Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

7/2022

DNE 24. 06. 2022 SE KONALO 46. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno 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 rozpočtovou změnu.
➢ ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace žadateli FC Bizoni Hraničné
Petrovice ve výši 18.000 Kč.
➢ ZO schválilo podání Žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích.
➢ ZO schválilo příjem finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši
41.160,- Kč a 320.000,- Kč.
➢ ZO schválilo příspěvek na dopravu ZŠ Jívová ve výši 7.600,- Kč.
➢ ZO schválilo propachtování pozemku p.č. 1569 o výměře 50 m2 ve výši
1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
➢ ZO schválilo propachtování pozemku p.č. 195/1 o výměře 720 m2 ve výši
1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
➢ ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 1486/1 podle GP číslo 199-2/2022
o výměře 70 m2 za cenu 5,- Kč/m2 + DPH nacházejícího se v k.ú. Hraničné
Petrovice.
➢ ZO schválilo účetní závěrku obce Hraničné Petrovice za rok 2021.
➢ ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje, kontrolního
odboru, pověřených provedením přezkumu hospodaření obce za rok 2021
„bez výhrad“.
➢ ZO vzalo na vědomí oslovení firmy Jaroslav Palůch na opravu podlah
ve sklepení bytových domů.
➢ ZO vzalo na vědomí přípravu jízdních řádů železniční dopravy na rok
2022/2023.
➢ ZO vzalo na vědomí žádost o zrušení klauzule (zpětný odkup pozemku)
ve smlouvě o prodeji stavebního pozemku.
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47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK

29. 07. 2022, 18:00

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení, výkon st. správy
Rozpočtové změny
Tůně
Dohoda o provedení práce se zastupitelem obce
Odměna zastupitele obce
Nájemní smlouvy byty - prodloužení
Rekonstrukce rybníka - vícepráce
Úvěr obce
Diskuze, různé
Závěr
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OMEZENÍ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OOP
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 10, § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád)
a podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o vodách) v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173
správního řádu, ve veřejném zájmu, s okamžitou platností do odvolání
I. podle ust. § 6 odst. 4 zákona o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona o vodách
zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
ze všech vodních toků a vodních nádrží
v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk.

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod
nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomuto
odběru nebo nakládání s vodami není třeba zvláštního technického zařízení.
II. podle ust. § 109 odst. 1 zákona o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona o vodách
zakazuje odběr povrchových vod
(odběr vody na základě platných povolení k nakládání s vodami)
ze všech vodních toků a vodních nádrží
v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk.

Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru
povrchové vody (např. pro účely odběru pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha
lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění
bazénů a zásobníků na vodu, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví
jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť, atd.).
(celé znění najdete na úřední desce Městského úřadu Šternberk a Obce Hraničné Petrovice)
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HASIČI INFORMUJÍ
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KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 19.

TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ

Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 22. 08. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 15. 08. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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Periodický tisk územního samosprávného celku Obce Hraničné Petrovice, vychází 1x za měsíc
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