5.12.2011

Zastupitelstvo obce

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho pevného zdraví a úspěchů v roce 2012.

Milan Bezděk
místostarosta

Marie Kantorková
starostka

Obecní úřad Vernířovice, Vernířovice 53, 78815 Velké Losiny
Tel: 583237041
http://www.obec-vernirovice.cz/
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Organizační struktura obce
Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v opakovaných volbách v dubnu 2011.
Starostka: Marie Kantorková
Místostarosta: Milan Bezděk
Členové zastupitelstva obce: Bohumila Hojgrová, Ing. Ladislav Szapowal, Zdeněk Večeř,
Jaroslav Koţený, Daniela Číţová.
Výbory obce
Finanční výbor:
předseda: Jaroslav Koţený
člen: Svatava Bezděková, Monika Trunkátová, Jindřich Měrka, Hana Šikulová
Kontrolní výbor:
předseda: Daniela Číţová
člen: Petr Flašar, Hana Olejníková, Vladimír Hora, Jaroslav Koţený
Výbor společenského života:
předseda: Daniela Číţová
člen: Drahomíra Kratochvílová, Boţena Svozilová, Renata Olejníková, Miroslava
Tarackezyová
Výbor životního prostředí:
předseda: Zdeněk Večeř
člen: František Olejník, Miroslav Anděl, Vratislav Koutný, Václav Merta
Úřední hodiny OÚ
PO 07:00-17:00
ÚT 12:00-18:00
ST 07:00-17:00
CT 07:00-13:00 (NEÚŘEDNÍ DEN)
PA STAROSTKA: ÚT 16:00-18:00 a PÁ 17:00-19:00
Kontakt
Email: obec.vernirovice@seznam.cz
Telefon: 583237041 (obecní úřad), 721438902 (starostka), 725131338 (místostarosta)
Knihovna
PO 16:30 – 18:30

Informace pro občany
V obci Vernířovice je k 5.12.2011 evidováno celkem ………… občanů.

Údrţba elektrického vedení
Na základě energetického zákona má vlastník pozemku, na kterém se nachází
elektrické vedení, udrţovat vzrostlou zeleň ve vzdálenosti 7m od vedení. Pokud
patříte mezi vlastníky, na jejichţ pozemku zasahují větve do elektrického vedení,
nahlaste se na OÚ. K ořezání budou pozváni pracovníci ČEZu.
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Šumperk bude mít Středisko ekologické výchovy
(6. srpna 2011, 06:38, www.sumperk.cz)
Švagrov - V polovině června byly zahájeny stavební práce v areálu bývalé turistické základny
na Švagrově v k.ú. Vernířovice u Sobotína. Díky projektu spolufinancovanému z fondů EU
vznikne „Středisko ekologické výchovy Švagrov“, které nabídne kromě ubytovacích kapacit
také výukové centrum a veškeré potřebné zázemí pro pobyt, včetně moderní kuchyně. V roce
2013 proběhne v květnu zkušební provoz, první návštěvníky potom Švagrov přivítá v červnu
téhoţ roku. „Areál bude vyuţíván jako vzdělávací a poradenské centrum v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Budou zde probíhat pobytové i denní
ekologické programy celoţivotního vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby ţivotního prostředí
pro širokou škálu cílových skupin. Středisko ekologické výchovy vyuţijí ţáci všech typů škol,
pedagogičtí pracovníci, pracovníci ve veřejné správě a samosprávě, neziskové organizace
apod.,“ řekla k projektu vedoucí oddělení strategického rozvoje MěÚ Šumperk Eva
Mičkechová. Díky projektu bude zbudováno výukové a poradenské centrum a ubytovací
prostory s padesáti lůţky nebo třeba víceúčelová plocha. Venkovní mobiliář bude doplněn o
lavečky a osvětlení. Úprav se dočkají i zpevněné plochy, vybudována bude dešťová
kanalizace a celý areál bude napojen na novou čističku odpadních vod. „Zajímavostí bude
zbudování malé vodní nádrţe a její napojení na stávající mokřad pro výukové účely,“ doplnila
informace Mičkechová. Termín ukončení realizace projektu je 30. dubna 2013. Celková
uţitná plocha výukového a pobytového centra bude 1 687,82 m2. Plocha řešeného areálu činí
cca 10 500 m2. Odhadovaná výše celkových nákladů je cca 52 mil. Kč, z toho dotace
Evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu Ţivotní prostředí bude činit
90 %, tj. cca 46,8 mil. Kč. Více neţ 13 mil. Kč oproti původnímu rozpočtu přinese úspora na
stavebních pracích. Středisko ekologické výchovy Švagrov je jednou z největších investicí
města Šumperka v oblasti vzdělávání v letech 2012-2013.

