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DNE 28. 6. 2018 SE KONALO 45. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním
úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:

 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy pracovníků kontrolního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje,
pověřených provedením přezkumu hospodaření obce za rok 2017 „bez výhrad“.
 ZO schválilo účetní závěrku obce Hraničné Petrovice za rok 2017.
 ZO schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši do 1.500 Kč na turnaj malé
kopané – BIZON CUP a ve výši do 3.500 Kč na turnaj velké kopané.
 ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace žadateli FC Bizoni Hraničné Petrovice na
účel určený žadatelem v žádosti ve výši 18.000 Kč.
 ZO revokovalo usnesení č. 330/2014-2018 a schválilo Stanovy Svazku obcí
mikroregionu Moravskoberounsko po 7. úpravě.
 ZO schválilo přistoupení obce Město Libavá k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion
Šternbersko, dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Šternbersko, dodatek č. 2 k příloze č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Šternbersko, dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Šternbersko.
 ZO rozhodlo o výběru nabídky ve Veřejné zakázce malého rozsahu: „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště v obci Hraničné Petrovice“ zadávanou v souladu s ustanovením § 6,
§ 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
firmy Machovský s.r.o., IČ 28619633.
 ZO schválilo počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období.
Zastupitelstvo bude mít 7 členů.
-mm-

46. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

ČTVRTEK

26. 7. 2018, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtová změna
Žádost o individuální dotaci – Charita

7. Schválení stavební firmy – střechy
šatny, trafostanice
8. Nájem pozemku od SPÚ
9. Nájemné – byty
10. Diskuze, různé
11. Závěr

47. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
Předběžné datum 47. veřejného zasedání ZO je čtvrtek 30. 8. 2018, není však jisté, že
v tomto termínu proběhne – sledujte proto, prosím, úřední desku.
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V pátek 13. července před 15. hodinou havaroval na okraji naší obce linkový autobus
č. 333, jehož trasa vede ze Šternberka do Města Libavá. Autobus sjel ze silnice a čelně
narazil do stromu. Řidič zůstal zaklíněn a on i všech 10 cestujících bylo zraněno. Na
místě zasahovali policisté, profesionální hasiči ze Šternberka, dobrovolní hasiči
z Hraničných Petrovic, Moravského Berouna a Domašova nad Bystřicí a Zdravotnická
záchranná služba včetně 2 vrtulníků.
Podle Pavla Lampy ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje byl u všech
zraněných charakter poranění lehký až středně závažný, jednalo se zejména
o pohmožděniny, odřeniny a zlomeniny. Všichni poranění byli předáni ve
stabilizovaném stavu a nikdo z účastníků nebyl v ohrožení života.
V autobusu necestoval nikdo z Hraničných Petrovic. Strom, do kterého autobus
narazil, byl několik dnů po nehodě pokácen.

-mbh-
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Do konce července je nutné doručit registračnímu úřadu kandidátní listiny pro volby
do zastupitelstva obce, které budou probíhat 5. a 6. října 2018.
Volební stranou mohou být podle § 20 volebního zákona:
- registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice
- nezávislí kandidáti
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je:
- státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
- státní občan jiného členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným
pobytem v dané obci, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva). Kandidát může kandidovat pouze na jedné
kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Podání a náležitosti kandidátní listiny jsou dány volebním zákonem. Počet kandidátů
na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva
obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo
dolů. Pro volbu Zastupitelstva obce Hraničné Petrovice byl stanoven počet členů tohoto
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orgánu na funkční období 2018 až 2022 ve výši 7 členů, usnesením Zastupitelstva
obce Hraničné Petrovice č. 398/2014-2018 ze dne 26. 6. 2018.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta,
že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti,
popřípadě, je-li u voliče, v době podání kandidátní listiny překážka, uvede se, v čem
překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému
pobytu, a datum narození.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je
třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu
této volební strany. Náležitosti petice jsou vymezeny zákonem. Minimální počet
podpisů se stanovuje podle počtu obyvatel – v Hraničných Petrovicích je minimální
počet podpisů voličů pro nezávislé kandidáty 7 a počet podpisů voličů pro sdružení
nezávislých kandidátů 10. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých.
Vzory kandidátních i petičních listin naleznete na
https://www.hranicnepetrovice.cz/uredni-deska?id=377&action=detail

