Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

2/2021

DNE 29. 01. 2021 SE KONALO 30. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo všech 6 členů zastupitelstva. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí
na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO vzalo na vědomí jmenování nového velitele hasičů.
➢ ZO
schválilo
snížení
členských
příspěvků
obcí
mikroregionu
Moravskoberounsko na rok 2021 z 50 Kč na 25 Kč na jednoho obyvatele.
➢ ZO schválilo Zprávu inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku
Obce Hraničné Petrovice ke dni 31. 12. 2020.
➢ ZO schválilo odpisový plán na rok 2021.
➢ ZO schválilo poskytování cestovních náhrad dle platných předpisů. Výše
stravného bude vždy v dolní hranici sazby.
➢ ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH.
➢ ZO schválilo podání Žádosti o dotaci z Programu na podporu venkovských
prodejen.
➢ ZO schválilo podání žádosti na VPP pro 2 pracovníky na částečný úvazek.
➢ ZO schválilo pokračování v nájemních smlouvách na byty do 31. 01. 2022.
➢ ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na frézování komínů v BD.
➢ ZO schválilo Dohodu o výběru poplatků a předání dokladů a Dodatek č. 21
ke smlouvě o poskytování služeb č. 1091072341 s firmou Marius Pedersen.
➢ ZO schválilo záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu Hraničné Petrovice
z vlastního podnětu zkráceným postupem pořizování. Obsahem změny bude
prověření doplnění koncepce odkanalizování domovními čistírnami odpadních
vod (v souladu s koncepcí PRVKOK). Stávající koncepce odkanalizování obce
na obecní čistírnu odpadních vod zůstane nadále zachována
➢ ZO schválilo odpuštění nájmu za hospodu po dobu vládního opatření (Covid19 pandémie) s účinností od 1.1.2021.
➢ Dále se projednávala nutnost ořezání stromů u turistické základny a hledání
pracovníka na odhrnování sněhu z chodníků.
-kall-
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31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 26. 02. 2021, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Bytový fond

6. Záměr prodeje pozemků
7. Diskuze, různé
8. Závěr
-kall-

====================================================================
Únorové počasí nás potrápilo, ale udělalo i radost. Na rozdíl od chodníků, které nikdo
ohrnovat nechtěl, byl led na rybníce stále pěkně ohrnutý.

Za údržbu chodníků patří velký dík pánům Radimu Kalusovi a Ianu Hodsdonovi,
kteří se této činnosti ujali bez nároku na odměnu. Poděkování také patří panu Josefu
Maleckému, který udržuje místní komunikace a tuto službu obci neúčtuje.
-kall, foto – Simona Vojtilová, Radoslav Všetula-
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INVESTIČNÍ AKCE 2020
Rekonstrukce kulturního domu, z důvodu havarijního stavu střechy a špatné
podlaze na malém sále se zastupitelstvo rozhodlo pro částečnou rekonstrukci. Ke
střeše a podlaze byla přidána výměna oken. Výběrové řízení na zhotovitele akce bylo
realizováno v období 02-03/2020, smlouva s vítězným dodavatelem Podlahy Lakomý
s.r.o. byla uzavřena dne 6.4.2020. Stavební práce byly po vzájemné dohodě zahájeny
dne 1.5.2020 a dílo bylo předáno v souladu s uzavřenou smlouvou dne 30.10.2020.
Kolaudace proběhla dne 17.12.2020.
Celková konečná cena za realizaci díla tak činila
2.271.005,90 vč. DPH. Další náklady (stavební
povolení, administrace, stavební dozor, oprava
bytu KD) činily 186.118,00 Kč.
Celkem 2.457.123,90 Kč
Dotace od MMR činila 1.251.770,- Kč
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že bude i nová kuchyňská linka se spotřebiči.
Kuchyňskou linku zhotovil Bohdan Böhm za 104.300,- Kč a spotřebiče byly
zakoupeny od firmy SCORPION ELEKTRO za 35.360,- Kč. Přebroušení parket
na sále vyšlo na 42.350.- Kč.
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 2.

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 22. 03. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 03. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
redakce: Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice
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