prosinec 2020

INFORMACE Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
začala doba adventní a rok s magickým číslem 2020 pomalu končí. Jeho hodnocení nechám
raději na příště. Jsou před námi nejkrásnější svátky v roce a více než kdy jindy je důležité být
v kontaktu se svými blízkými alespoň telefonicky. Za všechny spolupracovníky a zastupitele
nám všem přeji, aby Vánoce byly klidné a šťastné, prožité v kruhu nejbližších se vzpomínkou
na ty, kteří už nejsou mezi námi. A do nového roku přeji pevné zdraví a hodně štěstí.
JosefŠenk, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
V nočních hodinách 7. června letošního roku se Břevencem a vzápětí Šumvaldem prohnala povodeň, která podle našich pamětníků
neměla obdoby. Tato přírodní katastrofa prověřila nejen zdatnost záchranných sborů, ale i soudržnost obyvatel. A zde se ukázalo, že ta
NAŠE vesnice umí táhnout za jeden provaz. Vlna solidarity ale ve velké míře přicházela i zvenčí. Každý den se na obci hlásili
dobrovolníci a pomáhali s odklízením nánosů bahna a zničeného majetku.
Je třeba vyzdvihnout nasazení a odbornost hasičů. Kromě profesionálů, od kterých se „záchrana“ očekává, přijížděly také jednotky
dobrovolných hasičů z širokého okolí a odváděly obrovské množství práce s tím, že odměnou za toto vyčerpávající úsilí jim bude
poděkování a možná úsměv na tvářích lidí, kterým zachraňovali střechu nad hlavou. Světlým bodem v lopotné práci jim býval oběd a
večeře v restauraci v kulturním domě.
Kromě dobrovolníků a hasičů si své odvedli také příslušníci Policie České republiky, jejich úkolem bylo zabránit rabování a
takzvané povodňové turistice. V noci nás hlídali a ve dne regulovali vjezdy do obce. Svižně zareagovalo i Velitelství Vojenské policie
Olomouc a posílalo denně jednotku, která se podílela nejen na odklízecích pracích, ale také na distribuci humanitární pomoci. Velitel
153. ženijního praporu v Olomouci vyslal jednotku, která prováděla zejména odstraňování překážek ve vodním toku.
Zvláštní kapitolou byla humanitární pomoc, která se hrnula ze všech stran. A nebyly to pouze velké humanitární organizace.
Přijížděla vozidla firemní i soukromá, lidé z nich vystupující neskrývali své city a se slzami v očích předávali vše, o čem si mysleli,
že může v této těžké situaci pomoci. Díky této nesobecké pomoci obec disponovala nejen potravinami a v této době tak důležitou
pitnou vodou, ale také desinfekcí a materiálem všeho druhu, od lopat, kbelíků a koleček přes oblečení, matrace, nádobí až například
po kamna.
Zásadní podíl na publicitě povodně v Šumvaldu a Břevenci mají televizní stanice a díky nim se celá republika dověděla o našem
neštěstí. Již v prvních dnech po povodni byla na webové stránce Šumvaldu zveřejněna Darovací smlouva a od tohoto momentu
začaly přicházet peníze od dárců z celé republiky. A opět se ukázalo, že spektrum dárců je tak široké jak jen to jde. Dary posílaly
statutární orgány, firmy, pracovní kolektivy i jednotlivci. I díky těmto penězům se dařilo zajistit stravování dobrovolníků,
odstraňování odpadu, pohonné hmoty, úpravu břehů potoka a spoustu dalších věcí spojených s povodní.
Stav obce po povodni není zatím zdaleka takový, abychom si mohli spokojeně oddechnout. Je před námi ještě spousta práce. Ale na
druhou stranu je teď právě ten správný čas poděkovat všem, které jsem zmínil. Bez jejich pomoci bychom se do dnešního stavu
nedostali.
Díky všem, kteří pomohli Šumvaldu a Břevenci vyrovnat se s následky povodně.
Miroslav Kokoška, místostarosta obce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V prosinci 2020 oslaví významné životní jubileum tito občané Šumvaldu:
Brňáková Františka, č. 16
Vymlátilová Naděžda, č. 26
Malovaný Karel, č. 286
Plhák Miroslav, č. 3
Krestýnová Jarmila, č. 127
Hebrová Marie, č. 268
Kallerová Ludmila, č. 334
Smrčková Marie, č. 91
Vorel Viktor, č. 266
Trnečková Irena, č. 289
Hejlová Karla, č. 251
Krestýn Ladislav, č. 281

