Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

12/2020

DNE 27. 11. 2020 SE KONALO 28. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 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 zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity ve výši 44.646.- Kč a vzalo na vědomí změnu
rozpisu rozpočtu.
➢ ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchdu v obci ve výši
6.000,- Kč/měsíc.
➢ ZO
schválilo
poskytnutí
neinvestiční
dotace
Charitě
Šternberk
ve výši 5.000,- Kč.
➢ ZO schválilo provedení inventarizace k 31.12.2020.
➢ ZO schválilo zpevnění komunikace na náklady žadatele.
➢ ZO schválilo uzavření dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
6. 4. 2020 se zhotovitelem Podlahy Lakomý s.r.o. k zakázce s názvem
„Částečná rekonstrukce kulturního domu“.
➢ ZO vzalo na vědomí termín předání staveb – Částečná rekonstrukce KD,
Příjezdová komunikace ke hřbitovu – 30.11.2020.
➢ ZO schválilo podání žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu Hraničné
Petrovice.
➢ ZO vzalo na vědomí ukončení dotačního programu „Podpora opatření
na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce.
➢ ZO vzalo na vědomí návrh kuchyňky a seznam elektrospotřebičů
do kulturního domu.
====================================================================

DNE 18. 12. 2020 SE KONALO 28. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomni byli 4 členové 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, a vzalo na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.
➢ ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2021.
➢ ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce se členem zastupitelstva
na zednické práce.
-kall-
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29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
Předpokládané datum konání příštího zasedání je 29. 1. 2021.
-kall-

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I přes to, že se nám všem změnil běh života, poskytuje naše Charita Šternberk
veškeré služby dál. V této době připravujeme také největší národní sbírku Tříkrálovu sbírku. I letos proběhne a to o víkendu 9.1.2021. Těšíme se opět
na milé setkání s dodržením všech opatření daných vládou.
Důležité informace pro Vás:
1. Koledovat stejným způsobem jako každoročně bude možné – pokud to situace
dovolí.
2. Nově bude také možnost přispět nám on-line a zhlédnout videokoledu. Tato
možnost bude na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Aktuální informace
najdete na webu Charity www.sternberk.charita.cz.
3. Další možností je umístění pokladničky na Obecním úřadě, kde si můžete
také vyzvednout posvěcenou křídu k napsání požehnání na dveře Vašeho domu.
Konec termínu koledování byl posunut a bylo schváleno ukončení sbírky 24.1.2021.
Závěrem bychom chtěli všem poděkovat, že jste tu s námi a zapojujete se do pomoci
ostatním. Jménem pracovníků Charity Šternberk Vám přejeme požehnané Vánoční
svátky a šťastný nový rok plný zdraví a pohody.
Mgr. Jana Sládková, duchovní asistent
====================================================================
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2021
Upozorňujeme občany, že z důvodu nepořádku, budou ke sběrným místům
instalovány kamery. Také upozorňujeme, že kontejnery na směsný komunální odpad
jsou pouze rezervními nádobami. Každá domácnost má mít svou vlastní popelnici!!!!!!
Odstrašujícím příkladem jsou pytle vedle kontejnerů, ve kterých jsou nesešlápnuté
PET lahve a různé plasty. PROČ??? A kdo to dělá? Vyzýváme občany, aby byli
všímavější a na tyto jedince upozornili. Toto nezodpovědné chování se brzy projeví
v poplatku za odpady.
-kall-
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Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v celém příštím roce 2021.
 Vaše Zastupitelstvo
 Obec
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 25. 01. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 18. 01. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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