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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v novém roce 2021, o němž jsem si myslela, že
bude rokem plným naděje a pozitivních událostí nejen v souvislosti s
koronavirovou pandemií, ale především co se týče obyčejného prostého žití mezi
svými blízkými, sousedy, spoluobčany. V naši obci, stejně jako jinde, se zcela
zastavil společenský život a nám nezbývá než doufat, že se v druhé polovině roku
budeme radovat ze společných setkání. Kulturní komise starostky obce již pár
společných akcí připravuje.
V krátkosti mi dovolte, abych se zmínila o činnostech, které proběhly od
začátku roku 2021.
V lednu se konala Tříkrálová sbírka bez obcházení domácností, přes veškerá
omezení bylo vybráno 2 100,- Kč.
Probíhaly práce v archívu, připravuje se archivace tiskopisů. Při inventuře
majetku byl vyřazen nepotřebný majetek.
Bylo podepsáno rozhodnutí o úhradě 80% dotací. Za obnovu veřejného
prostranství za OÚ v ceně 239 822,-Kč uhradí obec 47 964,- Kč. Za dovybavení
místní knihovny v ceně 114 531,- Kč uhradí obec 22 000 Kč. Dotace ze SZIF jsme
žádali přes MAS Šumperský venkov. V knihovně máme nové ozvučení,
dataprojektor, plátno , notebook a nový nábytek.
Ke kolaudaci rozšířené prodejny jsme museli zajistit podrobný rozbor vody.
Ještě řešíme výměnu baterií za pákové a musíme oddělit chodbu s WC dveřmi.
Také máme nové webové stránky, nyní již odpovídají zákonným
požadavkům. Důvodem jsou legislativní změny a pro nás vyplývající povinnosti
ohledně přístupnosti a přehlednosti stránek. Bohužel, původní formát již tyto
podmínky nesplňoval. Při návrhu vzhledu byl kladen důraz na jednoduchost a
přehlednost. Dalším velmi důležitým kritériem je i funkčnost a zjednodušení
přístupu k novým informacím.
Připravili jsme a předali smlouvy pro ubytovatele na odvoz odpadu dle
skutečného počtu vyvážených nádob.
S firmou Suez máme podepsané nové dodatky na likvidaci odpadu – papír,
plasty, sklo; ceny se mění každý měsíc. Od 1. 1. 2021 platí Nový zákon o
odpadech 541/2020 Sb.

Cílem nového zákona o odpadech je snaha přinutit nás všechny víc třídit a
zároveň tím snížit množství odpadu ukládaného na skládky.
Obec je nově původcem odpadu ze svého území, je tedy povinna odebrat
odpad vzniklý na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob.
V letošním roce zaplatíme za uložení komunálního odpadu 500,- Kč za 1
tunu, ale pozor – jen do výše 200 kg odpadu na jednoho obyvatele.
Překročíme-li tuto hranici, zaplatíme za každou další tunu již 800,- Kč. V
letošním roce máme již vyčerpáno 28 slevových tun, to je již polovina ve slevě.
A to není zdaleka vše. V této oblasti nebude líp, ale naopak bude hůř!
Každý následující rok bude cena za uložení odpadu stoupat, a to až na 1850,- Kč
za tunu v roce 2029 a při tom současně bude klesat množství odpadu na
jednoho obyvatele,který bude možno uložit „za levno“ a to až na 125 kg na
jednoho obyvatele v roce 2029!!!!!
Pytlový svoz odpadu
Již několik let obec zajišťuje pytlový svoz odpadů z plastu a tetra obalů.
Bohužel stále se potýkáme se stejným nešvarem – PYTLE NEJSOU PLNÉ, a hlavně
NEJSOU ZAVÁZANÉ!
Již sám tento pytel je další odpad, který jsme vyprodukovali, nelze tedy
toto množství dále navyšovat tím, že budou pytle poloprázdné.
Závěrečný audit hospodaření obce za rok 2020 proběhl zase on line od 1. –
8. 4. 2021, výsledek - bez chyb a nedostatků. Tento způsob je pro nás náročnější
vzhledem k množství scanovaných materiálů.
Povodí Moravy bude opravovat ve třech úsecích břeh řeky Merty
narušený při přívalových deštích v roce 2020 (u pana Králíka, naproti Svozilů, u
Sudíků).
Máme zkolaudovaný povodňový park. Přihlásili jsme ho do soutěže „Náš
evropský projekt 2021“, o nejlepší projekt financovaný z evropských dotací.
Dobrá zpráva přišla ze Správy silnic Olomouckého kraje – oprava silnice
III/4501, odložená v roce 2020 – COVID, je plánovaná v roce 2021 za 25 mil. Kč.
Projekt ležel 1,5 roku na MěÚ v Šumperku. Nyní probíhá výběrové řízení na
zhotovitele.
Proběhla kontrola naší místní knihovny paní ředitelkou ze Šumperka s
výslednou pochvalou. Příští rok využijeme grantu na zakoupení počítačového
programu, který umožní výpůjčky knih. Od 1. 6. 2021 bude změna otevírací
doby knihovny na středu od 16,00 do 18,00 hod.
Dle zprávy Policie ČR – Velké Losiny patří obec Vernířovice k bezpečným
obcím, v roce 2020 jsou evidovány pouze 2 trestné činy.
Na obci probíhá pravidelné COVID testování zaměstnanců 1x týdně.