Kandidátní listiny musí být doručeny registračnímu úřadu – (pověřené osobě
M. Horákové nebo na podatelnu MěÚ Šternberk v budově Opavská 1)
nejpozději 31. 7. 2018 (úterý) do 16:00, prominutí zmeškání lhůty není dle
zákona přípustné.
Kandidátní listinu může registračnímu úřadu předat:
1. osobně zmocněnec – zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je
takto označena na kandidátní listině, nemůže jím být osoba mladší 18 let (osoba
s omezenou svéprávností) nebo kandidát
2. osobně nezávislý kandidát
3. osobně jiná osoba, která bude plnit funkci doručovatele (prostředník)
4. nebo může být kandidátní listina doručena poštou
5. nebo může být kandidátní listina zaslána elektronicky – prostřednictvím datové
schránky zmocněnce, nebo podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem
zmocněnce.
Pokud bude kandidátní listinu registračnímu úřadu předávat jiná osoba (prostředník)
než zmocněnec nebo nezávislý kandidát, bude této osobě vystaveno potvrzení o podání
kandidátní listiny ve formě okopírované 1. strany kandidátní listiny, která bude
opatřena razítkem registračního úřadu s aktuálním datem převzetí. Potvrzení podání
kandidátní listiny bude následně registračním úřadem adresováno zmocněnci nebo
nezávislému kandidátovi. V případě, že kandidátní listinu doručí osobně zmocněnec
nebo nezávislý kandidát, potvrzení o podání kandidátní listiny bude registrační úřad
vystavovat ihned po jejím převzetí.
-mbh-
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Dne 12. 8. se přes naši obec pojede světový pohár v silniční cyklistice „Czech
Cycling Tour 2018“. Petrovicemi budou závodníci projíždět kolem12:15; přijedou ze
směru od Domašova nad Bystřicí, v obci budou na křižovatce zahýbat na Jívovou.
Oragnizátoři si dovolují požádat o součinnost při zabezpečení průjezdu obcí.
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27.7.–28.7.
27.7.
28.7.
29.7.
3.8.
4.8.
4.8.
10.8.
12.8.
14.8.
16.8.
17.8.–18.8.
17.8.–19.8.
17.8.
17.8.
17.8.
18.8.
20.8.–24.8.
24.8.
25.8.
26.8.

17:00

19:30
15:00
14:00
19:30
11:00
19:30
14:00
16:30
19:00

15:00
19:00
19:30
9:00
7:00–16:30
19:30
14:00
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Pozvánka na vernisáž výstavy Paměť národa
Hlavní náměstí Šternberk
Olomouckého kraje
Šternberský kopec 2018
Areál Státního hradu Šternberk
Mamma Mia: Here We Go Again!
Kino Moravský Beroun
Divočák na rožni
Park na Křížovém vrchu Mor. Beroun
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Kino Moravský Beroun
Hotel Artemis
Kino Moravský Beroun
Turnaj starých pánů
Fotbalové hřiště TJ Granitol Mor. Beroun
Letní diskotéka
Domašov nad Bystřicí
Chata na prodej
Kino Moravský Beroun
Úžasňákovi 2
Kino Moravský Beroun
Úsměvy smutných mužů
Kino Moravský Beroun
Světáci
Areál Státního hradu Šternberk
Létofest 2018
Olomouc
Dny obce
Domašov u Šternberka
Letní divadelní hraní 2018
Areál Státního hradu Šternberk
Hvězdy, jak je neznáte
Areál Státního hradu Šternberk
Miss Hanoi
Kino Moravský Beroun
Nohejbal Norberčany
Hřiště Stará Libavá
Letní příměstský tábor – Cestování časem III. Expozice času Šternberk
Mission Impossible - Fallout
Kino Moravský Beroun
COUNTRY večer
Domašov nad Bystřicí
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Kino Moravský Beroun
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TIPY, KAM VYRAZIT

Šternberský kopec 2018
Legendární festival Šternberský kopec se blíží! 15. ročník si zaslouží něco výjimečného a to se
pořadatelům povedlo – Kopec uvede na scénu pouze interprety, kteří na něm ještě nebyli!
Program není připraven jen na jeden červencový den, ale hned na dva! Vystoupí: Mirai, Adam
Ďurica, Xindl X, Sto zvířat, Čechomor, Instinct, Premier, Perutě, Hodiny, IMT Smile, Arakain
& Lucie Bílá, Argema.
Divočák na rožni
Sobota 28. 7. 2018 od 15:00 park na Křížovém vrchu v Moravském Berouně. K tanci a poslechu
zahraje kapela Kamínek. Atrakce pro děti – skluzavka Shrek, malování na obličej. Občerstvení
zajištěno, vstup volný.
Chata na prodej
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému
majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou
slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost
náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá,
syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího
se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné
dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková)
na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na
rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle
skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi
vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa …
Hvězdy, jak je neznáte
Dvě postavy českého show businessu, které zná snad každý – nedostižný bavič, herec
a moderátor Jakub Kohák s frontmanem skupiny Monkey Business Matějem Ruppertem, se
poprvé představí publiku 17. srpna v areálu Státního hradu Šternberk. Cena vstupenek činí
320 Kč.
-jš-
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Kolo
3
4
5
6
7
8
9
1
2

