Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

4/2022

DNE 31. 03. 2022 SE KONALO 43. 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 střednědobý výhled na období 2022-2024.
➢ ZO schválilo schodkový rozpočet ve výši 11.000.000,- Kč. Schodek ve výši
3.222.638,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
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 zhotovitele k akci „Revitalizace rybníka“ firmu INGDOP s.r.o.,
Železničního vojska 1386, 757 01 Vlašské Meziříčí, IČ: 607755530.
➢ ZO schválilo ceník lesních prací pro pěstební činnost s účinností
od 1. 4. 2022.
➢ ZO vzalo na vědomí informace z valné hromady Odpadového hospodářství
svazku obcí (OHSO). Zejména se jedná o nákup vozidla na svoz odpadu formou
mimořádných příspěvků obcí.
➢ ZO vzalo na vědomí předložené informace a postup svého zástupce na valné
hromadě Honebního Společenstva Horní Loděnice.
➢ ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022. Výše příspěvku pro Linku
bezpečí, z.s. činí 2.000,- Kč.
➢ ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022. Výše příspěvku pro DIAKONIISobotín činí 5.000,- Kč.
➢ ZO schválilo JUDr. Jašku pro zhotovení kupních a darovacích smluv.
➢ ZO schválilo závazek, že nově pořízený majetek tj. vodní nádrž Hraničné
Petrovice-rekonstrukce zrekonstruovaná z dotací zůstane minimálně po dobu
10ti let v majetku obce.
--kall-1

43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 06. 05. 2022, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení;
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. Správy
Rozpočtové změny
Dotace z rozpočtu obce
Zpráva o uplatňování územního plánu 6/2016-3/2021
Výměna kotlů - bytové domy
Odpady – mimořádný příspěvek
Garáž za obecním úřadem
Diskuze, různé
Závěr

-kall-
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HASIČI INFORMUJÍ
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Při příležitosti Českého dne proti rakovině
budou ve středu 11. května zástupci hasičů
v obci prodávat kytičky s fialovou stuhou.
V tento den bude možné kytičku zakoupit
v kanceláři obecního úřadu od 13:00 do 17:00
hodin. Jedná se o veřejnou sbírku Ligy proti
rakovině Praha, jejímž je SH ČMS partnerem.
Zakoupením kytičky za minimální cenu 20,- Kč;
darem na sbírkový účet či odesláním DMS
umožníte Lize proti rakovině Praha plnit své
poslání: šířit nádorovou prevenci – letos se
zaměřením na prevenci rakoviny děložního
čípku a varlat, zlepšovat kvalitu života
onkologických
pacientů,
podporovat
onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti
onkologických pracovišť.
Za podporu předem moc děkujeme.
-kall-
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BIZONI INFORMUJÍ
26.3.2022 začala jarní část 3. třídy OFS Olomouc. Během zimní přestávky proběhlo
několik změn v kádru „Bizonů“. Do týmu se vrátil na přestup R. Štěpáník
a na hostování D. Mako. Podzimní hostování prodloužil i na jaro L. Letko. Naopak
z důvodu stěhování přestoupil do Vrchoslavic P. Gaťařík a do Dubu n. M. přestoupil
L. Smetana. Nepříjemnější je ovšem množství zraněných hráčů. K dlouhodobě
zraněným Z. Kratochvílovi a J. Jurčíkovi se přidal i O. Vereš a M. Kovář. Bohužel
v Těšeticích se zranil M. Ledvina a v Odrlicích M. Příhoda. Nezbývá nám než přát
týmu, aby se aspoň někteří hráči, zejména do derby s Jívovou, uzdravili a mohli tak
týmu pomoci na hřišti k zisku dalších bodů.
Odehrané zápasy:
26.6. Těšetice - Hr. Petrovice 0:2 branky 2x M. Ledvina
2.4. Hr. Petrovice – Drahanovice pro nepřízeň počasí odloženo na 8.6.
9.4. Odrlice - Hr. Petrovice 4:0
16.4. Hr. Petrovice - Slavonín B 1:2 branka O. Pavelka
Květnové zápasy:
30.4. 16:00 Dlouhá Loučka - Hr. Petrovice
7.5. 16:30 Hr. Petrovice - Jívová
15.5. 14:30 Mladeč - Hr. Petrovice
21.5. 17:00 Hr. Petrovice - Štarnov
29.5. 15:00 Chválkovice - Hr. Petrovice
-Štěpán Mikš-
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na dny 23. a 24. září 2022.
V dalších číslech přineseme informace pro zájemce o kandidaturu pro volby
do Zastupitelstva Obce Hraničné Petrovice. Konec lhůty pro podání kandidátních
listin je „až“ 19.7.2022, ale už nyní můžete zvážit, zda chcete něco změnit, zlepšit,
podílet se na rozhodování a stát se zastupitelem naší obce.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kontejnery budou přistaveny na sběrném místě u obecního úřadu

30. dubna 2022
od 8:00 do 9:00 hodin
V rámci mobilního svozu nebude brán azbest, stavební odpady, léčiva, pneu
s diskem a nadrozměrné pneu tzn. nad průměr 1,2 m.