Břevence:

Berková Anna, č. 19
Geppert František, č. 95
Frantová Marie, č. 68
Kallerová Marie, č. 103

24. 12.
9. 12.
23. 12.
24. 12.
21. 12.
29. 12.
31. 12.
29. 12.
12. 12.
15. 12.
19. 12.
19.12.

89 roků
86 roků
85 roků
83 roků
79 roků
77 roků
77 roků
76 roků
73 roků
71 roků
70 roků
64 roků

Richterová Emilie, č. 410
Jenáčková Olga, č. 412
Krestýn Miroslav, č. 239
Matějová Libuše, č. 314
Šenk Jiří, č. 260
Hejný Miloš, č. 301
Berka Pavel, č. 249
Mráz Ivo, č. 277
Kratochvíl Jiří, č. 222
Balcárková Dagmar, č. 430
Chlebníčková Drahomíra, č. 302
Dubový Jiří, č. 382

12. 12.
14. 12.
16. 12.
24. 12.
28. 12.
1. 12.
5. 12.
9. 12.
22. 12.
19. 12.
28. 12.
29. 12.

63 roků
62 roků
58 roků
58 roků
58 roků
56 roků
56 roků
53 roků
53 roků
52 roků
50 roků
50 roků

14. 12.
22. 12.
5. 12.
18. 12.

82 roků
78 roků
77 roků
75 roků

Vlčková Eva, č. 105
Dubová Jarmila, č. 64
Štoppl Ladislav, č. 90
Bendová Ivana, č. 81
Kantor Bohumil, č. 104

2. 12.
11. 12.
11. 12.
25. 12.
18. 12.

70 roků
68 roků
68 roků
67 roků
54 roků

Ke všem gratulantům se připojuje také redakce Šumvaldských novin
s přáním dobrého zdraví a spokojenosti !
INFORMACE Z ÚŘADU - pokračování

