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OSKAVSKÝ

ZPRAVODAJ
čtvrtletník

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA

zdarma

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Usnesení z 16. zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2012
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
2. Dopis pro MF ČR je zkoncipován, zastupitelé jej před odesláním
obdrží e-mailem. Ostatní úkoly splněny.
3. Návrh Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod s ČOV Libina
s.r.o. s tím, že o něm rozhodne po konzultaci s právničkou.
4. Ohlášení občanského sdružení Gaudolino, Uničov o konání
letního dětského tábora v RS Krystal Oskava.
5. Nabídku fa. ELZACO spol. s.r.o. Šumperk na provedení a
dodávku elektroinstalace - Dávkování chloru pro vodovod.
(č.j.491/2012).
6. Realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu společností
GEOtest a.s. Brno , která se podílí na realizaci projektu
„Rebilance zásob podzemních vod ČR“ na území obce.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Kyselá Věra, Tokar Vladimír
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Smlouvu na opravu veřejného osvětlení v místních částech
Mostkov a Třemešek s fa. ALSICO s.r.o, Velký Újezd se změnou
čl. 5, odst. 1 (splatnost faktur z 30 na 60 dní).
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Nabídku fa. CHYPE na opravu střechy vodojemu u panelových
domů Oskava čp. 57 a 58.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6. Nákup záložního zdroje k serveru za 2.887,80 Kč včetně DPH
(FORTRON UPS FSP EP 1000) od fa. ASI s.r.o. Mohelnice.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
pro –

Adamec, Brada, Beránková, Charvát,
Martinková, Minařík, Pluskal,Tokar
zdržel se - Hýbner

Janků, Kyselá,

7. Poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Nemrlov ve
výši 5.000,- Kč z odměn p. Beránkové a Kyselé V., jichž se
vzdaly.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oskava za
rok 2011.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9. Schvaluje hospodaření Základní školy a mateřské školy Oskava,
příspěvkové organizace za rok 2011.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
pro – Adamec, Brada, Hýbner,
Martinková, Minařík, Pluskal, Tokar
zdržel se – Beránková

Charvát,

Janků,

Kyselá,

10. Závěrečný účet obce Oskava za rok 2011.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
11. Žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Krajským úřadem.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
12. Směrnice 6/2012 o čerpání sociálního fondu obce Oskava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13. Rozpočtovou změnu č. 1 – Dotace Olomouckého kraje pro
hasiče na odbornou přípravu ve výši 1.680,- Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
14. Prodej opotřebovaných knih z obecní knihovny za 5,- Kč za
kus. Výtěžek bude použit ve prospěch knihovny.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
15. Účast zastupitelů na vzdělávání zastupitelů.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
16. Rozhodnutí finančního výboru obce odložit splátky penále p.
Bártkovi, za pozdní úhradu faktur za veřejný rozhlas, do roku
2013
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
pro – Brada, Hýbner, Janků, Kyselá,
Pluskal, Tokar
zdržel se – Adamec, Beránková, Charvát

Martinková, Minařík,

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Návrh smlouvy ČEZ Energetické služby s.r.o. na provozování
veřejného osvětlení v místních částech Oskava-Nemrlov a
Bedřichov.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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2. Návrh smlouvy o prodeji domu Oskava č.p. 128 podle kupní
smlouvy.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Možnost zapojení se do značení kulturních a turistických cílů v
Olomouckém kraji - velké náklady (75 – 150 tis. Kč).
Hlasování: 0 pro, 8 proti, 3 se zdrželo
proti – A d a m e c , B e r á n k o v á , H ý b n e r,
Minařík, Pluskal, Tokar
zdržel se – Brada, Martinková, Charvát

Janků,

Ky s e l á ,

4. Finanční příspěvek Mikroregionu Uničovsko na podporu
kulturních a volnočasových projektů a na nákup mechanizace
potřebné k zapůjčení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 se zdrželo
pro – A d a m e c , B r a d a , B e r á n k o v á ,
Martinková, Minařík
zdržel se – Hýbner, Janků, Pluskal, Tokar

