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OZNÁMENÍ

USNESENÍ č. 4/2011
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 15.9.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu a protokol o výsledku kontroly Finančního úřadu Olomouckého kraje pracoviště Jeseník k
akci SROP rok 2006
2. Návrh novely rozpočtového určení daní - předložené ministerstvem financi
3. Informace k realizovaným, podaným a připravovaným žádostem o dotace
4. Zřízení komise k posuzování žádosti o čerpání úvěru ze SFRB - p. Bican, Ing.
Hájková, p. Jankes Milan
5. Výstavbu multifunkčního hřiště -svépomoci
6. Žádost o řešení odvodnění Z pozemku v okolí domu čp. 40
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pořízení nového územního plánu
2. Podání žádosti z POV dotační titul č.3 - pořízení nového územního plánu I. etapa dotace 100000,- Kč, vlastní podíl obce 100 OOO,Kč
3. Zvýšení ceny pronájmu mechanizace - Hon, traktor původní sazba 300,- Kč/hod zvýšení na 400,- Kč/hod. Platnost od 1.10.2011.
4. Zasílání odměn zastupitelům na jejich účet
5. Záměr směny pozemku parc.č. 1375/3za parc.č. 548/3
6. Záměr odkupu pozemku parc.č. 553/1 z UZSVM a pověřit starostu k podání cenové
nabídky
7. Jmenování do funkce přísedící u Okresního soudu v Jeseníku paní Bračíkovou
Helenu na další období
8. Rozpočtové změny dle přílohy
9. Pořízení praporu obce
10. Záměr pronájmu budovy kabiny stojící na parcele č.st.330
11.Provedení stavebních prací dle nabídky za cenu 35.000,- Kč - budova kabin sloužící
oddílu kopané FC Tatran Touax Supíkovice
12. Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Směnu nájemního bytu v domě čp. 178 na základě žádosti
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. místostarostu obce projednáním podmínek směny bytu v domě
čp.178
2. starostu obce změnit personální obsazení na obecním úřadě k datu 1.1.2012na
postu účetní a postu referent takto: úvazek účetní 1úvazek referent 0,5
V Supíkovicích dne 15.9.2011

SRPDŠ:

"Jen ať nám vyjde počasí", modlili se všichni zainteresovaní- učitelé základní školy
a členové SRPDŠ při ZŠ Supíkovice. Počasí vyšlo, a proto se v pátek 16. září 2011
odpoledne sešli na školním hřišti základní školy v Supíkovicích děti a jejich rodiče, aby
změřili své síly v tradičních i netradičních disciplínách. Byla to třetí a zároveň poslední akce v
rámci mikroprojektu příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd s názvem "Supíkovice se umí
bavit“ spolufinancovaná Evropskou unií. Sportování se zúčastnili žáci,
rodiče a učitelé základní školy Bodzanów, kterých přijel plný autobus.
Devět družstev bylo tvořeno žáky tříd a jejich rodinnými příslušníky, desáté družstvo
sestavili účastníci z Polska. Každý měl možnost absolvovat šest sportovních disciplín. Mezi ty
tradiční patřil běh na 50 metrů a skok do dálky, k těm netradičním potom hod medicinbalem, běh
s krabicemi, výstupy na židli a běh s míčkem mezi koleny. Většina mužů pojala soutěžení velmi
zodpovědně a vzájemným "hecováním" chtěli dosáhnout co nejlepších výkonů. Některé maminky
nesoutěžily ve všech disciplínách z obavy o své zdraví, veřejnou až mezinárodní "ostudu".
Do hodnocení družstva se započítávalo deset nejlepších výkonů v každé disciplíně. Součet
jednotlivých umístění určil celkové pořadí. Zvítězilo družstvo žáků a rodičů našich prvňáčků, což
pro ně byla určitě dobrá motivace. Na druhém místě skončilo družstvo Bodzanówa,třetí družstvo
našich nejstarších- deváťáků. Vítězové snědli dorty, ostatní zúčastnění nepřišli zkrátka a
pochutnali si na sladkých roládách.
Ať už skončil na stupních vítězů kdokoli, dobrý pocit ze svého výkonu a z vydařené akce mají asi
všichni. Zúčastněným dětem a rodičům děkujeme za účast a pomoc s organizací.
Za organizátory: Krajčiová, Kratochvílová

VÍTE ŽE:
Dne 30.9.2011 v 19.hodin proběhne v malém sále Národního domu diskuze s poslankyní
parlamentu České republiky Mgr.Dagmar Navrátilovou (VV) místopředsedkyni Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Členka Výboru pro sociální politiku,
Poslankyně za Olomoucký kraj. Diskuzi organizuje Krasohled o.p.s.
Jste nespokojeni s politikou vlády?
Bojíte se důchodové reformy?
Máte platit za vzdělání?
Jsou poslanci VV součástí ekonomického záměru?
Přijďte se zeptat poslankyně za náš kraj na postoj vládních stran k těmto otázkám.

