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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na závěr roku krátce zhodnotila práci Zastupitelstva obce
Zátor za téměř uplynulý rok 2005. Vzhledem k finančně náročným investicím to
byl rok mimořádně těžký. Je na Vás, občanech, abyste zhodnotili správnost a
efekt našich rozhodnutí.
V letošním roce jsme úspěšně dokončili:
- rekonstrukci mateřské školy Zátor nákladem
3,8 mil. Kč,
- opravu místní komunikace na horním Zátoru nákladem téměř
700 tis. Kč,
- opravu části hřbitovní zdi s božítělovou kaplí
300 tis. Kč,
- rekonstrukci střechy bytového domu Loučky č.p. 54
320 tis. Kč,
- „Zátor – chodník podél sil. I/45“ – 1. část
4,5 mil. Kč,
- obnova výpočetní techniky v místní knihovně
20 tis. Kč,
opravy a investice celkem
9,64 mil. Kč.
Dále jsme se intenzivně věnovali údržbě veřejné zeleně, opravám bytového
fondu a rozšíření pečovatelské služby realizované prostřednictvím společnosti
HELP-IN Bruntál. Též se obec podílela na spolufinancování činnosti SK Zátor,
JSDH Zátor, podporovala sportovní aktivity školy, a byla nápomocna
při organizaci II. zátorského eldoráda, pořádala Adventní koncert, sponzorovala
činnost sdružení BENJAMIN Krnov, zkvalitňovala spolupráci se ZUŠ Krnov s.r.o..
V současné době věnujeme mimořádnou pozornost zimní údržbě místních
komunikací a přípravě projektu nové školní jídelny. Velkou pozornost věnujeme
ochraně životního prostředí péčí o veřejnou zeleň, separací odpadů, likvidací
nebezpečných odpadů, rozsáhlou pěstební činností v obecních lesích.
Finanční prostředky získané z dotací:
150 tis Kč
- KÚ MSK (oprava hřbitovní zdi s kaplemi)
2,5 mil. Kč
- SFDI Praha (Zátor – chodník podél sil. I/45)
1,0 mil. Kč
- KÚ MSK ( Zátor – chodník podél sil. I/45).
Dotačnímu režimu podléhá také hospodaření v obecních lesích. Zde máme
požádáno zhruba o 100 tis. Kč na pěstební činnost, stahování dříví koněm,
štěpkování. Činnost sezónních pracovníků, kteří se zabývají údržbou veřejné
zeleně je ze 2/3 hrazena z fin. prostředků Úřadu práce Bruntál.
Úkoly na rok 2006:
- dobudovat chodník podél komunikace I/45
- dokončit územní plán obce
- připravit realizaci výstavby nové školní jídelny (PD, územní, stavební
řízení včetně výběru zhotovitele)
- oprava místní komunikace nad OÚ.
Poděkování:
Poděkování starostky obce patří všem, kteří se spolupodíleli na řízení a na
realizaci nelehkých úkolů ve všech oblastech života obce. Poděkování patří
Zastupitelstvu obce Zátor, vedení a kolektivu ZŠ, MŠ Zátor, složkám působícím
v obci – JSDH Zátor, SK Zátor, SRPŠ Zátor, ČČK Zátor, všem podnikatelům
a sponzorům. Zvláštní poděkování patří firmě IKTUS za vstřícný přístup
a sponzorský dar poskytnutý MŠ Zátor, firmám UNEKO s.r.o. , Zátor – AGROZAT
s.r.o., Štefela Pavel za spolupráci.
Poděkování patří i všem občanům, kteří chrání obecní majetek a plní řádně
a včas své povinnosti, vychovávají své děti tak, aby z nich vyrostli slušní a citliví
lidé, kterým nebude lhostejné jejich okolí. Děkuji také všem občanům, kteří
poctivě třídí odpady a přispívají tak velkou měrou k ochraně životního prostředí.
