SUPÍKOVICKÝ OBČASNÍK 14
ZASTUPITELSTVO OBCE:

USNESENÍ č.2/2011
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 24.2.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Aktualizaci webových stránek obce
2. Rozdělení kompetencí funkcí starosta-místostarosta
3. Zakoupení radlice na zimní úklid
4. Informaci k možnému odkupu pozemku k individuální výstavbě domů
5. Závěrečný inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku obce k
31.12.2010
6. Přípravu povodňových opatření v obci

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Uzavření darovací smlouvy v rámci ukončení projektu Internetizace knihoven
Olomouckého kraje
2. Podání žádosti o poskytnutí úvěru na opravu a modernizaci bytů SFRB ve
výši
1.000 000,- Kč, dále Pravidla obce Supíkovice o použití prostředků z úvěru na
opravy a modernizaci bytů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení podle
nařízení vlády č. 396/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, znění úvěrové
smlouvy
3. Priority akcí pro období 2011 -2015 - Investiční akce : -vybudování nového
multifunkčního hřiště- stavební úpravy v budově Mateřské školy- rekonstrukce
Národního domu – výstavba malometrážních bytů v objektu Pompe –
rekonstrukce vodojemu , výstavba nového vodovodního řádu- dostavba
chodníků, chybějící úseky dolní část obec , výměna stávajících chodníků horní
část obce- výměna vedení a pořízení nového osvětlení , určené dle pasportu –
zateplení budov Základní školy
Neinvestiční akce : - Aktualizace nebo pořízení nového územního plánu –
zpracování návrhu komplexního protipovodňového opatření
4. Podíl obce na krytí ztráty v ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2011 ve výši
27 197,- Kč a zahrnutí finanční částky do rozpočtu obce, schválení dohody a
pověření starosty k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o Závazku veřejné služby
č. 4012001-09 uzavřené dne 4.2.2009 včetně dodatku č. 1 a 2.
5. Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro
roky 2011-2013
6. Rozpočet obce pro rok 2011 jako vyrovnaný – přijmy ve výši 8 688 995,- Kč ,
výdaje ve výši 8 688 995,- Kč
7. Rozšíření členů finančního výboru o členy – paní Lašáková Jarmila, paní
Lašáková Radka
8. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 532/1 výměra 2 930 m2
9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1046/3 výměra 452 m2
10. Vystavení nájemní smlouvy na parc. č. 1042 dosavadnímu nájemci s
platností od 1.1.2011 do 31.12.2014

11. Zvýšení nájemného obecních bytů o 15 % s platností od 1.6.2011 , jedná se
nájemních bytů u kterých nedošlo od 1.3.2010 k úpravě nájemného.
12. Četnost vývozu komunálního odpadu 1 x 14 dní od měsíce dubna do září
2011
13. Zařazení obce do elektronické aukce na dodavatele energií – firma E-Center
Ostrava

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
1. Pronájem nebytových prostor a pozemku areál bývalého Agrozetu - Pompe

OBEC:Nyní

trochu blíže k některým bodům usnesení.Pro mnohé
občany bude asi zajímavý bod č. 2 v kapitole „zastupitelstvo schvaluje“.
Jelikož v roce 2010 skončil desetiletý program Fond rozvoje bydlení musela obec
prostředky zapůjčené Ministerstvem pro místní rozvoj vrátit a tím pádem na
pokračování této služby supíkovickým občanům nebylo dostatek finančních
prostředků. Na základě častých dotazů obyvatel schválilo zastupitelstvo podání
žádosti o poskytnutí úvěru. Nyní čekáme na vyjádření SFRB zda obci vyhoví a
úvěr poskytnou.V zápětí po kladné odpovědi z úřadu budeme občany informovat o
podmínkách čerpání úvěrů na rekonstrukce bytu či domu.
Zařazení obce do elektronické aukce na dodavatele el.energie a plynu. Tato aukce
se bude týkat pouze spotřeby obce a ZŠ a MŠ Supíkovice. Jednotlivé domácnosti
se této aukce zúčastnit nemohou.

