Obec Pustějov
Zastupitelstvo obce
Dne 24. března se konalo 2. zasedání zastupitelstva obce Pustějov, kde bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
-

-

-

-

Rozpočtové opatření č. 1/2011
Hodnocení inventarizace dle předložené zprávy
Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov dorovnání dotace (energetické náklady na provoz
sokolovny) ve výši 26.726,- Kč.
Prodej pozemku p.č. 541 zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a p.č. 785/55 orná půda
o výměře 17 m2 v k.ú. Pustějov, které vznikly odměřením z pozemku 785/51 dle
geometrického plánu č. 488-101/2010 vyhotoveného ing. Karlem Kvitou, za celkovou
cenu 22.120,- Kč firmě ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, zastoupena na základě plné moci firmou ARPEX
MORAVA s.r.o. se sídlem Bartošovice č.p. 12, PSČ 742 54, IČO: 268 09 559.
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo SNM 02/0221/2011/VB mezi Obcí Pustějov,
č.p. 54, 742 43, SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava,
702 72, zastoupena na základě plné moci ze dne 31.12.2009 společností RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17 a EKOBAU Invest a.s., se sídlem
Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41.
Převod hospodářského výsledku roku 2010 ZŠ Pustějov ve výši 15.006,- Kč do
rezervního fondu příspěvkové organizace.
Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín, občanské sdružení,
Palackého 74, Nový Jičín, 741 01 na provoz Stanice pro záchranu volně žijících
živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě, 742 54, IČ: 476
57 901.
Příspěvek Společnosti přátel Poodří, Výškovická 102, Ostrava, 700 30, IČ: 646 27 870
ve výši 1.968,-Kč na vydávání časopisu POODŘÍ v r.2011

ZO Vydává
1.2.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce
Pustějov č. 1/2010, o napojení odpadních vod na veřejnou kanalizaci a účtování
poplatků za stočné.

Nový výpočet ceny stočného
Vážení spoluobčané,
na druhém zasedání Zastupitelstva obce Pustějov konaného dne 24.března 2011 byla schválena
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, jejíž jedinou náplní je zrušení Obecně závazné vyhlášky
obce Pustějov č. 1/2010 o napojení odpadních vod na veřejnou kanalizaci a účtování poplatků
za stočné. Toto jsme byli nuceni provést na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR.
Nově již tedy Obec Pustějov nebude moci vybírat poplatek pokrývající náklady na
provoz kanalizace a ČOV v Pustějově paušálně na občana, jehož výši schvalovalo
Zastupitelstvo obce Pustějov a stanovovalo jej vyhláškou tak, aby byl poplatek sociálně únosný
– tj. obec každoročně doplácela ze svého rozpočtu každému z nás přiměřenou částku tak, aby
byly náklady na provoz pokryty.

Ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění
pozdějších předpisů, je vlastník kanalizace, popř. provozovatel povinen uzavřít písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem.
Co to pro nás znamená ?
Nově již nebude moci být stanoven poplatek paušálně. Při stanovení ceny úhrady za
stočné má výše zmíněný zákon uvedeno v ustanovení § 20, že stočné má jednosložkovou nebo
dvousložkovou formu. Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů
a množství odebrané vody – v našem případě by veškeré náklady na provoz kanalizace a ČOV
platili jen ti, co odebírají vodu z veřejného řádu, což je necelých 50 % obyvatel.
V případě dvousložkové formy je úhrada stanovena součinem ceny podle cenových předpisů
a množstvím odebrané vody podle § 16 nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod
podle § 19 a pevnou složkou stanovenou :
a) v závislosti na kapacitě vodoměru
b) profilu přípojky
c) ročního množství odebrané vody stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství, kterou
se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Pokud by dvousložková forma úhrady byla stanovována dle bodu a) popř. b) nebyla by úhrada
rovnoměrně rozložena mezi všechny občany tvořící odpadní vodu, ti by pak byli proti ostatním
výrazně znevýhodněni.
Zastupitelstvo obce Pustějov se tedy rozhodlo postupovat při stanovení výše úhrady
dvousložkovou formou a stanovit cenu za likvidaci odpadní vody dle bodu c) z důvodu
nejpřesnějšího rozložení nákladů na likvidaci odpadních vod mezi občany.
Veškeré materiály pro převod k nové formě úhrady za stočné budou připraveny na příštím
zasedání, které se bude konat v červnu 2011 vč. výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
stočné, které musí být majitelem nebo provozovatelem dle zákona stanoven do 30. června
kalendářního roku.
Nejdůležitější skutečností vynuceného přechodu k novému způsobu úhrady za stočné je,
že již nebude moci být pokrývaná ztráta z provozu kanalizace a ČOV v Pustějově z rozpočtu
obce, ale veškeré náklady musí být rozpočítány mezi tvůrce odpadních vod – dojde tedy
k výraznému zdražení této služby. Předpokládám však, že i po přepočtu budeme cenově
výrazně níže než v okolních městech a obcích, kde kanalizaci provozují velké společnosti
(v současné době činila úhrada za stočné cca 1/6 ceny obvyklé).
Z nově vypočtenou cenou za stočné budete včas obvyklým způsobem seznámeni
a postupně budou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod, kterou je vlastník kanalizace
(t. j. Obec Pustějov) s odběratelem uzavřít podle § 8 odst. 5 zákona o vodovodech
a kanalizacích.
Ing. Tomáš Maiwaelder, starosta obce

