Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

3/2022 březen

Informace pro občany
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Opět se vracím k poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Prosíme občany,
aby při bezhotovostních platbách uváděli nejen svůj variabilní symbol, ale
i specifický symbol, který je pro všechny stejný – a to 1345. Jak už jsme jednou
informovali, je to z důvodu počítačového zpracování plateb. Dále prosíme, abyste
si svůj variabilní symbol pečlivě uschovali, příští rok je už nebudeme roznášet,
zůstává vám stejný po celou dobu placení.
Protože ne každý si na webových stránkách může přečíst vyhlášku o místním
poplatku, uvádíme nejdůležitější pasáže:
Poplatníkem poplatku je:
1) fyzická osoba přihlášená v obci
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc,
na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
2) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu
za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
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c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která
a) se zdržuje v zahraničí po dobu delší devíti měsíců v příslušném
kalendářním roce,
b) je přihlášena na ohlašovně Obecního úřadu Petřvald č.p. 175 a její pobyt
není znám.
(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je studentem ubytovaným mimo místo přihlášení,
a to ve výši 50 % sazby poplatku uvedené v čl. 5 odst. 1 této vyhlášky.

Odkanalizování obce
V minulém zpravodaji jsem vás informovala, že 14.2.2022 bude oficiální předání
staveniště stavby „Odkanalizování a ČOV Petřvald“. Už v těchto dnech se na
Dvorku a na Dolním konci pohybují pracovníci firmy OHLA ŽS, a.s. (Bc. Jakub
Lopušný), kteří vhodí do schránky oznámení o započetí prací a budou s vámi
konzultovat umístění šachty pro vaši kanalizační přípojku. Šachty budou
umístěny na hranici vašeho pozemku. Proto si promyslete, kde bude umístění
šachty pro vás nejvýhodnější.
Oznámení o zahájení prací v jednotlivých místních ulicích bude oznamováno
postupně minimálně s týdenním předstihem.
Žádáme občany, aby si své domy viditelně označili číslem popisným. (Povinnost
označit dům číslem popisným vyplývá z § 31 zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích.) Označení je důležité zejména pro doručovatele pošty a složky
integrovaného záchranného systému. Při této příležitosti rovněž prosíme občany,
aby si instalovali na oplocení domovní schránky pro doručování písemností.
Při stavbě bude potřeba s vámi více komunikovat a zasílat různá upozornění,
doručení do domovní schránky bude výhodou.
Také vás prosíme, abyste sledovali webové stránky obce, kde se dozvíte aktuální
zprávy o postupu stavby kanalizace, o omezeních a případných uzavírkách cest.
Děkujeme za pochopení.
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Sbírka na pomoc Ukrajině
MAS (Místní akční skupina) Regionu Poodří se zapojila do výzvy Národní sítě
MAS ČR k humanitární pomoci pro osoby prchající z Ukrajiny a vyzvala obce
sdružené v MAS k zapojení do této výzvy. Obec Petřvald děkuje všem, kteří se
v naší obci do výzvy zapojili a přispěli do sbírky. Jsme velmi potěšeni, jakou vlnu
solidarity u nás v obci výzva vyvolala. Všechny dary jsme odvezli do sběrného
místa v sídle MAS Regionu Poodří na zámek do Bartošovic. Poděkování patří
rovněž SDH Petřvald a panu Žabčíkovi za zajištění dopravy do Bartošovic.

Ukliďme Česko – ukliďme naši obec
Obec Petřvald se rozhodla v letošním roce opět zapojit do celostátní akce
„Ukliďme Česko“. Hlavním úklidovým dnem je sice 2. duben, ale můžeme uklízet
kdykoli. Proto jsme úklidovou akci „Ukliďme Petřvald“ naplánovali na sobotu
9. dubna. Sraz účastníků bude v 9:00 hodin v Petřvaldě u Myslivecké chaty a
v Petřvaldíku na hřišti.
Rukavice pro ženy, muže i děti a pytle na odpadky budou připraveny. Po skončení
úklidu budou účastníci odměněni malým občerstvením.
Rádi vás na této akci přivítáme.
Václav Kološ, starosta

Velikonoční výstava
Holki Sokolki společně s obcí Petřvald Vás srdečně zvou na Velikonoční výstavu,
která se uskuteční v kulturní místnosti na náměstí v Petřvaldě, a to v sobotu
9.4.2022 od 13:00 do 19:00 hod a v neděli 10.4.2022 od 13:00 do 19:00 hod.
K vidění i zakoupení budou výrobky s velikonoční tématikou.
V sobotu na náměstí v 15:00 hodin vystoupí pěvecký soubor Valentin z Příbora.
O občerstvení bude postaráno. Přijďte, těšíme se na Vás.
Holki Sokolki