Vydává: OÚ Zátor
Vychází 1x za dva měsíce
Povoleno MK ČR pod evid. č.: E 14440

Ing. Salome Sýkorová (starostka)

Důležité informace
Výpis
Usnesení č. VI/2005 ze zasedání ZO Zátor
konaného dne 14. listopadu 2005 v 18.00 hod v sále KD Zátor
Schválení inventarizační a likvidační komise.
Složení inventarizační komise pro obec – předseda Ing. Josef Albrecht, členové – Jana Trnovcová,
Růžena Kořínková. Inventarizační komise pro JSDH Zátor – předsedkyně Věra Pekařová, členové –
Zdeněk Krušina, Tomáš Matěják. Likvidační komise pro obojí zařízení – předsedkyně Sylvie Lizoňová,
členové Jana Trnovcová, Miloslav Ovčáček.
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2006 .
Příjem ve výši 11.057.000,- Kč,
výdej ve výši
9.373.000,-Kč,
financování
1.684.000,-Kč. Z toho 168.000,- Kč, splátka úvěru ČMSS - plynofikace, 768.000,- Kč
splátka bezúročné půjčky SFŽP - plynofikace, 748.000,-Kč splátka úvěru + úrok KB – rekonstrukce MŠ.
Návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Schválení zpracování nové PD na změnu stavby Zátor – chodník podél sil. I/45 .
Úprava PD v etapě A včetně nového návrhu před rekreační chatou pana MUDr. Šiguta – celkem včetně
DPH 119 tis. Kč. (90 tis. Kč úprava trasy, 10 tis. Kč změna před chatou obojí bez DPH). Úspora fin.
prostředků – 400 tis. Kč přeložka sloupů. 700 tis. Kč kanalizace. Změna spočívá v odsunutí trasy
chodníku za sloupy NN. Mezi komunikací a chodníkem vznikne zelený vsakovací pás. (výhodné pro
pohyb chodců i zimní údržbu, prostorově přijatelné).
Schválení přepracování konceptu ÚP obce Zátor.
Schválení přepracování konceptu ÚP obce Zátor vzhledem ke změně trasy navrhovaného obchvatu obce,
která vyplynula z jednání dne 4. 10. 2005, vznik tzv. „Jižní varianty“. Do ÚP budou zahrnuty i veškeré
změny včetně zařizovacích zařízení, které navrhují zpracovatelé KPÚ. Termín schválení ÚP obce Zátor se
tímto posunuje na konec roku 2006. Navýšení ceny realizace + 70 tis. Kč bez DPH (za přepracování
konceptu).
Schválení plánu oprav MK v dlouhodobém výhledu do roku 2012.
Schvalujeme navrhovaný plán oprav místních komunikací do roku 2012 s ohledem na % opotřebení.
V případě získání fin. prostředků s využitím dotační politiky státu je možné termíny zkrátit. Snímek
z mapy s vyznačenými oblastmi včetně předběžné výše nákladů na jednotlivé etapy je přílohou usnesení.
Schválení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku činí 380,- Kč a je složena z částek: a) poplatek ve výši 130,- Kč,
b) částka 250,- Kč za kalendářní rok, tato částka je
stanovena dle skutečných nákladů (nejsou zde zahrnuty náklady na velkoobjemový, nebezpečný odpad,
likvidace černých skládek apod., částka je pouze za svoz a likvidaci domovních odpadů), za rok 2004 –
351.178 : 1288 (počet obyvatel 1210 trvale žijících + 78 chat) = 272,65 Kč/os./rok – zůstává 250,- Kč.
Schválení zrušení části čl. 4 OZV č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému … komunálních
odpadů.
Osvobození a úlevy se ruší v rozsahu: odst. 1. písm. a) a c), odst. 2 písm. a), b), c).
Schválení prodejů pozemků a odkoupení pozemků nebo jejich částí.
