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Březen 2021
Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Zejména ti, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany.
Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

simona.hovadikova
@seznam.cz,
tel: 608833423

Mgr. Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce,
včetně zajímavé fotodokumentace z akcí naleznete i na webových
stránkách.
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FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace pro občany
Informace o umístění sběrných
boxů Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj a jeho
územních pracovišť, které jsou
určeny pro podání daňových
tvrzení a dalších podání finančnímu úřadu bez osobního kontaktu s úředníky, a to
v období platnosti
mimořádných
opatření,
přijatých
v souvislostí s šířením
onemocnění COVID-19.
Sběrné boxy finančního úřadu jsou umístěné na všech
aktuálně otevřených územních
pracovištích (v Ostravě I, Ostravě II, Ostravě III, v Opavě,
v Hlučíně, v Třinci, ve FrýdkuMístku, v Havířově, v Karviné,
v Bruntálu, v Krnově, v Novém
Jičíně, v Kopřivnici a v budově
sídla Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Ostravě).

MOBILNÍ POŠTA
Pošta vyhodnotila zkušební
provoz mobilní pošty v naší
obci jako neefektivní a byla
bohužel zrušena.

LÉKAŘ V OBCI
Od dubna 2021 bude v obci
znovu otevřena ordinace
praktického lékaře. MUDr.
Veronika Stanovská, která má ordinaci i v Bruntále
a jednou týdně bude ordinovat přímo u nás. Zdravotní dokumentaci převzal
MUDr. Daněk. Pokud budete mít zájem ji převést je
nutné se domluvit přímo s
paní doktorkou.

Ordinační hodiny: každou středu, zahájení:
7.4.
Od 8 hod. do 12 hod.
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Platné vyhlášky v obci

Platné znění vyhlášek najdete na webových stránkách obce v sekci Obecně závazné vyhlášky a nařízení
http://www.leskovecnadmoravici.eu/obec-1/obecnezavazne-vyhlasky-a-narizeni/

1/2021 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu, nahrazuje Místní vyhlášku o poplatcích, které
jsou nově samostatně v jednotlivých vyhláškách. Stanovuje povinnost každého občana se přihlásit k poskytování
úplatného pobytu a následně vybírat, evidovat a platit
na obecním úřadě poplatek z pobytu ve výši 30 Kč za
každý započatý den pobytu kromě prvního. Poplatek se
netýká osob mladších 18 let a dalších výjimek, které jsou
specifikovány příloze k této vyhlášce, kterou rovněž naleznete na webových stránkách obce.

Žádáme tímto všechny občany, kteří poskytují či
budou v průběhu sezóny poskytovat ubytování
za úplatu, aby splnili tuto zákonnou povinnost a
odevzdali vyplněný formulář Oznámení o zahájení činnosti na obec, vybírali stanovené poplatky, vedli řádně evidenci a poplatky odevzdávali.
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Informace z 13. a 14. zasedání zastupitelstva obce
konaných ve dnech: 11.12.2020 a 25.2.2021
















Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu za období 01
– 11/2020.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávy výborů a to Školského, kulturního a sociálního výboru, Kontrolního výboru, Finančního výboru a ukládá předsedovi výboru strategického rozvoje
předložit zprávu svého výboru na příštím zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo odměny
členům výborů zastupitelstva obce dle
přílohy č.3, v celkové částce 7.400 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí darů
ve výši 30.000 Kč pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Leskovec nad Moravicí, ve výši 322.000,- Kč na dofinancování rozpočtu MŠ Leskovec nad Moravicí v roce 2019 pro Obec Razová, ve
výši 2.500,- Kč pro Veslařský klub Slezská Harta.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej
části pozemku o předpokládané výměře
cca 180 m2 z pozemku parc. č. 148/1 o
a části pozemku o předpokládané výměře cca 190 m2 z pozemku parc. č.
148/8 za cenu 200 Kč/m2 + náklady s
prodejem spojené panu P. Mikešovi .
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene služebnosti
mezi Obcí a manželi Proskeovými za
úplatu 5.000 Kč. Právo věcného břemene bude spočívat v právu umístění a
služebnosti vodovodní přípojky.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o
zřízení věcného břemene služebnosti
mezi Obcí manželi Šulákovými za úplatu 5.000 Kč. Právo věcného břemene
bude spočívat v právu umístění a služebnosti vodovodní přípojky.

















