Vernířovický zpravodaj
Číslo 3

10. prosince 2020

Poděkování Skupině ČEZ za příspěvek 20 000,- Kč na projekt
Rozsvícení vánočního stromu ve Vernířovicích v roce 2020.

Vážení spoluobčané
nastal čas blížících se vánočních svátků. Čas je ve skutečnosti
jeden, ale v našem světě je rozdělený na tři parametry: minulý,
přítomný, budoucí.
To, co jsme prožili, bychom měli brát jako lekci a poznání, které nás
formuje.
Přítomnost bychom měli prožívat naplno. Zejména když nás
netrápí velké starosti a žal. Tento rok je zvláštní v tom, že nás zasáhla
koronavirová pandemie a tím nás omezila jak v soukromém, tak v
pracovním životě, ale také v pořádání kulturně-společenských a
sportovních akcí. Měli bychom být vděční za to, že žijeme v míru a ve
svobodné zemi. Je třeba si cenit toho, že jsme zdraví, máme kde bydlet
a co jíst.
Přítomnost by měla být tím, co nás posiluje a činí šťastnými i v tak
složité době. A budoucnost? Nevíme, co bude, ale proč o ní uvažovat
pesimisticky či se strachem? Pojďme si přát, aby budoucnost byla
krásná a šťastná. Usmějme se nad tím, co prožíváme teď, ale i nad tím,
že nás určitě čeká něco hezkého.
Proto vnímejme vánoční čas jako magický, přejme si něco pro sebe
i pro ostatní. V záplavě radosti ze setkání s rodinou, přáteli a z dárků si
pro tento svět přejme také něco krásného.
Novinky z dění v obci:
- stavební práce na povodňovém parku byly dokončeny, proběhla také
výsadba keřů a stromů, umístění dřevěných soch. Máme zažádáno o
kolaudační řízení
-proběhla oprava mostů – u paní Manglové a u Zbořilů
- na obecní sýpce máme nový dřevěný štít. Byl v havarijním stavu
-zakoupili jsme novou sekačku, která bude velkým pomocníkem na
pravidelnou údržbu obecní zeleně
- proběhla údržba živého plotu kolem hřbitova. Tyto práce byly
provedeny pracovníky obce

- při posilování sítě nízkého napětí ve spodní části obce pro nás vznikla
povinnost obnovy veřejného osvětlení, kterou hradí obec
- říjnu proběhly volby do krajského zastupitelstva
-připravovali jsme nové obecně závazné vyhlášky.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů ceny zůstávají v platnosti. Mění se pouze, že nižší sazba poplatku se
vztahuje na držitele psa - osobu starší 65 let .
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za TDO (popelnice) stále se zvyšující náklady na občana
za komunální odpad (rok 2018 - 458 Kč, 2019 – 472 Kč, 2020 – 607 Kč,
2021 – 680 Kč). V této částce nejsou zahrnuty náklady na objemný
odpad, nebezpečný odpad a tříděný odpad (část nákladů na tříděný
odpad je hrazena formou odměny z EKO-KOMU – 57 720 Kč v roce
2020), dále náklady na pytlový svoz a úklid sběrných míst. Z tohoto
důvodu je obec nucena přistoupit k navýšení místního poplatku o 100
Kč. Dále nebudou zdarma vydávány popelnice.
- Proběhl audit – kontrola hospodaření obce, bez chyb a nedostatků.
Kontrola probíhala online
-Příprava rozpočtu na rok 2021. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný.
Vzhledem ke kovidovým opatřením a změně daní může dojít ke snížení
příjmů obce o 25%. Od skutečných příjmů rozpočtu se budou odvíjet i
investice obce v roce2021
- Od skupiny ČEZ máme schválený příspěvek na rozsvícení vánočního
stromu 20 tisíc Kč.
- Vánočního strom, organizaci dopravy a postavení stromu zajistil
Spolek pěstitelů a chovatelů Vernířovice
- Z kulturních akcí obce proběhl dětský den a hodové slavnosti.
Připravované vítání občánků, cestopisná beseda, vánoční dílna,
rozsvícení vánočního stromu pro veřejnost s mikulášskou nadílkou
neproběhly kvůli pandemii. Členky kulturní komise rozvezly našim
dětem mikulášskou nadílku.

Závěrem si dovoluji popřát všem občanům a kolegům pěkné, pokojné a
ničím nerušené vánoční svátky a nový rok 2021 plný naděje, lidské
sounáležitosti, optimismu a pozitivních zpráv.

Bohumila Hojgrová, starostka obce

Důležitá upozornění:

Žádáme občany a majitele nemovitostí,kteří stále nemají
zaplacený poplatek za svoz odpadu v roce 2020, aby tak neprodleně
učinili.
V opačném případě bude neplatičům místní poplatek navýšen až
na trojnásobek!
Vzhledem k nově legislativě, kdy od 1. ledna 2021 je každý majitel
nemovitosti, který shromažďuje odpadních vod za období posledních
dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského
zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude
patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních
vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Zákaz odkládání odpadů ke kontejnerům
Za neoprávněné založení skládky nebo odložení odpadků nebo odpadů
mimo vyhrazená místa(velkoobjemové kontejnery) může být uložena dle zákona
č. 200/1990Sb. O přestupcích pokuta až dovýše 50 000Kč. (§47 zákona č.
200/1999Sb.).

