírat 17. 4.2009
u budovy OÚ

16.00 -16.30

v Pasekách

16.40 – 17.00

Objemný odpad – kontejner bude přistaven
v Pasekách u slévárny od 24.4. do 26.4.
u budovy OÚ

27.4.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že do konce února byly splatné zálohy za vodu a poplatek za hrobové místo.
Do konce dubna musí být zaplacena alespoň polovina poplatků za odpady.

