Zpravodaj č. 2/2010
Vážení občané
Ani se tomu nechce věřit, ale první polovina roku 2010 už bude za několik dnů minulostí.
Pokud se týká počasí, tak to k nám bylo velmi nepříznivé.Nejdříve nešetřilo nadílkou sněhu,
pak zase ne a ne přestat pršet. Snad už jsme si nepřízeň počasí vybrali.
Školáci už počítají nedočkavě dny do začátku prázdnin. Odpadnou jim domácí úkoly,
příprava na vyučování a začnou dva bezstarostné měsíce. Nejinak jsou na tom dospělí, kteří
budou čerpat určitě zaslouženou dovolenou.
Informace z činnosti OÚ
- zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro
Záchrannou stanici živočichů v Bartošovicích ve výši 1 000 Kč, na zářijový festival
folklorních souborů ve Frenštátě p. R. rovněž 1 000 Kč
- zastupitelstvo obce schválilo pro příští volební období počet členů zastupitelstva obce na 7
členů.
- zastupitelstvo obce schválilo 2.úpravu rozpočtu na rok 2010, a to ve výši 137 897 Kč na
straně příjmů i výdajů
- pracovníci obce postavili u srubu partyzána Drozda pergolu, srub je přes prázdniny obsazen
8 týdnů
- 11.9. se uskuteční v Dobečkovém hájku tradiční pouť, snad nás tentokrát počasí nezradí.
Odpoledne bude hrát pro starší dechová hudba Vlčnovjanka, večer se bude střídat Altanika
s DJ. Bude připravena střelnice, skákací hrad, obličejová malířka, koláče velké, malé,
tvarůžky na topince, guláš a něco na zapití
- Zemědělská vodohospodářská správa v Novém Jičíně oznámila, že začne s opravami
povodňových škod na potoku Javornička
Odpady
V rámci letošního jarního sběru se posbíralo 7,24 t objemného odpadu, jehož likvidace přišla
obec na 13 247 Kč. Nebezpečný odpad byl zlikvidován za 27 959 Kč. Za prvního půlroku
jsme vyprodukovali 48,06 t směsného odpadu (popelnice), za což se zaplatilo 107 929 Kč, za
plast 6 910 Kč, za sklo 1 678 Kč, za papír 2 239 Kč.
Kanalizace
K nejsledovanější akci patří určitě výstavba kanalizace v obci. O zadávací dokumentaci ke
kanalizaci požádalo 12 firem. Dotazy k zadávací dokumentaci podala 1 firma odpověď byla
zaslána všem přihlášeným firmám. Nabídku na zhotovení stavby odevzdalo 10 firem.
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo 2.dubna. 4 nabídky nesplňovaly požadavky
zadávacího řízení a byly vyloučeny. Hodnocení proběhlo 9.dubna. Hlavním kriteriem byla

nabídková cena na zhotovení a doba zhotovení. Jako nejlepší nabídka byla vybrána nabídka
firem RI-STAV s.r.o + VODOSTAV OSTRAVA spol. s r.o. Vysoutěžená cena byla
35 897 460 Kč a doba zhotovení 224 dnů.
Nyní probíhá další fáze jednání s poskytovatelem dotace- Státním fondem životního prostředí.
Tato jednání se odhadují zhruba na 3 měsíce. Fond požaduje stále nové doplňující údaje.
Vysoutěžená cena stavby se liší od předpokládané ceny a proto se musí znovu přehodnotit
výše poskytnuté dotace a finanční podíl obce.Víme, že dostaneme 85% dotace z Evropských
fondů, dále můžeme dostat půjčku ze Státního fondu životního prostředí, která se úročí jen
1%. Její výše však není známá . Může být 5%, ale i víc. Fond si přesto klade podmínku mít
vlastní finance jakoby v „zásobě“. Zastupitelstvo obce proto odsouhlasilo úvěr ve výši 5 mil
Kč u České spořitelny, aby měli v Praze jistotu, že to obec dokáže z vlastních zdrojů
dofinancovat. Místo, aby jednání spělo k rychlému závěru, tak se stále hledají problémy.
Celkové výdaje na projekt jsou 39 011 660 Kč
Celkové způsobilé výdaje jsou 31 903 398 Kč
Na čistírnu odpadních vod pro Lichnov budou Bordovice přispívat 1 700 000 Kč.
Dodavatel stavby je vázán vysoutěženou dobou výstavby, která musí být provedena najednou
čili pro nás po sobě za 224 kalendářních dnů. Z toho vyplývá, že se letos stavba nezahájí, ale
započne se na jaře příštího roku.
Ze strany vedení obce nabízíme občanům poskytnutí potřebných informací formou besedy,
která by se měla uskutečnit v podzimních měsících, kdy už budou určitě známé další
upřesňující informace.
Volby
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Bordovicích.
Počet voličů, kteří mohli v obci volit byl 469, k volbám přišlo 357 voličů, tj. 76.2%, počet
platných hlasů 354.
Jak jsme volili: Věci veřejné 52 hlasů, tj. 14,7%, KSČM 30, tj. 8,5%, ČSSD 79, tj. 22,3%,
Moravané 1hlas, Zemanovci 31, tj.8,75%, TOP 09 35, tj. 9,9%, KDU-ČSL 26, tj. 7,34%,
Pravý blok 2, Zelení 4, tj. 1,2%, Suverenita 11, tj. 3,1%, Česká pirátská strana 4, Dělnická
strana sociální spravedlnosti 5, Strana svobodných občanů 2, ODS 71, tj. 20,1%.
Oznámení
Paní Ludmila Reková oznamuje, že po delší odmlce obnovuje provozování zakázkového šití
oděvů a textilních výrobků. Tuto činnost bude provádět doma po ústní nebo telefonické
dohodě.