Charvát,

Ky s e l á ,

4. Pana starostu a p. Pluskala k jednání o změnách podmínek kupní
smlouvy o prodeji domu Oskava č.p. 128.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Pana starostu k podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v
domě Oskava č.p. 128.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6. Pana starostu k zahájení jednání ve věci žádosti o změnu
územního plánu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo (při hlasování nebyl
přítomen p. Pluskal)
pro –

Starosta:
Radomil Brada
Člen rady obce: Jaroslav Minařík
Ověřovatel:
Mgr. Kyselá Věra
Ověřovatel:
Tokar Vladimír

Janků,

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana Charváta a p. starostu přípravou výběrového řízení na
provozovatele veřejného osvětlení v katastru obce Oskava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Pana Charváta a p. starostu zapsat k 30.6. stav elektroměrů v
katastrech Bedřichov a Nemrlov.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Výběrem provozovatele veřejného osvětlení komisi ve složení:
Charvát, Brada, Hýbner, Minařík a Adamec.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Janků,

7. Mgr. Martinkovou k připravení zřizovací listiny Základní škola a
mateřské školy, příspěvkové organizace Oskava.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

5. Nabídku fa. NOVERLAG DASHÖFER na zakoupení Tabletu s WiFi
připojením.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 0 se zdrželi
proti – Adamec, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát,
Kyselá, Martinková, Minařík, Pluskal, Tokar

Adamec, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát,
Kyselá, Martinková, Minařík, Tokar

Zapsala Ing. Anna Beránková
Schůze ukončena ve 23.00 hodin.

Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů:
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Brada, Beránková, Hýbner, Charvát, Janků, Kyselá,
Martinková, Minařík, Pluskal,Tokar (v zápise již jména nejsou
uvedena)
Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno
hlasování jmenovitě.

Usnesení ze 17. zastupitelstva obce konaného dne 23.8.2012
v 16,30 hodin OÚ Oskava
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání
2. Informace Ing. L. Floriánové, KB Šumperk ohledně dluhu vůči
ŠPVS.
3. Informace (e-mail) Ing. Tomáše Rýce o výsledku veřejné
soutěže na dodavatele zemního plynu pro obce Oskava.
4. Žádost o spolupráci při odstranění zápisu duplicitního vlastnictví
k pozemku p.č. 638 ZE-GP v k.ú. Mostkov žadatelů A. Sehnalík,
M.Horká, Z. Bidovská a M. Pelikánová.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Připravený program v plném znění.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková,
H ý b n e r, K y s e l á , M a r t i n k o v á , N a v r á t i l o v á , M i n a ř í k ,
Valouch

2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Kyselá Věra, Mgr. Martiková Dana
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková,
H ý b n e r, K y s e l á , M a r t i n k o v á , N a v r á t i l o v á , M i n a ř í k ,
Valouch

3. Způsob hlasování: veřejné, o každém bodu samostatně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková,
H ý b n e r, K y s e l á , M a r t i n k o v á , N a v r á t i l o v á , M i n a ř í k ,
Valouch

