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Výše poplatků za inzerci uveřejněnou ve Vernířovických listech byla odsouhlasena na 100,- Kč velikosti A5, 50,- Kč velikosti A6 (1/2 A5) a 30,Kč velikostí A7 (1/4 A5). Pro trvale žijící občany obce Vernířovice je

Vernířovické listy

služba umístění inzerce ve Vernířovických listech poskytována ZDAR-

Číslo 3 září 2014

MA. Zájemci, kteří by rádi využili této možnosti inzerce, nechť se
obrátí na OÚ Vernířovice, případně zasílají své návrhy na inzerci na

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ

emailovou adresu obec.vernirovice@seznam.cz. Upozorňujeme však,

VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

že se jedná o periodický čtvrtletník, kdy jednotlivá čísla vychází v břez-

10. a 11. 10. 2014

nu, červnu, září a prosinci. Sledujte či informujte se proto, prosím, kdy
jsou uzávěrky čísel.

Starostka obce Vernířovice podle § 15 písm.g) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:

PRÁVĚ ZDE MŮŽE BÝT VAŠE INZERCE

+420 583 237 041
obec.vernirovice@seznam.cz

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech: 10. 10.
2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 11. 10. 2014 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1: Zasedací místnost
obecního úřadu Vernířovice, Vernířovice 53
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem

Vernířovické listy. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice, http://
www.obec-vernirovice.cz/. Vychází čtyřikrát za rok. Zdarma. Náklad 130
výtisků, formát A5. Uzávěrka příštího čísla: 15.12.2014. Vydavatel: Obec
Vernířovice, Vernířovice 53, 788 15 Velké Losiny, tel.č. +420583237041,
e-mail: obec.vernirovice@seznam.cz. Redakce: Ing. Mirko Kantorek.
Redakční rada: Komise společenského života v obci (Jaroslav Kožený,
Miluše Žampachová, Eva Sudíková). Redakce si vyhrazuje právo
drobných změn. Grafické zpracování: Ing. Mirko Kantorek. Tisk: Obecní
Úřad Vernířovice. Do všech schránek ve Vernířovicích distribuje Komise
společenského života v obci / zaměstnanci OÚ Vernířovice. K dispozici i
na OÚ Vernířovice. Před vydáním schvaluje starostka obce.
NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU!

nebo cestovním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České re-

publiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Marie Kantorková
starostka
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Informace obecního úřadu
Poděkování
V letošním roce bylo uskutečněno a provedeno nemalé množství
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Inzerce
Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p. o. nabízí volná místa v Denním a Týdenním stacionáři pro osoby s mentálním postižením od 5 do 55 let

práce pod vedením obecního úřadu a místostarosty p. ing. L. Szapowala.
Pracovníci VPP (veřejně prospěšné práce): p. ing. Miroslav Straka, p. Lubomír Didi, p. Jiří Janeček, pí. Nataša Didiová a paní Iveta Töröková odvedli
velké množství práce, kterou chci ocenit alespoň poděkováním. V současnosti dokončili úpravu sýpky – hospodářského objektu č. p. 224, který je
opravdu velice pěkný. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat i pracovníkům APP (aktivizační pracovní příležitost), které nám nabízí úřad práce na tři
měsíce po 40 hodinách měsíčně, a to jmenovitě p. L. Pavlíčkovi, p. L. Kovaříkovi, pí. D. Kovaříkové, p. P. Petrovi a p. P. Štriczovi. Díky práci všech výše
jmenovaných je naše obec krásnější a pro návštěvníky líbivější.

Obecní úřad Vernířovice děkuje p. Josefu Hurtovi za zapůjčení části
lešení na opravu sýpky – budovy č. p. 224 hospodářský objekt.
Dne 1.10.2014 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce
Vernířovice za rok 2014. Závěr zní: Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření obce
Vernířovice za předcházející rok : Při přezkoumání hospodaření obce Vernířovice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Děkuji účetní paní I.

Jurkové, pokladní pí. M. Čejkové za odvedenou práci , díky kterým je nyní již
podruhé audit bez chyb a nedostatků.
Marie Kantorková , starostka
Předkládáme Vám přehled započatých a dokončených akcí za volební období VI/2011-X/2014. V seznamu jsou uvedeny dotace, akce z vlastních
finančních zdrojů. Celkem se podařilo dokončit akce, opravy a nákupy za 3
714 237,-Kč. Dotace VPP a APP nejsou zahrnuty v celkových nákladech.