USNESENÍ č. 10/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Vernířovice konaného dne 9.12.2020
Zastupitelstvo obce Vernířovice
1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelek z 9. veřejného zasedání ZO dne 9. 9.2020.

2) zprávu starosky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8 roku 2020.
4) zprávu neúspěšném pokusu uzavření Rámcové smlouvy o
jednoduchém vypořádání autorských práv se SMS-služby s.r.o.
2. schvaluje
1) navržený program 10. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) navržený Rozpočet obce Vernířovice na rok 2021.
3) Obecně závaznou vyhlášku obce Vernířovice č. 1/2020 o místním
poplatku ze psů
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Vernířovice č. 2/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5) záměr prodeje parcel č. 107 a 108 v k.ú. Vernířovice u Sobotína.
6) příspěvek obce Vernířovice ve výši 29 000 Kč na úhradu režijních
nákladů Svazku obcí údolí Desné na rok 2021.
3. volí
1) inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Miroslava
Čermáková, členové p. Josef Potyka, p. Pavel Tihelka; pro dokladovou
inventuru inventarizační komisi ve složení: předsedkyn pí Dana
Purová, členky Ing. Miroslava Čermáková, pí Ivana Jurková.
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,
Prosím, zkontrolujte si své děti a poučte je, že když používají sprej
k upevnění svého ega nebo se jen potřebují předvést před svými
kamarády, aby se napřed naučili česky a psali gramaticky správně,
neboť jejich mladší kamarádi toto pojmou jako správné a budou mít ve
škole problémy.
Je smutné, když se něco vytvoří pěkného, tak se najdou jedinci,
kteří si neváží práce druhých a umí jen ničit.

Nejezděte k nám, doma v obýváku byste tohle neudělali, protože
by Vás rodiče přerazili, nedělejte to ani zde. Píši o tom, že v novém
povodňovém parku nějaký puberťák v sobotu 14. Listopadu kolem
poledne postříkal bílým sprejem zábradlí jedné lávky. Evidentně již s
tímto úmyslem do parku šel, když měl sprej s sebou. Naši pracovníci se
toto snažili odstranit a zatřít.
Jinak se snažíme pracovat na propojení Vernířovic ze Sobotínem
zadní cestou, která by měla sloužit jako bezpečná cesta pro cyklisty a
chodce či maminky s kočárky. Všichni víme, jak se někteří řidiči chovají
na silnici a to hlavně řidiči služebních vozidel, ale také turisté a
rekreanti, kteří zapomínají, že už nejsou na dálnici z Brna či Olomouce.
Covid nám bohužel omezil akce, ale doufám , že bude jen lépe,
přeji všem jen to nejlepší a vězte, že se to s humorem dá zvládnout a to
jak Covid, tak lidská blbost.
Přeji všem lidem dobré vůle a veselé mysli jen to nejlepší do těch
lepších časů.
Josef Potyka-místostarosta

Pohled na část povodňového parku.

Mimořádná událost – tak kácí profesionálové – sloup u Hurtů.

Tříkrálová sbírka 2021.

S blížícím se koncem roku zaznamenáváme
dotazy ohledně Tříkrálového koledování
v lednu 2021. Situace je taková, že nikdo
nedokáže odhadnout, v jaká fázi bude v tuto
dobu epidemiologická situace v České
republice, stupeň PES, od kterého se bude vše
dál odvíjet.
To, co je jisté, je spuštění ONLINE koledy
prostřednictvím online kasičky, která bude
umožňovat koledování i za špatných
epidemiologických podmínek, tedy stupeň PES
4 nebo 5. Tato online koleda by měla být
spuštěna v druhé polovině prosince 2020 a
dárci tak budou moci směřovat své dary
prostřednictvím PSČ na konkrétní města a
obce. Online koledování bude doprovázeno
kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně
televizních spotů jako každý rok.
Pokud bude PES na stupni 3, bude záležet na
každé obci, jestli bude mít možnost
zorganizovat s pomocí koordinátora TKS
Charity Šumperk fyzickou koledu
prostřednictvím tradičního koledování
skupinek nebo alespoň umístěním fyzické
kasičky např. na obecním úřadě, místní
knihovně apod.
Bude – li se koledovat tradiční formou, pak
v termínu od 1. ledna do 24. ledna, a to za
dodržení nejpřísnějších hygienických
podmínek.
Podle posledních reakcí z měst a obcí zájem o
tento typ koledování je, ale vše bude záležet
na stupni PES.
Děkujeme za trpělivost a předem všem
dobrovolníkům, koordinátorům skupinek a
dárcům děkujeme!
Mgr. Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk
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