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DNE 2. 10. 2020 SE KONALO 26. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO schválilo rozpočtové změny, přijetí finančního příspěvku na účel: obnova,
zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 7.200,- Kč a vzalo
na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.
➢ ZO schválilo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2020
se zhotovitelem INGDOP s.r.o. k zakázce s názvem „Výstavba příjezdové
komunikace ke hřbitovu“. Dodatek je uzavírán na podkladě odsouhlasených
změnových listů z důvodu změn rozsahu prací.
➢ ZO schválilo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 4. 2020
se zhotovitelem Podlahy Lakomý s.r.o. k zakázce s názvem „Částečná
rekonstrukce kulturního domu“. Dodatek je uzavírán na podkladě
odsouhlasených změnových listů z důvodu vzniku víceprací, které nebylo
možné před zahájením realizace díla předvídat.
-kall-

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

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 30. 10. 2020, 18:00
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
5. Rozpočtové změny
6. Dotace z rozpočtu obce
7. Inventarizace 2020
8. Žádost o zpevnění komunikace
9. Dodatek č. 2 a 3 k zakázce Částečná rekonstrukce KD
10. Předání stavby – příjezdová komunikace ke hřbitovu
11. Předání stavby – částečná rekonstrukce KD
10. Diskuze, různé
11. Závěr
-kall-

1

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ZE SKLÁDKY
Obec nabízí palivové dříví ze skládky za cenu 400,- Kč/m3 s DPH. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě osobně, e-mailem nebo telefonicky:
775 981 953 - starosta
725 627 572 - místostarosta
724 160 106 – referentka
====================================================================

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem
již 23 let Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se
v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i
v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce
nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším,
protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli
těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance
Olomouc o.p.s. Již dvacettři let prodávali vánoční květinu rodiny léčených dětí,
zdravotní personál, členové a přátelé Šance, ale především dobrovolníci, aby pomohli
těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice
v Olomouci. Letošní výtěžek, který zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude
využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandartního vybavení
a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování
rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného
materiálů a na financování volnočasových aktivit. V letošním roce se můžete od 23.
11. 2020 setkat s prodejci vánočních hvězd pro nemocné děti na různých místech
České republiky.
Objednávky přijímáme v kanceláři OÚ, nebo na mobilu 724 160 106

do 27. 11. 2020
Cena vánoční hvězdy je malá á 50 Kč, velká á 100 Kč
Barvy vánočních hvězd – červená, bílá, růžová do vyprodání zásob
====================================================================

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Covidová opatření zatím nepřejí společenským akcím, proto v tuto chvíli akci
neplánujeme – čekáme na vládní nařízení – sledujte, prosím, vývěsní tabule.
-kall-

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 21. 12. 2020. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 14. 12. 2020.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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