Nabízíme:
zahrada, terasa, venkovní bazén
• stravování
• podporu a pomoc při běžných aktivitách během dne
• socioterapeutické činnosti
• rodinné prostředí – menší počet uživatelů služeb,
• ubytování a zdravotnickou péči v Týdenním stacionáři
• možnost základního vzdělávání – škola je součástí zařízení
+ další služby „šité zájemci přímo na míru“
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
Služby pro Vás zajišťuje kvalifikovaný tým pracovníků
v Denním stacionáři od 6.00 hod do 17.00 hodin,
v Týdenním stacionáři od pondělí do pátku.
Kontakt:
Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p. o.
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
tel. 583 214 543, 724 086 203
e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz
www.duhacentrumvikyrovice.cz
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Oprava fasády obecní sýpky.
Vnější vzhled budovy, která se nachází v centru Vernířovic, dělal
starosti předchozím i současným představitelům obce. Po dřívějších konzultacích, co s ní udělat, se většinou dospělo k závěrům, že její zbourání je příliš drahé, oprava je ještě dražší, a proto bylo nejjednodušší nechat budovu v
daném stavu. Letos v květnu paní starostka rozhodla opravit fasádu svépomocí. Nestydím se říci, že to bylo rázné, rozumné a moudré rozhodnutí pro
zkrášlení vzhledu obce. Za to by jí měli nejen občané, ale i zastupitelé obce
poděkovat. Po konzultaci se stavebním inženýrem a odborníkem stavebního
dozoru, jsem se rozhodl pro technologii opravy fasády starou klasickou metodou. Vyzdil se částečně chybějící roh budovy, opravila se východní část
budovy. Praskliny se staticky zajistily ocelovými výztužemi a nad všechna
okna bylo nutné dát nové překlady. Stavba obvodových stěn je zajímavá tím,
že se jedná o duté zdivo se vzduchovými kapsami. Takto dříve šetřili stavebním materiálem, ale zároveň se zvýšila tepelná izolace a vzduch zabraňoval
šíření vlhkosti. Zvolenou technologií opravy byly materiálové náklady pouze
cirka 20 000,- Kč. Přitom hodnota odvedeného díla přes stavební firmu by se
pohybovala v rozpětí 385 000,- Kč až 423 000,- Kč. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci panu Jiřímu Janečkovi a Luboši Didimu. Poděkování
patří i panu Hurtovi za zapůjčení lešení k opravě štítů.
Ing. Miroslav Straka
Ze zbylého materiálu byla ještě provedena oprava fasády a nátěr
hasičské zbrojnice a márnice na hřbitově.

AKCE

Celkové
náklady

Dotace
finanční
plnění

Veřejně prospěšné práce 2011

189 527,-

116 000,-

Nákup traktůrku a vlečky

KSŽ informuje občany, aby sledovali aktuality kulturních a jiných akcí
na webových stránkách obce Vernířovice—http://www.obec-vernirovice.cz/
aktuality/. Na webových stránkách jsou také k nahlédnutí všechna čísla Vernířovických listů. Na elektronické úřední desce si můžete prohlédnout vyhlášky,
usnesení, rozpočet a další důležité dokumenty obce.
Vernířovické listy vychází čtyřikrát za rok, není proto v našich možnostech, abychom Vás informovali o veškerém dění v naší obci. Pokud nemáte doma přístup k internetu, neváhejte a přijďte každou středu od 17:00 do
19:00 využít veřejný internet a dozvědět se tak více o dění v obci.