velkoobjemový odpad
Jarní svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech od 13. do 15. 5. 2011. Kontejnery
budou rozmístěny na horním a dolním konci obce u sběrných nádob na tříděný odpad a na
volném prostranství mezi firmou EGAS a panelákem.
Kontejner na elektro odpad bude přistaven v obecním dvoře v pátek 13. 5. 2011 od 12:00
do 17:00 hodin a v sobotu 14. 5. od 8:00 do 12:00 hodin.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v sobotu 14. 5. 2011 od 9:00 do 17:00 hodin
u autobusové zastávky.
Upozornění: kontejnery jsou určeny pouze pro odpad pro ně určený, v žádném případě ne
stavební suť. Plnění kontejneru nevhodným obsahem zvedne náklady na jeho odvoz a to se
promítne i v ceně této služby pro každého z nás.
Občané, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad mají možnost zaplatit buď
v hotovosti ve výši 400,- Kč./os./rok na OÚ nebo na účet OÚ č. ú. 1760201379/0800, var.
symbol číslo domu.

ZŠ a školní družina

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám přispěli
svými výrobky a pomohli nám zrealizovat spolu s dětmi ZŠ a MŠ
tuto výstavu. Byly zde výrobky prababiček, babiček, maminek, ale
i samotných dětí. Všichni si zde mohli vyzkoušet různé výtvarné
i tvořivé techniky. Přítomní si mohli vyzkoušet také paličkování,
které nám předvedly pí D. Langrová a pí Vigotová z Hladkých
Životic, za což bychom jim chtěli poděkovat. Poděkování patří také
pí G. Šelongové, pí Ž. Tomšů, které vypomáhaly při organizování výstavy. Výstava, kterou
shlédlo asi 60 občanů, byla určena pro širokou veřejnost a vstupenky byly slosovatelné.
Losování dopadlo následovně: 1. místo Vlastimil Dragoun
2. místo Kateřina Martínková
3. místo Ludmila Schmiedová
Dík patří paní vychovatelce Šárce Holbové za zorganizování výstavy, Mgr. Ladislavě
Kremzerové za pomoc při přípravě a organizování, Mgr. Miluši Klementové za přípravu
vystoupení s dětmi. Velký dík patří všem dětem, které se zapojily s velkým zájmem do
organizace výstavy.
Mgr. Miluše Klementová

Také letos jsme se, jako již tradičně, zúčastnili soutěže v malování
a zpívání „Butovická hvězdička“, která se uskutečnila 24.3.2011 na ZŠ
Studénka, Butovická. V konkurenci dětí ze šesti škol, které soutěžily ve
třech kategoriích, se na 1. místě ve zpěvu v 3. kategorii umístil Jan
Lakomý a v malování také ve 3. kategorii na 3.místě Marie Dámková.
Ale velká pochvala za skvělý výkon patří také ostatním dětem – Nele
Tomšů, Vojtěchu Zuzaníkovi, Davidu Lazaridisovi, Patriku Malému,
Pavle Šelongové a Elišce Tomečkové, které se soutěže zúčastnily.
Mgr. Miluše Klementová

