Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

4/2021

DNE 26. 03. 2021 SE KONALO 32. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z 6členného zastupitelstva. Zápis ze zasedání
je k nahlédnutí na obecním úřadu a na internetových stránkách obce.
Výběr z jednání:
➢ ZO schválilo střednědobý výhled na období 2021-2023.
➢ ZO schválilo vyrovnaný rozpočet ve výši 4.623.000,- Kč.
Zastupitelstvo stanovilo, že starosta může za období mezi zasedáními zastupitelstva
schválit rozpočtová opatření.
a) Na straně příjmů i výdajů neomezeně a to: změny v položkách 1122 s 5365
(sdílená daň) a při přiznání dotace;
b) Na straně příjmů neomezeně;
c) Na straně výdajů max. do výše 100. tis Kč v rámci jednoho paragrafu.
Zastupitelstvo si vyhradilo právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření starostou.
Změny rozpisu rozpočtu provádí správce rozpočtu.
➢ ZO schválilo uzavření dohody o provedení práce s členem zastupitelstva.
➢ ZO schválilo projektový záměr „Modernizace bytových objektů č.p. 46 a č.p.
47 v Hraničných Petrovicích“ a podání projektového záměru jako žádost
o dotaci v rámci Výzvy VPS-223-3-2021, poskytovatel dotace Ministerstvo
financí, podprogram 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury.
➢ ZO schválilo zabezpečení/využití vlastních zdrojů (spoluúčast) na realizaci
projektového záměru „Modernizace bytových objektů č.p. 46 a č.p. 47
v Hraničných Petrovicích“ spolufinancované z dotace v rámci podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury,
poskytovatel Ministerstvo financí.
➢ ZO schválilo návrh změn u nově uzavíraných (respektive dodatkových)
nájemních smluv spočívající v zákazu podnájmu obecních bytů třetím osobám
a zákaz podnikání v obecních bytech ve smyslu zohlednění nákladů
vyplývajících z nájemní smlouvy do daně z příjmů.
➢ ZO schválilo investiční záměr opravy obecních bytů č.p. 46, č.p. 47 (zateplení,
výměna kotlů, výměna radiátorů a potrubí, obnova elektroinstalace).
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➢ ZO schválilo minimální sazbu nájemného u nově uzavíraných (respektive
dodatkových) smluv pro užívání obecních bytů v objektech č.p. 46 a č.p.
47: 27,28 Kč/m2/ měsíc.
➢ ZO schválilo způsob pronajímání obecních bytů a vymezení okruhu žadatelů
o obecní byty (Pravidla pro poskytování nájemního bydlení v bytech
ve vlastnictví obce Hraničné Petrovice).
➢ ZO schválilo podání žádosti o kácení nebezpečného jasanu ztepilého na p.č.
1486/1 v k.ú. Hraničné Petrovice.
-kall-

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

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 30. 04. 2021, 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. Smlouva s ČEZ
7. Dotace z rozpočtu obce – Charita, Bizoni
8. Zadání zakázky – oprava BD
9. Diskuze, různé
10. Závěr
-kall-

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

MOBILNÍ ROZHLAS
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v Hraničných
Petrovicích?
Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité
informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv
do aplikace.
http://hranicnepetrovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Co vám registrace přinese?
❗Upozornění na krizové situace
Informace o odstávkách vody, elektřiny apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z obce
Rozhodování pomocí anket
Služba je zdarma! ✅
Zaregistrovat se je možné také pomocí přiloženého Registračního letáku.
Ten odstřihněte a doručte, prosím, na obecní úřad.
Doplnění k některým uvedeným skupinám:
Nabídky místních obchodů – např. prodej kuřic, ovoce = tzv. pojízdné prodejny
Nevidomí a slabozrací - tato skupina nabízí čtené hlasové zprávy
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-kall-
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TAJEMSTVÍ VELIKONOC –

