OBECNÍ
ZPRAVODAJ

10/2015
XXII. ročník/ neprodejné
MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

U S N E S E N Í č. 4
Zastupitelstva obce Jakartovice, konaného dne 24.9.2015 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Jakartovicích
Celkový počet členu zastupitelstva obce : 15
Přítomno členů na zasedání zastupitelstva obce : 13

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e :
1. Zprávu o činnosti Rady obce za období červenec - září 2015.
2. Kontrolu hospodaření obce Jakartovice k 31.8.2015.
3. Prodej pozemku parc.č. 138/1 zahrada a část pozemku parc.č. st. 344/díl a (pův. st. 112/1)
zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 343/ díly b, c (pův. st. 115) zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k.ú. Deštné, za cenu 70,- Kč/m2.
4. Prodej pozemků parc.č. st. 38/1, 38/2 a 38/4 zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc.č. 1722/1
a 1722/2 ostatní plocha a pozemku parc.č. 243 zahrada, vše v k.ú. Hořejší Kunčice,
za cenu 70,- Kč/m2.
5. Prodej ¼ souboru nemovitostí a to pozemku parc.č. st. 82 zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ
součástí je stavba rodinného domu Hořejší Kunčice č.p. 62 a pozemku parc.č. 893/2 zahrada,
vše v k.ú. Medlice u Budišova nad Budišovkou, za celkovou cenu 63.750,- Kč.
6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v obecním domě Deštné č.p. 88 od 1.10.2015,
na dobu určitou do 30.9.2016 a nájemným ve výši 1.812,- Kč měsíčně a uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor pohostinství v obecním domě Deštné č.p. 88, od 1.10.2015 na dobu určitou
do 30.9.2016 a nájemným ve výši 903,- Kč měsíčně.
7. Přistoupení obce Jakartovice do Sdruţení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdruţení
místních samospráv České republiky a u k l á d á starostce obce Jakartovice vyplnění příslušné
přihlášky do Sdruţení místních samospráv ČR a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdruţení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
8. Moţnost hlasování zastupitelů Heleny Rašové, Olgy Urbanové a Martina Matyáše, po ohlášeném
střetu zájmů, o bodu č. 7 z programu zasedání Zastupitelstva obce Jakartovice a to o nákupu
souboru nemovitostí – areálu kanceláří společnosti JAKARTA, s.r.o.
9. Nákup souboru nemovitostí od společnosti JAKARTA, s.r.o. a to pozemku parc.č. st. 8/1 zastavěná
plocha a nádvoří, jehoţ součástí je stavba bydlení Jakartovice č.p. 99, pozemku parc.č. 8/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ součástí je stavba bydlení Jakartovice č.p. 100, pozemku
parc.č. st. 8/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehoţ součástí je zemědělská stavba bez č.p. a pozemků
parc.č. 2024/17 a 2024/30 ostatní plocha, vše v k.ú. Jakartovice, za celkovou cenu 1.600.000,- Kč,
rozloţenou do pravidelných ročních splátek po 400.000,- Kč v letech 2015 – 2018.

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e :
1. Plánovanou výstavbu větrných elektráren na katastrálním území obce Bratříkovice.

USNESENÍ č. 13
ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 29.9.2015
1. Uzavření Nájemní smlouvy č. 91396 na pronájem bytu č. 6 v domě s podporovanými byty
Jakartovice č.p. 139, postaveném na pozemku parc.č. st. 300 v k.ú. Jakartovice a to od 1.10.2015,
na dobu určitou do 30.9.2016, s měsíčním nájemným ve výši 1 750,- Kč.

