Září 2011

Motto: Zářím, záříš, září, záříme, záříte, září.

Vážení žáci naší školy,
čas letí jak splašená herka (Hogo Fogo) a znovu je tady začátek nového školního roku.
Pro deváťáky to bude poslední školní rok v naší základní škole, pro 23 prvňáčků je to
úplný začátek a jsem rád, že se všichni do školy těšili. A tak jim všem přeji, aby tento
školní rok byl pro ně obzvlášť úspěšný, když už právě skončené prázdniny nebyly kvůli
špatnému počasí nic moc.
Vážení pořadatelé kulturních akcí,
chci Vás znovu, tentokrát přímo na první stránce zpravodaje, upozornit na ustanovení zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně zdraví a zároveň Vás požádat o jeho dodržování.
V § 34 tohoto zákona se uvádí, že pořadatelé jsou povinni dodržovat hygienické limity hluku, a to v
noční době, kterou se rozumí doba od 22,00 hodin do 06,00 hodin. Akce jsou povolovány obecním
úřadem s tím, že na zadní straně oznámení o konání akce je výše citované upozornění a pořadatelé
jsou o této povinnosti informováni. Základní limit pro venkovní hluk v době od 22,00 hod do 06,00
hod je 40 decibelů a je stanoven Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., Za dodržování limitu není
zodpovědná hudba, ale pořadatel akce.
Naposledy byli hlukem sužováni občané v sobotu 20. srpna, kdy se v restauraci U Hyklů konaly
gulášové hody. Hudba v nočních hodinách byla natolik hlasitá, že budila malé děti ze spaní.
Zastupitelstvo obce v této záležitosti přijme patřičná opatření, v každém případě však těm
pořadatelům, kteří nedodržují zákonem stanovené normy, nebudou další akce povolovány.
Zároveň chci upozornit, že porušením hlukových norem se dopouští odpovědná osoba přestupku,
za který lze uložit pokutu.
Nechceme, aby obec nežila kulturou, chceme však ohleduplnost k ostatním.
Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.8.2011
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
7/1 schvaluje program 7. zasedání ZO dle předloženého návrhu
7/2 volí návrhovou komisi ve složení František Černoch a Tomáš Gold
7/3 bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
7/4 bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.

7/5 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 6. zasedání ZO
7/6 bere na vědomí zprávu starosty o průběhu Dnů obce Veřovice
7/7 schvaluje rozpočtová opatření č.3/2011 , kterými se zvyšují
příjmy: o 86.600,- Kč na 22,305.394,- Kč
výdaje: o 86.600,- Kč na 28,461.394,- Kč
Úplné znění rozpočtových opatření č.3/2011 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
7/8 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavbu Dětské hřiště v obci Veřovice, výběr
firmy TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, IČ:: 48152587 a uzavření smlouvy o dílo s touto
firmou
7/9 bere na vědomí zprávu předsedy výběrové komise na akci Rekonstrukce mateřské školy
Veřovice
7/10 ukládá starostovi obce zajistit odborné posouzení nejvýhodnější nabídkové ceny na akci
Rekonstrukce mateřské školy Veřovice Teplotechna Ostrava a.s., Šenovská 101, Ostrava,
IČ: 45193771, zda nejde o cenu podhodnocenou a hodnotící komisi na základě odborného
posudku provést konečné vyhodnocení nabídek.
7/11 souhlasí, aby v případě, že Domov Hortenzie přejde pod správu Města Frenštát pod
Radhoštěm, byl dále využíván také pro občany Veřovic s tím, že obec Veřovice se bude finančně
podílet na jeho provozu dle možností rozpočtu obce.
7/12 bere na vědomí zprávu předsedy komise výběrové na výběr firmy na službu Sběr
a svoz komunálních odpadů.
7/13 schvaluje výsledek výběrového řízení na službu Sběr a svoz komunálních odpadů a výběr
vítězné firmy TS Valašské Meziříčí s.r.o., Krásno nad Bečvou, M. Alše 833, Valašské Meziříčí,
IČ 26814463.
7/14 ukládá starostovi obce uzavřít s firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o., Krásno nad Bečvou,
M. Alše 833, Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 Smlouvu o dílo na Sběr a svoz komunálních odpadů
od. 1.9.2011 do 30.8.2015 . T: do 30.8.2011.
7/15 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a to na
pozemcích parc.č. 1117/17, 1121/2, 1121/6, 1123/9 a 2142/1 v k.ú. Veřovice, které jsou ve vlastnictví
obce Veřovice, v souladu s GP pro vyznačení věcného břemene č. 1151-39/2011, ze dne 23.5.2011,
vyhotoveným Ing. Alešem Kvitou, za finanční náhradu 4.000,- Kč včetně DPH.
7/16 schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
č. UZSMV/ONJ/6515/2011-ONJM/SBP-61/2011, kterou Česká republika zastoupená Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.219/2000 Sb.
převádí pozemek, pozemková parcela č.1043/1, ostatní plocha o výměře 134 m2, do vlastnictví obce
Veřovice.
7/17 schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání odpadů na skládce Životice mezi obcí Veřovice
a obchodní firmou ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína 194, IČO 25872826, a to od 1.9.2011
na dobu dvou let . T: do 30.8.2011