ce hasičské zbrojnice – přehrada Slezská Harta ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo podání
žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt
„Rekonstrukce dvou dětských hřišť v
Leskovci nad Moravicí“.
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla
hospodaření Obce Leskovec nad Moravicí v roce 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej
pozemků parc. č. 1887/11 a parc. č.
1852/6 – dle článku 4, odstavce 3
směrnice Ceníků služeb, produktů, nájmů a prodeje pozemků poskytovaných
obcí Leskovec na Moravicí za cenu
854 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené paní MVDr. Petře Hassové a panu
MVDr. Dušanu Hassovi.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr
na prodej pozemku p. č. 1947 a část
pozemku p. č. 1928/1
Zastupitelstvo obce schválilo směrnici
Ceník služeb, produktů, nájmů a prodeje pozemků poskytovaných obcí ve
znění dle upravené přílohy
s navýšenou cenou za parkovné.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu ve znění dle př.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
obce na rok 2021 dle návrhu: příjmy
celkem 11.074.540 Kč a výdaje celkem
18.135.540 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu-dohoda
o provedení práce mezi Obcí a členem
zastupitelstva obce Mgr. Zdeňkem Čihánkem.

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.
1 smlouvy o dílo na projekt RekonstrukStránka 4
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Poplatek za odvoz odpadu je tr adičně vybírán ve dvou splátkách
do 31.3. a do 31.7. ve
výši u občanů
s trvalým pobytem
540 Kč, u vlastníků
nemovitosti k rekreaci
790 Kč.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba,
která je:
-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
-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
-umístěna v domově
pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení

Obecní úřad informuje
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
-poplatníci dle čl. 2 odst.
1 písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok)
zdržují mimo ČR.
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a) po dobu výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi dle čl. 2 odst.
1 písm. a), který se soustavně připravuje na budoucí povolání a který
prokáže dlouhodobý pobyt
mimo obec, se poskytne
úleva ve výši 30,- Kč za
každý měsíc.
Poplatek se neplatí dle
trvalého bydliště majitele, ale dle toho, kde je
pes držen.
Poplatek ze psa dr ženého v rodinném domě činí
100 Kč na rok, u každého
dalšího psa 500 Kč.
U
psů
držených
v bytovém domě je to pak
800 Kč. Držitelé psa starší
65 let platí 100 Kč.

Upozornění
pro držitele psů
Upozorňujeme držitele
psů, kteří venčí své psy
na veřejných prostranstvích, že jsou povinni
uklízet po svých psech
jejich výkaly. Každý
držitel psa dostal od obce
sáčky na psí exkrementy,
v případě jejich spotřebování je možno se dostavit
na obecní úřad pro další.

Provoz obecních
zařízení
(víceúčelového
hřiště a kulturního
domu) bude záviset na tom jak se
budou uvolňovat
opatření vlády .
Sledujte webové
stránky obce.
tel na správce KD:
p.Rudolfa Krále
tel: 605 241 530

V obci platí Nařízení o
zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
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UMÍŠ TŘÍDIT?

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
Dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., s účinností od 1. ledna
2021povoluje pouze 15 % komunálního odpadu obsaženého v nádobách na plastový odpad. Bohužel realita je 50%-60% komunálního
odpadu obsaženého ve žlutých kontejnerech. Z toho důvodu jsem nucena oznámit, že v případě znehodnocení plastového odpadu komunálním odpadem, nebude naše třídící linka plastový odpad přebírat k dalšímu zpracování.
Plastový odpad, který by měl být obsažen ve žlutých kontejnerech:
- PET jakýchkoliv barev
- HDPE – obaly od šamponu, kečupů,od pracích gelů, kanystry (bez oleje),
- PP,PS – kelímkovina všeho druhu
- LDPE folie čir á a barevná ( bez stretch folie)
- TetraPack – obaly od mléka, džusu
* na každém plastovém obalu je označení o jaký druh
plastu se jedná, pokud není označen , tento plastový odpad není dále recyklovatelný a končí na skládce