Armáda spásy - Centrum sociálních sluţeb Šumperk
Tipy na dar pro AS Šumperk:
boty pro uţivatele (větší velikosti), kalhoty vhodné pro práci v kuchyni, trička bílé XLXXXL, loţní prádlo a prostěradla, ručníky, nazouváky pro práci v kuchyni (nejlépe bílé
velikost 7-11), dezertní talíře, misky na kompot, kuchyňské noţe různých velikostí, úklidové
prostředky (chemie, smetáky, hadry), čistící prostředky, drátěnky, pytle na odpad (120 l, 30 l),
plastové barely (100 l), papírové ručníky, kancelářský papír, materiál pro výstavbu a vybavení
kotců pro psí průvodce, materiál na pracovní aktivity (např. dřevěné desky), zůstatkový
materiál ze stavby (elektro, vodo, sádrokartony), sponzorský dar okna (minimálně 2ks jsou
v naprosto havarijním stavu).
Vaše nepotřebné nebo přebytečné věci můţete odnést na adresu AS:
Vikýřovická 1495,78701 Šumperk, denně od 7.00 do 20.00hod,
telefon:583224634 e-mail:ad_sumperk@armadaspasy.cz

Informace o moţnosti zveřejnění akcí veřejného charakteru
Na internetových stránkách www.obce.info mají všichni občané, kteří se zde zaregistrují,
moţnost vkládat informační články o naší obci a rovněţ mohou vkládat nabídky
pořádaných společenských akcí. Vyuţijte proto této příleţitosti.
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Informace o nové sluţbě
Městský úřad Šumperk (odbor sociálních věcí) informoval o otevření nové sluţby –
Poradna při finanční tísni, o.p.s.. Poradna je otevřena kaţdou středu od 10:00hod do
14:00hod ve 2. patře budovy Městského úřadu v Šumperku na ul. Jesenické 31. Poradna
poskytuje své rady bezplatně, jsou to zejména rady, jak postupovat v případě platební
neschopnosti, konzultace k oddluţení, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na
povolení oddluţení, konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení.
Kontakt: tel. 595532740, email: poradna@financnitisen.cz, www.financnitisen.cz
*Tyto problémy se týkají všech skupin obyvatel, neschopností splácet dluhy velmi narůstá*

Poděkování a dotaz od pana Jirouška

Vážená paní starostko,
přeji hezký den z Ostravy. Chtěl bych Vám velmi poděkovat za milé přijetí ve Vaší obci.
Pan místostarosta Bezděk byl velmi laskav a provedl mne i mé přátele moc půvabným
kostelem a pozoruhodným okolím obce.
Také mám radost z velmi pěkné publikace o Vernířovicích, kterou se Vám podařilo
vydat. Rád bych si jenom ještě doplnil určité informace, které autoři uvádějí
v pramenech. Prosím proto o zprostředkování kontaktu s jejich tvůrci.
Srdečně zdraví
Martin Jiroušek
publicista a filmový kritik
mob.: 608627281
Zvýšení nájmu za pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za
pronájem
pozemků
k zemědělským
i
soukromým účelům dle vyhlášky č. 412/2010
a to na 1,-Kč jednotně.

Okolí místních komunikací
Dle zákona č. 13/1997 je obec
jako silniční správce místních
komunikací povinna udrţovat
ochranné pásmo 60cm kolem
komunikace
bez
pevných
překáţek (ţivé ploty, pevné ploty,
kameny, patníky v obci, zeleň).
Kolem komunikace III. třídy je
silničním
správcem
Město
Šumperk – odbor dopravy.