Domácí
FC Hraničné Petrovice
SK Králová
FC Hraničné Petrovice
FC Hraničné Petrovice
FK Huzová
FC Hraničné Petrovice
Sokol Moravská Huzová
FC Hraničné Petrovice
TJ Dalov

Hosté
SK Město Libavá
FC Hraničné Petrovice
SK Štarnov
TJ Mladějovice
FC Hraničné Petrovice
Sokol Hnojice
FC Hraničné Petrovice
FC Kolos Jiříkov
FC Hraničné Petrovice

Datum
18.8.2018
25.8.2018
1.9.2018
8.9.2018
15.9.2018
22.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
14.10.2018

Hodina
16:30
15:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00

Den
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne

Údaje převzaty z http://www.ofso.cz/vsechny-vysledky/A3A/
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Dne 7. 7. 2018 proběhl, za velké podpory obce Hraničné Petrovice, čtvrtý ročník turnaje
v malé kopané BIZON CUP 2018. Turnaje se zúčastnilo 9 mužstev (Bělkovice, Lužice,
Holice, 2 týmy z Hraničných Petrovic (Bizoni a El Padrino), Zábřeh na Moravě, Dalov,
Moravský Beroun a firemní tým Top Trans). Do turnaje celkem zasáhlo
78 hráčů. Mužstva byla rozdělena do dvou skupin (jedné čtyřčlenné a jedné pětičlenné).
Naše A mužstvo Bizoni :-) postoupilo ze skupiny z druhého místa po výsledcích: Bizoni
– Lužice 0:0, Bizoni – El Padrino 6:0, Bizoni – Top trans 3:5; a proto narazilo na třetí
tým ze skupiny Dalov. Tento tým jsme dokázali porazit ve čtvrtfinále až po penaltách.
Bizoni – Dalov 3:2. Dalším našim soupeřem v semifinále byl tým Lužic hrající II. třídu
a bylo to znát, po výsledku 2:0 pro Lužice se nám cesta do finále uzavřela. V souboji
o třetí místo jsme bohužel nestačili na tým z Holic poměrem 3:5, a proto náš tým
obsadil 4. místo.
Náš B tým postoupil ze čtvrtého místa: El Padrino – Lužice 0:4, El Padrino – Bizoni 0:6,
El Padrino – Top Trans 2:2. Jeho dalším soupeřem ve vyřazovací fázi byl tým z Bělkovic
hrající I.A třídu. Po výsledku 4:0 pro Bělkovice skončila cesta týmu El Padrino už ve
čtvrtfinále.
Z celkové výhry se radoval tým Bělkovic, druhé místo obsadilo mužstvo z Lužic, třetí
místo pak připadlo týmu z Holic.
Nejlepším hráčem se stal: Pavel Gaťařík (Bělkovice)
Nejlepším střelcem byl: Bohačov (Bělkovice)
Nejlepší brankář turnaje: Štěpán Mikš (Bizoni)
Tímto bych chtěl moc a moc poděkovat obci Hraničné Petrovice za finanční podporu,
dále poděkovat všem, kteří přispěli finančně, materiálně nebo přidali ruku k dílu
a pomohli tak uskutečnit tento turnaj (ať už to byla obsluha udírny, ve výčepu,
rozhodčí apod.). Děkuji všem.

-za FC Bizoni Hraničné Petrovice – Marek Opichal (koordinátor akce)-
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V sobotu 21. 7. 2018 se na hřišti v Hraničných Petrovicích již po 17. uskutečnil
Memoriál Jana Maleckého – fotbalový turnaj, během kterého se utkala 4 fotbalová
mužstva. V prvním zápasu podlehli domácí Bizoni mužstvu Blatce 1:5. Ve druhém
zápasu se utkala Jívová a Dalov s výsledkem 4:2. Ve třetím zápase Bizoni porazili
Dalov 4:0. Čtvrtý zápas mezi Jívovou a Blatcem rozhodly až penalty (2:2, penalty
3:5).
Konečné pořadí pak bylo následující:
1. místo - TJ Sokol Blatec
2. místo - TJ Sokol Jívová
3. místo - FC Bizoni Hraničné Petrovice
4. místo - TJ Dalov
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Jiří
Slížek z TJ Sokol Jívová; nejlepším hráčem
hráč s číslem 10 z týmu TJ Sokol Blatec,
u kterého
bohužel
nevíme
jméno
a nejlepším brankářem Štěpán Mikš z FC
Bizoni Hraničné Petrovice.

-Květoslav Schmidt, Michaela Kouřilová-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde 27. 8. 2018. Uzávěrka příspěvků je ve středu 22. 8. 2018. Příspěvky
dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů příspěvků:
-mbh- Magda Bábková Hrochová, -mm- Marcela Mikšová, -jš- Jana Španbergerová
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