7/18 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni
č.271-951/1/2011/VB s Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451
ve prospěch obce Veřovice k užívání části pozemku PK č.2165/1 v k.ú. Veřovice , vymezeným GP
č.1160-47/2011, který vyhotovil a ověřil Ing. Miroslav Veselka dne 9.8.2011, za účelem zřízení,
provozu, údržby a oprav mostu M 2 přes říčku Jičínku po dobu jeho životnosti za jednorázovou
finanční úhradu 10.000,- Kč + 20% DPH.
7/19 schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035,
zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o., Bartošovice 12 k zajištění strpění umístění, zřízení
a provozování distribuční soustavy NN na obecním pozemku parc.č. 2124 v .k.ú. Veřovice pro
novostavbu RD
7/20 schvaluje zapojení obce Veřovice do soutěže Vesnice roku 2012
7/21 ukládá finančnímu výboru provést následnou kontrolu odstranění nedostatků z kontroly ze
dne 16.6.2011 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice a zajistit výběr
auditora pro provedení kontroly hospodaření u této příspěvkové organizace za rok 2011.
7/22 projednalo návrh nájemních smluv na pronájem částí pozemků pod místní komunikací
- na pozemku parc.č.st. 109/2, vlastník Kateřina Mikulenková, Veřovice 610 a
- na pozemku parc.č. 1526/21, vlastníci Jaroslav Marek a Marie Marková, Veřovice 87.
Po doplnění znaleckého posudku na cenu pronájmu za uvedené nemovitosti bude smluvní
záležitost řešena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

P O Z V Á N K A - na 8. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
které se koná v úterý dne 27. září 2011
Obecní úřad v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva obce Veřovice informuje o konání 8. zasedání
Zastupitelstva obce Veřovice, které v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích svolává
starosta obce Ing. Břetislav Piterák
Místo konání: lyžařská chata Veřovice
Zahájení: v 17.00 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( § 95 odst.1 zákona o obcích ).
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
Finanční záležitosti a rozpočtová opatření č.4/2011
Výběrová řízení
Majetkoprávní záležitosti, pronájem,prodej a koupě pozemků
Různé - žádosti, návrhy, připomínky
Usnesení a závěr

Usnesení bude schvalováno samostatně u každého bodu programu zasedání.
Program může být ještě doplněn.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE
Obecní úřad ve Veřovicích zaměstná na dohodu o pracovní činnosti uklízečku s nástupem od
03.10.2011. Uchazeči o tuto práci se mohou hlásit u starosty obce Ing. Břetislava Piteráka do úterý
27.09.2011.

OZNÁMENÍ O SVOZU ODPADŮ
Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek dne 23.09.2011 od 6,00 hodin ráno bude prováděn svoz
TETRAPAKOVÝCH ODPADŮ. Vyzýváme občany, aby tyto použité tetrapaky odkládali na
svozových místech popelových nádob.

Dále oznamujeme, že dne 01.10.2011 bude v naší obci proveden pravidelný sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu, a to na těchto místech:
za kulturním domem
u nákupního střediska

8.00 - 9.00 hodin
9.30 - 10.30 hodin

PŘÍSPĚVEK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VEŘOVICE
Poděkování
Ještě jednou Pán Bůh zaplať a vřelé díky.
Chtěl bych ještě jednou vyjádřit své vřelé díky všem, kteří přispěli k opravě našeho chrámu
finančními dary. Nejen těm, kteří během loňské sbírky měli odvahu svěřit mi své úspory, (včetně
dětí) ale i těm, kteří se přidali, když sami viděli, že se s kostelem opravdu něco děje. Nejsem si jistý,
zda ti, kteří poslali peníze na farní účet chtějí být jmenováni, proto raději všechny nechám v
anonymitě.
Díky vaším darům se nám podařilo nejen zpevnit zdi budovy,
ale i vymalovat vnitřek kostela. A to všechno během několika měsíců!!!
Což pro mne samotného je to malý zázrak.
Díky, díky, díky!
O. Miloslav Šmahlík