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10076474 o poskytování podpory ze
SFŽP a dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.
10076474.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Smlouvu o odvádění odpadních vod číslo 1/2012
s ČOV Libina s.r.o.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6. Kupní smlouvu na odprodej nemovitosti domu Oskava čp. 128,
včetně pozemků p.č. 53/2 st. zastavěná plocha a nádvoří a p.č.
376/2 zahrada všechny k.ú. Oskava, kupující p. Nguyên Thi
Thùy, kupní cena 1.450.000,- Kč z toho 350.000,- Kč na
bytové hospodářství (z kterého bude hrazena oprava bytu v
domě Oskava čp. 131 max. do výše 140.000,- Kč).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 120607 na opravu veřejného
osvětlení s fa. ALSICO s.r.o, Velký Újezd (změna termínu
zahájení 15.7. 2012, termín dokončení 31.10.2012 a místa
plnění).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8. Darovací smlouva mezi CNM textil a.s., se sídlem Baška a obcí
Oskava(č.j. 695/2012) na částku 92.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9. Schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč od
Krajského úřadu Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého
kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2012 – 2. kolo.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10. Schvaluje spolufinancování finančního příspěvku od Krajského
úřadu Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 –
2. kolo ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Ol.
Kraje.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
11. Schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč
uzavřenou dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, v platném znění od Olomouckého
kraje neinvestiční příspěvek
na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
12. Ukončení smluvního vztahu s fa. EDUKA CONSULT s.r.o., v
zastoupení Ing. Věry Poštulkové, Brníčko 1050 ke dni 31.8.
2012 a zároveň zrušení generální plné moci pro Ing. Věru
Poštulkovou ve věci zastupování obce Oskava v plném rozsahu
bez jakéhokoliv omezení před každým správcem daně
(uzavřená dne 18.1. 2012).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13. Mandátní smlouvu s fa. Daňové poradenství Tomáš Paclík a.s.,
Zábřeh, zastoupenou Ing. Lydii Musilovou na poskytování
daňového poradenství.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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14. Dodatek ke smlouvám o svozu odpadu pro podnikatele v tomto
znění: odst. II, bod. 4 se doplňuje následovně:
- K celkové ceně za poskytování služeb bude připočtena daň z
přidané hodnoty v platné sazbě ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. čl. III. Smlouvy
- Platební podmínky se ruší a nahrazuje čl. III. Fakturační
podmínky:Dohodnutou cenu je objednatel povinen hradit
dodavateli na základě vystaveného daňového dokladu. Za
datum uskutečnění plnění se podle §21 odst. 9 zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění se
považuje patnáctý den druhého měsíce kalendářního pololetí
daného roku, tj. 15. únor a 15. srpen k.r. Splatnost je
sjednána 15 dnů od data vystavení daňového dokladu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková,
Hýbner,Kyselá, Martinková, Navrátilová,Minařík, Tokar,
Valouch nebyl v době hlasování přítomen

15. Rozpočtové opatření č. 4 – neinvestiční dotace pro hasiče na
pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH ve výši 19.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
16. Rozpočtové opatření č. 5 účelová dotace na realizaci
projektu „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci
Oskava“ ve výši 500.000,- Kč.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
17. Rozpočtové opatření č. 6 – prodej domu Oskava čp. 128,
včetně pozemků ve výši 1.450.000,- Kč, z toho 350.000,- Kč
na bytové hospodářství (z kterého bude hrazena
oprava bytu v domě Oskava čp. 131 max. do výše
140.000,- Kč).
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
18. Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 obce Oskava o regulaci
hlučných činností.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
19. Žádost fa. SNAEFELL o.s., Nový Malín (č.j. 581/2012) na
pronájem KD Oskava dne 12. října 2012 na konání 4. ročníku
hudebního festivalu Metalová smršť.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
20. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč SDH
Nemrlov.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
21. Cenovou nabídku na technický dozor na akci „Rekonstrukce
veřejného osvětlení“ od Ing. Svobody.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Zastupitelstvo pověřuje:
1. Starostu p. Bradu a Ing. Hýbnera k dohodnutí konkrétního
termínu zahájení prací na rekonstrukci veřejného osvětlení na
jednání dne 24.8. 2012. Termín zahájení prací je
požadován od 27.8.2012.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
2. Ing. Adamce k jednání s představiteli Úsovsko a.s. ve věci
žádosti o spolupráci při odstranění zápisu duplicitního vlastnictví
k pozemku p.č. 638 ZE-GP v k.ú. Mostkov žadatelé A. Sehnalík,
M.Horká, Z. Bidovská a M. Pelikánová.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3. Starostu p. Bradu k vyzvání Aloise Vrby k odstranění černé
skládky u hasičské zbrojnice v Nemrlově.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
4. Starostu p. Bradu k vyzvání Ing. Cekrta k zajištění projektu a
povolení na instalaci dopravních zrcadel.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
5. Pověřuje starostu p. Bradu k vystavení objednávky na technický
dozor na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ pro Ing.
Svobodu s uvedením jeho povinností.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Starosta:
Radomil Brada
Místostarosta: Ing. Miroslav Bartoň
Ověřovatel:
Mgr. Kyselá Věra
Ověřovatel:
Mgr. Martinková Dana
Zapsal Ing. Miroslav Bartoň
Schůze ukončena ve 21.55 hodin.

