SEDLIŠŤSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 10 / 2007 redakční uzávěrka 19.12.2007

Sdělení obecního úřadu
V pondělí 17. 12. 2007 proběhlo zasedání zastupitelstva obce Sedliště.
Zde vám předkládáme výpis z Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Sedliště :
Schválilo:
Rozpočtovou změnu č. 3 / 2007.
Rozpočtové provizorium ve výši 1,5 mil. Kč do doby schválení rozpočtu roku 2008 s možností hrazení
investičních nákladů .
Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2007 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2007 o poplatku za komunální odpad.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2007 Požární řád obce.

Vzalo na vědomí :
Změnu velitele výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů JPO V. Sedliště, odstupující Tomáš
Kuchař bude k termínu 1.1.2008 nahrazen Liborem Kulhánkem.
Informaci o zřízení služby Czech POINT k 1.1.2008.
PLNÉ ZNĚNÍ USNESENÍ JE K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE

Něco málo komentáře k programu jednání a důležitým bodům :
Dne 17.12.2007 zastupitelé obce projednávali následující body programu, které by vás mohly zajímat :
Rozpočtová změna č. 3 / 2007 – zde se jedná většinou o drobné úpravy položek, z těch vyšších částek,
které mohou ovlivnit rozpočet obce můžeme zmínit zaúčtování dotace pro základní školu na stavební
úpravy související s realizací bezbariérového vstupu do 1.NP starého objektu a vybudování sociálního
zařízení pro zdravotně postižené.
Na téma komunální odpady bylo na programu schvalování dvou vyhlášek. Ta první řeší systém shromažďování a likvidace komunálního odpadu, druhá poplatky. Se zněním vyhlášek se můžete seznámit na
obecním úřadě nebo v teple svých domovů na webových stránkách obce. Určitě budou všechny zajímat
změny. Podstatné změny jsou dvě. První je ta, že je stanoven minimální počet sběrných nádob a doba
svozu netříděného komunálního odpadu, druhá změna se týká ceny. Náklady na likvidaci komunálního a
nebezpečného odpadu rostou, přičemž poplatky za poslední tři roky jsou na stejné úrovni. Pro příští rok
jsou jednotlivé poplatky za komunální odpad navýšeny o 300,- Kč za popelnici. Jedná se o navýšení o 25
% v případě svozu 2 x měsíčně, ale vězte, že i pokud bychom navýšili cenu o 50 %, dotovala by obec stále ještě sběr a likvidaci odpadů poměrně velkou částkou. Tímto chceme říci, že obec si je vědoma skutečnosti, že část nákladů na likvidaci odpadů bere a zatím bude brát na sebe. Poplatky v nové výši jsou uvedeny na poslední straně zpravodaje.
Další vyhláškou, která byla na pořadu večera, byla vyhláška s názvem Požární řád obce. Tuto vyhlášku
jsme byli nuceni zpracovat a schválit na základě kontroly provedené Hasičským záchranným sborem ve
Frýdku – Místku. S tímto bodem do určité míry souvisí změna na postu velitele výjezdové jednotky místního Sboru dobrovolných hasičů. Stávající velitel Tomáš Kuchař bude po svém odstoupení k datu
1.1.2008 nahrazen novým velitelem Liborem Kulhánkem. Za dosavadní činnost v čele výjezdové jednotky patří Tomáši Kuchařovi velký dík.
Poslední informace, která proběhla směrem k občanům je skutečnost, že od 1.1.2008 bude na obecním
úřadě existovat služba Czech POINT ! A co že to je ? Především služba občanům – nemusíte vážit cestu
na Katastrální úřad pro výpis z evidence nemovitostí ( pro snímek zatím ano ), dále vám zhotovíme ověřené výpisy z obchodního popř. živnostenského rejstříku. Informaci, že od 1.1.2008 budeme součástí
systému Czech POINT máme od konce listopadu. Při té příležitosti vás prosíme o trpělivost, hlavně v
lednu , kdy by se systém měl spustit – budeme se to učit za provozu.
Ing. Jaromír Krejčok, starosta