4. ročník soutěže“ Vaření gulášů“ na Lyžařské chatě ve Veřovicích
Dne 27.8.2011 uspořádal Lyžařský klub za krásného letního počasí již 4. ročník soutěže ve Vaření
gulášů. Zúčastnilo se celkem sedm soutěžících a stojí za to je všechny vyjmenovat: stanoviště č. 1:
kuchařka Bezděková Alena, ředitelka místní Mateřské školky - hovězí guláš z Alčiny kuchyně,
stanoviště č. 2 kuchař Štěpán Ladislav -vrchařský hovězí guláš, stanoviště č. 3 kuchaři Geryk Jan a
Šťastný Vladimír - fazolový (prdlavý) guláš, stanoviště č. 4 kuchaři Matúš Dalibor a Videcký Karel
- sváteční kotlíkový hovězí gulášek, stanoviště č. 5 kuchaři Blažek Pavel a Blažek Jiří - zelový guláš
(segoš), stanoviště č. 6 kuchař Lacina Martin - Vávrův jehněčí guláš a stanoviště č. 7 kuchaři
Guryča Petr a Blažek Petr Světlonohův vepřový guláš. Trochu organizátory mrzelo, že se
nezúčastnili místní myslivci, protože po jejich „divočině“ byla poptávka.
O pořadí rozhodovali sami návštěvníci svým hlasem: na třetím místě se umístil Ladislav Štěpán, na
druhém místě Martin Lacina a vítězi se stali s minimálním bodových rozdílem Petr Guryča
s Petrem Blažkem se svým vepřovým gulášem. O tom, že se guláše všem povedly, svědčí hlavně to,
že bylo všechno prodáno.
Hlavně musíme poděkovat všem soutěžícím, bez nichž by se tato akce neuskutečnila a vítězům 4.
ročníku, kteří věnovali celý svůj zisk Lyžařskému klubu jako sponzorský dar.
Rovněž touto cestou děkujeme Pěstitelské pálenici na Valašském Pomezí Piterák a syn a dále panu
starostovi obce Veřovice Ing. Piterákovi za věcné ceny, jimiž byli oceněni soutěžící umístěni na
prvních dvou místech.
A závěrem děkujeme samozřejmě Vám všem našim návštěvníkům za hojnou účast a zachování
přízně lyžařskému klubu Veřovice a těšíme se na další ročník.

NABÍDKA - ANGLIČTINA
ANGLIČTINA - profesionálně








výuka dospělých a dětí od 3 let
maturita
doučování
překlady
tlumočení
malé skupiny nebo individuálně
ve firmě i u Vás doma

Kontakt:
Mgr. Irena Částečková, 742 73 Veřovice 593, mobil: 736 150 119.

Společnost MEDIASERVIS s.r.o. přijme doručovatele tisku a letákových zásilek pro část obce
Veřovice. Práce na částečný úvazek ve dnech pondělí - sobota v ranních hodinách.
Nástup ihned. Vhodné pro ženy na mateřské dovolené nebo pro důchodce.
Lze i jako přivýdělek při ÚP. Informace na tel. 556 709 117 nebo 724 007 049
po-pá 7 - 15 hod.
Mediaservis s.r.o.
IR Nový Jičín
tel.. 556 709 117

Nabídka

Rekondiční a sportovní
MASÁŽE

Obecní budova Revíru, vedle pošty.
Objednávky: tel.: 736 451 959,
Monika Piteráková, Veřovice 132.

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od

9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu
ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Provozní doba: Provozovna:
Út - Pá 7:00 - 16:30 Veřovice 6
So - 7:00 - 10:00 Tel: 775 990 718

*AKČNÍ NABÍDKA*
od 19.9. do 30.9.2011
Vepřová krkovice 89,- Jemné párky 86,Šunkový zauzený 129,- Ementál 100g 17,90
Pečivo, saláty, pečené kýty,
plněné kolena, obložené mísy ……………

Autodoprava I.P.SPED Veřovice
Když uhlí, písek, štěrk pochybí,
I.P.SPED to rychle zařídí.
Převoz různých materiálů
Multicarou sklápěčem do 3 tun
Volejte kdykoliv 777-008551
Pavel Šabo

OZNÁMENÍ

Dne 30.9.2011 se uzavírá prodejna paní Oldřišky Kociánové v budově pošty.
Chtěla bych poděkovat všem zákazníkům, kteří naši prodejnu navštěvovali a
byli s našimi službami spokojeni.
Kociánová Oldřiška

DIGITALIZACE 2011

JSTE PŘIPRAVENI NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ?
Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě.
V České republice bude poslední analogový vysílač vypnut v polovině roku
2012. Více informací najdete na hlavní webové stránce naší obce pod
odkazem „Digitalizace 2011“ anebo na www.digitalne.vt.

INFORMACE
Informujeme firmy v naší obci i ostatní občany o existenci vyhledavače firem na našich webových
stránkách. Tato služba pomůže návštěvníkům stránek a především firmám v obci. Upozorňujeme
firmy na možnost aktualizace nebo doplnění údajů ze strany těchto firem na portále
www.ziveobce.cz/obec_c500259.
Firmy, které na tomto portálu dosud nejsou zařazeny, se mohou jednoduchým způsobem zapsat.
Blíže: na hlavní webové stránce obce Veřovice pod názvem
„ FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI “.

Helena Tománková
Františka Pitelová
František Šenkeřík
František Růsek
Jiřina Bartoňová
Božena Machová
Vlasta Kubečková
„Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na Tobě, čím si ji naplníš,
protože nakonec ji stejně vypiješ sám.“

Omluva:
Ve Zpravodaji minulého měsíce nebyl omylem uveden jeden náš srpnový jubilant - pan Miroslav
Vrobel. Omlouváme se a samozřejmě i jemu, stejně jako ostatním - zářijovým jubilantům přejeme
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti.