Územní plán obce
Územně plánovací dokumentace
je stále v jednání s projektantkou
a
pořizovatelem
(Město
Šumperk). V současné době se
řeší neschválení plánovaných
stavebních
míst
dotčenými
orgány.

Zimní údrţba místních komunikací
Zastupitelstvo obce na základě nabídkového
řízení odsouhlasilo pro letošní zimu
2011/2012 provoz údrţby firmě Desná a.s., a
to s hlavním důvodem niţší cenové nabídky.
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Informace finančního výboru
Při kontrole místních poplatků bylo
zjištěno velké mnoţství neplatičů
mezi místními občany. Dle zákona o
ochraně osobních údajů nelze tyto
neplatiče
zveřejňovat,
proto
vyzýváme všechny, ať své dluhy
uhradí na OÚ v úřední hodiny.

Ţádosti o dotace
Zastupitelstvo obce postupně
schvaluje ţádosti o dotace dle
dotačních titulů a moţností obce
dle projektové dokumentace.
Schválená je jiţ ţádost pro I.
etapu modernizace veřejného
osvětlení s cílem dosaţení úspor
elektrické
energie
v části
Sedmidvory ve výši 87%
z celkové částky 646 256,-Kč a
pro
obnovu
fasády
OÚ
Vernířovice, zřízení archivu OÚ,
zřízení zázemí SDH a výměnu
krytiny hasičské zbrojnice celkem
za 313 517,-Kč, ţádost je na 87%
dotace. Ţádosti jsou podány u
Státního
zemědělského
intervenčního fondu.

Sběrný dvůr – separace sběru
Zastupitelstvo obce pro letitý problém u
sýpky se shromaţďováním domovního
odpadu zváţilo situaci a odsouhlasilo
projekt sběrného dvoru – třídění odpadu
vedle sýpky. Výstavba a realizace
projektu bude řešena z dotačních titulů.
Zastupitelstvo obce tímto chce vylepšit
ţivotní prostředí v obci a okolí sýpky a
víceúčelového sportovního
areálu.
V rámci tohoto areálu bude řešeno
třídění více druhů odpadu.

Změna
hranic
mezi
Vernířovice a Sobotín

obcí

Na základě ţádosti vlastníka nemovitosti
v sobotínském
katastru
bude
jeho
nemovitost a okolní pozemky převedena
do katastru obce Vernířovice a tím se
zvětší katastrální území obce o 2706m².

Projekt kanalizace a ČOV
Zastupitelstvo obce vyhodnocuje a řeší
projektovou dokumentaci odkanalizování
obce dle stávajícího platného územního
plánu a řeší celkovou situaci s dotčenými
orgány. Aktuální informace budou
sdělovány na jednotlivých veřejných
zasedáních ZO.

Veřejně prospěšné práce
V letošním roce obec dostala moţnost
zaměstnání 3 pracovníků. Z dotace
Evropské unie je hrazena 1 pracovnice přes
Úřad práce aţ do konce února 2012. 2
pracovníci skončí 30.12.2011, obec
Vernířovice děkuje za mnoţství a poctivost
odvedené práce. Obec vypíše výběrové
řízení na obsazení 1 pracovního místa OÚ
Vernířovice od 1.1.2012. Občané dolního
konce Vernířovic děkují pracovníkům obce
nejen za vzorně vysekané plochy, ale
rovněţ i za vyřezání náletů a údrţbu
stromů kolem cest, coţ minimálně 6 let
nikdo neprováděl.

Nabídka knih pro děti
V naší knihovně je mnoho
pěkných a zajímavých knih
pro děti školního věku,
vyuţijte této moţnosti pro
podvečerní zimní období.
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Výměna popelnic

Obecní lesy

Po 10letém uţívání popelnice
v domácnosti lze na OÚ vyměnit
bezplatně za novou. Platí i pro
chataře.