Divadelní
představení
je
pro
každé
dítě
nezapomenutelným zážitkem. Tento zážitek prožily
všechny naše děti 4. dubna v Divadle loutek Ostrava, kde
shlédly pohádku H. CH. Andersena Ošklivé káčátko.
Pohádka byla opravdu krásná a dětem se moc líbila.
Chtěli bychom poděkovat SRPDŠ, které přispělo
nemalou částkou na zaplacení autobusu.
Mgr. Miluše Klementová

S nápadem uspořádat akci „Tvoříme společně“ přišly před rokem paní učitelky z MŠ. Cílem
této odpolední akce bylo zapojit rodiče společně s dětmi na výtvarné kreativitě. A protože se
maminky na první akci dostavily ve velkém počtu, byla tato aktivita naplánována i v letošním
roce. My jsme ve škole nabídli akci i žákům, zda by nechtěli přivést rodiče a něco si výtvarně
vyzkoušet.
A tak se ve středu 6. 4. 2011 sešly ve školní jídelně děti z MŠ, ZŠ se svými rodiči, prarodiči,
aby si za asistence pedagogů vyrobily jarní výzdobu, kterou si potom odnesly domů. Atmosféra
i nálada byla skvělá.
Kdo přišel, neprohloupil. Dle názoru přítomných maminek a babiček se akce povedla a určitě
nebyla poslední.
Mgr. L. Kremzerová učitelka ZŠ

Blíží se noc z 30. dubna na 1. května s ní i tradiční
slet čarodějnic a čarodějů na školním hřišti a následný
čarodějnický průvod Pustějovem. Tento rok se slétnou
již v pátek 29. dubna. Nezapomeňte si připravit
košťátka, kostýmy a hurááááá na školní hřiště. Děti
ZŠ čeká samozřejmě i čarodějné přespání ve škole.
Moc se těší vrchní čarodějnice Miluška a Šárka

Školní družina ZŠ Pustějov
Vás srdečně zve
na tradiční

VELIKONOČNÍ JARMARK
V pondělí dne 18. 4. 2011
od 16:00 hodin v prostorách školy
* vystoupení dětí
* malé občerstvení
* prodej dekorací pro radost
Vlaštovičky švitoří, že se na Vás těší Vaše milé děti.

MŠ v Pustějově
Exkurze do Zemspolu
V rámci tématu „Odkud přiteklo mléko“ jsme navštívili Zemspol a prohlédli si, jak žijí krávy
a telátka a k čemu slouží bioplynová stanice. Paní Zemanová nás provedla, podala nám
výstižný výklad a odpověděla na zvídavé otázky dětí i učitelek. Snadno jsme uměli pojmenovat
zemědělskou techniku a její význam pro polní a živočišnou výrobu. Naše dojmy jsme nakreslili
do obrázků pro rodiče na nástěnku a také si o nich povídali ve školce a při hře „Na zemědělce“.
Děkujeme a těšíme se na další poznávání naší obce.
Děti a učitelky MŠ Pustějov

Plánované akce odboru spv
Odbor SPV zve děti, žáky i rodiče na:
Medvědí stezku v sobotu 30. dubna ve 14.00 hodin v okolí myslivecké chaty pro žáky ZŠ
a děti z MŠ. Sraz dětí bude ve 13:30 hodin před základní školou. Na závěr sportovního
odpoledne je připraveno posezení u táboráku s opékáním špekáčků.
Další plánovanou akcí je atletický čtyřboj, který je připraven na
pondělí 2. 5. 2011 v 16:00 hodin v areálu sokolovny. Přineste si s
sebou sportovní oblečení, obutí a vajíčka na smaženici.
Vítězové atletického čtyřboje postoupí do okresní soutěže, která
bude letos v pátek 6. května od 15:30 hodin v Mořkově. Kromě
atletických disciplín zde proběhne i soutěž v brännbalu.
Doprava bude zajištěna mikrobusem. Rodiče mohou žáky
doprovázet, ale musí se nahlásit předem u Ludmily Tisovské
z důvodu počtu míst v autobuse.
Těšíme se na setkání
Za odbor SPV Ludmila Tisovská

Fotbalový klub
Rozpis utkání jarní části:

Dále připravujeme:
Velikonoční jarmark v pátek 22. dubna od 14:00 hodin před OÚ
Velikonoční zábava neděle 24. dubna od 20:00 hodin, hraje skupina NEVÍM + host.

