Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

6/2021

DNE 28. 05. 2021 SE KONALO 34. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomni bylo 5 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.
➢ ZO schválilo uvolnění finančních prostředků na Bizon Cup do výše 3.000,Kč, na dětský den do výše 6.000,- Kč.
➢ ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/01626/OSR/DSM
„Program obnovy venkova olomouckého kraje 2021“ dotační titul „Podpora
venkovských prodejen“ ve výši 36.000,- Kč.
➢ ZO schválilo níže uvedený seznam kvalifikovaných dodavatelů na zhotovení
projektové dokumentace, kteří budou osloveni v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Technická infrastruktura za kulturním domem“.
- Ing. Rostislav Grebík, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč
- Ing. Jiří Sotolář, Praskova 446/5, 772 00 Olomouc
- NELL Projekt s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín
➢ ZO vzalo na vědomí možnost projednání finanční nabídky za ponechání
přičleněných honebních pozemků k honitbě Tepenec.
➢ ZO schválilo:
1) založení dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí (dále
jen „dobrovolný svazek obcí“),
2) smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí,
3) stanovy dobrovolného svazku obcí,
4) vstup obce Hraničné Petrovice do tohoto dobrovolného svazku obcí.
➢ ZO vzalo na vědomí Návrh aktualizace Veřejné vyhlášky č. 4 Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území.
➢ ZO vzalo na vědomí Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny
č. 1 územního plánu Horní Loděnice.
➢ ZO vzalo na vědomí Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu změny
č. 1 územního plánu Hraničné Petrovice.
➢ ZO dále řešilo:
o Žádosti o pracovníky na VPP,
o Vyvěrající vodu na chodníku u dětského hřiště,
o Obecní traktor,
o Sečení trávy.
-kall-
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35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PONDĚLÍ 28. 06. 2021, 18:00
Program zasedání:
1.
4.
5.
6.
9.

Zahájení; 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů; 3. Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy;
Odpadové hospodářství;
Závěrečný účet; 7. Účetní závěrka; 8. Rozpočtové změny;
Dotace z rozpočtu obce;
10. Pozemky pod chodníkem;
11. Diskuze, různé;
12. Závěr
-kall====================================================================
Vážení občané,
začátkem června jsme vás navštívili v obci Hraničné Petrovice, abychom se Vám
představili.
Jsme nezisková organizace Ecce Homo Šternberk, z.s. a poskytujeme Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za laskavé podpory pana starosty naše
návštěva proběhla v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu, kde jste měli
možnost využít našich služeb, poradenství a při kávě a výborném moučníku probrat
s pracovnicemi to, co vás tíží, trápí nebo si jen tak přijít „poklábosit“ o životě.
Povídání u kávy bylo skvělé a dohodli jsme se s panem starostou, že vaši obec budeme
navštěvovat pravidelně a to každé první úterý v měsíci od 13:00 – 16:00 hodin.
Tyto služby poradenství nabízíme zcela bezplatně.
Co vám můžeme poskytnout?
• Pomůžeme vám při hledání práce, sestavováním životopisu
nebo Vás doprovodíme na konkrétní úřady
• Poradíme vám, jak naložit se stávajícími dluhy i jak sestavit
rozpočet rodiny, aby peníze vycházely
• Budete se stěhovat? Pomůžeme vám při hledání bydlení
• Potřebuje vaše dítko podpořit ve školních povinnostech?
Můžeme spolupracovat i se školou
• Podporujeme
udržení
a
fungování
rodinných
vztahů
v náročných životních situacích (rodič ve výkonu trestu,
problematická komunikace v rodině,…)
• Působíme jako prostředníci při jednání s Orgánem sociálněprávní ochrany dětí ( OSPOD)

Služby poskytujeme bezplatně a diskrétně, proto vám nabízíme poskytování našich
služeb i u vás doma, kde se cítíte dobře a v bezpečí. Anonymita je samozřejmostí. Rádi
za vámi přijedeme.
Kde nás najdete?
• Masarykova 371, Moravský Beroun (ambulance Po – Pá 8:00 – 12:00 a 13:00
– 16:30 )
• Obecní úřad Hraničné Petrovice zasedací místnost každé první úterý v měsíci
(13:00 – 16:00)
Doprovodíme vás v životní změně, s námi na to nejste sami. Kontaktujte nás!
Dagmar Ševčíková; sevcikova.eccehomo@seznam.cz; 734 447 167
Dana Holubová; holubova.eccehomo@seznam.cz; 732 134 992
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 6.
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====================================================================

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 26. 07. 2021. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 19. 07. 2021.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová

====================================================================
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 6/2021
Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
vydává Obec Hraničné Petrovice
redakce: Zastupitelstvo obce Hraničné Petrovice
adresa vydavatele Hraničné Petrovice čp. 75, PSČ 78501, IČ: 00601144
evid. číslo MK ČR E 21936
redakce – e-mail: obec@hranicnepetrovice.cz, tel.: 724160106
toto číslo vychází 21. 06. 2021
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