Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

3/2020

Vážení spoluobčané
Chci Vás důrazně požádat o dodržování všech mimořádných opatření a zákonů
vydaných vládou ČR. Informace se mění dle situace ve vývoji karantény a je nutné je
sledovat na stránkách obce, úřední desce a částečně v obchodě.
Poděkování patří všem co přispěli jak prací, tak materiálem na výrobě roušek.
Drahomír Havlík, starosta

====================================================================

DNE 27. 02. 2020 SE KONALO 17. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním
úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
 ZO schválilo pořízení 40 ks židlí a 10 ks stolů v hodnotě 55.000,- Kč bez DPH.
 ZO schválilo stav hrubé stavby na p. č. 1486/40 v k. ú. Hraničné Petrovice
jako dokončený.
 ZO vzalo na vědomí pověření paní Petrželové, Lutín k administraci VŘ na
rekonstrukci kulturního domu.
 ZO vzalo na vědomí výzvy k podání nabídek a textovou část zadávací
dokumentace - veřejná zakázka malého rozsahu k zakázce s názvem „částečná
rekonstrukce kulturního domu“, zakázka bude zveřejněna na profilu
zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hranicnepetrovice v otevřené výzvě.
 ZO vzalo na vědomí seznam kvalifikovaných dodavatelů oslovených v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Částečná rekonstrukce kulturního
domu“.
 ZO schválilo inženýra Zdeňka Ryšánka technickým stavebním dozorem na
akci „Částečná rekonstrukce kulturního domu“ ve spolupráci s panem
Květoslavem Schmidtem.
 ZO schválilo ustanovení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
ve složení Drahomír Havlík, Květoslav Schmidt, Radim Kalus, DiS. a Josef
Chrastina jako náhradník.
o pozn.: dne 27. 2. 2020 byla vybrána firma Lakomý s.r.o., Šternberk
 ZO vzalo na vědomí částku 47.000,- Kč za zpracování projektu na krovy
střešní krytiny u kulturního domu.
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 ZO schválilo podání žádosti na VPP pro 2 pracovníky na částečný úvazek.
Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice pověřuje k podpisu smlouvy
Drahomíra Havlíka.
 ZO vzalo na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na
Výstavbu příjezdové komunikace ke hřbitovu v Hraničných Petrovicích.
-kall-

====================================================================

SETKÁNÍ NEJEN SE SENIORY A PSDČ
Dne 29. února 2020 proběhlo setkání nejen se seniory. Nikoho z nás by nenapadlo,
že to bude na nějakou dobu poslední společenská akce. Už jen z tohoto důvodu je
nutné si uvědomit, jak jsou všechny akce v naší obci důležité a proto bychom se jich
měli účastnit. Je přece pěkné vidět své spoluobčany a moci si s nimi popovídat.
K tanci nám krásně zahráli manželé Hesovi a paní Milena Hesová, předsedkyně
krajské rady seniorů (KRS), poradkyně hejtmana nám popovídala o tom, co KRS pro
seniory dělá a co v letošním roce připravuje.

Tombola byla velmi pestrá. Velký zájem
byl o med od místního včelařského
spolku, o živé kytičky, ručně vyrobené
lucerničky či dort z toaletního papíru.

A hned ve středu nato jsme při společném
posezení v PSDČ vyráběly kytičky z papíru.
-kall-
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SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
- MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Poplatek je splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku nebo
ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a do 30. září příslušného
kalendářního roku. Výše poplatku je 500 Kč. Poplatníkům do 15 let věku a žákům
a studentům denního studia škol, ubytovaných v příslušném kalendářním roce mimo
území obce Hraničné Petrovice je (na základě žádosti) přiznána sleva 50 %.
Za objekt určený k individuální rekreaci, kde není hlášená žádná osoba k trvalému
pobytu je výše poplatku 500 Kč a je splatný do 30. června.
- MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč za každého psa. Poplatek je splatný
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Pokud nemáte možnost bezhotovostní platby, prosím nechoďte platit na obecní
úřad - v těchto případech je splatnost poplatku (z důvodu nouzového stavu)
prodloužena.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ JÍVOVÁ
Vážení rodiče.
Zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 1. 4. 2020, bez přítomnosti dětí. Termín
podání žádosti se prodlužuje do pátku 3. 4. 2020 do 11.00 hod.
Možnosti podání žádosti:
1. Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu
v zalepené a nadepsané obálce (zápis do 1. ročníku) doručte osobně do
výdejního okna školní jídelny, v době od 8.00 do 11.00 hod.
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!), na adresu info@skolajivova.cz
3. datovou schránkou: seruz7c.
4. poštou
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, prosím, přiložte k žádosti,
pokud již máte, vyjádření PPP + jiného odborného lékaře (pediatr, logoped, psychiatr,
…). Formuláře – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné
školní docházky jsou ke stažení na stránkách školy www.skolajivova.cz/zš/ke
stažení/žádosti.
Děkuji. Přeji všem pevné nervy a hodně štěstí ve společném boji.
Mgr. Fryčáková Žaneta, ředitelka školy

KORONAVIRUS COVID - 19
Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!
-

zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky (dle usnesení
vlády č. 85/2020 Sb.)
zákaz shromažďování během nouzového stavu (usnesení vlády č. 69/2020
Sb.)
povinnost nosit roušku (usnesení č. 106/ 2020 Sb., o povinném nošení
ochranných prostředků, které brání šíření kapének)
platí i na území naší obce, a to pro všechny! (včetně dětí, za které jste
odpovědní!)
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Uvědomte si, že šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je trestným činem!
(Usnesení vlády č. 75/ 2020 Sb.,)
Pokud nemáte roušku,
můžete si vyzvednout
(po domluvě) na obecním
úřadě,
nebo
vám
ji doručíme do schránky.
Jedná se o bavlněné
dvouvrstvé
roušky
s kapsou na ubrousek
nebo filtr.
Je možno i si vyzvednout
„jen“
bavlněná
prostěradla a ušít si
roušku doma.
Moje rouška
tebe,
tvoje
chrání mě!

chrání
rouška

Že někdy nastane taková
situace, jsme si asi nikdo
nedovedl
představit,
a přesto tady je a my to
musíme zvládnout!

V případě, že potřebujete nakoupit, vyzvednout léky
z lékárny, dodat roušku či jakkoli jinak pomoci,
neváhejte se obrátit na telefony 775 981 953 - starosta,
724 160 106 - obecní úřad
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 27. 4. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 20. 4. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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