Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

1/2021

Vážení spoluobčané
Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020. Chtěl bych znovu
připomenout systém třídění v obci. Máme dvě hnízda na tříděný odpad, kde se třídí
do kontejnerů:
Žlutý – plasty (PET lahve sešlápnout)
Modrý – papír (krabice složit)
Červený – železo
Bílý – bílé sklo
Zelený – barevné sklo
Zelená popelnice – olej
Ostatní komodity:
Elektro – za obecní úřad
Baterie – na obecní úřad
BIO odpad – kontejner pod hrází + TZ (ne větve – štěpkování) + kompostéry
v domácnostech.
Každá domácnost dostala zdarma popelnice na SKO (popel hlavně). Za nefunkční
si musí každý pořídit novou na vlastní náklady. V případě správného třídění je jako
záloha černý kontejner. Věřím, že dojde k odpovědnému přístupu třídění a nebude
nutné zvyšovat poplatek.
Roční limit SKO na občana je 200 kg. Nad tento rámec se razantně zvyšuje poplatek.
I přes tyto nepříjemné záležitosti vám přeji v novém roce hlavně zdraví a věřím,
že tuto nelehkou dobu přežijeme bez úhony.
Drahomír Havlík, starosta
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DNE 18. 12. 2020 SE KONALO 29. 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 zastupitelem obce na
drobné zednické práce na kulturním domě.
-kall-
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30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 29. 01. 2021, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Jmenování velitele hasičů

6. Snížení členských příspěvků – Svazek obcí MMB
7. Inventarizační zpráva 2020
8. Odpisový plán 2021
9. Cestovné 2021
10. Žádosti o dotace
11. Žádost na VPP
12. Prodloužení nájemních smluv – byty v BD
13. Komíny - BD
14. Diskuze, různé
15. Závěr
-kall-
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OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Vážení občané, sdělujeme vám, že MUDr.
Kohoutek neprovádí očkování proti COVID19. Registrace a rezervace občanů ve věkové
kategorii 80+ do Centrálního rezervačního
systému Ministerstva zdravotnictví ČR, je
spuštěna od pátku 15. ledna 2021.
Pokud budete chtít s registrací pomoci,
neváhejte se obrátit na obecní úřad. Nejlépe
telefonicky na mobil 724 160 106.
-kall-
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Vážení čtenáři Petrovického zpravodaje,
přemýšlela jsem čím udělat náš zpravodaj zajímavým, aby v něm nebyly jen usnesení
zastupitelstva a pozvánky na zasedání. Myslím, že by vás mohly zajímat finance obce
a také naše historie.
-kall-

INVESTIČNÍ AKCE 2020
Vybudování příjezdové komunikace ke hřbitovu, která plnohodnotně nahradí
dosavadní nezpevněnou polní cestu. Akcí byl splněn záměr obce - tedy vybudování
důstojného přístupu občanů na hřbitov prostřednictvím nové zpevněné asfaltové
komunikace. Výběrové řízení na zhotovitele akce bylo realizováno v období 0506/2020, smlouva s vítězným dodavatelem INGDOP s.r.o. byla uzavřena dne
24.7.2020. Stavební práce byly po vzájemné dohodě zahájeny dne 4.9.2020 a dílo
bylo předáno v souladu s uzavřenou smlouvou dne 30.11.2020. V rámci dosažení
úspor byla upravena délka větve 2 a došlo ke zrušení realizace větve 3 (uvnitř
hřbitova), dále byla dohodnuta záměna materiálu
opěrné zídky z lomového kamene na štípané
tvárnice. Celková cena díla byla ponížena o 272
643,66 Kč, celková konečná cena za realizaci díla
tak činila 2 034 857,44 vč. DPH. Další náklady
(stavební povolení, administrace, stavební dozor)
činily 233561,67 Kč. Dotace od Olomouckého
kraje činila 500.000,- Kč
Celkem 2.268.419,11 Kč
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 1.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 22. 02. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 02. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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