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OBECNÍ SAMOSPRÁVA
USNESENÍ
ZE 13. SCH ZE ZASTUPITELSTVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 6. 9. 2017 OD 16:00 HOD.
schvaluje doplnění programu 13. schůze ZO o bod 10.5. Závěrečný účet Regionu Poodří
za rok 2016
schvaluje doplněný program 13. schůze zastupitelstva obce
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze pana Josefa Štece
určuje ověřovatelem zápisu z dnešní schůze pana Daniela Glogara
schvaluje zápis z 12. schůze zastupitelstva obce
schvaluje odkoupení id. 1/2 pozemku parc. č. 985/2 v k. ú. Jeseník nad Odrou
bere na vědomí činnost rady obce za předchozí období (usnesení č. 43, 44, 45 a 46)
bere na vědomí zápis z 15. schůze inančního výboru
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017
schvaluje prodej pozemku parc. č. 676/1 (dle GP parc. č. 676/5 o výměře 134 m2) v k. ú.
Jeseník nad Odrou
schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1075/5 (dle GP parc. č. 1075/62 o výměře
254 m2) v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje prodej pozemků parc. č. 33 a 36/4 v k. ú. Blahutovice
schvaluje prodej pozemku parc. č. 284/6 v k. ú. Blahutovice
schvaluje odkoupení části pozemků parc. č. 1075/5 (dle GP parc. č. 1075/62 o výměře
254 m2) ve výši podílu 1/4, parc. č. 989/69 (dle GP parc. č. 989/200 o výměře 266 m2),
parc. č. 989/71 (dle GP parc. č. 989/202 o výměře 1609 m2) v k. ú. Jeseník nad Odrou
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 388/3 v k. ú. Blahutovice
volí přísedícího Okresního soudu Nový Jičín p. Františka Veličku
schvaluje své členství v Euroregionu Silesia CZ, IČ: 68941773, s účinností od 1. 10. 2017
bere na vědomí výši členského příspěvku 2 Kč/obyvatel/rok, a pověřuje starostu obce
k dalšímu jednání v procesu vstupu řádného člena do Euroregionu Silesia CZ
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2016
bere na vědomí Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 15. 6. 2017
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bere na vědomí Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2016
neschvaluje vydání vyhlášky o rušení nedělního klidu (sekačky, křovinořezy, motorové
pily) a ukládá vedení obce připravit článek do obecního zpravodaje o rušení nedělního klidu
bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2016
ukládá radě obce jednat s firmou LXM Group a. s., Malostranská 579, 742 42 Šenov
u Nového Jičína o podmínkách odkoupení restaurace v Jeseníku nad Odrou č. p. 13
ukládá místostarostovi podat zprávu na příští schůzi ZO, jak bude nakládáno s odpadem na separačním dvoře (dřevo, které obsahuje lamino apod.)
schvaluje doplnění programu 13. schůze ZO o revokaci usnesení z 12. schůze schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v obci Jeseník
nad Odrou a nového uspořádání obecních pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav

USNESENÍ
ZE 47. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 7. 9. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje program 47. schůze RO
schvaluje výjimku z počtu žáků podle Zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon

USNESENÍ
ZE 48. SCH ZE RADY OBCE JESENÍK NAD ODROU
KONANÉ DNE 19. 9. 2017 OD 16.00 HOD.
schvaluje program 48. schůze
schvaluje Smlouvu o dílo č. 200 797 Oprava komunikací v Mikroregionu Odersko
s ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru v rámci projektu Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou dle přílohy
ukládá starostovi projednat s *** a Povodím Odry, s.p., Varenská 49, 701 29 Ostrava
možnost umístění zemních kolektorů na pozemku p.č. 4 v k.ú. Jeseník nad Odrou
bere na vědomí informaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Trocnovská 2, 702 00
Ostrava-Přívoz o uspořádání mushingových závodů ve dnech od 10. 11. 2017 do 12. 11.
2017 v k.ú. Jeseník nad Odrou, Mankovice, Bernartice nad Odrou a Suchdol nad Odrou
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu *** na vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 93 v Polouvsí
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schvaluje dar ve výši 10 000, Kč Mobilnímu hospici Strom života, Andělé stromu života
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
schvaluje dar ve výši 5 831, Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek, Oblastní pobočka, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín
ukládá starostovi předat k projednání inančnímu výboru nabídku irmy REALKA-Rubíček
s.r.o., Masarykovo nám. 9, 767 01 Kroměříž na zpracování projektových a inženýrských
prací pro stavbu Jeseník nad Odrou protipovodňová opatření .
schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu *** na výstavbu rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí

