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Vážení spoluobčané,
Čas utíká a máme zde zase konec roku a s ním nelehký úkol našeho
zastupitelstva sestavit rozpočet obce na rok 2009. O investice „zatím“ není
nouze. Podařilo se nám úspěšně získat z dotačních prostředků Evropské Unie
do obecního rozpočtu téměř 30 milionů korun. Úspěšnost spočívá především
v rychlé reakci na vyhlašované tituly a dále pak na perfektním a bezchybném
zpracováním projektu. Za těmito výsledky je ukryto spousta práce a
samozřejmě nervového vypětí a složitých jednání. Na tomto místě chci
poděkovat zastupitelstvu za spolupráci, pochopení, důvěru a pomoc.
Dále chci využít této příležitosti a požádat Vás, občany, o aktivní účast při
plánování investičních aktivit naší obce. Máme v úmyslu v dalších letech
opravit zbývající síť místních komunikací, vybudovat chodník k mateřské
škole, rozšířit dětské hřiště, upravit park u školy. Dále se chceme věnovat
rekonstrukci fotbalového hřiště. V současné době připravujeme největší
investici v historii – „odkanalizování obcí Čaková, Zátor, Brantice“.
Samozřejmě probíhají intenzivní přípravy na protipovodňová opatření na řece
Opavě, jejichž realizace by měla začít nejpozději v roce 2014
a jejichž
důsledkem Loučky změní zcela svoji tvář. Úpravy budou velmi progresivní.
Obracím se tedy na Vás s prosbou, pokud máte nějaký nápad, jak zvelebit
naši obec, jaké investice bychom měli preferovat, na které jsme pozapomněli,
prosím napište na adresu obce Zátor 107, nebo využijte e-mailu:
obec@zator.cz.
Děkuji všem občanům, kteří využili svého práva daného ústavou a přišli
k volbám. Prokázali tím, že dění v našem kraji jim není lhostejné. Bohužel
tohoto práva využili především občané starší 30-ti let. Naše mládež nemá
zatím o politiku zájem, což mělo samozřejmě dle mého názoru veliký vliv na
výsledky voleb.
Ing. Salome Sýkorová,
starostka obce
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Opět organizujeme vývoz nebezpečného odpadu! A to dne 15. listopadu 2008
8,00 hod – 9,00 hod točna autobusu,
9,00 hod – 10,00 hod obchod U Zahálků,
10,00 hod – 11,00 hod u pekárny,
11,00 hod – 12,00 hod u Loučky u čp. 191 louka.
Nebezpečný odpad: nádoby od barev, olejů, oleje, barvy, staré lednice,
výbojky a zářivky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, staré
televizory, apod.
Svoz bude realizovat Van Gansewinkel HBSS s. r. o. Horní Benešov
Upozorňujeme občany, že nemohou nebezpečný odpad shromažďovat na
stanovištích , ale musí jej ve výše uvedenou dobu přivézt a osobně předat
dopravci.
SVOZ JAKO VŽDY ZDARMA !!!
Od 1. listopadu 2008 jsou v obci rozmisťovány kontejnery na velkoobjemový
odpad.
Stanoviště: točna autobusu, u horního obchodu, pod viaduktem, u pekárny, u Iktusu, u
hasičské zbrojnice, brantická ulice, Loučky u kaštanu.
Opět žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nedávali nebezpečný odpad, kamení,
listí, trávu, dřevo, uhynulá zvířata aj. biologický odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastní na třídění odpadu v naší obci.
Ing. Salome Sýkorová, starostka
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Důležité informace
Upozorňujeme všechny občany na zákaz pálení anorganických látek ( pneumatiky, oleje, umělé hmoty, barvy,
matrace…) jednak ve volné přírodě a také ve svých kotlích a krbech. Mějte na paměti, že ničíte životní prostředí
svým sousedům, ale také sobě!! Pamatujte, že především Vaše zdraví je to nejcennější co máte!!
Výpis Usnesení č. V/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 10. 07. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Schválení přijetí úvěru ve výši 3,.000.000,- Kč.
Schvalujeme přijetí úvěru ve výši 3.000.000,- Kč od KB a. s. . Délka splácení do 30. 9. 2014. Úvěr je přísně účelový na zajištění
realizace projektu „Zateplení obvodového pláště a výměna výplně otvorů Základní školy Zátor“, dle schválené projektové
dokumentace. Starostka obce je oprávněna podpisem úvěrové smlouvy.
Schválení zajištění úvěru poskytnutého KB a.s. ve výši 3.000.000,- Kč.
Schvalujeme zástavu nemovitosti budovy zdravotního střediska čp. 98 na st. parc. č. 137/1 o rozloze 449 m2 v k.ú. Loučky u Zátoru,
obec Zátor, okres Bruntál, která je majetkem Obce Zátor, zapsaná na LV 229. Starostka obce je oprávněna podpisem zástavní
smlouvy.
