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Zpravodaj obce Hraničné Petrovice

DNE 29. 07. 2022 SE KONALO 47. ZASEDÁNÍ ZO HRANIČNÉ PETROVICE
Přítomno bylo 6 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 souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Hraničné
Petrovice a členem zastupitelstva obce, formou uzavření dohody o provedení
práce "ožínání".
➢ ZO schválilo odměnu neuvolněnému zastupiteli panu K. Schmidtovi ve výši
5 tis. Kč za angažovanost při výstavbě chodníků, výměně kotlů a revitalizaci
rybníka.
➢ ZO schválilo prodloužení nájemních smluv v bytech (1x do 31.10.2022 a 2x
do 31.1.2023).
➢ ZO schválilo vícepráce u revitalizace rybníka ve výši do 400 tis. Kč.
➢ ZO vzalo na vědomí možnost čerpání úvěru od Komerční banky.
➢ ZO vzalo na vědomí zájem obce Jívová získat železniční zastávku Jívová
(budovu) a přilehlé pozemky k výměnným pobytům dětí a pro dětské spolky,
které působí v obci Jívová.
-kall====================================================================

48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRANIČNÉ PETROVICE
PÁTEK

26. 08. 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
Prodej pozemku
Zvýšení nájemného od 1.1.2023
Diskuze, různé
Závěr
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HASIČI INFORMUJÍ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SVAZKU OBCÍ
Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. (OHSO s.r.o.) je obecní
firma zajišťující sběr a svoz odpadu od obcí. Nyní chystá komplexní služby
odpadového hospodářství pro region Šternbersko. Pro tento ambiciózní projekt hledá
nové zaměstnance.
- VEDOUCÍ PROVOZU
- ŘIDIČ SVOZOVÉHO VOZIDLA
- ZÁVOZNÍK SVOZOVÉHO VOZIDLA
Bližší informace o vypsaných pozicích jsou dostupné na webových stránkách
www.ohso.cz
Kontakt v případě dotazů: Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D., jednatel, e-mail:
roubinek@ohso.cz tel.: 723 276 123.

2

KRONIKA OBCE – PAMĚTNÍ KNIHA – STRANA 20.
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ZPRÁVY Z OBCE
- SVATBA
Adresa Obecního úřadu Hraničné Petrovice č.p. 75 se dne 6.8.2022 historicky poprvé
dostala do kolonky „místo uzavření manželství“ na oddacím listu. V tento den totiž
oddal místostarosta Radim Kalus v zasedací místnosti Josefa Chrastinu a Františku
Vláčilovou. Novomanželům gratulujeme a přejeme hodně štěsí

- RYBNÍK
Stavební práce na opravě rybníka si vyžádaly nové náklady a to z důvodu přesunu
vyvezené hlíny na jiné místo a z důvodu změny materiálu lávky. V těchto dnech
probíhá stavba hráze.
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TYPY, KAM VYRAZIT A JINÉ
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Příští číslo Petrovického zpravodaje vyjde v pondělí 26. 09. 2022. Uzávěrka příspěvků je v pondělí 19. 09. 2022.
Příspěvky dodané po tomto termínu nemusí být v uvedeném čísle zveřejněny. Použité zkratky jmen autorů
příspěvků: -kall- Ludmila Kalhousová
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