Tel.: 556 855 577, 776 132 721

Obecní úřad Bordovice upozorňuje občany, že do konce července musí být zaplacené
odpady.

Mateřská škola Bordovice bude uzavřena v době od

12.7. do 15.8.2010
Odpočet vodoměrů se bude provádět v první polovině srpna panem Josefem Špačkem.
Občané, kteří nebudou zastižení pracovníkem, žádáme, aby nahlásili stav vodoměru do konce
měsíce srpna na obecní úřad.

SDH Bordovice pořádá 26.6.2010 v Dobečkovém hájku tradiční Letní večer
Hudba ARRION, douzovaný klobás, občerstvení zajištěno

Blahopřejeme našim fotbalistům k získání
I. místa ve III. třídě
a současně k postupu do
okresního přeboru
Současně s postupem fotbalistů je třeba poděkovat celému
realizačnímu týmu, který pomáhal vytvářet tolik potřebné zázemí.

Ani šediny, ani vrásky nedokážou na sebe náhle strhnout vážnost, avšak čestně prožitý život
nakonec vážnost sklidí jako svůj poslední plod. (Marcus Tullius Cicero)

DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

– DŘÍVE DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

/ NOVÝ NÁZEV, NOVÁ PRAVIDLA PRO PRONÁJEM BYTU, NOVÁ ŽÁDOST /
Rada města se na svém jednání dne 7.4.2010 zabývala mimo jiné bytovou problematikou našeho
města. Materiál, který byl Radě města předložen k projednání, obsahoval návrh řešení bytové
koncepce města a procesu komunitního plánování sociálních služeb v našem městě.
Odbor sociálních věcí zpracoval nová „Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního
určení“ (dříve domy s pečovatelskou službou), včetně souvisejících příloh, tj. „žádost o pronájem
bytu v DZU“ a „vyjádření ošetřujícího lékaře“.

To znamená, že pro občany města a občany ve spádových obcích, platí s účinností od 7.4. 2010 nová
pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (dále jen pravidla pro DZU) a k dispozici
jim bude také nový tiskopis žádosti o byt v DZU, včetně tiskopisu vyjádření ošetřujícího lékaře pro
účely pronájmu bytu v DZU.
Domy zvláštního určení ve vlastnictví města se nachází stále na adrese ul. Rožnovská čp.346 a
v Martinské čtvrti čp. 1135-1137 a 1151-1153. Jsou to domy, které občané znají jako domy
s pečovatelskou službou.
Protože došlo ke změně názvu těchto domů v souladu se současně platnou legislativou, budou domy
opatřeny novými vývěskami s aktuálně platnými názvy. Byty v domech zvláštního určení a jejich
užívání je poskytováno tak jako dosud na základě nájemní smlouvy. O přidělování bytu v domě
zvláštního určení ve vlastnictví města rozhoduje rada města n návrh bytové komise.
Existence bytů v domech zvláštního určení vychází z ustanovení § 685 odst 4 občanského zákoníku,
§ 9 odst.1 a § 10 odst.1 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Byty v domech zvláštního určení jsou určeny pro starší občany (seniory), jejichž zdravotní stav
nevyžaduje komplexní ústavní péči. Jsou určeny pro občany, kteří jsou v základních životních
úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu
pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci.
Jsou určeny pro občany starší a zdravotně postižené, zejména žijící osaměle.
Důležité informace (viz platná pravidla pro DZU) :
-

-

žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat od 7.4.2010 na novém
předepsaném tiskopise, včetně vyjádření oš.lékaře k umístění v DZU – nový tiskopis,
žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat osobně nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence-čs.pošty
žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení – tiskopis žádosti si lze vyzvednout
v recepci městského úřadu nebo u odboru ISOM (bytové hospodářství) nebo u odboru
sociálních věcí, tiskopis je uložen také na webových stránkách města
o zařazení nebo nezařazení žádosti do evidence žadatelů nebo o vyřazení žádosti z evidence
nebo o odmítnutí žádosti bude žadatel ve lhůtě do 30 dnů písemně vyrozuměn pracovníkem
bytového hospodářství.

Bližší informace o jednotlivých domech zvláštního určení a podmínkách pronájmu jednotlivých bytů
získáte v budově zdejšího městského úřadu, na odboru ISOM (odbor investic a správy obecního
majetku), bytové hospodářství (I.patro přístavby radnice), kontaktní telefon 556 833 152, úřední
hodiny: pondělí, středa: 8 -12, 13 -17 hod., úterý: 9 -12 hod..

Zpracovala:
Svatoslava Nová, odbor sociálních věcí
Dne 15.4.2010