P o d ě k o v á n í
Na výroční členské schůzi Sboru dobrovolných hasičů dne 9.12. 2007 odstoupil ze své
funkce starosty SDH Sedliště Vladimír Verlík.
Za práci provedenou pro obec Vladimíru Verlíkovi děkujeme.
Nový starosta nebyl volen a vedením je pověřen místostarosta SDH Jan Cielecký.
Jaromír Krejčok a Jaromír Haleš

V pátek 14. 12. 2007 proběhla vernisáž vánoční výstavy. Výstavu uvedli Roman Mokroš
a
lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský, který mimo jiné zazpíval lašskou hymnu.
Na výstavě jsou ke shlédnutí výrobky dětí z místní základní školy, výrobky integrovaného
centra Žirafa ve Frýdku – Místku, fotografie zapůjčené z Muzea Těšínska, keramické výrobky a grafika manželů Turkových , keramika Oldřišky Adlerové a firmy Jaša a výrobky a
produkty včelařské farmy pana Kopečka z Pržna.
Exponáty jsou prodejné .
P O D Ě K O V Á N Í
Děkujeme všem, kdo pomohli realizovat vánoční výstavu.
Paní Ivance Pánkové za zapůjčení papírového betlému.
Paní Ludmile Vaškové a paní Marii Guňkové za výzdobu - věnce, girlandy a ozdoby.
Paní Janě Hammerové za krásné perníčky na výzdobu stromků a paní Radce Figové
za ušití závěsů.
K N I H O V N A
Milí čtenáři, provoz knihovny je po dobu vánoční výstavy omezen dle potřeby.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Monika Rusková

Nabízíme místním podnikatelům a firmám vánoční dárek :
na webové stránky obce ( www.sedliste.cz ) umístíme kontakt na vaši firmu. V případě vašeho zájmu se obraťte na starostu obce ( starosta@sedliste.cz , tel. 558658129,
595173369, 724180637 ) .

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. , se sídlem 28.října 169, Ostrava
oznamují :
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2008.
Voda pitná ( vodné )
25,88 Kč
Voda odvedená ( stočné )
23,44 Kč
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2008,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a
dodavatelem.

Klub důchodců informuje :
Děkujeme občanům za přízeň a zároveň zveme seniory na schůzky, které se uskuteční
v roce 2008 v následujících termínech ( vždy 1. a 3. středu v měsíci ) :
9. 1. , 23. 1. , 6. 2. , 20. 2. , 5. 3. , 19. 3. , 2. 4. , 16. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7.,
16. 7., SRPEN – VOLNO, 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Začátky vždy ve 14.00 hodin.
Vlasta Hlostová