Vlastní
podíl

74 990,-

Poznámka

73 527,-

dokončeno

74 990,-

dokončeno

Rekonstrukce památníku hřbitov

103 219,-

50 000,-

53 219,-

dokončeno

Rekonstrukce památníku kostel

141 377,-

77 715,-

63 662,-

dokončeno

Územní plán Vernířovice 2012

108 000,-

50 000,-

58 000,-

dokončeno

Pasport a projekt modernizace veř. osvětlení

30 000,-+
132 717,-

162 717,-

dokončeno

Veřejně prospěšné práce 2012

-

144 000,-

-

dokončeno

Oprava laku AVIE JSDHO 2012

34 536,-

15 000,-

19 536,-

dokončeno

Nákup popelnic 25 ks a kontejnerů 3 ks 2012

35 122,-

-

35 122,-

dokončeno

Nástěnka chráněné krajinné oblasti Jeseníky

23 592,-

15 600,-

7 992,-

dokončeno

302 535.7

-

302 535.7

dokončeno

18 885,-

-

18 885,-

dokončeno

Opravy místních komunikací Kosaře a okolo č. p.
6 až 23
Nákup bubnové sekačky
Veřejně prospěšné práce 2013
Modernizace veřejného osvětlení 2012
Nákup ponorného čerpadla JSDHO a autobaterie
Hospodaření v lesích a práce v lesích 2013
Oprava fasády OÚ, zřízení archívu, zázemí JSDHO
Nákup nových světel,WC TOI TOI,
popelnic, kontejnerů 2014
Protipovodňová opatření SOÚD

2014

Příspěvek na opravu kostela

Komise společenského života
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-

497 867,-

-

dokončeno

387 488,-

291 859,-

95 629,-

dokončeno

24 860,-

12 430,-

12 430,-

dokončeno

-

10 428,-

-

dokončeno

231 066,-

143 636,-

87 430,-

dokončeno

74 798,-

-

111 000,-

-

111 000,-

probíhá

-

-

150 000,-

dokončeno

84 384,-

dokončeno

-

41 480,-

dokončeno

Oprava mostu u č. p. 6

84 384,-

Oprava mostů u č. ev. 30 a u č. p. 111

41 480,-

Oprava sýpky

19 835,-

Veřejně prospěšné práce 2014
Aktivizační pracovní příležitosti – Úřad práce 2014

-

74 798,-

probíhá

-

19 835,-

probíhá

229 666,-

-

probíhá

73 320,-

-

probíhá

13 500,-

dokončeno

Pasport místních komunikací

13 500,-

Nákup elektrocentrály JSDHO

13 490,-

5 000,-

8 490,-

dokončeno

Oprava božích muk

39 905,-

39 905,-

xxx

probíhá

Pořízení kompostérů na bioodpad

902 000,-

738 000,-

164 000,-

probíhá

Dětské hřiště

575 930,-

400 000,-

175 930,-

probíhá

3 714 237,-

2 910 426,-

1 909 091,-

Celkem
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Na XXVII. veřejném ZO byla schválena nabídka zimní údržby komunikací firmou VDP STAVBY a.s. Velké Losiny pro zimní období 10/2014 až
4/2015 s pracovníkem p. Ivo Trunkátem a odpovědným vedoucím p. Radkem
Sedláčkem DiS.

ČOI: Oprávněná je jen desetina podnětů

Obec obdržela od Ministerstva místního rozvoje z Podpory a rozvoje venkova dotaci na vybudování moderního a bezpečného zázemí pro děti.
Celková výše dotace s vlastním podílem obce je 575 930,- Kč a je na pořízení hracích prvků pro děti ve věku 2 až 15 let. Hrací prvky budou z dřevěného
materiálu, doplněny plastovými a silikonovými materiály. Celé hřiště by mělo
být dokončeno do konce měsíce října.

kem 22 505 podání. „Oprávněných nebo aspoň částečně oprávněných jich

Ve dnech 25. a 26.9.2014 byla dokončena celková oprava mostu u
č.p. 111 pod kostelem, z důvodu hniloby dřeva a zábradlí starého mostu.
Děkujeme firmě Ondřej Kotraš s.r.o. a Pile Vernířovice za rychle a kvalitně
vykonanou práci.
Obecní úřad vyzývá občany, kteří ještě nemají vyzvednutý kompostér, k převzetí na obecním úřadě v úřední hodiny.