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald ze dne 19.11.2020
ZO schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Šumvald, konaného dne 19.11.2020.
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Čamek, Mgr.Lubomír Balcárek; ověřovatele zápisu ve složení: Eva Axmanová,
Jiří Kyselý a zapisovatele zápisu Mgr. Evu Richterovou.
ZO schvaluje správnost zápisu z 12. jednání Zastupitelstva obce Šumvald bez připomínek.
ZO schvaluje Darovací smlouvu na neinvestiční výdaje, které obci vznikly při řešení mimořádné události v souvislosti s bleskovou
povodní v červnu 2020, uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO:
60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ 00299537 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/01680/OSKPP/DSM ze dne 10.7.2019 na projekt "Regenerace
víceúčelového hřiště v Šumvaldě", uzavřený mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany,
IČO:60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Návrh dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/02671/OSKPO/DSM ze dne 27.6.2019 na projekt
"Rekonstrukce KD v Šumvaldě", uzavřený mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO:
60609460, DIČ: CZ60609460 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021.
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 -2025.
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2020 a schvaluje jmenování členů inventarizačních komisí.
ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Šumvald na rok 2021, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČO: 75026627. Provozní dotace na rok
2021 z rozpočtu Obce Šumvald činí 574.400,- Kč.
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Šumvald, Šumvald č. 199, PSČ 783 85, IČO:
75026627 na roky 2022 a 2023.
ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ Šumvald na rok 2021, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČO: 70978590. Provozní dotace na rok
2021 z rozpočtu Obce Šumvald činí 2 664.000,- Kč.
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Šumvald, Šumvald č. 204, PSČ 783 85, IČO:
70978590 na roky 2022 a 2023.
ZO schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o ukládání odpadu č. 5, uzavřený mezi EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, PSČ 783 91
Uničov, IČO: 62303431, DIČ: CZ62303431 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
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ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.10.2007, uzavřený mezi Obcí Šumvald, Šumvald č.
17, PSČ 783 85, IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČO:
47114983, DIČ: CZ47114983 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald Libina", uzavřenou mezi Obcí Libina, Libina č. 523, PSČ 788 05, IČ: 00302899 a Obcí Šumvald, Šumvald č. 17, PSČ 783 85,
IČO: 00299537, DIČ: CZ00299537 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO pověřuje starostu obce Ing. Josefa Šenka k jednání s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc ve věci
majetkového vypořádání pozemků parc. č. 1781/1, 1785/3, 1786/8, 1786/9, vše v k.ú. Šumvald.
ZO schvaluje na žádost předsedkyně školské a kulturní komise od 1.1.2021 výkon funkce bez nároku na finanční ohodnocení.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření na rok 2020 č. 14/2020.
ZO schvaluje Oznámení o záměru obce pronajmout část nebytových prostor na Kulturním domě v Břevenci, Břevenec č.p. 31.

Termíny svozu odpadů v roce 2021

Svoz popelnic - pondělí:
4.1.; 18.1.; 1.2.; 15.2.; 1.3.; 15.3.; 29.3.; 12.4.; 26.4.; 10.5.; 24.5.; 7.6.; 21.6.; 5.7.;
19.7.; 2.8.; 16.8.; 30.8.; 13.9.; 27.9.; 11.10.; 25.10.; 8.11.; 22.11.; 6.12.; 20.12.
Svoz plastů - pondělí:
5.1.; 26.1.; 23.2.; 23.3.; 20.4.; 18.5.; 15.6.; 13.7.; 10.8.; 7.9.; 5.10.; 2.11.; 30.11.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - sobota:
27.3.; 11.9.

Papír v kontejnerech sešlapávejte

Prosíme Vás, abyste kartonové krabice před vhozením do
kontejneru na papír rozložili a umístili v něm tak, aby byla
maximálně využitá jeho kapacita.
Je to úkon jednoduchý, nezabere příliš mnoho času, ušetří
však hodně místa, práci obsluhy i prostředky vynaložené na
svoz kontejnerů.
Nyní, zvláště v době Vánoc, je toto téma aktuální. Děkujeme!

Obecní kalendář na rok 2021

Ke konci kalendářního roku bude tradičně do domácností distribuován
stolní obecní kalendář na rok 2021. Je určen šumvaldským a
břeveneckým domácnostem, které mají uhrazeny všechny závazky
vůči obecnímu úřadu (tj. především poplatky za popelnice).
Ti z Vás, kteří kalendář, i přesto, že máte závazky uhrazeny, ve
schránce nenajdete, vyzvedněte si ho, prosím, v lednu na obecním
úřadě osobně. Důvodem je, že máte malou poštovní schránku, do které
se kalendář nevleze a nechceme, aby kalendáře rozmokly nebo se
poničily ohýbáním. Děkujeme za pochopení.

Prosincový svoz plastů se posouvá

Upozorňujeme občany, že poslední svoz
plastů v letošním roce, původně plánovaný
na úterý 29.12.2020, neproběhne.
Plasty budou svezeny až o týden později,
tj. v úterý 5.1.2021. Další svoz plastů se
uskuteční dle plánu 26.1.2021.
Děkujeme za pochopení.

Na chodnících se neparkuje!