1) Prodej pozemku parc. č. 220/21 o evidované výměře 21 m2 v kat. území Loučky u Zátoru manželům
Zdenkovi a Olze Bajtkovým, trvalý pobyt Zátor – Loučky č.p. 166.
2) Prodej části pozemku parc. č. 2287 v kat. území Zátor manželům Antonínu a Romaně Lantovým,
bytem Zátor 111, s tím, že smlouva bude vyhotovena po zaměření této části a zpracování elaborátu
v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, neboť tato část je hranicí KPÚ.
3) Prodej pozemků evidovaných jako parc.č. 46/1 zahr. 2925 m2, parc. č. 48 zahr. 1293 m2, parc. č. 50
zahr. 311 m2, v kat území Zátor manželům Karlu a Andrei Vávrovým, bytem Zátor 49. Cena dle znal.
posudku a doprovodné náklady.
4) Prodej pozemku parc. č. 174 o evidované výměře 157 m2 zahr. v kat. území Zátor, nabyvatel
Vladimíra Kadlíková, bytem E. Hakena 4, Krnov, PSČ 794 01. Cena dle znaleckého posudku a
doprovodné náklady.
Schválení odkoupení pozemků.
5) Odkoupení pozemku parc. č. 2303/63 o evidované výměře 30 m2, druh pozemku ost. plocha, využití
ost. komunikace, od vlastníka p. Pavlíny Masně, bytem sídliště Pod Cvilínem Z 79, Krnov – Pod Cvilínem
794 01, (autobusová zast.), nabyvatel Obec Zátor, za cenu dle znal. posudku a doprovodné náklady.
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6) Odkoupení pozemku parc. č. 325/2 o evidované výměře 794 m2 ,druh pozemku TTP, od vlastníka
František Němec, bytem Stará Cesta, č. p.1684, Vsetín, 755 01, nabyvatel Obec Zátor, za cenu dle znal.
posudku a doprovodné náklady. (chodník).
7) Odkoupení části pozemku parc. č. 168/1, 168/2, v kat. území Zátor od vlastníků Zdeňka a Květoslavy
Miturových, bytem Zátor 155, části budou upřesněny geometrickým plánem, který se zpracovává.
(úprava uličky Mitura – Málek).
8) Odkoupení částí pozemků pro nově budovaný chodník, v kat. území Loučky u Zátora, části budou
upřesněny geometrickým plánem, který se zpracovává.
parcela
číslo LV
vlastník
270/1,270/2
351
SJM Fraňo Josef a Jindřiška
261
50
SJM Schwarz Jan a Naděžda
262/3
244
SJM Bajer Josef a Kořínková Růžena
256
22
Kaňoková Anna
257/1
117
SJM Václavek František a Květoslava
Schválení přijetí daru.
9) Přijetí daru – pozemku parc. č. 284/8 o evidované výměře 45 m2 od vlastníků Miroslava a Marie
Matějákových, v kat. území Loučky u Zátoru, obec hradí veškeré náklady spojené s darovací smlouvou.
Schválení záměrů prodejů pozemků.
10) Záměr prodeje částí pozemku parcela č. 583/5 v kat.území Zátor pro výstavbu rodinných domků.
11) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2132/16 v kat.území Zátor .(část uličky Jančařík).
Schválení prodejní ceny stavebních pozemků.
12) Prodejní cenu stavebních pozemků, které vlastní Obec Zátor, t. j. pozemků určených podle návrhu
územního plánu na výstavbu objektů k bydlení, na 50,- Kč/m2.
Schválení prodloužení nájemní smlouvy SK Zátor.
13) Prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20.10.1995 o užívání pozemkové parcely č.466/1 –hřiště
s okolím ke sportovní činnosti na dobu neurčitou pro Tělovýchovnou Jednotu, oddíl kopané, SK Zátor.
Nájemné ve 0,20 Kč/m2/rok. K nájemní smlouvě bude vyhotoven dodatek.