Schvalujeme podpis tří kusů krycích blankosměnek.
Schválení krátkodobého úvěru ve výši 2.500.000,- Kč na projekt „ Víceúčelové hřiště Zátor“ a střednědobého revolvingového úvěru
ve výši 6.000.000,- Kč na projekt „Přístavba školní jídelny při ZŠ Zátor“.
Schvalujeme
přijetí výše uvedených úvěrů od poskytovatele KB a. s., s délkou splácení u krátkodobého do 31. 7. 2009
( 2.500.000,- Kč) a u střednědobého revolvingového do 30. 6. 2010 (6.000.000,- Kč). Starostka obce je oprávněna podpisem
úvěrových smluv.
Schválení zajištění krátkodobého úvěru ve výši 2.500.000,-Kč a střednědobého revolvingového ve výši 6.000.000,- Kč ve prospěch
poskytovatele KB a. s..
Schvalujeme zástavu nemovitosti budovy školní jídelny čp. 32 na st. parc. st. č. 66
o rozloze 435 m2 a parc. č. 201/2, obojí
v k.ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, okres Bruntál, která je majetkem Obce Zátor, zapsaná na LV 229. Starostka obce je oprávněna
podpisem zástavních smluv.
Schvalujeme podpis 2x dvou kusů krycích blankosměnek.
Schválení přijetí dotací
Schvalujeme přijetí dotace ve výši 17.868.864,48 Kč na realizaci projektu „Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru a ve 2.500.000,- Kč
na realizaci projektu „ Víceúčelová hřiště z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Nositelem projektu
„Víceúčelová hřiště“ bude Mikroregion Krnovsko. Starostka obce je oprávněna podpisem smluv.
Zřízení Rady obcí.
Vyslovujeme souhlas se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území, jako zvláštního orgánu obce s rozšířenou působností
a zároveň jmenujeme členem „Rady obcí“ paní Ing. Salome Sýkorovou, starostku obce jako zástupce obce Zátor.
Nátěr střechy MŠ Zátor.
Schvalujeme nátěr střechy MŠ Zátor včetně nátěru střechy budovy kyselky firmou Inchroma s. r. o. za částku 62.118,- Kč s DPH.
Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy.
Schválení bezúplatného převodu pozemků od PFČR.
Schvalujeme bezúplatný převod pozemků od PFČR na obec Zátor dle §5 odst. 1 písm. A) a b) zákona 95/1999 Sb., v posledním
platném znění.Pro k.ú. Loučky u Zátoru parc. č. 6/2, 1120, 1121, 6/3, 4/1,Pro k.ú. Zátor parc. č. 324, 309/2, 308/1, 828/2, 224,
2338, 3/3, část 1955/1, 679/1, 1992/9, 1966/3, 1995/2, 306/1,11, 1346/1, 1377/2, část 1357/1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zvýšení ceny za těžbu dříví v obecních lesích ze současných 100 Kč/m3 na 110,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 6/2008 ve výši 150.000,-Kč – zvýšený příjem v souvislosti s prodejem pozemků.
Výpis Usnesení č. VI/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 13. 08. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Schvalujeme firmu pro administraci projektu a realizaci výběrových řízení na akci „Přístavba školní jídelny při ZŠ Zátor“
Schvalujeme na doporučení výběrové komise firmu HRAT s. r. o. Třinec jako vítěze výběrového řízení na administraci výše
uvedeného projektu a na realizaci výběrových řízení.
Částky: 77.350,- Kč – administrace, 35.700,- Kč výběrová řízení, ceny včetně DPH.
Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy.
Schválení rozpočtových opatření
Příjmy: 225.166,- Kč
Výdaje: 225.166,- Kč
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Schválení záměru pronájmu pozemku.
Schvalujeme záměr pronájmu pozemku parc. č. 876 v kat. území Loučky u Zátoru.
Schválení prodeje pozemků.
Schvalujeme prodej pozemků parc. čísel 92/2 a 92/8 manželům Hruzík Vratislav a Hruzíková Dana za cenu dle
znaleckého posudku + doprovodné náklady.Starostka se zmocňuje k podpisu smlouvy.
Schválení prodeje pozemků.
Schvalujeme prodej pozemků parc. č. 2151 a 175/4 manželům Románek Zdeněk RNDr. a Románková Anna Mgr. Za
cenu dle znaleckého posudku a doprovodné náklady. Starostka se zmocňuje k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zvýšení počtu hodin OLH pro zajištění pěstebních a těžebních prací v obecních lesích ze 45 hodin na 55 hodin.
Rozpočtové opatření č. 7/2008 ve výši 35.740,-Kč .
Výběr zhotovitele na propagaci projektů – pan Gemela Lichnov – školní jídelna a zateplení školy.