VOLBY DO POSLANECKÉ SN mOVNY PARLAmENTU
ESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 20.10. – 21.10.2017
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SB R NEBEZPE NÉHO A KUSOVÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneu. os. automobilu, akumulátory atd.),
se uskuteční v sobotu 4. 11. 2017. Kontejnery budou připraveny na obvyklých místech, kam mohou občané uvedený odpad uložit.
V Jeseníku nad Odrou bude sběr probíhat na separačním dvoře.
Přistavené kontejnery:
Jeseník nad Odrou

08:00

08:30

Blahutovice

10:00

10:30

Hůrka

08:40

09:10

Hrabětice

08:00

08:20

Polouvsí

09:20

09:50

Dolní Mlýn

08:00

08:20

SVOZY BIO ODPADU
Poslední svozy BRO proběhnou v týdnu od 27.11.

29. 11. 2017.
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PROSBA – DODRŽOVÁNÍ NED LNÍHO KLIDU
Stále častěji se na nás obracejí občané, kterým vadí hluk ze sekaček, motorových pil
a jiných hlučných strojů a zařízení používaných v neděli a ve svátcích.
I když si plně uvědomujeme Vaše pracovní a časové vytížení, kdy jediným dnem na
práci kolem domu je právě neděle, přesto bychom Vás chtěli požádat o toleranci
a respektování vzájemných sousedských vztahů.
OÚ Jeseník nad Odrou

VÍTÁNÍ OB ÁNK
Slavnostní vítání nových občánků se uskuteční 11. listopadu 2017 ve 14.00 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou. Rodiče obdrží i osobní
pozvánku k vítání.

Za KPOZ Jeseník nad Odrou Petr Šnajdárek

INFORmACE
UZAV ENÍ OBECNÍHO Ú ADU KONCEm ROKU 2017
Obecní úřad bude koncem roku 2017 od 21. 12. 2017 do 1. 1. 2018 z důvodu
čerpání řádných dovolených uzavřen.
Poslední úřední den a pokladní hodiny budou ve středu 20. 12. 2017 od 8.00 h do
17.00 h.
První úřední den v roce 2018 bude úterý 2. 1. 2018.

MŠ
mŠ JESENÍK NAD ODROU
PODZIM UŽ JE, DĚTI, TADY
Jak už to v naší mateřské škole bývá zvykem, tak ke správnému podzimu nepochybně patří
pouštění draka, sbírání přírodnin, vycházka do lesa, návštěva místních zahrádkářů a procházka k rybníku. Ani letos jsme nezaháleli. Všemi těmito aktivitami se snažíme, aby i čas strávený
venku byl pro děti zajímavý, naučný a zároveň tím děláme i něco pro jejich zdraví při pobytu
na čerstvém vzduchu.
V prvním říjnovém týdnu jsme se s dětmi ze třídy Berušek vypravili na návštěvu
k paní Křenovské, která je členkou místního zahradnického spolku. Přivítala nás oblečená jako opravdová zahradnice. Dětem se moc líbil její klobouk. Paní Křenovská nás
ochotně provedla svou zahradou. Děti pojmenovávaly, poznávaly i ochutnávaly různé
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druhy ovoce a zeleniny, mohly si také vyzkoušet práci se zahradnickým nářadím. Našim
poděkováním byla písnička Šel zahradník do zahrady , kterou děti paní Křenovské
společně zazpívaly. Dětem se setkání moc líbilo a už teď se můžou těšit na jarní návštěvu u včelaře, kterým není nikdo jiný než pan Křenovský. Rád dětem naučné setkání
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přislíbil, protože nešlo přehlédnout, jak zvědavě pokukují po včelíně, který je dominantou jejich kouzelné zahrady. Setkání dětí se seniory je vždy oboustranně přínosné.
Navíc děti jsou přirozeně vedeny k úctě ke starším lidem, citlivě vnímají jejich moudrost
a laskavost.
Ve čtvrtek 5. října jsme se sešli s rodiči v naší MŠ, kde společně se svými dětmi vytvářeli výrobky z různých druhů ovoce, zeleniny a z jiných podzimních plodů a přírodnin. Od začátku
týdne jsme při procházkách s dětmi sbírali suroviny co nám podzimní příroda nabízí. Děti
sbírání listí, šišek, kaštanů a jiných pokladů z přírody moc bavilo. Rodiče dětí ale také nelenili
a přinesli si na výrobu spoustu materiálu a někteří dokonce i výpěstky ze svých zahrádek.
Rodiče i děti zapojily svou fantazii a představivost a výsledkem byly krásné výtvory, které
putovaly na výstavu ovoce a zeleniny, která každoročně probíhá v naší obci při podzimním
jarmarku. Mezi výtvory se objevily i originální nápady. Nejzajímavější byl zřejmě dýňový závodní automobil, který jste mohli na výstavě rovněž obdivovat. Svou účastí nás na tvoření
tentokrát potěšili i někteří tatínci. Všem rodičům děkujeme za vstřícnost při uskutečnění této
akce a za příjemnou atmosféru. Podzimníčci , kteří vzešli z našeho tvoření, nám budou po
výstavě zkrášlovat prostory školky.