Schválení výkonu funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále .
Schvalujeme, že výkon funkce přísedícího u Okresního soudu Bruntál bude i nadále vykonávat pan Jiří
Křivák, který za obec Zátor byl přísedícím za uplynulé funkční období. Jmenovaný se svoji volbou
souhlasí. Funkční období je čtyřleté.
Schválení přijetí neinvestiční účelové dotace.
Schvalujeme přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Zátor ve výši 1.800,- Kč. Starostka obce je pověřena podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
- zprávu starostky o probíhajících pracích na akci „Zátor – chodník podél sil. I/45“,
- zprávu z kontroly provedené na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky
416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů,
- zprávu starostky Ing. Sýkorové o průběhu financování akcí: Rekonstrukce MŠ Zátor, oprava MK horní
Zátor, Zátor – chodník podél sil. I/45, oprava hřbitovní zdi s kaplemi,
- žádost manželů Milana a Jany Němcových o odkoupení parcely v horním Zátoru s tím, že tato spadá
do KPÚ a její prodej bude možný až po jejich dokončení,
- zprávu Ing. Hynka Hájka o hospodaření v obecních lesích v roce 2005 s výhledem pro rok 2006
v návaznosti na navrhovaný rozpočet. (ošetření, výsadba,....) podrobná zpráva tvoří přílohu
usnesení.
Důležité upozornění: Od 1. 1. 2007 vstoupí v platnost nový Stavební zákon, který
stavebníkovi přinese spoustu změn. Jednou z nich je přenesení působnosti části pravomocí,
které OÚ Zátor měl na Stavební úřad Krnov – od poloviny roku 2006. Proto žádáme občany,
kteří chtějí ohlásit drobnou stavbu, nechť tak učiní nejpozději do konce února 2006.
Stavební komise v obci bude nejpozději do pololetí 2006 zrušena.

Co se dělo a co chystají v mateřské škole
Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady s čerty straší….
Tato a ještě další písničky a básničky s vánoční tématikou se nyní rozléhají po mateřské škole. V neděli
27. listopadu totiž právě děti mateřské školy v Zátoru se svými rodiči, sourozenci, kamarády a všemi lidmi
dobré vůle přivítaly světýlkovým průvodem v Zátoru VÁNOČNÍ ČAS .
Ve vánočním duchu se bude ubírat celý měsíc v mateřské škole také veškerá činnost. Již nyní máme
vyzdobenu většinu prostor a do vánoc stihneme s dětmi určitě vyšperkovat každý koutek.
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Vánoční čas je hlavně těšení. A my se s dětmi těšíme úplně na všechno, co k vánocům patří. Těšíme se
na pečení cukroví, na strojení stromečků, na Mikulášskou nadílku, která byla v mateřské škole už v pondělí
5. prosince, na Netradiční Vánoce se Zlatým klíčem, které proběhly v MŠ 7. prosince a především na Vánoční
koledování s hosty a sponzory 15. prosince. Tento den od 9.00 hod. si děti zazpívají koledy, přednesou
básničky a připomenou si a nebo se naučí nové zvyky. Na co však hlavně čekají, že si rozbalí ve třídách nové
hračky. Na toto se těšíme i my zaměstnanci mateřské školy. Vždyť úsměvy dětí a spokojenost rodičů je
pro nás tady v mateřské škole tím nejlepším dárkem.
Těšit se můžete i Vy. Kdy a na co? Navštívit nás můžete 13. prosince od 8 do 16:00 hodiny, kdy bude v MŠ
probíhat slíbený DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně Vás všechny ZVEME!
Blíží se neodvratně konec „starého“ roku a přijde rok „nový“ ROK 2006.
