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Vážení občané, máme po ustavujícím veřejném zasedání, na kterém
bylo zvoleno vedení obce, výbory a komise. Chci Vám všem poděkovat za
účast ve volbách, která v naší obci byla 71%. Nové zastupitelstvo velmi
omládlo na průměrný věk 52 roků s 65. Těším se na spolupráci s nimi.
Chci se jen vrátit k období před volbami, kdy se ve Vašich schránkách
objevil „Opoziční list občanů“, který kdyby informoval pravdivě byl by
v pořádku a třeba i přínosem. Samozřejmě list není podepsaný, pisatel si
říká o trestní oznámení za pomluvu. Nic se nezakládá na pravdě.
Dřevo s kůrovcové kalamity ze Svobodína nebylo prodáno MUDr.
Hajčmanovi .
Lesní odborný hospodář si nedělá co chce – zastupitele informuje o
těžbě a prodeji dřeva vždy s předstihem. Pokud zastupitelé chodí na
pracovní schůzky a zúčastňují se veřejných zasedání tyto informace jsou jim
předány.
O prodeji dřeva jsou vždy založeny všechny doklady ohledně těžby,
množství a informace o prodeji.
Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva se řídí podle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. Příplatky za počet obyvatel jsou již delší dobu
zrušeny. Jako neuvolněná starostka se snažím být přítomna na obci v úřední
hodiny. Pravidelně jsem k dispozici ve středu od 13,00 hod a dále dle
domluvy. Jsem denně 24 hodin na telefonu, e-mailu, řeším problémy
online. Mám za sebou nespočet setkání a jednání ohledně dotací, desítky
schůzek a školení. V kanceláři na obci se vyřeší jen zlomek všeho co je
potřeba k chodu obce. K odměnám uvádím porovnávací tabulku: viz níže
Ve Směrnici pro poskytování finančního příspěvku na domovní čističky
odpadních vod v obci Vernířovice – je schváleno „příspěvek bude
poskytnut po dokončení ČOV a předložení kopie rozhodnutí a povolení
užívání stavby příslušným orgánem (kolaudace)….“ Nejde o zpětné
vyplácení finančního příspěvku.

Parkové úpravy u obecního úřadu prováděny nebyly – žádná faktura
na parkové úpravy nebyla vystavena ani zaplacena. Šlo o přemístění
nástěnky, dále položení dlažby, osázení záhonků květinami. Tyto práce
prováděli dvě firmy a pracovníci VPP obce. Žádná tato firma nepracovala u
Hojgrů.
Při obnově místní komunikace „ Kosaře“ žádné asfaltování u Hojgrů
neproběhlo. Naše zpevněná plocha u domu je již od roku 2013 ve stejném
stavu a není vyasfaltována.
Veřejná zasedání zastupitelstva obce byla vždy dle zákona o obcích
řádně svolána, zastupitelé v průměru v počtu 6 se pravidelně účastnili jak
pracovních schůzek tak veřejných zasedání. Zákon o obcích nehovoří o
zveřejňování termínů veřejných zasedání půl roku dopředu.
SH ČMS SDH chtěli dvakrát uveřejnit článek ve zpravodaji – poprvé
poslali na obec dopis paní primářky hematologie o dárcovství krve opatřený
jejich razítkem SH ČMS SDH. Tento článek jim byl zveřejněn na info tabulích
obce. Po druhé poslali článek po uzávěrce zpravodaje. V dalším čísle by již
nebyl aktuální.
Místní rozhlas není zneužíván pro reklamu, občané a chalupáři jsou
zváni na akce pořádané obcí. Oznámení o úmrtí občana rozhlasem si musí
přát rodina zemřelého, obec si nemůže dovolit bez svolení rodiny tuto
smutnou zprávu hlásit rozhlasem.
Hodové slavnosti pořádá obec ve spolupráci se Spolkem pěstitelů a
chovatelů, nejde o žádný kalkul ale o pomoc při organizaci této akce, kdy
členové spolku ve svém volnu a zdarma se věnují hladkému průběhu
slavností.
Vernířovický zpravodaj jsem nezneužila – zhodnotila jsem pravdivě
uplynulé volební období, nechybí zde ani můj podpis. Což na“ Opozičním
listu“ chybí a pisatel se schovává za občany.
Ano pisatel měl pravdu jen v tom, že občané jsou rozumní a sami si
demokraticky zvolí na základě svých zkušeností své zastupitele………..
Zastupitelé jsou zvoleni, připraveni pracovat pro obec pro Vás občany.
Občané, pokud chcete mít pravdivé informace o chodu obce přijďte na
Veřejná zasedání zastupitelstva obce.
Bohumila Hojgrová, starostka obce