Protože se blíží tradiční výlov rybníka připravily jsme si pro děti v dalším týdnu téma o rybách,
rybníku a rybářích. V průběhu týdne nás navštíví ochotný rybář p. Býček, který se nám přijde
pochlubit svou rybářskou výbavou a povypráví nám zajímavosti o rybaření. Závěrem týdne se
vydáme za rybáři k rybníku.
Při dobrých povětrnostních podmínkách chodíme na kopec před mateřskou školu, kde pouštíme draka. Dětem se všechny tyto aktivity moc líbí a doufáme, že nás ještě krásné podzimní
počasí nadobro neopustí a dopřeje nám ještě trochu toho sluníčka.
p. uč. Kristýna a Petra
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mŠ POLOUVSÍ
ZPRÁVIČKY Z POLOUVESKÉ ŠKOLKY
Prázdniny rychle utekly a školku opět naplnily dětské hlásky. Naši polouveskou školku
navštěvuje v tomto školním roce 25 dětí od
dvou do šesti let. Hned po prázdninách jsme
s dětmi zavzpomínali na Šípkovou Růženku,
se kterou jsme se rozloučili v červnu. Připomněly nám ji uzrálé plody šípku na vycházkách vesnicí, i prohlížení fotograií z pohádkového loučení s loňským školním rokem,
kdy jsme rodičům předvedli tanec princů
a princezen. Děti se společně s rodiči naučili
tanec mazurku, a také proběhl rytířský turnaj jízda na koni a souboj s meči. Samozřejmě nechyběla ani velká hostina, za kterou patří poděkování hlavně maminkám.

V měsíci září jsme si ve školce utvářeli pravidla. Pusinkové, ouškové, ručičkové, nožičkové a srdíčkové, kterými se řídíme, a ve školce je nám dobře. Také nás navštívilo loutkové divadélko
s krásnou pohádkou O ševci Matějovi .
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V měsíci říjnu jsme se společně s drakem Papírákem podívali, jak to vypadá v naší
vesnici. Na vycházkách jsme sledovali práce v zahradách, byli jsme se podívat v obchodě, na vlaky u železniční trati, na autobus na zastávce a na traktory na poli. S rodiči
jsme byli pouštět draky na kopci za školkou, odkud je na naši ves také pěkný pohled.
Na zahradě si děti užily spoustu veselí při pouštění sáčkových draků . Také se učíme
nové básničky a písničky, se kterými vystoupíme na Polouveském jarmarku. Tedy třeba
i tam na shledanou.
paní učitelky Tereza Valošková a Anička Trnčáková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
JESENÍK NAD ODROU
TRADIČNÍ PODZIMNÍ JARMARK
V sobotu 7. října se konal Podzimní jarmark s výstavou ovoce a zeleniny.
Návštěvníci jarmarku si jako každý rok mohli zakoupit různé výrobky a dobroty.
Na jarmarku i letos proběhla soutěž Jesenická bábovka , kterou připravila Základní
škola ve spolupráci s žáčky a jejich rodiči. Výtěžek z ochutnávky bábovek, byl věnován
dětem na školní pomůcky a školní aktivity.
Krásné slunečné dopoledne doprovodila svým vystoupením cimbálová muzika Jánoš
z Rožnova.
Na jevišti kulturního domu zahrálo pro děti divadélko LEONKA pohádku U modré tůňky .
V klubovně byla pro návštěvníky připravena tradiční výstava ovoce, zeleniny (ČZS) a podzimní tvorby dětí z Mateřské a Základní školy v Jeseníku nad Odrou.
Děkujeme všem jarmarečníkům, pomocníkům a návštěvníkům, kteří podpořili tuto akci.
Martina Šlosarová
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ÍmSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK NAD ODROU
BOHOSLUŽBY V KOSTELE V JESENÍKU N. O.
4.11.2017

9.30 hod.

