OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (září), ročník 2012
PRODEJ „STARÉ“ MULTIKÁRY
Oznámení o vyhlášení nabídky – prodej vozidla Multicar M25, r.v.1987, technický stav vozidla odpovídá stáří
a jeho využití – podrobnosti o stavu vozidla naleznete na webových stránkách obce. Prohlídka vozidla je možná
po předchozí domluvě s p. Danielem Sedláčkem. Minimální vyhlašovací cena je 20.000,- Kč (nejsme plátci
DPH). Termín podání nabídky označené: „Nabídka Multicar M2510 – Neotvírat“ je do 27.9.2012 – 10,00 hod.
ODPADY
Od října 2012 bude shromaždiště odpadu (areál u plechárny) otevřeno pro veřejnost každé úterý a
pátek od 8,00 hodin do 15,00 hodin. Mimo uvedené dny otevře areál na požádání p. Jan David,
Písařov č.p. 202. Po dohodě jsme schopni větší množství odpadu odvézt. Možnost ukládání
odpadu ve shromaždišti je určena občanům s trvalým pobytem v obci a majitelům nemovitostí na
katastru obce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo k uzavření areálu z důvodu zabezpečení majetku a
nekontrolovaného ukládání odpadu.
 Svoz nebezpečného odpadu proběhne v úterý 9.10.2012. Nebezpečný odpad (barvy, oleje, autobaterie,
zářivky, elektrospotřebiče, atd.) připravte na obvyklá místa do 7,30 hodin.
 Svozové dny: 9.10.2012, 23.10.2012, 6.11.2012, 20.11.2012, 4.12.2012, 18.12.2012, 2.1.2013 (náhrada
svozu za 1.1.2013). Svozovým dnem je vždy úterý.
 Poplatek za odpady – 2. splátka – občanům, kteří si rozdělili platbu za odpady na dvě splátky, připomínáme
termín splatnosti do 30.9.2012.
CO SE PODAŘILO A CO NÁS ČEKÁ…
 V letošním roce byla pro potřeby obce zakoupena nová multikára M26 Doka, r.v. 1999, 4x4, 5-ti místná.
S cílem zkvalitnění zimní údržby bude na multikáru zakoupena přetáčecí radlice šíře 170 cm pro využití na
úzkých komunikacích. Na multikáru bude také zakoupen sypač.
 V září letošního roku byla dokončena výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu s celkovým
rozpočtem 1.200.000,- Kč. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu
obnovy venkova ve výši 500.000,- Kč. V rámci opravy střechy byla provedena výměna starých krovů a
bednění, oprava komínů a hromosvodů. V roce 2013 proběhne zateplení budovy, v současné době je
přidělena dotace ve výši 1.500.000,- Kč z programu Státního fondu životního prostředí, celkový rozpočet
projektu je 2.300.000,- Kč. V letošním roce byl rovněž zpracován projekt na vytápění budovy čerpadly
vzduch – voda. Při vyhlášení vhodného dotačního titulu bude žádost podána. Všechny uvedené kroky
směřují ke snížení energetické náročnosti budovy a v neposlední řadě ke zlepšení vzhledu obce.
 V letních měsících byl zbudován kamerový systém v obci v celkovém nákladu 130.000,- Kč. Na katastru
obce je umístěno celkem 5 kamer. Kamery monitorují lokality, které byly v minulosti často terčem
vandalismu. Záznamy jsou ukládány na centrálním disku v kanceláři obecního úřadu a v případě zjištění
problému na daných lokalitách budou použity k vyhledání příčiny. Kamerový systém slouží pro potřeby
obce a ochranu majetku.
 V srpnu bylo zbudováno veřejné osvětlení v lokalitě pod paneláky s nákladem 230.000,- Kč. V říjnu
letošního roku proběhne výměna zbývajících světel veřejného osvětlení na úsporná svítidla 50W a oprava
nefunkčních světel. Tímto prosíme občany o nahlášení poruch.
 V říjnu 2012 proběhne oprava místní komunikace kolem paneláků. Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Strabag s rozpočtem 570.000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování projektu na zbudování víceúčelového sportoviště s dětským
hřištěm v lokalitě pod strání.
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O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A SENÁTU
PARLAMENTU ČR
Starosta obce Písařov podle § 27 zákona, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1.

Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 12. října 2012

od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
Písařov
je volební místnost
zasedací síň Obecního úřadu v Písařově čp. 80
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Písařově.
ve volebním okrsku č. 2
Bukovice
je volební místnost
stará škola – čp. 6
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bukovici.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
dne 19. října 2012

od 14,00 hodin

dne 20. října 2012

od

do

22,00 hodin

do

14,00 hodin.

a
8,00 hodin

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.
6.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnou
pokynů předsedy okrskové volební komise.

7.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

INZERCE
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět čištění komínů v Písařově. Dle Nařízení Vlády 91/2010Sb. se musí 1x za
rok provést čištění a kontrola komína. Cena jedné zprávy je 350Kč, s čištěním i bez čištění. V případě zájmu nahlaste
požadavek do 10.10.2012 v úřední dny na OÚ Písařov. Prohlídky komína budou probíhat 15.10.2012, popř. 17.10.2012.
Kadeřnice Markéta Macejáková Vám poskytne profesionální kadeřnické služby včetně poradenství v peči o vlasy.
Provádím tyto úkony: barvení vlasů, melírování, stříhání, společenské účesy, svatební účesy, extravagantní střihy
a mnoho dalšího dle Vašich představ.Tel. : 734 404 586, www.facebook.com/kadernice.marketamacejakova?ref=ts
Obecní úřad Písařov, tel: 583 440 072, fax: 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz , http://www.pisarov.cz
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