Příspěvek Diakonii Broumov na dopravu – 5. 000,- Kč.
Usnesení č. VII/2008 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 09. 10. 2008 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Schválení záměru směny pozemků.
Schvalujeme vyhlášení záměru směny pozemků pp 1092 a pp 1808 ( vlastník Jiří Kaděrka) za část parcely 415/1 ( vlastník obec)
v k.ú. Zátor, obec Zátor, okres Bruntál.
Schválení zhotovitele stavby „ Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru“.
Schvalujeme firmu CZASCH spol. s.r.o. Bruntál, kterou navrhla komise pro výběr nabídek jako vítěze výběrového řízení na realizaci
stavby „ Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru“.Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy. Částka 12.303.438,- Kč
včetně DPH.
Schválení stavebního dozoru stavby „ Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru “.
Schvalujeme pana Pavla Váchu, bytem Čaková 4e) jako osobu pověřenou stavebním dozorem stavby„ Přístavba školní jídelny ZŠ
v Zátoru“. Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy. V rámci platebních podmínek je dohoda o poskytnutí zálohových plateb.
Částka činí 205.000,- Kč včetně DPH.
Schválení pořízení změny územního plánu obce Zátor.
Schvalujeme realizaci změny územního plánu obce Zátor vyvolanou protipovodňovými opatřeními na řece Opavě. MěÚ Krnov, odbor
regionálního rozvoje bude pořizovatelem ÚP obce. Realizaci změn bude provádět Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. , Spartakovců
5. Investorem změn bude Povodí Odry s.p. Ostrava.
Schválení podpisu Dohody o úhradě nákladů.
Schvalujeme dohodu o úhradě nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace uzavíranou mezi obcí Zátor a
Povodím Odry s.p. a realizovanou Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.. Starostka obce je oprávněna podpisem dohody.
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace..
Schvalujeme Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na akci „Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru“ ve výši
17.868.864,48 Kč, což činí 92,5% skutečných nákladů stavby. Starostka obce je oprávněna podpisem smlouvy.
Schválení Smlouvy o dílo.
Schvalujeme Smlouvu o dílo – Změna územního plánu obce Zátor vyvolaná protipovodňovými opatřeními na řece Opavě. Realizace
– Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 5. Cena díla: 101.150,- Kč.
Schválení prodeje pozemků.
Schvalujeme prodej části pozemku pp 1746/2 v k. ú. Zátor pro pana Víta Koschatzkého za cenu 50,- Kč/m2 +
doprovodné náklady, výměra části bude upřesněna GP po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Starostka obce se zmocňuje podpisem smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy kupní. Problém s povrchovými vodami
– uvést do kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu OLH o nákladech na zbývající čtvrtletí 2008 na lesní hospodářství.
Soudní vymáhání dluhu na nájemném a službách a následnou výpověď z bytu a vystěhováním v případě neplnění.
Poskytnutí sponzorského daru družstvu hokejistů ve výši 15.000,- Kč .
Poskytnutí sponzorského daru Denise Přikrylové ve výši na reprezentaci obce v bojovém umění KUNG-FU na Mistrovství světa.
Rozpočtové opatření č. 9/2008 – příjmy + 49.400,- Kč ( stočné, volby), výdaje – 49.400,- Kč (bytové hospodářství, lesní
hospodářství).
Vyzvat MUDr. Šiguta k odstranění oplocení a uvolnění pozemku, který je majetkem obce Zátor a který neoprávněně užívá.
Zahájit proces vyvlastnění – výstavba chodníku podél sil. I/45 – u majitele parcely MUDr. Šiguta.
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Kulturní okénko
VI. Vánoční svícení již máme za dveřmi
Kdy? 1. adventní neděli 30. listopadu 2008 !
