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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,
dovolte mi na úvod pár slov o tom, co se v letošním roce plánuje a připravuje
v naší obci.
Na přelomu roku jsme přestěhovali Obecní úřad
řad do nových prostor
v hasičské zbrojnici. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
otevřela další ročník programu Dobrý soused, kde mohou obce nebo jejich
občanská sdružení čerpat finanční příspěvek max. 50.000 Kč na obec a rok na
kulturní a sportovní účely. Protože představitelé společnosti
čnosti HMMC v minulém
roce vyslovili uznání projektům, které byly financovány z peněz
pen společnosti a
měly pro občany obcí trvalý a dlouhodobý přínos,, požádala Obec Pazderna
v letošním roce o příspěvek na projekt „Příroda je součástí
částí kultury naší obce“ a
Sbor dobrovolných hasičů o příspěvek na projekt „ Založení
aložení kroužku mladých

hasičů v obci Pazderna“. Oba projekty jsou pro naši obec „investicí“ do
budoucnosti, a to do osazení a zvelebení prostoru před
řed budovou bývalé školy a
volnočasových aktivit našich obecních dětí a udržení tradice dobrovolného
hasičstva v naší obci ( SDH Pazderna bylo založeno v roce 1926). Dne 4.2.2015
proběhlo vyhodnocení podaných žádostí a byli jsme vyrozuměni,
vyrozumě že oba naše
projekty budou podpořeny. Slavnostní předání
edání symbolických šeků
šek proběhne
18.2.2015 v sídle společnosti v Nošovicích.
Co se týká oprav obecního majetku, prioritou v letošním roce je oprava
střechy na věži naší obecní kaple, která je v havarijním stavu. Budeme se snažit
získat finanční příspěvek z některého z dostupných dotačních
čních titulů.
titul V letošním
roce jsou však vyhlášené dotační tituly s ohledem na neustálé průtahy
schvalovacích procesů jednotlivých právních dokumentů velmi omezeny a
dotační výzvy nového dotačního období 2014-2020 budou vyhlášeny nejdříve
koncem letošního roku, spíše až v příštím
íštím roce. Proto jsme
js
připraveni
v nejnutnějším případě opravu střechy věže na kapli zafinancovat z vlastních
prostředků. V souvislosti s přípravou na nové dotační
ční období budou také
připraveny projekty, na které bychom chtěli čerpat
erpat dotace z nových dotačních
titulů. O tom, které to jsou, budete postupně informováni.
V souvislosti s nabytím účinnosti
innosti novely zákona o odpadech musíme řešit
povinnost obce zajistit systém nakládání s biologicky rozložitelným a kovovým
odpadem v obci. Dalším úkolem je zahájení pořízení změny
ěny č.1
č územního plánu
obce Pazderna a to z důvodu uvedení územně plánovací dokumentace obce do
souladu s požadavky platného znění
ní stavebního zákona, Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje a revizi ploch určených
čených pro zástavbu. V plánu
jsou také opravy místních komunikací,, opravy a údržba veřejné
veř
zeleně v obci
atd.
Doufejme, že se nám vše podaříí zvládnout tak, jak bychom si přáli.
Ing. Jana Potiorová, starostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
1. MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015
Poplatky v roce 2015
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za odpady

Výše poplatku
60 Kč/ 1 pes/rok
460Kč/osoba,dům

Splatnost
31.3.2015

bez TP, rekreační
objekt/rok

30.9.2015
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Občané mohou poplatky zaplatit osobně na obecním úřadě
úř
v úředních
hodinách, tj. po, st 8.00-12.00 13.00-17.00 hod
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 s
následujícími údaji:
Variabilní symbol:
číslo popisné domu
Zpráva pro příjemce: název místního poplatku

2. CENY VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2015
Společnost
nost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. informuje, že na
základě usnesení představenstva akciové společnosti
čnosti byly ceny vodného a
stočného od 1.1.2015 stanoveny takto:
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

39,56 Kč/m3 (cena vč.
č. DPH 15%)
36,66 Kč/m3 (cena vč. DPH 15%)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům
m po prvním odečtu
ode
měřidel
následujícím po 1.1.2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
uzav
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

3. ROZPOČET OBCE PAZDERNA NA ROK 2015
Obec Pazderna, IČ 00577073

Schválený rozpočet
et obce Pazderna na rok 2015
Odvětv.