Česká obchodní inspekce (ČOI) se podle svého mluvčího Jiřího
Fröhlicha zpravidla zabývá všemi podněty, tedy i těmi anonymními. „Někdy si
nelze ověřit, zda dotyčná osoba skutečně existuje,“ uvedl. ČOI loni řešila celbylo jen 2613,“ dodal Fröhlich.
Úředníkům, ale třeba i starostům přidělává starosti rostoucí počet
dotazů, které nespokojení lidé vznášejí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Pokud se žadatel o informace drží jednoduché předepsané formy,
úřad má vždy povinnost na jeho dotazy, i kdyby jich byly stovky, odpovědět.
Stejně tak stavební úřady jsou nuceny provádět různá terénní šetření, i když
je zjevné, že jde třeba o pouhou pomstu v sousedských sporech.

Lidé si také stále častěji stěžují na samotné úředníky, soudce, starosty či policisty. Inspekce bezpečnostních sborů obdrží ročně na policisty
přes dva tisíce stížností. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) se proto v

Společnost REVENGE, a.s. v období od dubna do června 2014
sesbírala následující hodnoty oděvů v naší obci: duben—57 kg , květen—74
kg, červen—112 kg.

této souvislosti už nechal slyšet, že lidé by mohli za každý podnět zaplatit

Sběr nebezpečného odpadu proběhne 15. 11. 2014 v dopoledních
hodinách a také sběr objemného odpadu, který proběhne ve dnech 14. - 18.
11. 2014 na parkovišti před kostelem.

života. Mezi starosty a úředníky proto podle průzkumu Práva sílí hlasy po

Ve vchodu obecního úřadu je umístěn
kontejner na zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, světelné
zdroje s LED diodami) firmy EKOLAMP.

my. Ty by pak měly více času na řešení skutečně důležitých věcí.

správní poplatek tisíc korun.
Pro některé lidi se udávání a stěžování na druhé stalo náplní jejich
přijetí takových opatření, která by omezila velmi časté zneužívání zákona o
svobodném přístupu k informacím a zakázala by úřadům zabývat se anony-

Na Obecním úřadě Vernířovice lze vyzvednout pytle na nápojové
kartony. Další svoz pytlů s nápojovými kartony bude organizován v době
sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu v měsíci listopadu.
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Novela zákona o odpadech

Tisíce stížností: Češi zaplavují úřady udáními
Češi zaplavují úřady a soudy tisícovkami často nesmyslných stížností a křivých obvinění. Jsou za tím malicherné osobní spory, msta či jen nenaplněné ambice. Úředníci, starostové, policisté a soudci se však musí těmito
podněty chtě nechtě zabývat. O to méně času mají na podstatné věci.

„Takřka každý soud má svého kverulanta, který podává dvě tři podání měsíčně, kdy si stěžuje na všechno a na všechny,“ řekl Právu předseda
Okresního soudu v Kutné Hoře Petr Franc. „My tady máme dva takové specialisty. Žalují například své sousedy, většina žalob je přitom šikanózních. Vedle toho dávají obrovské množství procesních návrhů,“ dodal.
Věční stěžovatelé tahají peníze z kapes daňových poplatníků a zpomalují práci soudů i dalších úřadů. „Ročně obdržíme pět stovek podnětů, ale
třetina z nich se ukáže jako irelevantní,“ sdělil Právu náměstek ústředního
školního inspektora Ondřej Andrys.
Mezi nimi jsou i různá šikanózní udání, například na ředitelku základní a mateřské školy při pražské Fakultní nemocnici Motol Vlastu Průchovou.
Už léta ji atakuje jedna z učitelek, která se kdysi chtěla ucházet o místo šéfky
školy. Jen loni poslala na různá místa přes deset stížností.
„Poslední inspekce tam proběhla loni, nebyly při ní shledány zásadní
nedostatky či porušení právních předpisů,“ konstatoval Andrys. „Dá se říct,

že šlo jen o vendetu na základě historických vztahů mezi částí personálu a
paní ředitelkou. Ta je velmi obětavá, škola je naprosto standardní,“ dodal
náměstek.
Standardně funguje podle školních inspektorů i základní škola v Řevnicích. Novou ředitelku Pavlínu Seidlerovou ale začala hned od jejího loňského nástupu do funkce zaměstnávat záplava stížností místního občanského
sdružení Řevnice dětem.