USNESENÍ č. 14
ze zasedání Rady obce Jakartovice, konaného dne 7.10.2015
Rada obce schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č. 6/2015 s č.j. 812/2015 na úpravu rozpočtu pro rok 2015.
2. Uzavření Nájemní smlouvy č. 101394, na pronájem bytu č. 4 v domě s podporovanými byty
Jakartovice č.p. 139, postaveném na pozemku parc.č. st. 300 v k.ú. Jakartovice a to od 1.11.2015,
na dobu určitou do 31.10.2016, s měsíčním nájemným ve výši 1 750,- Kč.
3. Aktualizaci kniţního fondu v knihovnách Deštné a Bohdanovice, s následným vyřazením
opotřebovaných a poškozených knih.
4. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8009428 Jakartovice, p.č.30, obec, rozš.
kNN, na pozemcíchparc.č. 2087 a 2024/1 v k.ú. Jakartovice, se společností ČEZ Distribuce, a.s..
5. Přílohu č.1 ke Směrnici o inventarizaci – Plán inventur na rok 2015 a přílohu č. 2 ke Směrnici
o inventarizaci – Prezenční listina.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8010167, Jakartovice, H.Kunčice 95, přípojka pNN,
se společností ČEZ Distribuce, a.s..
7. Přijetí účelové neinvestiční dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, ve výši 1.200,- Kč, na úhradu výdajů na věcné vybavení neinvestiční
povahy Jednotky SDH Jakartovice – Bohdanovice.
8. Sníţení ceny vodného na 17,- Kč včetně DPH za odběr 1 m3 pitné vody, pro odběrná místa
v Deštném, Bohdanovicích a Hořejších Kunčicích, z důvodu zhoršené kvality, v zúčtovacím
období od 1.5.2015 do 31.10.2015.
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení :
1. Prodej pozemku parc.č. st. 160 zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú. Hořejší Kunčice, za cenu
70,- Kč/m2.
Rada obce bere na vědomí :
1. Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Jakartovice, příspěvková organizace, za rok 2014/2015.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU JAKARTOVICE
PRO VEŘEJNOST
v měsících listopadu a prosinci 2015 z důvodu nemoci
Pondělí
Středa

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 15.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Obecní úřad vyzývá občany, aby na hřbitově v Deštném udrţovali pořádek a neházeli odpadky
za hřbitovní zeď (odpad ze hřbitova patří do kontejneru!).
Na hřbitově v Bohdanovicích slouţí dřevěný kompostér umístěný v areálu hřbitova pouze pro
bio odpad tzn. květiny, tráva, listí a věnce bez umělých květin a kelímků na svíčky. Vše ostatní
vhazujte do kontejneru před vstupem na hřbitov.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Jakartovice děkuje panu Vojtěchu Mikulíkovi z Bohdanovic za celoživotní obětavou
práci ve prospěch všech občanů, kdy se každodenněnodenně se staral o obsluhu a údržbu
věžních hodin v obci Bohdanovice.
Dále děkujeme manželům Marii a Jaroslavu Přibylovým z Bohdanovic za věnování výhry
ze soutěže „Rozkvetlá obec 2015“ Mateřské škole Jakartovice, příspěvkové organizaci.

Jak jsme se bavili na 2. důchodcovském klání
v pátek 21. září 2015 v sále Obecního domu v Jakartovicích. Opět všechny vítala velmi příjemná
atmosféra a sál byl zcela naplněn a praskal ve švech. V soutěţi čtyřčlenných druţstev se utkalo
5 týmů: Hlavnice, Litultovice, Dolní Ţivotice, Kylešovice a náhradní muţstvo z Jakartovic místo
důchodců z Jezdkovic. Celým odpolednem nás provázela Danuše Kavanová a program velmi
zpestřila dvojice klaunů Šíši a Lulu. Tato velmi zdařilá akce se konala v rámci mezinárodního
Dne seniorů.
V 1. klání, které proběhlo v loňském roce v Hlavnici zvítězilo druţstvo Litultovice a toto letos své
prvenství obhájilo. Soutěţilo se ve vědomostní otázce – malý test, v obratnosti – vytvořit mumii
z toaletního papíru a zručnosti – oloupat noţem jablko a vytvořit co nejdelší slupku, vystřihnout
a sloţit myšky z papíru. Celý sál sledoval soutěţící, kteří se při plnění zadaných úkolů dobře
bavili. Jakartovický Čtyřlístek připravil v rámci zábavného odpoledne taneční vystoupení „děvčat
a chlapců“ s Ivánkem podle námětu pohádky Mrazík. Hlavnické Čupr holky a kluci zatančili na
píseň Holky z naší školky. Důchodci z Hlavnice zazpívali píseň o Hlavnici, kterou sloţila Jana
Kotalová a ještě veselou písničku na melodii Pec nám spadla. Čtyřlístek připravil i nádhernou
výstavku na téma „Dobové tradice“ doplněné květinami a podzimními plody ze zahrad.
Velké poděkování patří všem, kteří celou akci připravovali – seniorům ze Čtyřlístku, také všem
soutěţícím, fandům a divákům, kteří fandili soutěţícím druţstvům. Všichni jsme se společně
pobavili a těšíme se na příští setkání.
Někdo říká, senior jsem, druhý zase důchodce,
My jsme tady čupr parta, uděláme co kdo chce.
Jedna šije, druhá skládá, třetí všechno nacvičí,
Další z nás jsou, ti co umí, kam je třeba pofičí.
Chystat program, obsluhovat, sem tam někde vystoupit,
Důchodci vše v našich obcích, zvládají a jsou furt fit.

