Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

5/2022

DNE 06. 05. 2022 SE KONALO 44. 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 rozpočtovou změnu.
➢ ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022. Výše příspěvku pro Charitu
Šternberk činí 5.000,- Kč.
➢ ZO schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Hraničné Petrovice
za období 06/2019-03/2021
➢ ZO schválilo pořízení kotlů značky OPOP BIOPEL MINI KOMAK SET 150/v9
do bytových domů.
➢ ZO schválilo komisi pro otevírání obálek na akci „Výměna kotlů v BD“ v tomto
pořadí: D. Havlík, R. Kalus, K. Schmidt, J. Chrastina, Z. Hodsdon (náhradník).
➢ ZO schválilo oslovení těchto firem pro dodání a montáž kotlů na akci „Výměna
kotlů v BD“: Pavel Zahradník, Jakartovice 79, IČ: 45179531, Radka
Marášková, K Hájku 2959, Frýdek – Místek, IČ: 73164461, Lubomír Boháč,
Jiráskova 409/16, Město Albrechtice, IČ: 18487033, FleetCom s.r.o., Branická
1325/91, Braník – Praha 4, IČ: 29135389.
➢ ZO schválilo úhradu mimořádného členského příspěvku do dobrovolného
svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí ve výši 69.600,- Kč
se splatností do 31. 7. 2022.
Mimořádný příspěvek bude určen na navýšení základního kapitálu
ve společnosti Odpadového hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. za
účelem nákupu svozové techniky.
➢ ZO vzalo na vědomí neposkytnutí dotace na zasíťování pozemků k výstavbě
rodinných domů za KD.
➢ ZO vzalo na vědomí předběžný termín dětského dne (konec srpna, začátek
září).
➢ ZO vzalo na vědomí demontáž kotlů v BD, kterou provede JSDH Hraničné
Petrovice.
-kall-
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45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK 27. 05. 2022, 18:00
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení;
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Dotace z rozpočtu obce
Projektová dokumentace – technická infrastruktura za KD
Diskuze, různé
Závěr

-kall-

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

HASIČI INFORMUJÍ

-kall-

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

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O KANDIDATURU
DO ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE

PRO

VOLBY

Volební stranou mohou být podle § 20 volebního zákona:
- registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice
- nezávislí kandidáti
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je:
- státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
- státní občan jiného členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným
pobytem v dané obci, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
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U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva). Kandidát může kandidovat pouze na jedné
kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Podání a náležitosti kandidátní listiny jsou dány volebním zákonem. Počet kandidátů
na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva
obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana
na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených
do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo
dolů. Pro volbu Zastupitelstva obce Hraničné Petrovice byl stanoven počet členů tohoto
orgánu ve výši 7 členů.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta,
že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě,
je-li u voliče, v době podání kandidátní listiny překážka, uvede se, v čem překážka
spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu,
aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum
narození.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba
připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této
volební strany. Náležitosti petice jsou vymezeny zákonem. Minimální počet podpisů
se stanovuje podle počtu obyvatel – v Hraničných Petrovicích je minimální počet podpisů
voličů pro nezávislé kandidáty 7 a počet podpisů voličů pro sdružení nezávislých
kandidátů 10. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých.
Informace naleznete také na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-opodminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx
Vzory kandidátních i petičních listin budou zveřejněny na stránkách obce
www.hranicnepetrovice.cz a města www.sternberk.eu

Kandidátní listiny musí být doručeny registračnímu úřadu – (pověřené osobě
M. Horákové nebo na podatelnu MěÚ Šternberk v budově Opavská 1) nejpozději
19. 7. 2022 (úterý) do 16:00, prominutí zmeškání lhůty není dle zákona
přípustné.
Kandidátní listinu může registračnímu úřadu předat:
1. osobně zmocněnec – zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je
takto označena na kandidátní listině, nemůže jím být osoba mladší 18 let (osoba
s omezenou svéprávností) nebo kandidát
2. osobně nezávislý kandidát
3. osobně jiná osoba, která bude plnit funkci doručovatele (prostředník)
4. nebo může být kandidátní listina doručena poštou
5. nebo může být kandidátní listina zaslána elektronicky – prostřednictvím datové
schránky zmocněnce, nebo podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem
zmocněnce.
Pokud bude kandidátní listinu registračnímu úřadu předávat jiná osoba (prostředník)
než zmocněnec nebo nezávislý kandidát, bude této osobě vystaveno potvrzení o podání
kandidátní listiny ve formě okopírované 1. strany kandidátní listiny, která bude opatřena
razítkem registračního úřadu s aktuálním datem převzetí. Potvrzení podání kandidátní
listiny bude následně registračním úřadem adresováno zmocněnci nebo nezávislému
kandidátovi. V případě, že kandidátní listinu doručí osobně zmocněnec nebo nezávislý
kandidát, potvrzení o podání kandidátní listiny bude registrační úřad vystavovat ihned
po jejím převzetí.
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 17.
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STAVEBNÍ POZEMKY ZA KD – NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 20. 06. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 13. 06. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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