Nikdo nemůže předvídat, jestli bude nastávající rok lepší, než ten odcházející, ale mohu Vám všem občanům
Zátoru, Vašim rodinám a především Vašim dětem popřát za celou Mateřskou školu v Zátoru, aby to byl rok
prožitý v pevném zdraví s láskou, porozuměním a pohodou. Závěrem chci ještě poděkovat všem
zaměstnancům mateřské školy, rodičům, Základní škole v Zátoru, starostce paní Ing. Sýkorové, zastupitelům
obce, sponzorům a všem, kteří nám jakkoli pomáhají za pomoc a spolupráci.
Zdeňka Vávrová (ředitelka MŠ Zátor)

Naši hasiči
aneb, co se dělo nového v našem sboru.
Ke konci měsíce října se v Suché Rudné konalo školení vedoucích mládeže. Zúčastnily se ho tři členky
našeho sboru, z toho dvě složily úspěšně zkoušku z minima vedoucího mládeže a jedna získala 2. stupeň
vedoucího mládeže.
V neděli 4. prosince 2005 se na „hasičárně“ zastavili Mikuláš, anděl a čerti. Na mikulášskou nadílku se přišlo
podívat asi 60 dětí s rodiči. Děti si zasoutěžily a za odměnu dostaly balíčky se sladkostmi. Účast nás velmi
potěšila. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1000,- Kč. Částka bude věnována Ústavu sociální péče pro
děti a mládež SAGAPO v Bruntále. Za tuto částku budou zakoupeny hračky a potřeby pro zájmovou činnost
dětí. Všem, kdo přispěli, děkujeme. Zároveň chceme poděkovat MŠ Zátor za darování výzdoby a zapůjčení
mikrofonu.
Na žádost Zastupitelstva obce Zátor informujeme občany o výjezdové jednotce JSDH. Naše výjezdová
jednotka je složená z osmi členů, z toho jsou tři řidiči. Výjezd naší jednotky k ohni určuje HZS v Bruntále. To
znamená, že jsme všichni napojeni na mobilní telefony, kterými jsme informováni a následně se automaticky
spouští centrálně řízená siréna. Protože jsme všichni zaměstnáni, velitel naší jednotky přihlašuje a odhlašuje
přímo na HZS Bruntál schopnost našeho výjezdu. Jsme domluveni, pokud bude hořet v obci a blízkém okolí,
budeme informováni, zda jsme schopni vyjet, když jsme zrovna odhlášeni. V současné době nejsme
vybaveni k výjezdům k chemickým, ekologickým a dopravním haváriím.
Pro informaci uvádíme, že každou první středu v měsíci ve 12.00 h je zkušebně pouštěna siréna a to
celostátně.
A na závěr budeme rádi, pokud by měl kdokoliv fyzicky způsobilý zájem, pracovat ve výjezdové jednotce, ať
se přihlásí přímo u velitele pana Jaromíra Wysoglada nebo na hasičské zbrojnici. Děkujeme za pochopení a
těšíme se na nové členy. Práce ve sboru je zajímavá, obohacená o různá setkání, soustředění a družnou
zábavu v kolektivu, který má rád legraci a svých členů si umí vážit a spojuje je stejný zájem a přátelství.
Internetové stránky JSDH Zátor: www. hasici.zator.cz
Sbor dobrovolných hasičů Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok!
Anna Krušinová (starostka JSDH Zátor)

Místní skupina ČČK
Každý první čtvrtek v měsíci v letním čase od 17.00 do 19.00 h a v zimním čase od 16.00 do 18.00 h je možné posedět
v klubovně ČČK na zdravotním středisku a zopakovat si zásady první pomoci, nebo si popovídat se sousedy. Další čtvrtky
pořádáme vycházky do krásného okolí naší obce. Chceme pokračovat v zajímavých přednáškách, návštěvách divadla.
Práce ve skupině je velmi zajímavá a jistě najdeme mezi Vámi své příznivce, příznivkyně, vítáni jsou zájemci všech
věkových kategorií.
Srdečně zve výbor ČCK

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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