Způsob hlasovánín u jednotlivých bodů:
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
pro – Adamec, Barbořáková, Bartoň, Brada, Beránková, Hýbner,
Kyselá, Martinková, Navrátilová,
Minařík, Valouch, Tokar
(v zápise již jména nejsou uvedena)
Pouze pokud se při hlasování zdržel, nebo byl proti je uvedeno
hlasování jmenovitě..

OÚ INFORMUJE
Oznámení pro občany se zdravotním postižením
Městský úřad Šumperk upozorňuje občany, kteří jsou držiteli
průkazu ZTP a ZTP/P na povinnost výměny označení vozidel
přepravující osobu se zdravotním postižením (parkovací
průkaz).
Původní zvláštní označení vozidel, označující osobu zdravotně
postiženou (parkovací průkaz), mohou osoby, které je obdržely,
využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti,
nejpozději však do 31. 12. 2012. Z tohoto důvodu je nutné, aby
všechny osoby, které vlastní toto zvláštní označení vozidla,
(parkovací průkaz), provedly jeho výměnu za nový typ tohoto
označení evropského typu.
Výměnu dosavadního označení O1 za nový parkovací průkaz č.
O 7 (netýká se osob se sluchovým postižením) provádí v úřední
hodiny bezplatně odbor sociálních věcí Městského úřadu v
Šumperku, ul. Lautnerova 1:
PO a ST
08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
ÚT a ČT
08:00 - 12:00
PÁ
dle dohody.
K výměně je třeba se dostavit osobně a doložit:
- občanský průkaz
- průkaz držitele mimořádných výhod
- fotografii o rozměru 35x45 mm
- stávající označení 01
U osob, které byly omezeny nebo zbaveny způsobilosti k
právním úkonům, předkládá opatrovník listinu o ustanovení
opatrovníka.
Nabádáme a prosíme všechny občany, kterých se výměna týká,
aby ji nenechávali ke konci roku 2012 a výměnu si vyřídili co
nejdříve.

Regulace hlučných činností
Upozorňujeme na platnost „Obecně závazné vyhlášky obce Oskava
č. 9/2012“ o regulaci hlučných činností (nové znění), celé znění
vyhlášky na www.ou-oskava.cz,
- Obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Tato vyhláška omezuje používání hlučných strojů a zařízení v
nevhodnou dobu.
Čl. 3 této vyhlášky:
Omezení činností:
1.Noční klid je dobou od 22:00 do 6:00 hodin následujícího
dne. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy, např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původem jsou
stroje a obdobná zařízení, hluku z hudebních produkcí a hlasových
projevů lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby.
2.Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a
ostatních svátcích tj. od 00:00 do 24:00 hodin. veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle
platných právních předpisů (zákon
č. 200/1990 Sb., zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).

Bližší informace: Vojtěška Chmelařová, tel: 583 388 802,
email:vojteska.chmelarova@sumperk.cz.
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Komunální odpad
Informace Komunální odpady:
Celé znění OZV č. 7/2012 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů … na stránách obce: www.ou-oskava.cz (obecní úřad,
obecně závazné vyhlášky a nařízení). Na základě častých dotazů v
poslední době vybíráme některé podstatné věci z této vyhlášky:

− naplňovat sběrné nádoby, tak aby je bylo možno řádně uzavřít a
při manipulaci s nimi odpad nevypadával
− nepřeplňovat sběrné nádoby a neodkládat odpad mimo
sběrné nádoby
− udržovat čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob a v jeho
okolí

Komunální odpad se na území obce třídí na tyto složky:
− papír a lepenka
− plasty (do plastových pytlů, které je možné vyzvednout na OÚ),
svoz každé první úterý v měsíci
− sklo, kovy (pro uložení slouží velkoobjemové kontejnery
umístěné v každé obci)
− objemný odpad (k likvidaci slouží velkoobjemové kontejnery,
svoz probíhá každý rok na jaře)
− nebezpečný odpad (např. obaly od barev, rozpouštědel,
pesticidů, ledničky, mrazící zařížení apod. - tyto se shromažďují
před garáží na sídlišti u panelového domu Oskava 57,58)
− vytříděním odpadů pak zůstává směsný odpad (k jeho likvidaci
slouží popelnice), svoz probíhá v zimním období každý čtvrtek a
pátek (Mostkov, Václavov), v letní období jednou za 14 dní
Stanoviště sběrných nádob:
− sběrné nádoby se umísťují na stanoviště pro ně vyhrazených tak,
aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady a nepřekážely
vozidlům, ani chodcům (svozová místa jsou vypsána ve vyhlášce)

Jestliže z vážných důvodů nemůže být dodržen stanovený termín
odvozu odpadu a došlo k jeho nahromadění, musí občané ukládat
komunální odpad do jiných vhodných obalů (např. igelitových
pytlů), tak aby odpad mohl být snadno odvezen, případně
přemístěn do sběrných nádob.