Hubertská mše svatá

11.11.2017

kaple v Polouvsí ve 14.00 hod. mše svatá

3.12.2017

1. neděle adventní v 7.30 hod. mše svatá

24.12.2017

půlnoční ve 22.00 hod.

25.12.2017

Slavnost Narození Páně v 9.30 hod.

26.12.2017

Svátek sv. Štěpána v 7.30 hod.

31.12.2017

Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa v 7.30 hod.
16.00 hod. adorace na poděkování za uplynulý rok

1. 1.2018

Slavnost Matky Boží Panny Marie v 7.30 hod.

6. 1.2018

Zjevení Páně (Tří králové) v 7.30 hod.

7. 1.2018

Křest Páně v 7.30 hod.
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H RKA
53. VÝROČÍ UCTĚNÍ PAMÁTKY LETECKÉHO NEŠTĚSTÍ V HŮRCE
V sobotu 19. srpna od 14.00 hodin jsme si u památníku připomněli tragickou leteckou událost, která se stala před 53. léty v Hůrce a při které zahynulo 10 mužů.
Přítomní uctili památku letců položením kytic a věnců. Pietního aktu se zúčastnili
členové svazu letců a členové osadního výboru.

HORECKÁ TRAKTORIÁDA + HORECKÝ TUPLÁK
V sobotu 9. září 2017 proběhl sedmý ročník Horecké traktoriády v areálu koupaliště a druhý ročník soutěže vypití tupláku piva
na čas. Opět se jela spanilá jízda obcí Hůrkou v počtu 9 strojů domácích i ze Starojické Lhoty. První disciplína ověřila schopnosti řidiče manévrovat v úzkém prostoru, také jeho rychlost a balanc běhu
po kladině a také jak rychle
dokáže vypít půllitr nealko
piva. Druhý úkol spočíval
v zapřihnutí klády za traktor a průjezd dráhy mezi
stromy vedle hřiště. Úkol
úspěšně dokončili všichni.
Třetí úkol byl projet klikatou dráhou v lese, přejet
bažinu u potoka, dotknout
se kolíku na druhé straně
a vrátit se opět přes bažinu
ven z lesa. Zde všechny stroje zapadly. Až na jednoho
se stroje z bahna nedostaly
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bez přistaveného traktoru,
který jej vytáhl. Mezi discpiplínami se děti projely
na strojích, diváci si stroje
mohli prohlédnout. Po vyhlášení výsledků se ihned
odehrála soutěž v pití
tupláků na čas pořádaná
Osadním výborem Hůrka.
Zájem o soutěž Horeckého tupláku byl značný.
Nejlepší čas byl opět kolem 10 vteřin. Počasí vyšlo
přímo skvěle. Na čepu byl
Velkopopovický Kozel 11 .
Hasiči a Osadní výbor z Hůrky děkují jezdcům, divákům a soutěžícím za účast
a Obci Jeseník nad Odrou za poskytnutí příspěvku na věcné ceny.
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SVATOVÁCLAVSKÉ BROKOVÉ STŘELBY
V sobotu 23. září se uskutečnila na střelnici za Hureckým kopcem
soutěž v brokové střelbě na asfaltové terče. Střílelo se na 2 položky
po 10 terčích a zúčastnilo se 28 střelců. Vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu bažantnice. Vítězem letošního rok se stal Petr Urban. Na
druhém místě se umístil Karel Pantůček a třetí místo získal Skařupa
Antonín. Po oficiálním ukončení soutěže následovala volná zábava až do pozdních
hodin.
Myslivecké sdružení Hůrka z.s.