o.p.s. Krasohled:
Vážení občané Supíkovice, sdružení Krasohled o.p.s. si Vás dovoluje pozvat v sobotu 1.10.
2011 od 10. hodiny na slavnostní zahájení provozu vyhlídky nad Supíkovicemi. Po
několikaleté dobrovolnické činnosti se vyhlídka stane novou oficiální atrakcí v obci
Supíkovice. Vyhlídka bude oficiálně pokřtěna v 10.hodin. K poslechu hraje Down Beat
dixilend band. Iva Bittová, hlavní host slavnostního setkání, přijede zavzpomínat na dobu
svého pobytu v obci Supíkovice.
Pro zájemce s horší fyzickou kondicí zajistili pořadatelé kyvadlovou dopravu od
moravolenské chaty" na vrchol pomocí "Saubsdorfexpresu".
Občerstvení zajištěno. Akce je pořádána ze spolupráce Obce Supíkovice, VIDEN plus
a.s., Selská pekárna spol.s r.o.

Saubsdorfexpres jízdní řád:

9.45 odjezd od moravolenské chaty (SL)
10.15 odjezd z točny (HL))
10.45 odjezd od S.Z.
11.15 odjezd z HL
11.45 odjezd od SL
12.15 odjezd z HL
12.45 odjezd od S.Z.
13.15 odjezd z HL
13.45 odjezd od S.Z.
14.45 odjezd z HL

OBEC:
Dne 6.9.2011 proběhl v Jeseníku v areálu technických služeb seminář seznamující
zástupce obcí s problematikou odpadového hospodářství v okrese Jeseník.
Hovořilo se o současné situaci v tomto odvětví o chystaných investicích i o změnách
připravovaných v rámci nového zákona "o odpadech".
Ředitel společnosti Jan Prejda seznámil přítomné s třídící linkou na separovaný odpad. Zde
byl zmíněn fakt, že v roce 2010 se Jeseník umístil v Olomouckém kraji na prvním místě v
množství vytříděného odpadu. Co je na této zprávě potěšující je fakt, že
Jesenický okres byl nejaktivnější v krajském i celostátním měřítku.
Vlivem nárůstu množství odpadu je třídící linka za hranicí kapacity a technologie zde
použitá je pro tak velké množství odpadu nedostatečná. Také je již za hranicí životnosti,

je v provozu již 14 let. Proto je ve výhledu investičních akcí výstavba nové třídící linky.
Plánované započetí prací na výstavbě je rok 2012. Další téma schůzky byla kapacita
skládky v Supíkovicích. Jedna ze dvou skládek v okrese (druhá je v Javorníku, skládka ve
Zlatých horách je již mimo provoz) má po úpravách zvýšenou kapacitu na přibližně 30 let.
Bohužel trend nového zákona "o odpadech" neuvažuje o podporování skládkování
komunálního odpadu. Směr kudy se ubírá odvětví zabývající nakládáním s odpady
naznačuje, že odpady, které každý produkujeme, nás v budoucnu přijdou pěkně draho.
Již nyní je stav takový, že většina obcí svoz komunálního odpadu dotuje ze svých
rozpočtu, neboť poplatky od občanu pokryjí přibližně 60 % nákladu na tuto službu.
Změny v návrhu zákona se zabývají zvýšením stropu místního poplatku z 500,-Kč na
900,-Kč, zároveň však uvažují o zvýšení poplatku za tunu odpadu uloženou na skládku. To
znamená, že známka za popelnici se pro občana zdraží, ale v obecní kase o moc víc peněz
nezbude neb stát si vybere více na skládkovném.
Pár praktických informací a postřehu. V zájmu plynulosti svozu je vhodné, aby známky
s prošlou dobou platnosti byly z popelnic odstraněny nebo jiným viditelným způsobem
znehodnoceny a tím se ulehčila práce s identifikací platné známky. V zimních měsících
v ranních hodinách je hledání platné známky problém a muže dojít k přehlédnutí a tím
nevyvezení nádoby s odpadem.
Další věc je interní předpis technických služeb pro své zaměstnance o zákazu vývozu
popelnic, jejichž povrch je teplý. Toto nařízení chce zabránit tomu, aby se do sběrného
vozu případně na skládku dostal žhavý popel. Toto nařízení bylo praktikováno již
v minulých letech a došlo i k odmítnutí obsah popelnice převzít.
Závěrem mi dovolte, abych tlumočil poděkování všem obyvatelům okresu za odpovědný
přístup k problematice odpadu a postoj k životnímu prostředí.