Druhové třídění

třídění

Rozpočet v Kč
na rok 2015

PŘÍJMY
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

MD
2 780 000,00
140 260,00
126 940,00
3 047 200,00

VÝDAJE
Třída 5 - Běžné výdaje celkem

Dal
1 921 500,00
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2141
2212
2221
3314
3319

Obchod
Silnice
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Příspěvek knihovně Dobrá
Ostatní záležitosti kultury

3 000,00
56 500,00
80 000,00
24 000,00
5 000,00

3399
3412
3631
3632
3721
3722
3723
3745
4399
5512
6112
6171
6310
6320
6402
6409

Ostat. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnan.
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací (poplatky ČS a ČNB)
Pojištění funkčně nespecifikované (budovy,odpovědnost)
Finanč. vypořádání min. let
Ostat. neinv. dotace veřej. rozpoč. - Mikroreg. Ž a T přehrady
řehrady

137 000,00
51 000,00
65 000,00
42 007,00
15 000,00
130 000,00
36 000,00
70 000,00
3 000,00
18 400,00
488 070,00
617 530,00
12 000,00
16 789,00
36 204,00
15 000,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

8115
8124

-

Třída 8 - Financování
Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech

1 053 700,00

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků
(splátky úvěru na opravu střechy č.p. 61)

72 000,00

Schváleno dne 17.12.2014 zastupitelstvem obce Pazderna na 2. zasedání.

Marcela Bartková
správce rozpočtu

Ing. Jana Potiorová
starostka
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4.

INFORMACE NÁKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝM
ROZLOŽITE
ODPADEM
V OBCI PAZDERNA

Podle novely zákona o odpadech, č. 229/2014,, ze dne 23. září 2014, která
nabyla účinnosti 1.1.2015 vznikla obci povinnost zajistit místa pro oddělené
odd
soustřeďování
ování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných
odpadů, papíru, plastů, skla, a nově také kovů a biologicky rozložitelných
odpadů (dále jen BRO).
Obec tak musí na svém území povinně zavést systém odděleného
oddě
soustřeďování BRO v období od 1.4. do 30.10. a zavedení odděleného
odd
sběru KOVŮ.
Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologický odpad,
který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem
živočišného původu (tj. s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní
a stravoven nebo s vedlejším produktem živočišného původu)
ůvodu).
Oddělené soustřeďování může obec provádět prostřednictvím:
řednictvím:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

sběrných dvorů
zařízení dle § 14 odst. 1 a v případěě biologicky rozložitelných
komunálních odpadů také prostřednictvím
ednictvím malých zařízení
za
dle
§ 33b zákona o odpadech a prostřednictvím
řednictvím systému
komunitního kompostování
velkoobjemových kontejnerů
sběrných nádob
pytlového způsobu sběru
kombinace výše uvedených způsobů

Abychom zavedli vhodný systém sběru
ru BRO, o který bude mezi občany
ob
zájem
a zároveň aby náklady na jeho zavedení byly úměrné
ěrné jeho efektivitě,
efektivit
přikládáme k vyplnění dotazník, který prosíme vyplnit a doručit
doru na Obecní
úřad do středy 25.2.2015. Lze jej doručit osobně na OÚ Pazderna nebo zaslat
vyplněný na emailovou adresu obec@pazderna.eu.
Na základě vyplněných dotazníků zjistíme,, zda na základě zájmů občanů
splníme podmínky pro podání žádosti o dotaci např.
ř. na pořízení nádob na sběr
sb
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BRO nebo jeho kompostování, a zda má smysl o tuto dotaci požádat, a také
jaký systém sběru BRO v obci navrhnout.

5. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ PNEUMATIK
Sběr nebezpečného odpadu firmou
ou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat
v sobotu 18. 4. 2015 v tomto časovém rozložení:
Parkoviště u hřbitova

8.55 - 9.25 hod

Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a
nepotřebné léky, zářivky, výbojky, pneumatiky

6. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ
(POUZE KOMPLETNÍCH A NEROZEBRANÝCH)

OBCE

PAZDERNA

Od letošního roku bude zpětný odběrr nerozebraných a kompletních
elektrozařízení na území obce Pazderna probíhat ve spolupráci se
společností REMA systém, a to následovně:
Občané obce Pazderna mají možnost:
1) Bezplatně odevzdat přímo společnosti
nosti REMA systém prostřednictvím
služby „Buď líný“, tj. :
- Elektrozařízení
ízení o min. hmotnosti 25 kg zabalit
zabal do krabice,
objednat si odvoz a firma si balík od občana
čana bezplatně
bezplatn převezme
v dohodnutém termínu přímo v místě bydliště
- Elektrozařízení nad 150 kg (může
že být více kusů,
kusů které budou mít
požadovanou váhu dohromady) nemusí být zabaleno, firma si jej
bezplatně vyzvedne opět přímo v místěě bydliště občana
ob
na základě
jeho objednávky
(podrobnosti o této službě naleznete na www.budliny.cz)
www.budliny.cz
2)

bezplatně odevzdat na OÚ Pazderna a to takto:
- Drobné el. zařízení (fén,mobil,varná
varná konvice apod.),
apod.) baterie, tonery,
CD, DVD, apod. do plastové popelnice umístněné
ěné na OÚ Pazderna
(1. patro). Kdykoliv v úřední hodiny.
- Větší zařízení v těchto termínech: 25.3., 22.6., 21.9., 7.12.2015
v úředních hodinách na OÚ Pazderna.
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ELEKTROZAŘÍZENÍ – POUZE KOMPLETNÍ A NEROZEBRANÉ
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnnéé trouby, fritovací hrnce,
varné konvice, myčky na nádobí, vysavače, žehličky,
čky, váhy, výbojky,
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

7. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny
eny na parkoviště
U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ v Pazderně dne 18.4.201
.2014.
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání
dkládání velkoobjemového odpadu
z domácností občanů obce (skříně,, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.).
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný
čný odpad, pneumatiky,
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť!
UPOZORNĚNÍ:
KONTEJNERY
NERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO
VŠECHNY OBČANY OBCE.
POTŘEBUJE–LI
NĚKTERÝ
Z OBČANŮ
ZLIKVIDOVAT
TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM
KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ
V
ODVOZU A LIKVIDACI TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!
NÁKLADY
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČII OSTATNÍM OBČ
OBČANŮM OBCE!
VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI
ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