Bazar jarního a letního oblečení
V sobotu 26. 3. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin se uskuteční v kulturním domě
Jistebník bazar jarního i letního dětského oblečení, obuvi, potřeb a hraček. Dále
pak těhotenského a dámského oblečení.
V pátek 25. 3. 2022 proběhne od 10:00 do 12:00 hod. a od 15:00 do 17:00 hodin
příjem věcí na prodej.
V neděli 27. 3. od 10:00 do 12:00 hodin bude výdej neprodaných věcí.
Zájemci, kteří chtějí na burze prodávat, ať kontaktují organizátory e-mailem na:
bazarek.jistebnik@seznam.cz Obdržíte osobní číslo pro označení svých
prodávaných věcí, seznam, pravidla a pokyny.
Uvítáme maminky „dobrovolnice“, které by na bazárku mohly vypomáhat
za odměnu výhodnějších podmínek prodeje a možnosti předvýběru oblečení.
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Chraňte svůj majetek, zabezpečte se!
V průběhu měsíce ledna se policisté zaměřili na kontroly chatových oblastí na
Novojičínsku, konkrétně v Odrách a Příboře. Tyto kontroly jsou prováděny
v průběhu celého roku.
Během kontrol se policisté zaměřili na zajištění chat a chalup a všímali si, zda
nedošlo k narušení některého z objektů. Několik chatařů se nacházelo u svých
obydlí a těmto policisté předali preventivní informace a upozornili je, jak chránit
svůj majetek a minimalizovat riziko vykradení. Při těchto kontrolách nebylo
zjištěno narušení u žádného z kontrolovaných objektů.
Jak tedy rekreační objekt zabezpečit?
Nejslabším článkem objektů bývají okna, dveře vikýře, větrací otvory a podobně.
Je nezbytné tyto části opatřit mechanickými zábrannými prostředky např.
bezpečnostními
zámky
a
dveřmi,
mřížemi
či
okenicemi.
Pomoci si můžeme také dostupnými technologiemi a pořídit na chatu kamerový
systém. Pomocí kamer je možné se kdykoli podívat, co se na chatě děje.
V neposlední řadě hraje významnou roli i kvalitní oplocení pozemku.
Nezapomínejte také na preventivní opatření:
• Je vhodné vyvolat dojem, že rekreační objekt není ani v zimních měsících
opuštěn. Provádět tedy nepravidelné návštěvy a drobné činnosti, např.
odklidit sníh, prošlapat cestičku ve sněhu.
• Pokud je to možné, zajistit dobrý výhled na vstupní branku či vrata,
odstranit větve stromů a keřů přesahující přes plot, při odchodu z objektu
zkontrolovat řádné uzamknutí vstupních i ostatních dveří v domku i dalších
objektů na pozemku jako jsou skleníky nebo přístavky na nářadí.
• Kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí.
Mezi další doporučení patří:
• Nenechávat v chatách cenné věci či nářadí např. starožitnosti, obrazy,
zahradní nářadí, elektrické vrtačky, pily, sekačky, pohonné hmoty
do motorového nářadí. Tyto věci pachatelé krádeží dále zpeněží.
• Pro případ krádeže mít poznamenána data k přístrojům a věcem – výrobce,
model, sériová čísla, výrobní čísla, pořizovací cenu a rok pořízení, zvláštní
znamení na předmětech či jejich fotodokumentaci.
• Dohodnout se sousedy na vzájemné kontrole vašich objektů.
• Mít objekt dostatečně pojištěn.
• Všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
• Pokud dojde k vloupání, ihned po zjištění vše oznámit policii, omezit
pohyb v objektu na minimum, nemanipulovat s věcmi a neuklízet.
nprap. Bc. Marika Jeličová
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Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Odpoledne pro rodiče s malými dětmi
V pátek 18. 3. 2022 v 15:00 hod. srdečně zveme rodiče na mateřské dovolené
a jejich děti na jarní tvoření do Obecní knihovny v Petřvaldě.
Pro děti je připraven program, ve kterém si vyzkouší různé aktivity, budou mít
k dispozici také pestrou nabídku knih pro nejmenší. Vítáme i maminky, tatínky
s batolaty a miminky, která si ještě neumí hrát. Přijďte strávit s dětmi hezké
odpoledne v knihovně!
Akce probíhá v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života, který je zaměřen
na děti ve věku 0 – 6 let a jejich rodiče.
Těšíme se na vás v knihovně!
Petra Hromádková, knihovnice
Ing. Irena Myslikovjanová, knihovnice
Z důvodu konání akce bude knihovna v Petřvaldíku dne 18. 3. 2022 uzavřena!
Děkujeme za pochopení.

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 23. 2. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Petřvaldě
______________________________________________________
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
4/20/2022
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce,
která je přílohou č. 1 zápisu.
5/20/2022
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období
od 19. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 26.1.2022, která je přílohou
č. 2 zápisu.
6.1/20/2022
schvaluje poskytovatele investičního úvěru na spolufinancování projektu
„Odkanalizování a ČOV Petřvald“ bankovní ústav Česká spořitelna, a.s.,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, s hodnotou fixní
úrokové sazby v procentním vyjádření na ročním základě ve výši 3,05 %.
6.2/20/2022
schvaluje Smlouvu o úvěru č. 10010/22/LCD mezi obcí Petřvald a Českou
spořitelnou, a.s. ve znění, které je přílohou tohoto zápisu, a pověřujete starostu
jejím podpisem.
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7/20/2022
schvaluje odkup pozemků v kat. území Petřvald u Nového Jičína
do vlastnictví obce Petřvald
•
parc. č. 792/84 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 10 m²
•
parc. č. 1368/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 52 m²
•
parc. č. 1368/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 24 m²
za cenu 70,- Kč/m².
8.1.1/20/2022
bere na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu Petřvaldu podaný
panem Milanem Novobilským, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy
č. 5a zápisu.
8.1.2/20/2022
bere na vědomí stanovisko pořizovatele, tj. Městského úřadu Kopřivnice, odboru
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, k předloženému návrhu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, která je přílohou č. 5b
zápisu.
8.2/20/2022
neschvaluje pořízení změny Územního plánu Petřvaldu ve prospěch návrhu pana
Milana Novobilského.
8.3/20/2022
pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva bezodkladně
navrhovatele a pořizovatele.
9/20/2022
schvaluje dodavatele komunálního vozidla UAZ firmu SSKT s.r.o. Martin
Soural, se sídlem Palackého nám. 46, 665 01 Rosice, IČ: 05647363, za cenu
800 909,- Kč bez DPH.

___________________________________________________________________________
Zpravodaj obce Petřvald č. 3/2022 vydal dne 8. 3. 2022 Obecní úřad Petřvald, 742 60 Petřvald
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