TEMATICKÁ STEZKA PO STOPÁCH VELIKONOČNÍCH

ZVYKŮ

Ve dnech 2. - 9. dubna 2021 byla naše obec „označkována“ úkoly z tematické stezky.
Na pracovní schůzce zastupitelstva byli vylosováni tři výherci. Batůžky s drobnostmi
již byly dětem předány a podle reakcí udělaly radost. My máme také obrovskou
radost, protože se na stezku vydaly úplně všechny petrovické děti a také děti
z okolních obcí.
-kall -

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

SBÍREJTE S BIZONY

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

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Sečíst se můžete prostřednictvím elektronického, nebo listinného
formuláře. Sečíst se online je snadné, rychlé a bezkontaktní.
Kdo chce využít listinný formulář, získá ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání.
Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká
na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní
obálce odevzdáte na poště, na krajské správě ČSÚ nebo jednoduše
vhodíte do poštovní schránky.
Pokud potřebujete, rádi Vám na Obecním úřadu pomůžeme a můžete se pohodlně sečíst
online.
-kall -
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 4.
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VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu 22. května 2021.
Přesný čas bude upřesněn.
Mobilní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se týká jen nebezpečného
a objemného odpadu z domácností. Odpad je dále tříděn na jednotlivá katalogová
čísla dle Katalogu odpadů. V rámci mobilních svozů nejsou přijímány stavební
odpady ať kategorie Ostatní či kategorie Nebezpečné např. lepenkové krytiny
(onduline), střešní krytiny, demoliční suť, cihly, betony, luxfery, drátoskla, stavební
polystyreny a jiné izolační materiály. Technika a obsluha není na tyto odpady
připravena a nebude tyto odpady přijímat. Eternit (tedy odpady obsahující azbest)
bude přijímán, ale pouze v pytlích či zabalený ve strečové fólii. Na volno z důvodu
manipulace a ohrožení zdraví nikoliv. Samozřejmě v přiměřeném množství.
-kall-

PSDČ
Zatím to vypadá, že vládní opatření nám to dovolí a od 5. května 2021 bychom mohli
navázat na přerušenou činnost „spolku“ PSDČ (pustíme se do čehokoliv). Setkání
s tvořením, nebo jen tak s poklábosením, bude každou první středu v měsíci
v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 hodin. Každý, kdo bude mít chuť
a náladu přijít, je srdečně zván.
-kall-

SÁZENÍ STROMKŮ
7

Den za obnovu obecního lesa

Obec Hraničné Petrovice ve spolupráci s SDH Hraničné Petrovice vás zvou
na zalesňování obecního lesa. Pod vedením odborného lesního hospodáře
se pokusíme vysadit co největší množství sazenic. Sázet se bude třešeň ptačí a smrk
pichlavý.
Sraz je v 9 hodin u hasičské zbrojnice Hraničné Petrovice. Dobrovolní hasiči vás
a vaše děti odtud odvezou hasičským vozidlem na místo plánované výsadby
(„louka u včelínů“, GPS souřadnice: 49.7361739N, 17.3881917E). Po vykonané práci
na vás čeká občerstvení (špekáček, nealko pivo a limo). Pracovní nářadí je zajištěno.
S sebou si vezměte oblečení vhodné pro práci v lese a pracovní rukavice.
Harmonogram:
-

9:00 sraz u HZ a odjezd na místo výsadby
10:00 proškolení BOZP a PO
10:30 rozdělení do skupin, rozvržení prací, pracovní postup
11:00 až 15:00 zalesňování
15:30 opékání špekáčků
18:00 konec akce

Konání akce je závislé na počasí a aktuálních vládních opatřeních. Sledujte vývěsku
a webové stránky obce.
Z důvodu přípravy sazenic a občerstvení, vás žádáme o potvrzení účasti
na facebookových stránkách (Den za obnovu obecního lesa) nebo na OÚ Hraničné
Petrovice.
Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 24. 05. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 17. 05. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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