Jakubovický
zpravodaj 06/2015
VÝPIS Z USNESENÍ Č. 4/2015 Z 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JAKUBOVICE KONANÉHO DNE 11. 6. 2015 V K. D. V JAKUBOVICÍCH
ZASTUPITELSTVO OBCE JAKUBOVICE:
18. b e r e n a v ě d o m í:
a) kontrolu usnesení ZO z 3.zasedání ze dne 12.3.2015
b) zprávu o bezpečnostní situaci v působnosti obvodního oddělení Zábřeh a policejní
stanice Štíty za rok 2014
19. p r o j e d n a l o:
a) jednotlivé body dle programu 4.zasedání ZO
b) zápis z 3.zasedání ZO
c) krátkodobý pronájem objektu u vodní nádrže v Jakubovicích
20. s c h v a l u j e:
a) zápis z 3.zasedání ZO
b) program 4.zasedání ZO
c) zprávu o hosp. obce Jakubovice k 31.5.2015
d) rozpočtové opatření č.1 a 2
e) Závěrečný účet obce Jakubovice za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Jakubovice za rok 2014 zpracovanou Krajským úřadem Ol.kraje,
vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17 odst. 7 písm. a) souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad

f) účetní závěrku obce Jakubovice k 31.12.2014
g) směnnou smlouvu o směně pozemků par.č.1276/ 2 a par.č.855/11 o výměře
119m2 uzavřenou mezi obcí Jakubovice a Římskokatolickou farností Jakubovice
h) smlouvu o pronájmu nebyt. prostor u vodní nádrže v Jakubovicích uzavřenou
mezi obcí Jakubovice a SDH Jakubovice
ch) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na
zajištění sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů a předcházení jeho
vzniku uzavřenou mezi obcí Jakubovice a Svazkem obcí regionu Ruda
21. n e s c h v a l u j e:
a) žádost manželů Danielových o pronájmu obecního bytu č.2, Jakubovice čp.71

b) žádost manželů Kociánových o posunutí značky JAKUBOVICE – jeho začátku a
jeho konce
c) žádost manželů Kociánových o vybudování osvětlení za domem čp.104
DNY OTEVŘENÍ SBĚRNÝCH MÍST
KONTEJNERY OTEVŘENY


DNE:

19. 06. 2015, 03. 07. 2015, 17. 07. 2015, 31. 07. 2015, 14. 08. 2015, 28. 08.

2015, 11. 09. 2015, 25. 09. 2015


OD 18°° – 19°° hod

Ve stejné dny budou sváženy plasty.

KULTURA V OBCI
Dne 27. 6. 2015 se pořádá „DĚTSKÝ DEN“ od 14 hodin před kulturním domem
Dne 25. 7. 2015 se koná výlet pro děti do Boskovic do Westernového městečka. Místní děti
za 50 Kč, dospělí za 100 Kč. Přihlášky u paní Janků na obci. Pokud nebude autobus zaplněn do
15. 7. 2015, budou místa nabídnuta přespolním dětem. Odjezd bude upřesněn.
Od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 bude v provozu koupaliště.
SDH Jakubovice bude pořádat „Suchou nohou přes koupaliště“. Datum bude upřesněn.
Dne 15. 08. 2015 se koná 33.ročník

„KOŠTU VÍNA“ o pouti v Jakubovicích. Začátek v

16°°hod. v areálu kulturního domu, kde vystoupí krojovaná dechová kapela BÍLOVČANKA,
cimbálová muzika GALÁN a celé odpoledne bude provázet slovem moderátor Jožka Šmukař.
Od 22°°hod. vystoupí rocková skupina OMICRON.

MŠE SVATÉ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
Dne 26. 07. 2015 ve 14:00 Poutní mše svatá v Kapli svaté Anny v Janoušově.
Dne 15. 08. 2015 ve 14:30 Poutní mše svatá v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Jakubovicích.

O CO SE OBEC JAKUBOVICE ZASLOUŽILA
Obec Jakubovice podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a návratné finanční pomoci
se svazkem obcí regionu Ruda. Obci Jakubovice bude poskytnuta dotace na 2 ks velkoobjemových
kontejnerů a 1 ks přívěs za traktor. Tato dotace bude ve výši 10-ti % podílu obce Jakubovice na části
nákladů projektu.

Obec Jakubovice oslovila hejtmana Olomouckého kraje se žádostí o vyřešení neuspokojivé situace
silnice III. třídy, která vede přes naši obec. Na poslední straně zpravodaje je přiložena odpověď od
hejtmana Olomouckého kraje.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Rok 2012 – Emise CO2

5,356 tun

Úspora energie 123 531 MJ

Rok 2013 – Emise CO2 10,089 tun

Úspora energie 239 444 MJ

Rok 2014 – Emise CO2 11,763 tun

Úspora energie 258 199 MJ

OBEC JAKUBOVICE VYBÍZÍ OBČANY
 v období sucha šetřit vodou
 třídit správně odpady
 do konce srpna zaplatit poplatky za odpady
 zákaz koupání a volného pobíhání psů u vodní nádrže v Jakubovicích

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ve dnech 18. 08. 2015 – 28. 08. 2015 bude obecní úřad v Jakubovicích uzavřen z důvodu čerpání
dovolené. V případě nutnosti se obracejte na starostu obce tel. 604 181 841.

Náhodný výběr fotografií z kulturních akci, které proběhly v naší obci od dubna 2015:

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

TURNAJ VE HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“

KÁCENÍ MÁJE

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V PÍSAŘOVĚ
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