8. INFORMACE KE KÁCENÍ DŘEVIN
Vzhledem k tomu, že je v tomto období možno kácet či
č ořezávat stromy,
upozorňujeme, že již od 1. listopadu 2014 došlo opět
ět ke zpřísnění kácení
dřevin na zahradách.
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Co zůstalo stejné?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu,
edpokladu, že tyto nejsou součástí
sou
významného krajinného prvku nebo stromořadí,
adí, se podle § 8 odst. 3 zákona
o ochraně přírody
írody a krajiny a § 3 vyhlášky nevyžaduje pro dřeviny
d
o obvodu
kmene do 80 cm měřeného
eného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty
dřevin,
evin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů
porost dřevin
nepřesahuje 40 m2 a pro dřeviny pěstované
stované na pozemcích vedených v
katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
řevin.
A co platí nově?
Od 1. listopadu není třeba povolení ke kácení dřevin,
řevin, za předpokladu,
p
že
tyto nejsou součástí
ástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,
stromo
pro
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
ěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
zastav
plocha a
nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
sobem využití pozemku zeleň.
zele
Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny,
řeviny, které záměrně
zám
vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizněě a konzumace jejich
plodů. Seznam ovocných dřevin je uveden v příloze.
Pro ostatní nevyjmenované dřeviny
iny a pro ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích mimo zastavěné území nebo evidované v katastru nemovitostí
jinak, než jak je uvedeno výše, platí, pokud jejich obvod kmene měřený
m
ve
výši 130 cm nad zemí přesáhne
esáhne 80 cm nebo celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin přesáhne 40 m2, je pro jejich kácení nutné
povolení orgánu ochrany přírody. Kácení všech dřevin,
řevin, jež jsou součástí
sou
významného krajinného prvku nebo stromořadí,
řadí, je možné vždy jen
s příslušným povolením.
Pokud si nejste jisti, zda ke kácení stromu
romu na pozemku ve Vašem vlastnictví
je nebo není potřeba vyřídit
ídit povolení, informujte se na Magistrátu města
m
Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědě
ědělství, pracoviště
Palackého 115, Frýdek-Místek, kancelář č.. 423, tel. 558 609 489, e-mail:
zivotni@frydekmistek.cz.
V případě, že ke kácení dřevin
evin je nutné povolení orgánu ochrany přírody
p
a
přesto dojde k pokácení těchto dřevin
evin bez platného povolení, pak ten, kdo
kácí, i ten, kdo si kácení objednal, se dopouští
pouští protiprávního jednání.
Fyzická osoba se tímto dopustí přestupku, za což jí může
ůže být uložena pokuta
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do výše 20 000 Kč (za pokácení 1 dřeviny)
eviny) nebo do výše 100 000 Kč (za
pokácení 2 a více dřevin).
evin). Právnická osoba nebo fyzická osoba při
p výkonu
podnikatelské činnosti
innosti se tímto dopustí správního deliktu, za což jí může
m
být
uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.

9. HLEDÁME SRÁVCE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ PAZDERNA
Obec Pazderna jako vlastník a provozovatel Veřejného
ejného pohřebiště
pohř
hledá
„Správce veřejného pohřebiště“
Správce vykonává například tyto činnosti:
- uzamykání a odemykání veřejného pohřebištěě dle provozních
provozní hodin
- zpřístupnění pohřebiště dle potřeby (pohřby,
řby, kopání hrobů,
hrob údržba
pozemků a hrobů, opravy, apod.)
- správa budovy “márnice“, včetně sezónního otevírání
otevírán a zavírání vody
na pohřebišti
- dohled nad dodržováním pořádku na pohřebišti
ěsném okolí
- údržba zeleně a chodníků na pohřebišti a jeho těsném
- dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště na pohřebišti
poh
- dohled nad dodržováním umisťování
ování nových hrobových míst
Zahájení činnosti od 1.3.2015.
S vybraným zájemcem bude uzavřena dohoda, včetně stanovené finanční
odměny za výkon prováděných činností.
Zájemci se mohou písemně přihlásit na OÚ Pazderna,
Pazderna buďto osobně,
prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronicky na emailové adrese
obec@pazderna.eu do 28.2.2015.

10. HLEDÁME SPRÁVCE KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
ŘÍZENÍ V OBCI
PAZDERNA
V souvislosti s přemístěním
ním sídla OÚ Pazderna do prostor v hasičské
zbrojnici a nutností zajištění
ní pravidelné kontroly, údržby, pravidelné péče
pé o
budovu bývalé školy a jejích vnitřních
ních i venkovních prostor hledá Obec
Pazderna zájemce pro výkon „Správce kulturního zařízení“
řízení“.
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Správce dohlíží na provoz budovy kulturního zařízení
řízení a například tyto
činnosti:
řízení, včetně
vč
inventáře ke
- předávání a zapůjčování prostor kulturního zařízení,
kulturním a společenským účelům
- dohled nad dodržováním provozního řádu budovy
- úklid a údržba vnitřních prostor v budově
- pravidelná kontrola technických zařízení a spotřebičů
ř čů v budově a dohled
na jejich provozem (plynové kotle, ohřev
ev vody, naplněnost
naplně
jímky apod.)
- kontrola odečtu spotřebovaných energií
- přistavování popelnic k vývozu
- úklid a zajištění čistoty veřejného
ejného prostranství kolem budovy
Zahájení činnosti od 1.3.2015.
S vybraným zájemcem bude uzavřena dohoda, včetně stanovené finanční
odměny za výkon prováděných činností.
Zájemci se mohou písemně přihlásit
ihlásit na OÚ Pazderna, buďto
bu
osobně,
prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronicky na emailové adrese
obec@pazderna.eu do 28.2.2015.