Rok

2015

2016

2017

2018

Výše odměn - rozdíl mezi uvolněným starostou a
neuvolněným starostou

Měsičně
Odvody
Celkem
Roční
Měsičně
Odvody
Celkem
Roční
Měsičně
Odvody
Celkem
Roční
Měsičně
Odvody
Celkem
Roční

Uvolněný starosta

Neuvolněný starosta

31 337 Kč
10 654 Kč
41 992 Kč
503 899 Kč
33 531 Kč
11 401 Kč
44 932 Kč
539 178 Kč
33 531 Kč
114 041 Kč
44 932 Kč
539 178 Kč
36 499 Kč
12 410 Kč
48 909 Kč
586 904 Kč

18 803 Kč
0 Kč
18 803 Kč
225 636 Kč
19 461 Kč
0 Kč
19 461 Kč
233 532 Kč
19 461 Kč
0 Kč
19 461 Kč
233 532 Kč
21 899 Kč
0 Kč
21 899 Kč
262 788 Kč

Celková úspora - rozdíl - mezi uvolněným a
neuvolněným starostou

Úspora

278 263 Kč

305 645 Kč

305 646 Kč

324 116 Kč
1 213 670 Kč

U S N E S E N Íč. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Vernířovice konaného dne 1.11.2018 v 17.00 hod. na OÚ Vernířovice
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) jmenování Komise kulturní a sociální a Komise životního prostředí,
komise zřízené starostkou.
2. schvaluje
1) následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru, jmenování komisí
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4) Volba zástupců obce do VH SOÚD, KVH ZŠ a MŠ údolí Desné, MAS
Šumperský venkov
5) Diskuse

2) aby členové zastupitelstva obce všechny funkce vykonávali jako
dlouhodobě neuvolnění.
3. volí
1) starostkou paní Bohumilu Hojgrovou.
2) místostarostou pana Josefa Potyku.
3) předsedkyní finančního výboru paní Danu Purovou.
4) předsedkyní kontrolního výboru Ing. Petru Kotrašovou.
5) členky finančního výboru paní Živu Mertovou a paní Kateřinu
Aiglovou.
6) členy kontrolního výboru Ing. Bělu Michálkovou a pana Jana Spáčila.
7) zástupce do VH SOÚD pana Josefa Potyku, místostarostu.
8) zástupce do KVH ZŠ a MŠ Údolí Desné pana Josefa Potyku,
místostarostu.
9) zástupce do MAS Šumperský venkov paní Bohumilu Hojgrovou,
starostku.
4. zřizuje
1) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory jsou tříčlenné.
5. stanoví
1) a) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
starosta
21 899 Kč
místostarosta
15 000 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1 095 Kč
člen zastupitelstva,předseda výboru nebo komise
2 190 Kč
Nečlen zastupitelstva, předseda komise 1 500 Kč/měs., člen výborů a
komisí 200 Kč/schůzku.
b) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.
v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty,

předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet ode dne zvolení do funkce.

Třídění odpadu od 1. 1. 2019
Od nového roku 2019 začneme s tříděním odpadu z domácností –
třídit začneme do pytlů:
ŽLUTÝCH NA PLASTY – kam patří PET lahve, plastové nádoby a
lahve, kelímky od jogurtů, sáčky, folie, igelitové tašky, polystyren, různé
výrobky z plastů.
Do pytle nepatří: plastové trubky, podlahové krytiny, obaly od
barev, žiravin, chemikálií, čistících přípravků, znečištěné a mastné obaly
se zbytky potravin.
Z recyklovaných plastů se vyrábějí vlákna pro výrobu zimních bund
a spacáků, zátěžové koberce, folie, pytle, odpadkové koše, zahradní
nábytek.
ORANŽOVÝCH NA NÁPOJOVÉ KARTONY – patří sem krabice
od džusů, vín, mléka a mléčných výrobků.
Z recyklovaných kartonů se vyrábí palety, tužky, sádrokartony.
Do konce roku 2018 budou barevné pytle do domácností
roznášeny. Lhůty svozů barevných pytlů budou vždy s předstihem
ohlášeny.
Občané je před svozem připraví před svou nemovitost. Doufám, že
tímto opatřením z části vyřešíme množství odpadu u kontejnerů na
tříděný odpad.
Bohumila Hojgrová, starostka obce