Žádáme neukázněné majitele osobních automobilů,
kteří parkují na chodnících v obci, aby se tomuto nezodpovědnému chování vyhnuli. Jednak tím porušujete
dopravní předpisy, bráníte bezpečnému pohybu chodců
na veřejných komunikacích a pracovníkům obecního
úřadu zamezujete provádět údržbu chodníků.
Pokud nedojde k nápravě, bude přivolána Policie ČR a
tento přestupek bude sankcionován.
Děkujeme za pochopení.

Vodovod Šumvald a Břevenec

Provozní doba obecního úřadu pro veřejnost
během vánočních svátků:
středa 23.12.
pondělí 28.12.
úterý 29.12.
středa 30.12.
čtvrtek 31.12.

zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
zavřeno

V Šumvaldě jsou dokončeny veřejné části přípojek a postupně se proplachuje hlavní řád a budou probíhat tlakové zkoušky. Následně
budou proplachovány a tlakovány i přípojky. Předem Vás kontaktují zástupci zhotovitele.
V Břevenci se plánují veřejné části přípojek na jaře, v případě příznivého počasí budou práce zahájeny i dříve. Před samotnou
realizací přípojky budete ještě informováni.
Bohužel ani k dnešnímu dni se na obec nevrátily všechny dohody o podmínkách připojení, které byly doručeny 18.5.2020 do Vašich
poštovních schránek. Již nebylo možno déle čekat a tak se znovu vyjednávalo o cenách ventilů a šachet. Do konce roku budou na
obecní úřad dodány jednotné vodoměrné sestavy BRUSE 19.61.165.1 za cenu 1627,- Kč/ks bez DPH (1969,- Kč vč. DPH: cena se
podařila snížit o 226,- Kč oproti dohodě). Po dodání ventilů Vám zašleme fakturu, kde bude uvedena i cena za odebrané potrubí na
domovní části přípojky. Po zaplacení budou vodoměrné sestavy k vyzvednutí na obecním úřadě.
Do konce prosince bude na stránkách www.sumvald.cz, zveřejněna tabulka délek potrubí na domovní části vodovodních přípojek (od
hranice pozemku nebo od plotu) v Šumvaldě. Prosím Vás o kontrolu a upozornění v případě rozdílu délky od skutečnosti.
U vodoměrných šachet se bohužel obci nepodařilo napřímo vyjednat ještě další slevu a tak je výhodnější odebrat šachtu přímo od
místní montážní firmy Michala Krále, Šumvald 405. Podrobnější informace obdrží zájemci o šachty do svých schránek.
Josef Šenk, starosta obce
Šumvaldské noviny - prosinec 2020
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Cena stočného na rok 2021

Dle Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. je cena stočného
na rok 2021 stanovena na částku 23,65 Kč/m3 včetně 10% DPH.
Došlo tak k nepatrnému nárůstu ceny (v květnu, kdy se měnila
sazba DPH z 15 na 10%, činila cena 23,10 Kč/m3).

Svoz odstrojených vánočních stromků

Svoz odstrojených vánočních stromečků proběhne ve
dvou termínech: ve čtvrtek 7. a 28. ledna 2021. Stromky
přistavte v uvedené dny před své nemovitosti, v žádném
případě je nevyhazujte v den svozu komunálního odpadu k
popelnicím. Nebudou vám odvezeny.

PŘÍSPĚVKOVÉ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů Břevenec děkuje všem
příznivcům a sponzorům za podporu a přeje klidné prožití
Vánoc a šťastný a veselý nový rok 2021.
Těšíme se na další spolupráci!

Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
Mikulášská nadílka

Každoročně v tuto dobu jsme ve škole s napětím
očekávali příchod Mikuláše a jeho družiny.
Letos k nám bohužel nepřišli, ale poslali balíčky s
dobrotami.
Jako poděkování za tyto dárečky přednesly děti z 1.
třídy v krásných čertovských kostýmech milé
básničky.
Děkujeme hodným andělům a čerticím ze SRPŠ.
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