Hnutí Duha:
Ahoj kluci o holky. chcete začít rybařit? Nudíš se?
Hledáš nové kamarády?Máme pro tebe řešení!
V Českém rybářském svazu je na 700 rybářských kroužku, které navštěvují děti od
počátku školní docházky až do 18 let. Informace jak získáš rybářský lístek, členství
v ČRS,povolenku k rybolovu a kde se nachází nejbližší kroužek, najdeš na www.rybsvaz.cz
nebo navštiv rybářský kroužek v Jeseníku, středisko volného času DUHA Jeseník na
adrese Průchodní 154, 790 00 Jeseník. Kontaktní osoba Petr Latzel tel.775 632 712.
Další
informace SVČ Duha 584 401262,774001547 e-mail: duhajes.sev@volny.cz
Těšíme se na tebe. Český rybářský svaz.

OBEC:
v minulých občasnících, konkrétně v občasníku č.13, jsem upozorňoval obyvatele na
povinnosti spojené s vlastněním psa v obci Supíkovice. Uběhla doba několika měsíců a ve
věci pobíhání psu po obci se moc nezměnilo. Proto chci upozornit všechny, kteří mají psa
nedostatečně zajištěného, aby zvážili zda je nutné se vystavovat riziku postihu pro
porušování OZV 5-2011 obce Supíkovice o volném pohybu psu.
Impulsem pro přijetí OZV bylo několik lokalit kde byla situace dosti vyhrocená. Kupodivu
v problémových částech obce je od přijetí vyhlášky klid. Naopak se objevili n01 psi, kteří
brouzdají po obci bez dozoru a iritují ostatní psi a jejich pány. Vyzývám tedy všechny,
kteří zatím neučinili potřebná opatření zamezující volný pohyb psu po obci, aby sjednali
nápravu. Berte prosím toto sdělení jako poslední výzvu obecného charakteru. Následující
upozornění budou směřovány již přímo majitelům neposlušných psu. Žádám Vás tedy o
dodržování OZV a tím zajištění pořádku v obci.
Fakt, že OZV má zamezit možnosti napadení lidí psem je nasnadě a opakuji, že
argumenty
o mírumilovnosti konkrétního psa jsou naprosto liché. Jsem rozhodnut v této věci
zajistit
pořádek a zajistit bezpečnost pro všechny obyvatele Supíkovic. Není nic příjemného
pokutovat porušování vyhlášky a věřím, že k tomuto krajnímu řešení nedojde. Nadějí, že
dojde k nápravě bez použití krajních řešení je fakt jakým jste reagovali na žádost ke
změně postoje k velkoobjemovému odpadu v jarních měsících kdy svoz proběhl po
upozornění kultivovaně bez divokých jednodenních skládek.

Mateřská škola:
Mateřská škola Supíkovice děkuje svazu včelařů za sklenice medu pro děti do školky,
kterým osladíme dětem čaj v zimním období.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Komise oznamuje všem zájemcům o zájezd do adventního velkoměsta, že záměr
uspořádat výlet do Vídně či Drážďan je pořád aktuální. Záměr byl zveřejněn již v
minulém občasníku, doposud se přihlásili pouze čtyři zájemci o návštěvu vánočně
vyzdobeného velkoměsta. Proto vyzývám případné zájemce o navození předvánoční
atmosféry, aby neváhali a Přihlásili se na obecním úřadu Doba adventních trhů je
zajímavá i pro ostatní obce a firmy

zabývající se turismem, proto je nutné včas zajistit dopravu ze Supíkovic. Přihlášky
prosím doručte na obecní úřad nejpozději do 14.10.2011. Po tomto datu bude vyhodnocen
zájem o akci a případně objednán autobus. V případě malého počtu zájemců se zájezd
neuskuteční.

VÍTE ŽE:
Dne 5.10. 2011 navštíví obec Supíkovice ..digihlídka" v rámci kampaně přechodu
televizního
vysílání z analogového na digitální vysílání. Informační stanoviště bude k dispozici v době
od 13.-14. hodiny v prostorách parku u Národního domu. Členové hlídky jsou vyškoleni
k odpovědím na dotazy spojené s digitalizací vysílání. V době pobytu bude hlídka
odpovídat
na dotazy občanu Supíkovice případně na dotazy obyvatel okolních obcí. Využijte
příležitosti a připravte se na vypnutí analogového vysílání dne 31.10.2011 z vysílače
Jeseník- Praděd. Více na http://www.digitalne.tv/mapa-ceske-republiky/uzemnioblastjesenikl.

NARODILI SE
Glombová Ingrid

OSLAVENCI
Fryč Miroslav 85 let
Feilhauer Josef 89 let

Srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS
Heider Prokop 88 let