Na začátku února letošního roku proběhla tisková
konference Policie ČR, na kterou byli pozváni i představitelé místních samospráv.
Představitelé policie informovali o činnosti v roce 2010, o statistikách v oblasti
kriminality a plánech činnosti na rok 2011.
Na závěr byli vyzváni představitelé obcí ke spolupráci v prevenci kriminality
páchané na seniorech.
Trestná činnost spáchaná na seniorech: v roce 2010 došlo v okrese Jeseník ve 12
případech k trestné činnosti spáchané na seniorech. Celková škoda v roce 2010
činí 247 746,-Kč
Nejčastěji jsou napadeny osamocené ženy. Pachatelé ( minimálně dva ) do okresu
najíždí z jiných koutů republiky, nebo i z jiné země. Častěji si vybírají samoty a
odlehlejší domy, kde je větší pravděpodobnost anonymity.Jsou k seniorům
přívětiví a rádi si s nimi popovídají.Mají různé záminky pro vpuštění do domu.
Prodej dek,textilu, hrnců, či jiného zboží
Nabídka broušení nožů, předstírání nevolnosti či prosba o podání vody a chleba,
vydávání se za servisního pracovníka firmy ( energetika, plyn, voda )
Vydávání se za pracovníka České pošty, sociální pracovnice a jiné.

Prosba o poskytnutí malé finanční částky na zaplacení pokuty, nebo odtahu
vozidla.
Využívají neuzamčeného domu, nebo bytu. Neštítí se v případě,že senior je
obezřetný a odmítá jejich záminky použít násilí a seniora od dveří jednoduše
odtlačí.
Na základě této analýzy Policie ČR nabídla obcím pomoc v oblasti osvěty a
prevence. Konkrétně zajištění domů a bytů. Jednoduchým řešením jsou
bezpečnostní řetízky a panoramatická kukátka. Policie ČR přislíbila, v případě
zájmu ze strany občanů, asistovat u bezplatné instalace těchto zabezpečovacích
prvků pracovníky obce. Pořizovací cena řetízku a kukátka je cca 120,-Kč.Bližší
informace na OÚ Supíkovice.
Asistence policie u této činnosti je i osvětová, poněvadž jsou příslušníci schopni
vysvětlit zásady bezpečné komunikace seniorů s neznámými osobami. Tím chci
vyzvat i rodinné příslušníky ke zvážení tohoto opatření pro své rodiče či
prarodiče.
Poslední zmínka k tomuto tématu, nebuďte lhostejní k dění ve Vašem okolí.
Pokud budeme k těmto lidským hyenám lhostejní může se stát, že jednoho dne
zazvoní i u našich dveří a věřte jsou to profesionálové. Není nic jednoduššího než
na podezřelé cizince upozornit policii tel..158 nebo Obecní úřad tel.584 432 142

Informace o sčítání:

V měsíci březnu 2011 se bude provádět sčítání lidu, domů
a bytů. Distribuci sčítacích formulářů budou zajišťovat pracovníci České pošty,
a.s., kteří se musí prokázat průkazem sčítacího komisaře.
Sčítací komisaři začnou roznášet informační letáky od 26. února, nejpozději
do 6. března, do všech domácností. Zároveň s informačním letákem obdrží
občané informaci o termínu, kdy přinese sčítací komisař sčítací formuláře.
Od 7. března začnou komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový
domovní list. Roznáška formulářů končí 25. března 2011 v 18 hodin. Sběr
vyplněných formulářů bude probíhat od 26. března do 14. dubna 2011.
Občané mohou vrátit vyplněný formulář třemi způsoby:




vrátí je vyplněné sčítacímu komisaři
zašlou je v obálce na určený PO BOX (ČSÚ)
vyplní formulář elektronicky přes internet nebo pokud má osoba datovou
schránku, budou jí zaslány formuláře do datové schránky a stejnou cestou
je vrátí zpět)

V případě, že nebudou sčítací formuláře do domácnosti doručeny, může si je
zletilý občan vyzvednout a po vyplnění odevzdat na tzv. sběrných
místech(poštovní úřady). Informace a vzory formulářů včetně vysvětlivek lze
nalézt na stránkách www.scitani.cz.

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ KOMISE:
Dne 25.2.2011 v 18.oo hodin proběhla ve velkém sále Národního domu první z pěti
vyučovacích lekcí tanečního kurzu. S potěšením můžeme konstatovat, že kurz je
vcelku dobře obsazen a 12 zúčastněných párů zvládlo na úvod základy tří
tanců,Blues, Waltz, Jive,
Pro upřesnění finanční náročnosti na jednoho tanečníka. 25.2. činil poplatek 34,Kč.Samozřejmě, že cena se může pohybovat oběma směry, protože záleží na
počtu přítomných. Není to žádná závratná částka a uvážíme-li, že 34,-Kč dokáže
člověka uchrání před Šeherezádou, pak účast na tanečních kurzech má pouze
samá pozitiva!
Kurs bude zakončen, tak jak bývá zvykem, prodlouženou, kde účastníci předvedou svým
příbuzným a známým co se naučili. Předpokládaný datum prodloužené je 1.4.2011

NAŠI OSLAVENCI
Březen: Feilhauerová Věra 81
Strýčková Marie 75
Nováková Ludmila 82
Všem srdečně blahopřejeme !!!