od 15.00 hod v Základní škole Zátor proběhne tradiční jarmark
od 16.30 hod se vydá lampiónový průvod od mateřské školy do centra obce, kde děti předvedou své
umění ,poté se rozsvítí vánoční stromeček, pro všechny je připraveno tradiční občerstvení
___________________________________________________________________________________________________________

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Po létě zas PODZIM přišel, zpívá s deštěm mokrou píseň.Vítr fouká , padaj hrušky drak žene do skrýše mušky……
Je to tak, počasí nám jednoznačně dává najevo, že podzim je tady a s ním samozřejmě i první dny našich nejmenších dětiček
v mateřské škole. Do mateřské školy se letos naštěstí vešly všechny přihlášené děti, takže jsou rodiče i my spokojeni, že jsme
nikoho nemuseli odmítnout. Mateřská škola má momentálně naplněnu kapacitu a děti nepřijímá. Do základní školy nám z MŠ
odešlo 19 dětí přijato bylo 19 nových dětí. Všechny nové děti opět přivítali zaměstnanci školy ve stejném složení jako v loňském
školním roce /ředitelka MŠ Zdeňka Vávrová, zástupkyně ředitelky MŠ paní učitelka Jana Kořínková, paní učitelky Helena Štefková
a Anna Dostálová, kuchař a vedoucí ŠJ při MŠ. Pan Kamil Krmášek a školnice, pracovnice provozu ŠJ a obsluha vytápění paní Jarmila
Volfová. Každé dítě obdrželo dáreček a pamětní list na uvítanou. První dny si s námi v MŠ hrály i jejich maminky, ale dnes už se na
tvářičkách , jak říkáme „našich kuřátek“ objeví slzičky jen zcela náhodou. Děti se na štěstí v mateřské škole rychle adaptují
a v záplavě nabídnutých činností se jim snaží paní učitelky dát zapomenout na stesk po mamince a svých nejbližších. Aby i maminky
měly klid, že je jejich „drobeček“ v těch nejlepších rukách, pozvali jsme všechny rodiče, jako už tradičně vždy na začátku školního
roku , ve středu 24.září 2008 na naši seznamovací schůzku. Na informativním posezení s kafíčkem a „tajnou dobrotu“/ořechovými
řezy pana kuchaře Krmáška/ , se měli možnost rodiče seznámit s plánem školy, výchovnými záměry, náplní zájmových aktivit ,
školním řádem, vzdělávacím programem školy a rodiče měli možnost zeptat se na vše, co je zajímá.Třeba ke stravování či výši
školného. Rodiče těch nejmenších budou mít možnost si také se svými dětmi v MŠ vyzkoušet některé činnosti a podívat se na práci
učitelek s dětmi a to ve středu 5. listopadu v MŠ od 14.15 hod.
Měsíc září je prakticky u konce a podzim tady. Slunečné dny už budou jen vzácností a deště a chladna bude stále víc. V případě ,
když je den naplněn samými příjemnými okamžiky to ale nevadí. Vyzdobíme si školku všemi barvami a materiály, které nám vůbec
podzim nabízí a budeme i v těch deštivých a chladných dnech hledat sluníčko třeba v písničce, obrázku nebo básničce. Když je nač
se těšit, je to také veselejší. My se dnes s dětmi těšíme na návštěvu divadélka Karla Čapka z Hradce Králové, které k nám přijelo
ve čtvrtek 23. října 2008 od 10.00 hod. od 8.45 hod. s pohádkou Skřítek Čulibrkú /vstupné 35,-Kč /a v pátek 21. listopadu 2008
v 8.45 hod.přiveze Kašpárkův svět pohádku Kašpárek a Čert. Můžete se přijít pobavit i Vy se svými dětmi. Cena vstupného za
představení je na osobu 40,-Kč. Těšili jsme se také na první Vítání občánků, které si připravili naší předškoláci na sobotu 25.října
2008 ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu v Zátoru.
Ano říjen je také měsíc, kdy se již děti v MŠ mohou zapojit každé odpoledne do činnosti zájmových kroužků. Letos od pondělí do
čtvrtka budou ty nejstarší děti moci pracovat opět v kroužku přírody, výtvarného tvoření, pohybovém či hry na zobcovou flétnu. Děti
letos také začneme seznamovat s anglickým jazykem. V říjnu také začala stomatologická péče v obou odděleních a děti začnou
navštěvovat nápravu řeči u paní Mgr.Dolejšové v ZŠ v Zátoru.
Jelikož jsme od rodičů a „dobrých lidí“ dostali do MŠ několik dýní, opět rozveselíme kolemjdoucí dušičkovou svítící výzdobou školky a
zahrady. Tuto vystřídáme na konci listopadu výzdobou vánoční.
Vždyť 30.listopadu 2008 od 15.00hod. v ZŠ bude akce , na kterou ještě dnes od loňska rádi vzpomínáme. Ano na
tento den připravujeme společně s Obecním úřadem v Zátoru , farou v Zátoru a zaměstnanci ZŠ v Zátoru již
VI.Vánoční svícení v naší obci.
Děkujeme všem , kteří s námi v MŠ spolupracují a jakkoli nám pomáhají a děkujeme také Obci Zátor za nátěr střechy mateřské
školy. Všem občanům naší krásné obce přejeme co nejdelší „babí léto“ a k tomu ještě podzim bez nemocí a nachlazení , bez starostí
a problémů.
Za zaměstnance a děti MŠ v Zátoru ředitelka školy Zdeňka Vávrová

Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika – Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc
v posledním týdnu ZDARMA - do 15. dne každého sudého měsíce lze podávat návrhy na příspěvky v tištěné podobě
do kanceláře OÚ Zátor, nebo elektronicky na e-mail: obec@zator.cz; inzerce – po dohodě za úplatu – informace
o obci Zátor na webových stránkách: www.zator.cz
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