Od nájemce hrobového místa přišla pochvala za údržbu místního hřbitova,
která nás velmi potěšila.
Mobilní rozhlas ve Vernířovicích:
V rámci modernizace komunikace s vámi jsme zavedli systém pro tzv.
SMART komunikaci - Mobilní Rozhlas. Díky tomuto systému vám budou ty
nejdůležitější informace z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho telefonu a
nic vám tak neunikne, ať jste kdekoliv.
Co vám registrace do systému Mobilní Rozhlas přinese?
Informace z obce přímo do vašeho telefonu (SMS, emaily, zprávy do
mobilní aplikace).
Informace o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených zvířatech či
lidech.
Systém je vhodný i pro seniory a slabozraké občany!
Pomáhá řešit černé skládky a závady.
Možné zapojení a zpětné vazby přes ankety.
Proč a jak se registrovat?
Při registraci si můžete nastavit přesně typ informací, které vás zajímají a také
ulici či ulice, kde bydlíte, kde bydlí vaše rodiče nebo máte sídlo společnosti.
Dozvíte se tak například včas o výpadcích energií, blokovém čištění,
poplatcích, havárii vody či kulturních událostech.
Zaregistrujte se : https://obec-vernirovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
a nezmeškáte důležité informace, které vám zjednoduší život.
Registrovat se můžete také přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme
nebo prostřednictvím letáku, který Vám byl doručen do poštovních schránek.
Služba je zdarma!
Přeji Vám všem krásné jarní dny, plné slunečních paprsků, a především
pevné zdraví.
Bohumila Hojgrová, starostka obce
US NES ENÍ č. 11/2020 veřejného zasedání zastupitelstva obce Vernířovice
konaného dne 14. 4.2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce Vernířovice

1. bere na vědomí
1) zprávu ověřovatelů z 10. veřejného zasedání ZO dne 9.12.2020.
2) zprávu starosky z činnosti OÚ.
3) rozpočtová opatření č. 9 a 10 roku 2020.
2. schvaluje
1) navržený program 11. veřejného zasedání a jednání dle schváleného
programu.
2) prodej pozemků p.č. 107 a 108 v k.ú. Vernířovice u Sobotína A. M. a J. M. za
cenu 60 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem.
3) Obecně závaznou vyhlášku obce Vernířovice č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu.
4) předložený Návrh na vyřazení majetku ze dne 15. 1.2021 ve výši 89 173,79 Kč
a vyřazení majetku z účtu 042 ve výši 205 917 Kč.
5) Strategii rozvoje obce Vernířovice na období 2022 – 2024.
6) záměr prodeje pozemku p. č. 1177/6 v k.ú. Vernířovice u Sobotína.
7) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro Diakonii ČCE - středisko v Sobotíně na rok
2021 ve výši 4 000 Kč.
8) dar z rozpočtu obce ve výši 1 000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s..
9) odepsání nedobytných pohledávek ze svého majetku evidovaného
v účetnictví, a to z titulu nezaplacení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle obecně závazných vyhlášek, po uplynutí tříleté lhůty
pro vymáhání poplatku platebním výměrem za období 2017, 2020 v celkové
výši 1 850 Kč.
10) změnu Směrnice pro poskytování nenávratného finančního příspěvku na
výstavbu domovní ČOV v obci Vernířovice.
11)Vnitřní předpis zaměstnavatele č. 1/2021, o poskytování příspěvku na
stravování zaměstnancům formou stravenkového paušálu.
12) dodavatele na dovybavení místní knihovny firmu Katex s.r.o., Šumperk.
13) novou členku FV pí Dagmar Matějíčkovou.
3. neschvaluje
1) dar z rozpočtu obce Vernířovice pro Spolek rodičů Údolí Desné na rok 2021.
Slovo místostarosty.
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři.
Máme tady květen a s ním snad i lepší počasí, které nás vytáhne do
přírody.

Má to ovšem jedno úskalí a to, že si někteří lidé nejsou schopni pochopit,
že když si jídlo či pití do přírody donesu, že bych měl obaly od těchto pochutin
odnést.
Vždyť to zabere určitě méně místa než předtím. 27. března Jsem osobně
mezi odbočkou na Maršíkov a naší obcí nasbíral dva plné pytle odpadků. Myslí si
snad, že Jsme povinni po nich uklízet? Ano, je to výchovou, např. když „ matka“
řekne svému synovi poté co dojedl oplatek : hoď to tady, přece neponeseš ten
papír celou cestu.
Když ve směru na Kosaře najdu vedle cesty dětskou plenu a o 30m blíže je
popelnice, tak se ptám, jak ta matka bude schopna toto dítě vychovat, když je již
od útlého věku učí, jak se tzv. chovat k přírodě.
Na druhou stranu je pěkné, že se lidem u nás líbí a obdivně mluví o tom,
jak jsou hezky opravené domy, s obdivem hovoří o Povodňovém parku,
upraveném prostoru u obchodu.
Za což patří obrovský dík paní starostce, neboť je to především její zásluha,
nejen k těmto stavbám, na které dokázala sehnat dotační tituly ale i úprava
veškerých ploch v obci.
Bohužel zatím se nedaří postoupit dále v budování internetové sítě, stále je
to v jednání. Uvidíme, jak pokročíme.
Josef Potyka místostarosta
Obecní les.

Povodňový park.

Pohlednice z 50-let na centrum obce v pozadí Rudná.

Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma. Náklad 140 výtisků.
Vydavatel: obec Vernířovice, Vernířovice 53,788 15 Velké Losiny. Redakční rada: Bohumila Hojgrová, Jan Spáčil, redaktor a grafické
zpracování Jan Spáčil. Foto redakce. Distribuci zajišťuje do všech schránek OÚ. Neprošlo jazykovou úpravou. Ev. č. MK ČR E 211
78.