Další setkání klubu Čtyřlístek
bude ve středu 4. listopadu 2015
ve 13.00 hodin v Obecním domě
v Jakartovicích na téma „Rady
babky kořenářky“. Přineste si
s sebou velký kapesník, šátek
prostěradlo - budeme tvořit
z podzimních
plodů.
Vaše
kulinářské výrobky jsou vítány.
Těšíme se na podzimní setkání.

ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
DEN SENIORŮ
V pátek 2.10. 2015 ve 14 hodin potěšily děti z naší školky
babičky a dědečky v Obecním domě. Zazpívaly, přednesly
básničky a zatančily si společně s nimi mazurku. Doufáme,
že jsme udělali všem radost .
Haló, haló, copak se to stalo ?
V úterý 13.října 2015 se nad Jakartovicemi vznášela
spousta draků našich dětí . Přišly celé rodiny a společně
jsme si užili pěkný zážitek. Děti se pak zahřály čajem
a dostaly odměnu.
RODIČE S DĚTMI PLNILI DOMÁCÍ ÚKOL
Jaký? Vytvořit ,,PODZIMNÍČKA“ z přírodnin. A jak se jim to povedlo? Podívejte se.
Děkujeme všem za krásné výtvory

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko

Září 2015 – pobyt v Ilfracombe
Cestovní pas, libry, bezinfekčnost, kartička pojištěnce….. Takto začínal náš školní zájezd
žáků 2. stupně do Ilfracombe v Anglii. Teprve pátý den nového školního roku a žáci se i se
svými šesti učiteli vydali
vstříc novým zážitkům.
Cesta
autobusem
a trajektem se nám
zdála nekonečná, ale
odměnou bylo krásné
počasí,
které
nás
provázelo celý týden.
Náš průvodce Radek
nám nejprve představil
velkolepý
Londýn.
Viděli jsme nejznámější
památky jako například
Buckinghamský palác,
Westminster
Abbey,
Londýnské
oko,
Piccadilly
Circus,
Trafalgar Square a další.
Nahlédli jsme i do
legendární čínské čtvrti.
První den utekl hodně rychle, přišel večer a první setkání s hostitelskými rodinami. Doposud
to byla vše jen legrace, ale nyní už to bylo „naostro“. Děti se rozjely do svých dočasných
domovů a začaly „speakovat“.
Další dny čekala naše žáky škola. Byli rozděleni do tří skupin a ujali se jich praví angličtí
učitelé, kteří je po skončení kurzu velmi chválili, žáci na závěr kurzu obdrželi certifikáty o
absolvování kurzu v Channel School of English.
Žáci v Ilfracombe zakusili běžný život v anglických rodinách, ochutnali anglická jídla a někteří
si i nejednou zaplavali v moři. Každé odpoledne jsme objevovali krásy okolí „našeho“
městečka na břehu Bristolského zálivu, prošli jsme se po křídových útesech, zavítali do
národního parku Exmoor, kde se před dvěma sty lety toulali angličtí romantičtí básníci a žasli
nad krásou zdejší krajiny. Zavítali jsme i do starobylé rybářské vesničky Clovelly,
prozkoumali tunely, které v 19. století obyvatelé Ilfracombe vykutali do skal, aby se snadno
dostali skrz útesy k plážím.
Třešničkou na dortu byl opět Londýn poslední den našeho pobytu v Anglii. Na vlastní oči
jsme viděli nultý poledník v Greenwich a mnoho dalších památek. Dokonce jsme se projeli
lodí po Temži.
Rozloučili jsme se s Anglií a už nás čekala jen cesta zpátky do našich domovů. Po
namáhavé cestě jsme se všichni opět setkali s našimi skutečnými rodinami. Pro všechny
zúčastněné to byl opravdu bohatý týden. Žáci si zdokonalili angličtinu, použili ji v praxi,
poznali jinou kulturu a nové lidi; a hlavně si uvědomili, že bez angličtiny to prostě v dnešním
světě nejde.

