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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku a jsme všichni v očekávání, jaký ten nový
rok bude. Vzájemně si přejeme především hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů. Dovolte, abych i já Vám poblahopřál rok plný
klidných a radostných dnů.
Co čeká v roce 2014 naši obec? Především to bude minimálně 8 měsíců
stavebních prací při budování kanalizace a s tím související omezení
v běžných zvyklostech, zejména omezením průjezdnosti místních
komunikací. Na straně druhé je kanalizační potrubí to poslední, co
potřebujeme do země dostat a můžeme postupně vylepšovat stav našich
komunikací a chodníků. Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 počítá
především s finančně náročnou stavbou kanalizace, ale mimo to jsou
v plánu některé další projekty. Především je zde rekonstrukce prostor
v přístavbě kulturního domu pod hospodou, ze kterých by měly vzniknout
kanceláře obecního úřadu s bezbariérovým přístupem. Před touto
rekonstrukcí musí být provedena úprava prostor v kulturním domě pro
ordinaci lékařů, která bude naopak o něco hůře dostupná, ale doba využití
je jen 3 hodiny měsíčně. Další projektem, který je podpořen z dotace
SZIF, je restaurování náhrobků rodu Vetterů na místním hřbitově. Mimo to
se počítá s drobným rozšířením veřejného osvětlení a přípravou
projektových dokumentací na úpravy místních komunikací na konci
kolonie a na drahách. Máme připravenu projektovou dokumentaci na
vybudování chodníků u hlavní silnice, na jehož realizaci budeme hledat
vhodný dotační program nebo případně chodníky po částech realizovat
z vlastních prostředků obce. Ve druhé polovině roku nás bude čekat
připojování nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci, což se bude týkat
i budov ve vlastnictví obce.
Čekají nás ale i radostnější záležitosti, jako tradiční plesová sezóna,
koštování domácích pálenek, tradiční spolkové akce a také Den obce.
Přeju Vám i naší obci úspěšný rok 2014.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky konaného dne 18.
prosince 2013 v kulturním domě v Albrechtičkách.
Zastupitelstvo obce Albrechtičky :
• schvaluje program 15. zasedání
• bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení ze 14. zasedání
• bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
• bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
• bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
• schvaluje záměr zřídit příspěvkovou organizaci pro sport a kulturu
• schvaluje rozpočet obce Albrechtičky na rok 2014, dle tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“ v členění rozpočtu podle paragrafu jako
závazného ukazatele, příjmy ve výši 54 776 265,- Kč, výdaje ve výši
68 200 000,- Kč, financování v příjmech ve výši 18 423 735,- Kč a
financování ve výdajích ve výši 5 000 000,- Kč.
• schvaluje rozpočtový výhled obce Albrechtičky na léta 2015 – 2017
• schvaluje Zařazení správního území Albrechtičky do územní
působnosti Integrované
strategie území Místní akční skupiny
Regionu Poodří na období 2014 – 2020.
Schválením zařazení do
územní působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří obci Albrechtičky
nevznikají žádné závazky vůči MAS.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2013
• bere na vědomí zapojení obce a občanů do „petice“ na záchranu pošt
• bere na vědomí informaci starosty o uzavření dodatku smlouvy o dílo
č.1 se společností První KEY-STAV, a.s., upravující některá
ustanovení původní smlouvy o dílo
• bere na vědomí informaci starosty o uzavření dodatku mandátní
smlouvy č. 2 se
společností
LAVI
ENGINEERING
s.r.o.,
upravující některá ustanovení původní mandátní smlouvy
• bere na vědomí informaci starosty o uzavření dodatku smlouvy o dílo
č. 2 se společností MOTT MacDonald CZ, spol. s r.o., upravující
činnost Poradce po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
• bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Albrechtičky na
dofinancování prostředků na vzdělávací činnost na rok 2013
• schvaluje provedení přeložky dešťové kanalizace v souvislosti se
stavbou splaškové kanalizace v části obce „Zradcov“

Změny u daně z nemovitostí
Jak se nás dotknou?
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na
společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím
zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně
s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku
vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým
koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově
nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru
v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění.
Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená
stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel
nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří
správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro
vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání
(případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.

ZŠ Albrechtičky
Zápis do 1. ročníku základní školy
Ředitelka ZŠ Albrechtičky oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2014/2015 bude v úterý 4. února 2014 v době od
13 hod. v budově základní školy. Rodný list dítěte s sebou.
Mgr. Zuzana Faldynová, řed. školy
Lidový ples

Občanské sdružení spotřebitelů Test
Každý občan se mnohokrát denně ocitá v roli spotřebitelů a mnohdy se
setkává s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko číhá například na
předváděcích akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané
kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým
jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně
kritických situacích je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho
se obrátit pro radu. Nabízíme proto občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na tel. lince
299 149 009 (pracovní dny 9-17 hodin, běžný telefonní tarif)
• průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských
problémech a tématech v podobě našich tiskových zpráv
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli
prostřednictvím naší nové služby VašeStížnosti.cz na portálu
www.vasestiznosti.cz
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou
na předváděcí akce a podomní prodej a mnoho dalších publikací a
mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o
důležitých spotřebitelských tématech (cestování, peníze, nákupy
na internetu, koupě ojetého vozu a další)
• samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky

V minulém informátoru byly omylem uvedeny špatné údaje k tomuto
plesu. Tento "Lidový ples, aneb ples pro lidi" nepořádá farnost, ale
občanské sdružení LiLiA a jeho výtěžek je určen na financování cíle
činnosti tohoto sdružení (tj. rozvoj kulturního života v obci).
Obecní ples