29. srpna 2014 vyšla novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb.,
která se týká odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Nová úprava mimo jiné zavádí: novou definici výrobce elektrozařízení, rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru, který umožní konečným uživatelům zjistit si dostupná místa zpětného odběru elektrozařízení, zjednodušení administrativní
podoby Seznamu výrobců elektrozařízení, či větší hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností. Novela je platná od 1.
října 2014 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají
účinnosti dnem 1. června 2015.
Konkrétní změny vyplývající z úpravy zákona o odpadech
Byly upraveny podmínky pro uvádění recyklačních příspěvků odděleně na prodejních dokladech; nyní zákon nechává na výrobci, aby se rozhodl,
zda bude na prodejních dokladech uvádět odděleně základní cenu a náklady
na zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení pocházejících z domácností či
elektroodpadu; takový postup má několik zřejmých výhod – náklady na zpětný odběr a recyklaci se nestávají předmětem slev a rabatů, podporuje se vnímání ekologických dopadů nakládání s použitým elektrozařízením a nutnosti
jeho řádné recyklace a v neposlední řadě narovnává konkurenční prostředí,
neboť je na první pohled zřejmé, jaké prostředky vynakládá ten který výrobce
či kolektivní systém na zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu.
Byly konkretizovány požadavky na minimální hustotu sběrné sítě
každého kolektivního systému, a to tak, že musí být zřízeno minimálně jedno
sběrné místo v každé obci nebo městské části nad 2 000 obyvatel; tuto podmínku splňuje EKOLAMP již dávno.

Stránka 6

Byla jasně definována povinnost kolektivních systémů vracet
recyklační příspěvky oprávněným žadatelům v případě, že elektrozařízení
uvedené nejdříve na trh v České republice opustí posléze český trh, tedy že
je dodáno do jiného členského státu Evropské unie nebo vyvezeno do třetích zemí; v návaznosti na tuto povinnost upravil kolektivní systém EKOLAMP příslušné dokumenty a pro žadatele o vrácení recyklačních příspěvků
jsou tyto nové dokumenty dostupné od 1. října 2014 na webových stránkách
EKOLAMPu.
Ministerstvo životního prostředí bude o výrobcích evidovat více podrobností, což se projeví úpravou některých formulářů a je proto možné, že
budeme muset některé výrobce požádat o dodatečné údaje.
Ministerstvo životního prostředí bude podrobněji sledovat evidenci
toku použitých elektrozařízení již z místa jejich faktického sběru; na tuto evi-

denci je EKOLAMP připraven a je schopný předávat Ministerstvu životního
prostředí příslušná data.
Ministerstvo životního prostředí zavede nový registr míst zpětného
odběru, na kterém budou evidována všechna místa zpětného odběru elektrozařízení v celé České republice bez ohledu na to, kdo je jejich provozovatelem; jedná se o službu konečným uživatelům, kterým registr ulehčí orientaci, kam mohou vysloužilá elektrozařízení odevzdávat; spuštění registru je
však plánováno až v příštím roce.

Kromě aktuálně zavedených změn plánuje Ministerstvo životního
prostředí zásadnější novelizaci zákona o odpadech. Nová koncepce zpětného odběru elektrozařízení je však stále na počátku a ještě nebyla předložena ani do meziresortního řízení k posouzení ostatními ministerstvy a zainteresovanými stranami. Rádi bychom Vás ujistili, že budeme proces přípravy
nové legislativy aktivně sledovat a podporovat takové znění, které bude ve
prospěch výrobců zapojených do našeho kolektivního systému.

Stránka 7

Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu
Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitřních věcí v y z ý v á
všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úřadu.
V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o cestovních dokladech/, je držitel cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu

odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku.
V případě porušení této povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona, za který
mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10000,- Kč, dle ust. §
34a, odst. 2 zákona o cestovních dokladech.
Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby Městského úřadu v Šumperku,
Jesenická 31 /vchod z ulice Rooseveltovy/, na kterémkoliv matričním úřadu,
případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru
1, Šumperk.
Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají neplatný doklad /i s několikaletou prošlou
platností/do konce listopadu 2014, nebude výše uvedená finanční sankce
uplatněna.
Současně připomínáme, že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo
mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie
ČR.
Městský úřad Šumperk
odbor správní a vnitřních věcí