11. SBÍRKA NEPOTŘEBNÉHO NEBO POUŽITÉHO OŠACENÍ
OŠACE
PRO
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž ve Frýdku-Místku disponuje již řadu let
sociálním šatníkem. Je závislý na darování šatstva od
občanů, které vydává osobám bez přístřeší, osobám
v tíživé situaci. V tomto zimním období jim chybí
pánské oblečení, spodní prádlo, ponožky, trika
s dlouhým rukávem, svetry, zimní bundy a boty. Kdo
cí darovat,
by chtěl pro tyto účely některé z uvedených věcí
může je odevzdat zabalené a označené
ené nápisem nebo znakem Českého
červeného kříže na OÚ Pazderna. Vítán je každý kousek, který pomůže
pom
potřebným osobám. Prosíme jen oblečení v dobrém stavu.
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BLAHOPŘÁNÍ
Svá životní jubilea v lednu a únoru roku 2015 oslavili:

Slíva Milan
Slíva Josef
Nohel Jiří
Plasgura Rostislav

Za Obec Pazdernu přejeme všem
jubilantům hodně štěstí, zdraví,
životní pohody a elánu do dalšího života.

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA
HASIČSKÝ PLES
Dne 31.1.2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
hasi
v Pazderně v budově bývalé školy Hasičský ples.
Společenský večer byl spojen s tradiční zábavou, dobrou
hudbou, výborným domácím jídlem a také pestrou
nabídkou občerstvení. Pořadatelé
adatelé by touto cestou chtěli
cht
velmi poděkovat všem sponzorům i hostům
host
za dary,
kterými přispěli
li do programu tohoto společenského
spole
večera. Velmi si vážíme jejich štědrosti.
ědrosti.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 14.2. na sv. Valentýna, kdy se jinde slaví svátek zamilovaných, u nás
v obci měli rej všichni piráti, námořníci, lodivodové a mořští
řští vlci, protože u nás
probíhal dětský karneval, tentokrát v pirátském duchu. Sešli
Sešl se nejen piráti a
námořníci, ale dorazilo také několik princezen i jiných pohádkových stvoření.
stvo
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Organizátoři nachystali dětem
tem bohatý a zajímavý program, do kterého zapojili
také rodiče, případně další přítomné rodinné příslušníky.
Všichni si zábavné odpoledne velmi užili a děti,
ti, jako správní piráti, si jako
odměnu ze soutěží odnesli spoustu zlatých sladkých dukátků.
ů.

Organizátorům obou společenských
enských akcí bychom tímto chtěli
chtě poděkovat za
jejich volný čas, obětavost a úsilí, které věnovali přípravě,
ř
ě, organizaci a průběhu
pr
obou úspěšných kulturních akcí.

V Pazderně 19.2.2015

Ing. Jana Potiorová
starostka

POZVÁNKY
VÍTÁME JARO OVAREM
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna se v letošním roce rozhodl uspořádat
netradiční vítání jara v obci,, a to pod názvem „VÍTÁME JARO OVAREM“.
K tomuto netradičnímu setkání na první jarní den, tj. 21.3.2015 od 14.00
14
hodin
jsou do venkovních prostor areálu kulturního zařízení v Pazderně
Pazdern zváni všichni
příznivci vepřového
ového ovaru, ovarové polévky a podobných specialit.
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INZERCE
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