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DNE 30. 04. 2021 SE KONALO 33. 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.
➢ ZO schválilo prodloužení smlouvy na dodávku elekrtické energie s ČEZ
od 1.1.2022.
➢ ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu obce:
- Charita Šternberk – 5.000,- Kč;
- FC Bizoni – 18.000,- Kč.
➢ ZO schválilo níže uvedený seznam kvalifikovaných dodavatelů, kteří budou
osloveni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
bytového domu č. 46 a 47“:
- PODLAHY LAKOMÝ, s.r.o. (Šternberk)
- BRYSTAN PRO, s.r.o. (Olomouc)
- BETON FLOOR, s.r.o. (Šternberk)
- Jaroslav Palůch (H. Loděnice)
➢ ZO schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytového domu č. 46 a 47“
ve složení Drahomír Havlík, Květoslav Schmidt, Antonín Palůch, Radim Kalus
(náhradník).
➢ ZO schválilo přijetí dotace ve výši 199.045,- Kč od SZIF.
-kall-

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

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 28. 05. 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. Kulturní a společenské akce;
7. Příjem dotace;
8. Stavební akce;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr
-kall-
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 5.
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UZAVÍRKY
Upozorňujeme občany, že z důvodu pořádání automobilových závodů v rámci
sportovní akce ME ECCE HOMO Šternberk 2021, dojde v termínu od 28. 5. (00:00
hod.) do 30. 5. 2021 (20:00 hod.) k mnoha úplným uzavírkám ulic a silnic ve městě
Šternberku.
====================================================================
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Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na atraktivní výstavu masožravých rostlin,
která se pod názvem Živé pasti koná od 10. do 20. června ve Sbírkových sklenících
v olomouckých Smetanových sadech. Přijměte rovněž pozvání na romanticky laděnou
výstavu a festival Vyznání růžím se vstupem zdarma, jenž se koná
od 18. do 20. června v olomouckém Rozáriu. Všechny aktuální informace najdete
na webu www.flora-ol.cz.

SÁZENÍ STROMKŮ
Z důvodu nezájmu občanů byla akce zrušena. Někteří občané sice zájem měli,
ale nepotvrdili ho. Proto nebylo možné připravit realizaci, která byla závislá alespoň
na počtu 10 osob. Podle pozdějších ohlasů by se sice tento počet bez problémů sešel,
ale nebylo v silách organizátorů všechny obvolávat a dotazovat se.
Další předpokládaný termín bude na podzim 2021.
-kall-

DĚTSKÝ DEN
V letošním roce nebude pořádána akce dětský den. O prázdninách pro vás ale určitě
nějaké překvapení přichystáme.
-kallPříští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 21. 06. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 14. 06. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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