Hasičský záchranný sbor MSK

Čistý komín

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry
v domácnostech. Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob
při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé
paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod
Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a
zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal
v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Časté jsou v dnešní době také
otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy
v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé
ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí
svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let jasně
hovoří o nebezpečí a důležitosti
nepodceňování negativní „role“
plynů v domácnostech. Počet
mimořádných
událostí
(únik
nebezpečných plynů) stále roste,
stejně tak jako počet zachráněných
a evakuovaných osob. Pozornost
si zaslouží rovněž následky požárů
v domácnostech. Ačkoli počet
požárů v domácnostech za období
let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z
celku, jejich následky jsou
alarmující. Počet usmrcených
osob při požárech v obytných
budovách
v porovnání
s usmrcenými
osobami
při
ostatních
požárech
dosahuje
přibližně 40 %. Počet zraněných
osob při požárech v domácnostech
činí téměř 50 % z celkového počtu
zraněných. Ze statistiky v letech
2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným
plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem
brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především
výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem
nebezpečného plynu v průměru jednou denně!
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných
nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu
(zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové
cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či
dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory
snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na
vznikající požár.

Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu
projekt s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je
webová
a
mobilní
aplikace,
která
umožňuje
obyvatelům
Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a
motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění.
Fotky kouřících komínů můžou obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese:
www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy
ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že
Čistý komín tyto problémové topiče
motivuje k výměně starého kotle za
nový anebo ke zlepšení způsobu
vytápění v jejich domácnosti. Pilotní
projekt je vytvořen pro použití v
Moravskoslezském kraji, na základě
zkušeností a zájmu budeme případně
uvažovat o jeho rozšíření do dalších
krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou
poměrně omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti, které
znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí obtěžovat a
nabídnou jim možnosti, jak tento stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání
v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.
Maškarní dětský ples
TJ Sokol Albrechtičky zve všechny děti a občany na
tradiční

Maškarní dětský ples
v sobotu 18. ledna od 14:00 hod.
Sraz masek je v 13:30 hod.
Zajištěno taneční vystoupení, bufet, tombola, bohaté
občerstvení.
Hudba: DJ Radek Volek

Podpora Moravskoslezského kraje

Změny jízdních řádů

Stavba „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ je spolufinancována také
Moravskoslezským krajem.
Obec Albrechtičky získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí
a měst do 10 tis. obyvatel“ na spolufinancování vlastního podílu na
uznatelných nákladech projektu „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“
realizovaného v rámci OPŽP. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace
3.836.681,- Kč jako podíl 75% z celkového podílu obce na uznatelných
nákladech 5.115.575,-Kč.

Jezdíte autobusem do zaměstnání nebo do školy a využíváte návaznosti
jiných spojů? Oznamte nám tuto skutečnost, abychom tyto návaznosti
dostali do jízdních řádů. Vyhneme se tím nepříjemnostem, které při letošní
změně jízdních řádů vznikly a naši cestující přišli o ranní spoj do Nového
Jičína (s přestupem v Nové Horce). Ke změně jízdního řádu došlo na
žádost Města Studénka, a jelikož návaznost nebyla v jízdním řádu, nikdo
naší obec o připravované změně neinformoval. Dopravce při řešení
vzniklého problému požádal, abychom návaznosti různých linek autobusů
oznámili, aby byly uvedeny do poznámek jízdních řádů.
Se spojením do Nového Jičína v současné době nic nelze udělat, než podat
žádost o změnu, která se promítne do jízdních řádů v měsíci březnu.
Při jednání s dopravcem bylo nabídnuto řešení uspíšením autobusu 642 o
cca 8 minut, který jede do Studénky žst. a k hlavní vrátnici.
Své podněty nám můžete zaslat na e-mail: infocentrum@albrechticky.cz.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Kanalizace a ČOV Albrechtičky

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci lednu 2014 slaví své životní jubileum
Stavba kanalizace a ČOV bude opět pokračovat od 6. ledna 2014 na
stokách zahájených před vánočními svátky – tj. stoka A18 na Zradcově,
stoka B4 u mateřské školy, stoka A10 u čp.83 až 70. O výkopových
pracích na dalších stokách budete informováni před zahájením prací
dodavatelem stavby letáčkem do schránky nebo osobní návštěvou.
V nejbližší době zahájí i firma ŠINDLAR s.r.o. z Hradce Králové (byla
vybrána ve výběrovém řízení) projekční práce na domovních přípojkách.
Zástupci firmy navštíví každou nemovitost, aby společně s Vámi nalezli
nejvhodnější řešení připojení nemovitosti na novou kanalizaci. O zahájení
činnosti této firmy budete včas informováni rozhlasem a na webových
stránkách obce. Znovu Vás žádáme o kontrolu umístění svých odboček pro
připojení nemovitostí v projektové dokumentaci a případné upozornění na
existenci vlastních sítí procházejících obecními pozemky (dešťové
kanalizace apod.).
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Oznámení
Oznamujeme občanům, že železniční mosty na nádraží do Studénky jsou
již upraveny pro pěší a cyklisty a tzv. „Cestu po hrázi“ lze bezproblémově
použít pro dopravu na nádraží.

Pán Oldřich Kotek 80 let
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti
Lednové pranostiky
Zima lednová, dobře rok začíná.
Na Tří krále o krok dále.
Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.
V lednu za pec si sednu. Ve dne jas, v noci mráz.

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. 1. 2014