OPUSTILI NÁS
Juřenová Ludmila

Beněk Josef

VÍTE ŽE:
Pracoviště Czech POINT
Od listopadu 2008 byla na Obecním úřadě Supíkovice zprovozněna nová služba
pro občany. Jedná se o projekt Czech POINT, tedy Český Podací Informační
Národní Terminál. Smyslem tohoto projektu je zredukování přílišné byrokracie ve
vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu
veřejné správy.
Na jednotlivých pracovištích tohoto projektu, která jsou označena modrým
logem projektu, může občan získat ověřené výstupy z veřejných a neveřejných
informačních systémů veřejné správy
výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku,výpis Živnostenského
rejstříku, výpis Bodového hodnocení z registru řidičů, výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, výpis z Rejstříku trestů.
Typ výpisu

Správní poplatek

Bodové hodnocení z registru
řidičů
Seznam kvalifikovaných
dodavatelů

Kč 100,00 za 1.stranu + Kč 50,00 za každou další
stranu
Kč 100,00 za 1.stranu + Kč 50,00 za každou další
stranu
Kč 100,00 za 1.stranu + Kč 50,00 za každou další
stranu
Kč 100,00 za 1.stranu + Kč 50,00 za každou další
stranu
Kč 100,00 za 1.stranu + Kč 50,00 za každou další
stranu

6.

Rejstřík trestů

Kč 50,00 za výpis, bez ohledu na počet stran

7.

Konverze dokumentů

Kč 30,00 za konverzi

1.

Katastr nemovitostí

2.

Obchodní rejstřík

3.

Živnostenský rejstřík

4.
5.

Výši poplatků za vydání výpisů z rejstříků veřejné správy upravuje zákon
č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (ad )1.až
5.-položka 3 přílohy zákona, ad) 6.-položka 10 přílohy zákona).
Výpisy jsou poskytovány okamžitě, na počkání, jen v ojedinělých případech, kdy
žádost nemůže být vyřešena elektronicky (jedná se o případy výpisů z rejstříku
trestů), je třeba zažádat písemně.
Pouze připomínáme, že tato služba je na obci stále k dispozici

ODVOZ POPELNIC DUBEN - ZÁŘÍ:
Duben 7, 21
Květen 5, 19,
Červen 2,16,30
Červenec 14, 28
Srpen 11,25,
září 8,22,
Říjen 6, a pak již každý čtvrtek

Víte že:
Rovnodennost je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči
světovému rovníku nulovou deklinaci. Jarní rovnodennost nastává na severní
polokouli obvykle okolo 20. března a podzimní 23. září, přičemž jejich přesný čas
se mírně mění.
Rovnodennosti mají vztah k náklonu zemské osy od roviny oběhu Země okolo
Slunce, nikoli se vzdáleností Země od Slunce nebo polohou na ekliptice.
Přesná definice pomocí deklinace může být nahrazena některou lidovější.
Rovnodennosti jsou okamžiky, kdy Slunce přechází přes rovník.
Rovnodennosti nastávají, když den trvá stejně dlouho jako noc, tedy právě
dvanáct hodin. Astronomicky však tato definice není přesná. Protože má sluneční
disk v průměru při průmětu na nebeskou sféru více než půl stupně a v zemské
atmosféře dochází k refrakci slunečního světla, je Slunce v den rovnodennosti
viditelné nad obzorem přibližně 12 hodin a 10 minut, pod obzorem je jen 11 hodin
a 50 minut. Data jarní a podzimní rovnodennosti jsou opačná na severní a jižní
polokouli
Březnová rovnodennost







Nastává obvykle 20. či 21. března, vzácně může být i 19. března. V Česku
tedy jde o jarní rovnodennost.
Slunce vychází přesně na východě a zapadá na západě (ovšem horizont
pohledu by musel být v nadmořské výšce 0 m nad Středozemním mořem).
Na rovníku přechází v poledne přes nadhlavník.
Na severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den.
Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc.
V roce 2011 začíná jaro 20.3. ve 23 hodin 21 minut