JE ČAS ZAZÁŘIT
Terče pro zapomnětlivé
Stane se, že lidé vyrazí do přírody s cílem vrátit se ještě za denního světla. V tu chvíli
bezpečnostní výbavu příliš neřeší a nechávají ji doma. Mohou tedy zdarma využít
reflexního terče, který si na sebe snadno umístí jako samolepku.
V celé řadě obcí jsou umisťovány tubusy s reflexními štítky, a to v rámci kampaně
„Je čas zazářit“. Tu pořádá Sdružení místních samospráv České republiky a Česká
kancelář pojistitelů. I naše obec je do tohoto projektu zapojena. Tubusy jsou
umístěny na křižovatce na Jívovou, před obecním úřadem a o umístění posledního
rozhodněte, prosím, vy občané. Vaše návrhy sdělte obecnímu úřadu.
Jak nosit reflexní prvky:
-Umístěné by měly být nad kotníkem pravé nohy a nad zápěstím pravé ruky.
-Ideální je použít reflexní prvky se žlutozelenou barvou, která je nejúčinnější.
Využívají ji například policisté.
-Pokud to jen jde, vyhnout bychom se měli stříbrné. Ve velkém množství dopravních
značek může s nimi splynout.
-Ideální je používat reflexní pásky. Jsou viditelné z každého úhlu. To neplatí
u přívěsků.
-Při koupi pásky je nutné se podívat, zda je na ni vytisknutá značka CE – v takovém
případě se skutečně jedná o funkční prvek a světlo odráží
-Vhodné je kromě reflexních prvků mít i baterku, či si svítit mobilním telefonem.

ECCE HOMO ŠTERNBERK 2022
Upozorňujeme občany, že z důvodu pořádání automobilových závodů v rámci
sportovní akce ME ECCE HOMO Šternberk 2022, dojde v termínu od 28. 5.
do 29. 5. 2022 k mnoha úplným uzavírkám ulic a silnic ve městě Šternberku. V naší
obci může dojít k nárůstu dopravy, dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
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ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA V OBCI V

TERMÍNU

9. 5. 2022 – 31. 8. 2022

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. bude v obci provádět obnovu stávajícího
vodovodního řadu. Z tohoto důvodu dojde k částečným uzavírkám komunikací.

REKONSTRUKCE RYBNÍKA
V nejbližších dnech bude (po odrybnění) probíhat vypouštění rybníka. Po vypuštění
bude cca 1 měsíc vysychat a poté započnou stavební práce.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Petr Götthans práce provede firma INGDOP
s.r.o., Valašské Meziříčí. Cena díla dle smlouvy je 3.139.810,29 Kč.
Administrace akce: MS-promo engineering s.r.o., cena 233.000 Kč bez DPH.
Technický dozor: SAFETY PRO s.r.o., cena 105.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná dotace z Ministerstva zemědělství ČR je 2.197.867,00 Kč.
Na Olomoucký kraj byla odeslána žádost o dofinancování ve výši 941.973,00 Kč
z dotačního titulu „Obnova enviromentálních funkcí území“.
Předpokládané dokončení je koncem října.
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CHARITA ŠTERNBERK A JEJÍ PODPORA
Současná situace na Ukrajině zvedla velkou vlnu solidarity jak od jednotlivců,
tak organizací a firem obracejících se na nás s nabídkou potravinové, materiální
a dobrovolnické pomoci. Veškeré nabídky evidujeme a v případě aktuální potřebnosti
směřujeme ke konkrétním osobám, rodinám, nebo přímo obcím, které pro uprchlíky
zřídily ubytování.
Charita Šternberk úzce spolupracuje s městem, obcemi i jednotlivci. Největší díl
práce při této uprchlické krizi má sociální služba SAS Pro rodinu. Provázejí přijíždějící
maminky při registraci, na ÚP, zajišťují materiální podporu, včetně výbavy
miminka, kočárky, nádobí atd. V případě potřeby se obracejte na vedoucího služby
776 817 757, nebo můžete přijít na Opavskou 13. Kdo chce pomoci materiální
podporou, kontaktujte nás na čísle 724 732 839. Finanční sbírku stále zajišťuje
Charita ČR pomocí účtu 55660022/0800 VS 104.
Chtěli bychom tímto všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají, nebo pomoc
nabízejí, upřímně poděkovat.
-Pracovníci Charity Šternberk-

Charita Šternberk hledá všeobecnou sestru. Podmínkou je řidičský průkaz B.
Zájemci o dané pracovní místo se mohou informovat na telefonním čísle 724 732 839
a na emailové adrese dana.axmannova@sternberk.charita.cz. Místo pracoviště
je Šternberk, jedná se o jednosměnný provoz, nabízíme 25 dní dovolené + 3 dny
na zotavenou a další bonusy. Možná domluva výše úvazku.
-Mgr. Dana Axmannová, DiS., vedoucí Charitního střediska Šternberk-

NÁBOR PČR
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 16.
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 23. 05. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 16. 05. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2022
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 25. 04. 2022
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