Povinnosti fyzických osob:
− třídit a ukládat jednotlivé složky komunálního odpadu na místech
k tomu určených
− směsný odpad – odkládat do určených sběrných nádob (jedná se
o typizivanou nádobu
– popelnici, která splňuje technické parametry)
− mít dostatečný počet sběrných nádob pro zhromažďování
směsného odpadu.
Dostatečný objem sběrné nádoby je 27,5 litru na osobu a týden.

Obecně se zakazuje:
− odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů
(vytvářet nepovolené skládky odpadu)
− ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté,
stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně, žhavý popel, uhynulá
zvířata, nebezpečné složky odpadu apod.
− zapalovat odpad ve sběrných nádobách
− zhutňotat odpad ve sběrných nádobách
− pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích (plasty atd.)
Poplatek za komunální odpad:
- trvale bydlící osoby (přihlášeni k trvalému pobytu)
350,- Kč za osobu a rok
200,- Kč za osobu a rok (týká se pouze osob, kde je uznaná sleva
viz. vyhláška)
- za nemovitost (chaty, chalupy, kde není přihlášena žádná osoba k
trvalému pobytu:
350,- Kč za nemovitost
200,- Kč za nemovitost (týká se pouze nemovitostí, kde je uznaná
sleva viz. vyhláška)
Splatnost poplatku:
Poplatek je možno zaplatit za celý rok, nebo ve dvou pololetních
splátkách.
Splatnost poplatku 15. února (1 polovina) a 30. června (2 polovina).

Civilní ochrana Šumperk
HOUKÁNÍ SIRÉN
ZKOUŠKA SIRÉN
První středa v měsíci, ve 12.10 hod,
houkání po dobu 140 sec, táhlým
nepřerušovaným tónem.

Informace pro občany
V návaznosti na „mimořádné opatření“ z pátku 14.9.2012,
vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR, se provozovatelům
potravinářských podniků, včetně osob provozujících stravovací
služby zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke
spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně
tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání mimořádného
opatření.
Tímto žádáme občany, aby se vyvarovaly konzumace alkoholu
zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení, a to až do
odvolání.
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Zkouška pro případ vyhlášení
varovného signálu
„Všeobecná výstraha“
Občané a subjekty (organizace)
Jak slyšíte sirény ?
Uvědomte si význam sirén a stav
připravenosti na situaci civilní ochrany
(povodeň, havárie nebo jiná mimořádná
událost).

OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ číslo 3/2012

Z KNIHOVNY

Z NAŠICH ŠKOL
Září ve školce ...
Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli v mateřské škole.
Mnohé děti se vrátily do již známého prostředí, ale deset dětí začalo
navštěvovat mateřskou školu poprvé.
Na zahájení školního roku si paní učitelky pro děti připravily
veselou maňáskovou pohádku. Věříme, že stejně jako pohádka, se
dětem budou líbit i ostatní činnosti v mateřské škole, že si zde
najdou nové kamarády a zažijí plno zábavy a radosti. Těšíme se
také na spolupráci s rodiči a doufáme, že se nám společně podaří
vytvořit pro děti podnětné prostředí pro získávání nových
dovedností, návyků a různorodých zážitků.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Oskava
Lenka Punčochářová
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Hurá škola!?
V pondělí 3. září jsme přivítali v naší škole 20 nových prvňáčků –
14 chlapců a 6 děvčat. Někteří se do školy moc těšili, jiný
přicházeli s obavami, co je v nové etapě jejich života čeká. I když
mají za sebou teprve pár školních dnů, stihli už poznat spoustu
nových kamarádů, naučit se nové písničky, první písmenka, ale
také třeba zahrát si pohádku „O veliké řepě“. Proto jim popřejme
na jejich dlouhé cestě za vzděláním mnoho úspěchů a krásných
zážitků.
Mgr. Z.Doubravová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významných výročí se v měsíci srpnu až
říjnu dožívají tito naši občané, kterým
touto cestou blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví
84 let:

Narození:

70 let:

Pražák Oldřich

Býmová Lada

Navrátilová Anna

Kantorová Marie

75 let:

85 let:

Hodula Josef

Holomková Bohumila

Úmrtí:
Poštulka Josef
Prosecký Vladimír
Tyemnyáková Kateřina
80 let:

87 let:

Miho Michal

Šenková Marie
Niščáková Magdalena

81 let:

Uzavřená manželství na OÚ v Oskavě:
Tatoušek Jaroslav a Blanka Zatloukalová

Crhonková Marianna

88 let:

Kaštyl Jan

Kyselová Alžběta
Bukovinská Katarína

82 let:
Straková Anděla

92 let:
Demčáková Helena

83 let:
Straková Maria

93 let:

Opluštilová Marie

Frank Bedřich

Oznámení pro občany o
možnosti vyvěšení parte:
U obecní úřadu byla vybudována
nástěnka - vitrýna, která bude sloužit k
vyvěšení oznámení(parte) o úmrtí
občanů.

Ptáčková Anežka
Novosadová Františka

97 let:

Slováková Sidonie

Pišťák Zbyněk
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INZERCE

SALÓN KRÁSY

Prodám rozkládací rohovou sedací soupravu s jedním
křeslem a taburetem. Její stáří je šest let, je velmi
zachovalá, pořizovací cena 25.000,-Kč,
prodejní 6.000,-Kč.

Oskava č. 14 vedle prodejny COOP

Kadeřnictví

Kontakt: 603528835

KONTAKT: Veronika Veselá 775340693

Kosmetika
KONTAKT: Helena Veselá 777622885

Manikúra – Modeláž nehtů
KONTAKT: Veronika Veselá 775340693

ELEKTROPRÁCE
Provádím montáž a opravy elektroinstalace,

NA VŠECHNY SLUŽBY LZE
ZAKOUPIT DÁRKOVÉ POUKAZY !!!

připojení spotřebičů
JAN VAJDA Oskava 5

Provozní doba:PO – PÁ 9-16
(lze objednat i mimo provozní dobu)
DĚTSKÝ KOUTEK ZAJIŠTĚN !!!

e-mail: hanes.vajda@seznam.cz
Tel. 732287049

Libina, Náměstí 443
www.kosmetikalibina.webnode.cz

1

Ceny a podmínky za inzerci ve zpravodaji od
1.1.2011:
STAŘÍ LIDÉ V OSKAVĚ HLEDAJÍ POMOCNÍKA
na drobné práce kolem domku. Posekat sekečkou
trávník kolem stavení, případně trávu na části
zahrady, nákup potravin (někdy) a podobně.
Telefon, mobil celý den
739 095 677 a 722 443 613.

- na 1 straně A4 bude zveřejněno maximálně 10 inzerátů stejné
velikosti poplatek 50,-- Kč za 1 díl (velikost vizitky) - pro občany
obce Oskava, firmy a podnikatele s registrací v obci Oskava (v
případě zveřejnění inzerátu na větší plochu se bude cena násobit
počtem zabraných inzertních míst) poplatek 500,-- Kč za 1 díl
(velikost vizitky) pro ostatní podnikatelské subjekty a občany bez
trvalého pobytu v obci Oskava (v případě zveřejnění inzerátu na
větší plochu se bude cena násobit počtem zabraných inzertních
míst)

VYDÁVÁ OBEC OSKAVA
www.ou-oskava.cz
OÚpodatelna - tel.: 583 233 554, e-mail: podatelna@ou-oskava.cz
Radomil Brada, starosta obce - tel.a fax: 583 233 556
Lenka Janků - tel.: 604998647, e-mail: lenkajanku1@seznam.cz
Ročník: 13, číslo: 3, vydáno v Oskavě dne 30.9.2012, evidenční. č. MK ČRE10438,
IČO: 00303101

tisk: TRIFOXs.r.o., Třebízského 1514/12, Šumperk
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