Než začneme topit

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

Říjen
Usnesení z 9.zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Albrechtičky :
9/1/2012 schvaluje program 9. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 8. zasedání
volí ověřovatele zápisu 9. zasedání
9/2/2012 bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
9/3/2012 schvaluje prodej části pozemku par.č.516/1 v k.ú. Albrechtičky
u RD č.83 panu Rostislavu Stohlovi, přesná výměra bude stanovena
geometrickým plánem, za cenu 35,-/m2
9/4/2012 schvaluje prodej pozemků v k.ú. Albrechtičky par.č. 516/31 o výměře 8
m2 a st.335/1 o výměře 25 m2 manželům Vavrošovým, za cenu 35,-/m2
9/5/2012 schvaluje darovací smlouvu č.NJ/291/j/2012/Ja s Moravskoslezským
krajem na pozemky pod stavbou chodníků
9/6/2012 schvaluje plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú.
Nová Horka
9/7/2012 schvaluje financování stavby „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ formou
dotace z OPŽP, půjčky od SFŽP, dotace od Moravskoslezského kraje a
z vlastních zdrojů
9/8/2012 schvaluje uzavření smlouvy o půjčce se Státním fondem životního
prostředí ČR v rozsahu stanoveném reg. listem do výše 5.706.811,- Kč.
9/9/2012 schvaluje zastavení majetku pro SFŽP ČR za poskytnutou půjčku v pořadí
- lesní pozemky, budova ubytovny, budova přístavby kulturního domu a
kulturní dům
9/10/2012 schvaluje rozpočtovou úpravu č. 3 na rok 2012
9/11/2012 bere na vědomí závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2011
bere na vědomí zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 22.6.2012

Tašky na separovaný sběr
Společnost ASOMPO ve spolupráci s firmou Eko-Kom nechala zhotovit sady tašek na
tříděný odpad, které by měly pomoci dalšímu rozšíření třídění odpadů. Naše obec
bude mít k dispozici 80 ks těchto sad, které bude vydávat na obecním úřadě od středy
10.10.2012. Sady tašek budou vydávány systémem jedna sada na číslo popisné dle
zájmu občanů a do vyčerpání zásob.

Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto období náležitě
připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již
dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem
uhelnatým.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním
provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním
provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW
provádí jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomocí,
je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i
kontrolu komínu a nebo revizi komínu v případě, že je připojen nový spotřebič nebo se
mění druh paliva.
O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní zprávu,
které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré pokud možno zachovat klid a
nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo
života zasahující osoby, je možné zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny
pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Informace z obecního úřadu
V měsíci září byl proveden výběr dodavatele na zhotovení II.etapy opravy dešťové
kanalizace na dolním konci, která bude provedena ještě v letošním roce.
Připravujeme realizaci úpravy bytu v hasičárně, kde je plánována výměna oken,
rekonstrukce topení a rozvodů vody a rekonstrukce kuchyně a koupelny. Úpravy bytu
předpokládáme provést do konce roku a k dalšímu pronájmu na počátku roku 2013.
Jednáme s Moravskoslezským krajem o opravách komunikace AlbrechtičkyPetřvaldík, kde se navrhují opatření týkající se úseku na katastru obce Albrechtičky.
Společně s Městem Studénka jednáme o záležitosti železničních mostů na staré
štramberské trati. Správa železniční dopravní cesty dle platných pravidel pro
převádění nemovitého majetku nemůže majetek převést bezúplatně a v rozpočtech
obce ani města nejsou ve výhledu volné zdroje k odkoupení a budoucím opravám.
Připravujeme částečná opatření na zateplení budovy kulturního domu. V roce 2011
byla podána žádost o dotaci u SFŽP, která byla schválena. Bohužel podíl dotace na
celkových nákladech činí pouze 14% a budeme situaci řešit z vlastních zdrojů
zateplením půdních prostor a výměnou oken v celé budově včetně přístavby.
Ing. Miloslav Čegan, starosta,

Reklama

Prodej
V sobotu 27 .října 2012 v době od 8.00 do 13.00 hod proběhne v přístavbě
Kulturního domu v Albrechtičkách prodej „ dušičkového zboží“:
- řezané květy, suché vazby, živé květy v květináčích, věnečky, svíčky, atd.

Divadlo
Místní ochotnický spolek zve všechny občany v neděli 14.10.2012
od 16 hodin do kulturního domu na reprízu veselé pohádky
ZMATKY KOLEM KATKY
Vstupné je dobrovolné

Společenská rubrika
B l a h o p ř e j e m e
V měsíci říjnu 2012 slaví své životní jubileum 70 let
Paní Marie Šajtarová
Pan František Povala
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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V měsíci říjnu
říjnu 2012 jsme se rozloučili s panem Dušanem Dybalem

Vydává : Obec Albrechtičky, č.p.131, 742 55 Albrechtičky
e-mail : obec@albrechticky.cz, tel.: 556 428 016.
Informátor obce je evidován na MK, evidenční číslo MK ČR E 16633
Uzávěrka příštího čísla je 31.10..2012