POZVÁNKY DO H RKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Osadní výbor Hůrka pořádá v sobotu 4. listopadu 2017 tradiční lampionový průvod obcí.
Sraz v 17 hodin u křižovatky na Jeseník n/O.
Hůrka, obec, areál školy
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MYSLIVECKÝ HON
Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 2. prosince 2017 tradiční myslivecký
hon na drobnou zvěř. Občerstvení zajištěno.
Hůrka, honitba, bažantnice

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH HŮRKA
Výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů Hůrka se uskuteční v sobotu
16. prosince 2017 v sále kulturního domu v Hůrce od 18 hodin.
Hůrka, sál KD

ŠTĚPÁNSKÁ POSLEDNÍ LEČ V HŮRCE
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v úterý 26. prosince 2017 tradiční Štěpánský
hon na drobnou zvěř od 8 hodin a večer Štěpánskou poslední leč se živou hudbou
od 18 hodin. Na vaši hojnou účast se těší myslivci.
Hůrka, honitba, sál KD

O NEJLEPŠÍ HORECKOU PÁLENKU
Osadní výbor Hůrka, pořádá v sobotu 20. ledna 2018 od 17 hodin, tradiční soutěž
o Nejlepší horeckou pálenku.
Hůrka, sál KD

VEPŘOVÉ HODY
Myslivecké sdružení Hůrka, pořádá v sobotu dopoledne 20. ledna 2018 tradiční
vepřové hody. Můžete se těšit na čerstvé masíčko, tlačenku, jitrnice, zabijačkovou
polévku a další kvalitní dobroty.
Hůrka, sál KD

POLOUVSÍ
PÉTANqUE POLOUVSÍ
12. srpna se na velmi kvalitně obsazeném regionálním turnaji v Olomouci Mozartovy koule mezi 38. tříčlennými týmy neztratil ani náš
(Luboš, Radim, José) a obsadil solidní 23. místo.
20. srpna se Luboš s Radimem zúčastnili Prezidentského poháru regionu SOVA
ve Staříči, kde hrály týmy složené ze současných a bývalých prezidentů klubů a v paralelním turnaji pak ochranky těchto prezidentů. Získali jsme pěkné 3. a 4. místo.
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V sobotu 9. září si vyjel zahrát do Orlové tříčlenný tým ve složení Radim, Lukin
a José Ondryhalovi o Orlovský kahan. Po slibném začátku se však v tempu nedokázali udržet a těsně minuli cenu útěchy kvader uhla.
30. září ve Valšovicích proběhlo Svatováclavské koulení regionální turnaj dvojic, kde jsme samozřejmě též nemohli chybět. V ostré konkurenci 44 týmů se dvojici
Ondryhalových podařilo probojovat až do první poloviny, tedy na 22. příčku, Luboš
s Radimem brali 29. a Marcela s Terezou 34. místo.
Hrajte s námi PÉTANQUE

je to dobré!

LbR

POZVÁNKY DO POLOUVSÍ
MŠE SVATÁ V POLOUVSÍ
Mše svatá k oslavě sv. Martina se bude konat v kapli sv. Martina v Polouvsí v sobotu
11. listopadu 2017 od 14.00 hodin.
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POZVÁNKA DO BLAHUTOVIC
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RŮZNÉ
DEN P STOUNSTVÍ
Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když
počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti,
kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo
větší pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim
nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření dnes tak mizících rodinných a tím
i společenských vzorců chování.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem Dejme dětem rodinu, se nyní rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci
dětem, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci
pod názvem ,,Den pěstounství .
Den pěstounství se uskuteční dne 18.11.2017 od 10 do 18 hodin v Dolní oblasti
Vítkovice. V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně navštívit
Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu
na vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí
akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají
v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci
využít k bližšímu seznámení s celou problematikou. Bližší informace lze také najít
na webových stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení SPOD

ZÁJEmCI mOHOU STÁLE
ŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
Další kotlíková výzva, ve které bylo
pro Moravskoslezský kraj alokováno
900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí, odstartovala letos 5. září.

Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100
žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602
žádostí v objemu 579, 5 milionu korun.
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„Lidé začali hned v prvním dnu osobně přinášet a zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset pracovních dnů po podání
žádosti. V současné době máme doručeno 4 757 listinných žádostí, z nichž
mírně převažuje osobní podání nad zasláním poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství.
Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.
msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc
žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného
počtu.
„Elektronický příjem žádostí i listinných verzí probíhají celou dobu naprosto
bez problémů. Vyhodnocování žádostí a jejich předkládání ke schválení radě
probíhá podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. První skupina žadatelů bude schválena na radě kraje 26. září,“ sdělil
Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní
ruch. „O schválení žádosti budou žadatelé informování vždy e-mailem, poté
budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail a žadatelé obdrží také upozorňovací SMS
zprávu na své telefonní číslo,“ dodává náměstek Jan Krkoška.
Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům
částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových
dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle
výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici kotlíkové kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací
v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních
hodinách krajského úřadu).
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E-shop tisku
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