Odpad, který ve žlutém kontejneru nemá co
dělat!!!
folie z bazénů, folie a sítě od sena nebo slámy, stavební suť, PVC trubky, koberce, lina, kufry, bužírky z kabelů, textil, jídlo, dětské pleny, mrtvá zvířata, plastový odpad z
firem (jako jsou regranuláty, plastové výlisky) nádoby od barev (které
nejsou většinou prázdné a znehodnotí zbylý plastový odpad v kontejneru), žaluzie, plastová okna, automobilové díly – nárazníky, sedačky,
palubní desky apod., pneumatiky, sklo, gumové výrobky jako jsou balóny, míčky, nafukovací hračky, dřevo
Neznamená, když je na výrobku kousek plastu, že už je to plastový odpad.
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SČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání je povinné pro všechny obyvatele České
republiky, kteří mají v zemi trvalý pobyt. Za nevyplnění hrozí až desetitisícová pokuta. S akcí
se zatím stále počítá i přesto, že se Česko nachází ve složité pandemické situaci a mimořádná opatření mají za cíl zamezit téměř všem
osobním setkáním.
Komisaři by měli do akce vyrazit 17. dubna. On
-line sčítání začne už na přelomu března a dubna (od 27. 3. do 9. 4.). Je žádoucí, aby co největší počet občanů vyplnil formuláře elektronicky.
Kontakt s komisaři se naprosto minimalizuje.
Doručování listinných formulářů bude vypadat
podobně, jako se dnes doručují doporučené zásilky, komisaři budou před obchůzkou otestovaní, předání listin bude probíhat venku a
s respirátory. Formuláře se nebudou vybírat
zpět, ale respondenti je odevzdají v odpovědní
obálce, kde je poštovné zdarma, do kterékoli
poštovní schránky na ulici, nebo přes pobočky
České pošty.
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Potřebuješ pojistku?
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
i v době kovidové na obci nezahálíme a připravujeme na tento rok řadu projektů. Dovolte mi některé z nich představit.
Spolupráce na vybudování cyklostezky okolo Slezské Harty. Tento projekt pro naši obec znamená, úpravu zátoky, zpevnění břehu nově vybudovaného přístupu podél vody a finální upevnění břehových přípojek, vybudování mostku pro přístup na levý břeh a příjemná asfaltová cesta směrem na
Razovou a na hráz.
Rozvojová zóna za kostelem. Rozdělit 11 pozemků za kostelem, tak aby se
daly nabídnout k prodeji. Zastupitelstvo obce již nyní schválilo navýšení ceny
za prodej pozemků v obci na 1.000 Kč/m2 s možností 50% slevy v případě, že
vlastník do 3 let postaví na pozemku alespoň základovou desku RD.
Systém parkování v obci. 1. etapa– zdražení parkovného na 100 Kč v
sezóně. Dokončit značení v obci a v sezóně zaměstnat člověka, který bude ve
spolupráci s Policií ČR mapovat přestupky a pokutovat. 2.etapa– upravit
značení v horní části obci tak, aby nebyla možnost pro turisty parkovat jinde
než na vymezených parkovištích. Momentálně se zpracovává studie na
osazení značek, směrnice zdražení parkovného již byla schválena, pracujeme
na systému pokutování. Do příprav se zapojil i Mgr. Šrámek, který nabídl obci
právní zastřešení.
Dovybavení pláže. Zakoupení dalšího sanitár ního kontejner u na pláž,
spolupráce na dokončení zázemí na pláži se Záchranáři, tak aby vzniklo
propojení našeho objektu a objektu záchranářů a dobudování terasy.
Management odpadů. Zakoupení dalšího velkooobjemového kontejner u
na komunální odpad, který jsme schopni vyvážet vlastními silami tzn. levně.
Úprava míst pro třídění odpadů na území obce, na tento project máme schválenou dotaci.
Vybudování dětského hřiště ve školce a doplnění u paneláků. Máme
požádáno o dotaci. Realizace závisí na tom, zda bude dotace schválena.
Rekonstrukce toalet v mateřské školce.
Rekonstrukce chodníků. V tomto roce bude provedena rekonstr ukce části chodníků směrem k vodě. Následně budeme rozhodovat, jaký způsob bude
pro obec výhodnější. Zda tento projekt realizovat za pomoci dotace, nebo
svépomocí.
Dokončení územního plánu. Fotovoltaická elektrárna na budově č.p.204.
Plánované nákupy. Nová sekačka, star á dobř e sloužila 10 let, vybavení
zasedací místnosti, vybavení kulturního domu novými stoly a židlemi, na tento
projekt máme rovněž schválenou dotaci.
Za obec Leskovec nad Moravicí

Bedřich Buťák
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REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

V roce 2020 jsme dostali schválenou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Rekonstrukce
hasičské zbrojnice v celkové výši 950.000 Kč. Součástí projektu byla rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků a svodů, nová okna a dveře a to jak
venkovní, tak vnitřní, rekonstrukce a nátěr fasády, rekonstrukce elektrorozvodů a hromosvodu, podlahy,
zábradlí a výmalba interiéru. Výběrové řízení vyhrály Služby Leskovec nad Moravicí s.r.o.,
které ke konci roku projekt úspěšně dokončily.
Sbor Dobrovolných hasičů dále investoval do vybavení budovy pořízením kuchyňské linky
v hodnotě 10.500 Kč a policové sestavy v hodnotě 25.000 Kč, které realizovala fa MENDOS z Razové.
Podařilo se nám tak vyřešit nezbytné opravy na této obecní budově jako tekoucí střecha,
vadná okna apod. Krásná hasičská zbrojnice tak bude obci sloužit desítky dalších let.
Původní stav střechy
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