Mineralogická stezka
V letošním roce se obnovily jednání o rozšíření Mineralogické
stezky, jedná se o propojení mineralogických lokalit v katastru obcí
Vernířovice, Sobotín, Petrov nad Desnou a Maršíkov (Velké Losiny).
Na projektu spolupracují obecní úřady uvedených obcí, LČR, CHKO
Jeseníky a sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Realizace projektu „Mineralogické naučné stezky“ posílí stávající
cestovní ruch a zkvalitní služby v oblasti CHKO Jeseníky, zejména pak
v okrese Šumperk. Dojde k využití přírodního potenciálu pro vyvážený
rozvoj dotčeného území v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje. Projekt navazuje na již existující naučnou stezku, kterou by rád
vhodnými marketingovými nástroji rozvíjel, přičemž sleduje aktuální
trendy v oblasti cestovního ruchu a jeho managementu, a v oblasti
ochrany přírody a krajiny. Projekt reaguje na absenci a deficity v oblasti
informování veřejnosti, přírodní pedagogiky a výchovy k ochraně
přírody. Náklady na projekt budou kryty z dotací.
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Zastavení stezky
1 – Kosaře
2 – Zadní Hutisko
3 – Švagrov
4 - Měděnec

Kovárna na dolním konci.
V naší obci byly před válkou dvě kovárny jedna na dolním konci a druhá ve
středu obce. Dolní kovárna č.p. 21 patřila rodině Göttlicherů.
Kovárna byla
na svou dobu poměrně slušně vybavena, na snímcích je vidět soustruh
poháněný přes tramsmise.
Pozornost si zasluhuje mechanický buchar, který pracuje na principu na
principu páky zdvihané palečnicovým kolem do výšky a vlastní vahou padající
dolů na kovadlinu.

V roce 1915 majitel přebuduje své silotvotrné dílo, které bylo
doposud poháněno vodním kolem na malou vodní elektárnu
s rozvodnou sítí. Vyrobený elekrický proud byl používán k pohonu
strojů v kovárně a k zásobování několika sousedních domů energií
k osvětlení.
Organizační struktura obce.
Zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách 5.-6.10 2018.
Bohumila Hojgrová, starostka
Josef Potyka, místostarosta
Marie Kantorková, člen ZO
Patrik Klaban, člen ZO
Ing.Petra Kotrašová,člen ZO
Dana Purová, člen ZO
Dušan Svozil, člen ZO

Ostatní výbory a komise zřízené dle zákona 128/2000 Sb., o obcích.
Finanční výbor.
Předseda: Dana Purová, členové Živa Mertová a Kateřina Aiglová
Kontrolní výbor.
Předseda:Ing. Petra Kotrašová, členové Ing. Běla Michálková, Jan Spáčil
Komise kulturní a sociální.
Předseda:Kateřina Aiglová, členky Dana Purová,Martina Matoušková
Komise životního prostředí.
Předseda: Ing. Bořivoj Hojgr, členové Jan Spáčil, Pavel Tihelka
Kontaktní spojení na obecní úřad.
Adresa: Vernířovice 53 788 15 Velké Losiny
Telefon: obecní úřad – 583 237 041, kancelář starostky 583 237 017
Email:podatelna@obec-vernirovice.cz,Web www.obec-vernirovice.cz
Starostka: mobil 607 058 715, email starostka@obec-vernirovice.cz
Místostarosta:mobil 722 935 004, email místostarosta@obec-vernirovice.cz
Úřední hodiny.
Pracovní doba
PO
9:00 – 15:00
ÚT
--ST
11:00 – 17:00
ČT
7:00 – 13:00
Neúřední den
PÁ
Dle domluvy
Místní knihovna.
Vede: Martina Matoušková, která je současně kronikářkou obce
email knihovna.vernirovice@seznam.cz
Otevírací doba: každý pátek 16:00 – 19:00
Ve stejný čas je k dispozici i veřejný internet.
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