Svoz komunálního odpadu :
V roce 2008 budou svozové dny komunálního odpadu navazovat na letošní termíny ,
tj. 19.12. 2007 , 2.1.2008 , 16.1. 2008 , 30.1. 2008 , …
Rozpis termínů obdržíte na obecním úřadě při úhradě poplatku, který budeme vybírat od
středy 16.1.2008.
A ještě jeden bod k odpadům : množí se případy, kdy na místa, která nejsou určená pro
ukládání odpadů jsou odloženy pytle s různým odpadem, popř. nepotřebné věci ( obrazovky
televizorů, monitorů, obaly,… ). Prosíme vás, dbejte na životní prostředí v naší obci a pokud
se jedná o občany cizí, kteří se zbavují odpadů u nás, informujte nás. V tomto případě se
určitě nebude jednat o žalování.
Region Slezská brána
Dne 18.12.2007 proběhlo poslední zasedání sněmu starostů svazku obcí Regionu Slezská
brána v letošním roce. Region Slezská brána udělal v tomto roce kus společné práce. Za
nejdůležitější věc považuji zpracování a schválení strategického plánu rozvoje Regionu
Slezská brána, který vznikl na základě spolupráce s Moravskoslezským krajem díky projektu Partnerstvím k prosperitě. Tohoto dokumentu si považuji nejenom za jeho obsah a vytýčení společných projektů na období 2007-2015, ale především za to, že vznikl společnou
prací starostů a místostarostů obcí, že vznikl v diskusi a prohloubil vzájemnou komunikaci a
spolupráci mezi jednotlivými obcemi. Opravdu jsem rád, že se představitelé jednotlivých
obcí dokázali shodnout na společných projektech a strategický plán byl schválen všemi
zastupitelstvy. Dalším úspěšným společným projektem je zahájení zpracování projektové
dokumentace cyklotrasy Ostrava-Beskydy, na který se svazku obcí podařilo získat dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 635 tis. Kč. Projekt vyřeší zpracování projektové dokumentace až po vydání stavebního povolení a zpracování žádosti na dotaci na vlastní
výstavbu. Tímto dojde k propojení již postavených úseků mezi Vratimovem a Sviadnovem.
Vlastní výstavba cyklotrasy je plánovaná na r. 2009. Tyto činnosti Region Slezská brána
zajišťuje s ročním rozpočtem 22 tis. Kč, což do budoucna nelze udržet. Proto na posledním
zasedání sněm starostů schválil zvýšení příspěvků obcí na 2,50 Kč/obyvatele a rok. Dalšími
body programu byly rozpočtový výhled svazku obcí, rozpočtové opatření, rozpočtové
provizorium na r. 2008 a projednání návrhu rozpočtu na r. 2008. Starostové rovněž řešili
problematiku společného manažera a možnosti jeho financování.
Rád bych tímto poděkoval všem starostkám, starostům, místostarostkám a
místostarostům, tajemnici a účetní svazku obcí za výbornou spolupráci a popřál jim hodně
zdraví a optimismu pro rok 2008.
Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí Region Slezská brána, starosta obce Řepiště

Připomínáme :

Máte-li v úmyslu pobavit se na
Obecním plese 12.1.2008 vězte, že
je k mání posledních 20 vstupenek.

Obecní úřad
: na Silvestra neúřadujeme.
Knihovna
: na Silvestra nepůjčujeme.
MUDr. Koutník : na Silvestra neordinujeme.

O z n á m e n í rodičům žáků základní školy.
Děti byly tento týden obdarovány blikačkami a reflexními nálepkami. Zatím v obci nemáme moc chodníků a v rámci bezpečnosti chodců je důležité být viděn. Jelikož škola neposune začátek vyučování na pozdější dobu, je nutno dětem vysvětlit, že nošení blikaček je , s ohledem na zvyšující se provoz , nezbytné.

Modrá pyramida, stavební spořitelna a.s.,
nabízí všem občanům a klientům své služby v oblasti státem podporovaných produktů,
nanční a úvěrové poradenství, pomoc při správě Vašich smluv.

fi-

- stavební spoření

-

úvěry a Hypoúvěry
penzijní připojištění
pojištění majetku a osob
prémie až 2000,- Kč na nově uzavřené smlouvy pro děti do 18 let

PORADENSTVÍ
Alena Míčková
Anna Kuboňová

ZDARMA
alena.mickova@mpss.cz
anna.kubonova@mpss.cz

mobil : 731 518 884 , tel. : 558 692 955
mobil : 737 322 083

Ztráty a nálezy :
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí klíče od auta.

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu platné od 1.1.2008 - výpis
Nádoba 110 l - popelnice

Plastový pytel - sada 12 ks
Plastový pytel - jednotlivě

2 x měsíčně
combi
1 x měsíčně

1 500,- Kč
1 230,- Kč
950,- Kč

( modrá )
( žlutá )
( zelená )

700,- Kč
70,- Kč

Změna a doplnění telefonních čísel :
Obecní úřad : 595 173 369 , čísla 558 658 129, 558 658 392 platí i nadále.
Knihovna : 595 176 244. Nová čísla pro OÚ a knihovnu jsou v rámci sítě 802.cz ZDARMA !!!
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