V roce 2011 bylo v obecních
lesích provedeno mnoţství
zásahů dle návrhu odborného
lesního hospodáře. Za obec
Vernířovice se o obecní lesy
stará pan Koutný Vratislav.
Vytěţené dřevo je odprodáváno
pile
Vernířovice
jako
domácímu zaměstnavateli, obec
tímto podporuje podnikání a
zaměstnanost v obci. Rovněţ
práce
v obecních
lesích
přednostně dostávají místní
občané.
V současnosti se
chystá zaměření obecních lesů
na Svobodíně.

Informace pro rodiče
Zastupitelstvo obce schválilo proplácení
jízdného dětem do svazkové školy
(Sobotín, Petrov). Jízdné bude proplaceno
všem dětem ţijícím v obci Vernířovice na
základě doloţení měsíční jízdenky. Dětem,
které vozí rodiče autem, bude jízdné
proplaceno ve výši měsíční jízdenky na
základě čestného prohlášení. Ţádáme
rodiče, aby si jízdné vyzvedli na OÚ do
15.12.2011 za část roku od září 2011 (s
sebou přineste alespoň jednu měsíční
jízdenku dítěte nebo čestné prohlášení a
výši jízdného).

Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu…platnost od
1.10.2011
OZV 2/2011 o místním poplatku ze psů (splatnost poplatku je do 30.6.2012)…platnost od
1.10.2011
OZV 3/2011 o místním poplatku ze vstupného (10% ze vstupného)…účinnost od 1.11.2011
OZV 4/2011 o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
(rekreační poplatek 13,-Kč/osoba/den – povinnost ubytovatele odvádět čtvrtletně; ubytovací
poplatek 4,-Kč/osoba/den – poplatek splatný čtvrtletně)…účinnost od 1.11.2011
OZV 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů - zvýšení poplatku pro trvale ţijícího občana
na 400,-Kč/osoba/rok a pro chataře a chalupáře na 500,-Kč/osoba/rok; seznam osvobozených
osob vyvěšen na úřední desce (splatnost poplatku je jednorázově ročně nebo čtvrtletně ve
stejných splátkách)...účinnost od 1.1.2012
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Blahopřání
Srdečně gratulujeme všem, kteří slaví v letošním roce svá ţivotní jubilea.
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Duben – Burešová Jiřina, Juřica Alois
Květen – Bezděková Svatava
Červen – Hejlová Zdenka, Kubíček Antonín
Červenec – Mertová Ţiva
Srpen – Ledvoň František
Říjen – Kovářová Miloslava
Listopad – Bezděk Milan, Krupičková Marie, Koţený Jaroslav
Prosinec – Říčař Josef, Hora Vladimír

Tip na vánoční cukroví
Tatrankové kuličky
Přísady: 180 g másla nebo rostlinného tuku; 150 g moučkového
cukru; 1 vanilinový cukr; 2 PL kakaa; 100 g strouhaného kokosu;
3
tatranky;
strouhaný
kokos
na
obalení
Postup: V misce utřeme změklý tuk s moučkovým a vanilinovým
cukrem a kakaem do pěny. Přidáme strouhaný kokos, nahrubo
nadrcené tatranky a dobře promícháme. Z hmoty tvarujte kuličky,
které obalujete ve strouhaném kokosu a ukládáme do papírových cukrářských košíčků.Barvy
kuliček záleţí na tom, jaké tatranky pouţijete. Z čokoládových tatranek jsou hnědé, z
mléčných bílé.
Kokosová vosí hnízda
Přísady: 200 g kokosu, 2 lţíce nastrouhaných piškotů, 100 g
moučkového cukru, 80 g másla, 2 lţíce mléka, 2 lţíce rumu, 1
bílek,
Krém na plnění: 60 g měkkého másla, 1 ţloutek, 50 g
moučkového cukru, 1/2 sáčku vanilkového cukru, 2 lţíce rumu.
Kulaté hnědé piškoty na podklad
Postup: Na těsto smícháme všechny ingredience a namačkáme do
úlových formiček, které vysypáváme práškovým cukrem. Necháme je 2 dny zaschnout. Pak
uděláme krém na plnění a všechny přísady umícháme dohladka, naplníme hnízda a posadíme
je na hnědé piškoty.

Štědrovečerní mše
Jako kaţdý rok se bude dne 24.12.2011 v 19.00hod v kostele sv. Matouše konat
Štědrovečerní mše.

