Sběr starého papíru
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Usnesení 11. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
o schvaluje program 11. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání
volí ověřovatele zápisu 11. zasedání
o bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
o schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012
o schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Albrechtičky za
rok 2012
schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let
o schvaluje poskytnutí příspěvků TJ Sokol Albrechtičky a organizaci Junák
schvaluje rozšíření pasportu místních komunikací o komunikaci
Albrechtičky-Petřvaldík na k.ú.Albrechtičky
o schvaluje ve smyslu § 84 odst.2 písm.f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Miloslava Čegana.
o schvaluje směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
o rozhodlo o uzavření dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitostem, a to k pozemkům parc.č. 130/35 – orná
půda, parc.č. 130/45 – orná půda pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela
PK č. 138/2 v k.ú. Nová Horka, obci Studénka, mezi obcí Albrechtičky
a Městem Studénka.
o bere na vědomí „Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří“
konaného dne 11. prosince 2012
o schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Moravskoslezským krajem, pro stavbu kanalizace na pozemku p.č. 520/2
v k.ú. Albrechtičky
o schvaluje rozpočtovou úpravu č.1/2013
Oznámení OÚ
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je ještě k dispozici 7 kompostérů na
biologický odpad k pronájmu. Zájemci hlaste se na obecním úřadě, možno i
telefonicky (556 428 016).
Dále připomínáme občanům, že na Obecním úřadě jsou stále k dispozici tašky na
třídění odpadu.

ZŠ a MŠ Albrechtičky pořádá jako každoročně:
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Letošní sběr proběhne ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 14 do 17 hod. u školy.
Papír nemusí být svázaný ani tříděný.
Příprava vzniku občanského sdružení LiLiA
Milí spoluobčané,
informujeme Vás o našem záměru založit občanské sdružení, jehož cílem bude
rozvoj kulturního a společenského života v obci a to především formou pořádání
kulturních a společenských akcí, přednášek, workshopů apod.
Jako název sdružení jsme zvolili: „LiLiA – Lidé pro lidi a Albrechtičky“, což
dle našeho názoru velmi přesně vystihuje náš záměr a navíc odkazuje na obecní
symboliku i na místní nářečí - neboť existuje-li nějaký albrechtičský výraz pro
lilii, tak to bude určitě „lilia“.
Jedním z cílů sdružení je také spolupracovat s ostatními spolky i občany.
Oslovujeme tedy tímto všechny, které naše myšlenka zaujala, a kteří by se rádi
více zapojili do dění v obci (členství v jiném spolku není na překážku). Využijte
této příležitosti a kontaktujte nás na email lilia2013@seznam.cz nebo osobně.
Ustavující schůze sdružení se uskuteční v úterý 23. 4. 2013 od 18.00 v kulturním
domě – rádi přivítáme všechny, kteří mají zájem pomoci nebo chtějí uplatnit
vlastní nápady. Stanovy sdružení a předpokládaný plán akcí jsou k dispozici na
stránkách obce www.albrechticky.cz (spolky a sdružení>LiLiA)
Těšíme se na spolupráci.
Za přípravný výbor Milan Myška a Lukáš Pitucha
Pozor na jarní práce!
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto
dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním
staré trávy v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího
plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
současně ohrožují své okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz
plošného vypalování porostů. Občanovi může být za tento přestupek uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Pálení se nesmí provádět v době, kdy
fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých
látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony. Je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 (nebo 150),

případně elektronickým formulářem na www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení
klestí“. Při porušení této povinnosti jim může být uložena pokuta až do výše
500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak,
aby zamezily vzniku požáru. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů
v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl
dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a
následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do
výše 25 000 Kč.
OZO Ostrava s.r.o.
OZO Ostrava, provozovna Studénka oznamuje občanům, kteří vlastní nádobu na
bioodpad (hnědá), že svoz bude probíhat od dubna vždy 1x za 14 dní v lichou
středu.
Připomínáme, že dne 11. 5. 2013 proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Sběr
bude probíhat od 12.00 do 15.00 hodin na obvyklém místě „Točna autobusů u
MŠ“. Sběr připomeneme vyhlášením v obecním rozhlase týden před akcí.
Tříkrálová sbírka pomáhá

Oprava Kulturního domu
V roce 2011 jsme s cílem získat evropské dotace nechali zpracovat projektovou
dokumentaci na zateplení kulturního domu včetně přístavby. Projekt řešil zateplení
fasády, zateplení stropů a výměnu oken a dveří. Výsledná rozpočtová cena na
provedení všech nutných opatření dosáhla cca 4,5 mil. Kč a dotace vyplývající
z výše úspor činila cca 1 mil. Kč. V rámci hodnocení žádosti byla dotace ponížena
SFŽP na částku 650 tis. Kč. Náš projekt byl vyhodnocen k finanční podpoře, ale
s ohledem na velmi nízký podíl dotace jsme v zastupitelstvu rozhodli dotaci
odmítnout.
Již na konci roku 2012 jsme měli zájem provést zateplení půdních prostor tzv.
foukanou izolací mezi trámy. Začalo se s úklidem půdy a při tom jsme zjistili, že
mnohé trámy jsou napadeny dřevokazným hmyzem a je nutné s tím něco provést.
Navíc strop nad jevištěm byl v takovém stavu, že byla navržena jeho kompletní
výměna.
Před výměnou stropu bylo nutné odstranit z jeviště opony a nastala otázka co
s nimi po opravě stropu. Rozhodli jsme v zastupitelstvu, že se pořídí opony nové.
Další otázka vznikla při pohledu na podlahu jeviště a dospěli jsme k závěru, že i
tuto podlahu je vhodné vyměnit. V neposlední řadě budou v měsících dubnu a
květnu vyměněny okna v celém kulturním domě a následně i v budově přístavby
(asi v srpnu). Předpokládáme, že od června bude opět možné kulturní dům
využívat k účelům pořádání akcí a rodinných oslav.
Společenská rubrika

Charita Studénka poskytla z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky finanční pomoc ve
výši 20 000 Kč obětem neštěstí ve Frenštátě p.Radhoštěm.
Charita Studénka

V měsíci dubnu 2013 slaví své životní jubileum

Zájezd do divadla

Paní Ludmila Tomášková 85 let

Obec Albrechtičky pořádá v pátek 10. 5. 2013 zájezd do divadla Antonína
Dvořáka v Ostravě na představení operety Johanna Strausse
„Noc v Benátkách“.
Nastudování operním souborem divadla A. Dvořáka v českém překladu. Začátek
představení v 18:30 hod. Odjezd autobusu bude v 17:30 hod. od pošty.
Vstupenky jsou k dispozici na Obecním úřadě. Cena 1 vstupenky je 150,- Kč.
Volný pohyb psů
V roce 2011 byla zastupitelstvem obce schválena obecně závazná vyhláška
č.5/2011, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v Albrechtičkách.
Žádáme tímto všechny majitele psů, aby si tuto obecně závaznou vyhlášku přečetli
a také ji dodržovali. Vyhláška se vztahuje na všechny psy bez rozdílu rasy a
velikosti. OZV si můžete přečíst na stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Současně také připomínáme povinnost úklidu psích exkrementů.

Blahopřejeme

Paní Zdeňka Šajtarová 75 let
Paní Naďa Myšková 75 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
Dubnové pranostiky
Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází.
Bouřky v dubnu zvěstují úrodný rok.
Aprílové počasí má daleko do krásy.
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 30. 04. 2013