T. J. sokol pustějov

národní házená
Rozlosování II.Iigy mužů sk.B - jaro 2011
Ne
17.4.
10.30
Rokytnice - Pustějov
Ne
24.4.
10.15
Pustějov - Studénka
So
30.4.
16.30
Vracov - Pustějov
Ne
1.5.
10.15
Veselí - Pustějov
Ne
8.5.
11.00
Vítkovice - Pustějov
Ne
15.5.
10.15
Pustějiov - Albrechtičky
So
21.5.
16.00
Jihlava - Pustějov
Ne
22.5.
11.30
MS Brno - Pustějov
Ne
29.5.
10.15
Pustějov - Draken Brno
So
4.6.
15.00
Pustějov - Podhorní Újezd
Ne
5.6.
10.30
Pustějov - Dobruška B
Tabulka II.Iigy mužů sk.B po podzimní části sezóny 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Studénka
Sokol Rokytnice
Draken Brno
SSK Vítkovice
SK NH Veselí n.M.
SK Jihlava
Podhorní Újezd
KNH MS Brno
TJ PUSTĚJOV
Sokol Albrechtičky
Dobruška B
SK NH Vracov

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

237 : 172
223 : 195
222 : 193
201 : 181
202 : 197
188 : 179
211 : 211
198 : 211
189 : 206
153 : 174
199 : 230
185 : 254

20 bodů
19
14
14
12
10
10
9
8
7
7
2

Pooderské koštování
Výsledky obecního kola o nejlepší pálenku v obci konaného dne 19. 3. 2011
Hruškovice

1.

místo

Ing. Usvald Oldřich

Pustějov č. 128

Medek Přemysl
Ing. Usvald Oldřich
Hinnerová Marta
Bednařík Karel

Pustějov č. 7
Pustějov č. 128
Pustějov č. 136
Pustějov č. 281

Bednařík Karel
Ing. Usvald Oldřich

Pustějov č. 281
Pustějov č. 128

Slivovice

1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

Jabkovice

1. místo
2. místo

3. místo

Šelongová Gabriela

Pustějov č. 64

V hodnotící komisi dobrou práci odvedli a dík patří : Babůrek S., Bartošek P., Burková Z.,
Horák J., Neuwirth R., Rapák Š., Schaumann E., Zindler V.
Viliam Malek, místostarosta

Kulturní komise
K příležitosti oslavy Svátku matek se v neděli 8. 5. ve 14:00 hodin v sokolovně uskuteční
X. ročník pěvecké soutěže „Pustějovský slavíček aneb ukaž co umíš“. Vystoupí děti
z mateřské a základní školy, děti ze základní umělecké školy, mužský pěvecký sbor Sextet+,
a také sbor bubeníků Bumbumband z Ostravy, který vystupoval mimo jiné také v České
televizi.
Jste srdečně zváni !

Kulturní komise OÚ

společenská rubrika
Své významné životní jubileum letos již oslavili a oslaví:
duben

Vlasta Černá
Riesová Vědunka
Handlová Vlasta

70 let
70 let
80 let

květen

Bučková Marie
Bergrová Miluše
Mičulková Angela
Buček Zdeněk
Riedlová Libuše

70 let
75 let
75 let
75 let
80 let

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

INzerce

 V případě, že chcete dostávat Informátor, popř. další informace z OÚ v elektronické
podobě, pošlete svou e-mailovou adresu na adresu knihovna@pustejov.cz.

Pozn.: Jednotlivé příspěvky neprocházejí redakční úpravou, autoři článků jsou odpovědni
za jejich obsah.
Vydává Obecní úřad Pustějov dne 14. 4. 2011. N e p r o d e j n é. Náklad 380 výtisků.
Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK E 1047. Své náměty a připomínky
adresujte na knihovnu Pustějov, nebo pište e-mailem: knihovna@pustejov.cz

