Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 2/2014

Ročník: IV

30.dubna 2014

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách jarního obecního zpravodaje. Dovolte, abychom
Vás seznámili s aktuálními informacemi, které se udály nebo nás čekají
v naší obci. Odešla zima, která byla letos opravdu velmi mírná a pomalu
přichází jarní čas. Je stále více světla a na zahrádce vykukují první květy.
Nastává čas, kdy náš zájem vyplní práce na zahrádkách a okolo našich
domů. Jaro je tu a my společně s přírodou nabíráme novou energii.
Přejeme hodně sluníčka na obloze i v duši a hezké počtení.
Usnesení č. 26
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 20.2.2014
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
 prodej části pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Horní
Dvořiště (dle GP-234-685/2013 pozemek
 parc. č. 191/4 v k.ú. Horní Dvořiště) o výměře
272 m2 za odhadní cenu 11 000,- Kč + náklady na
vypracování znaleckého posudku, vypracování GP,
vypracování kupní smlouvy a poplatky na
katastrálním úřadě manželům Anně a Pavlovi
Ďurkovým z Horního Dvořiště č.p.150
 rozpočtové opatření č. 1/2014
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 průběh a závěrečnou zprávu inventarizace za
rok 2013
 převod majetku DSO Vyšebrodsko (obecní
rozhlas, dětské prvky) do svého vlastnictví k 01.
01.2014
 finanční spoluúčast 30% celkových nákladů u
žádosti o dotaci na MMR na akci „Kvalitnější
kulturní zázemí za účasti místních dětí a mládeže“
z programu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova
 finanční spoluúčast 30% celkových nákladů u
žádosti o granty u JČ kraje z programu - Podpora
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje
 s umístěním stožáru s anténami pro firmu
Starnet, s.r.o. na stavbě vodojemu na pozemku
parc. č. 2479 včetně přívodního kabelu i přes
pozemek parc. č. 2482/2 vše v k.ú. Horní Dvořiště

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o plánované kontrole (audit) z
Krajského úřadu
 informaci o nových vnitřních předpisech obce
 informaci o vedení kroniky obce
 informaci ohledně vodárny a vrtů, jenž zásobují
obecní vodovod
 informaci o nutné výměně přívodního potrubí k
vrtu V3
 informaci o pokračování soudního sporu ohledně
určení vlastnictví k nemovitosti č.p. 146
 informaci ohledně zpracování znaleckého
posudku na objekt bývalé staré roty v Českém
Heršláku č.p. 55 z důvodu možného prodeje
3. Zastupitelstvo obce :
 pověřuje starostu obce k uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s firmou Starnet, s.r.o.
 pověřuje starostu obce k vyvolání jednání se
SPÚ ohledně bezúplatného převodu části pozemků,
kde se nacházejí vrty (kde je vyhlášené ochranné
pásmo) pro zásobení obecního vodovodu
 nesouhlasí s připojením obce k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
 doporučuje starostovi pronajmout bývalou školní
zahradu v Horním Dvořišti, pozemek parc. č.119/3
v k.ú. Horní Dvořiště v souladu se zákonem o
obcích
 doporučuje starostovi obce věnovat Centru pro
zdravotně postižené JČ kraje o.s. finanční dar na
činnost ve výši 1000,- Kč
 doporučuje starostovi obce věnovat Domovu pro
seniory Kaplice finanční dar na činnost ve výši
1000,- Kč
Usnesení č. 27
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště
ze dne 17.4.2014

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
 program jednání, zapisovatele a ověřovatele
zápisu
 úkoly uložené usnesením z minulého zasedání
zastupitelstva obce a jejich splnění
 protokol o schvalování účetní závěrky obce k
31.12.2013
 protokol účetní závěrky p.o. Závodní kuchyně k
31.12.2013 s tím, že ztráta bude hrazena z rozpočtu
obce
 protokol účetní závěrky p.o. ZŠ T.G.M. a MŠ
Horní Dvořiště k 31.12.2013 s tím, že zisk bude
přidělen do rezervního fondu
 rozpočtové opatření č. 2/2014
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smlouvu č. OS201420003386 o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM a.s..
 akce investičního charakteru plánované na rok
2014
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 informaci o přezkoumávání hospodaření obce
za rok 2013
 informaci o výjezdu jihočeských starostů do
Bruselu
 informaci o workshopu (přednášce) –
„SPOLEČNĚ KOLEM ZELENÉHO PÁSU
EVROPY“
 informaci o zpracování průkazu energetické
náročnosti obecních budov
 informaci o volbách do Evropského parlamentu
 informaci o objízdné trase pro vozidla do 3,5 t
a linkové autobusy z Vyššího Brodu přes
Studánky a Horní Dvořiště v průběhu měsíce
května 2014
Zastupitelstvo obce :
ukládá hospodářce obce připravit na zasedání
příštího zastupitelstva obce opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k nahlédnutí
na obecním úřadě Horní Dvořiště.

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby

do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne:23. května 2014 od 14:00 hod. do 22:00
hod.24. května 2014 od 08:00 hod. do 14:00
hod.Místem konání voleb je volební místnost v
obřadní síni Obecního úřadu v Horním Dvořišti
č.p. 26.Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství platným
průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu volební komise hlasování neumožní.
MB

Maškarní reje
22.3.2014 Ostrov pokladů
Neznámí návštěvníci obsadili náš ostrov pokladů.
Já kapitán Zrzavý Robert jsem kapituloval a jako
starý mořský vlk se o poklad podělil. Ale pozor. Ani
já ani moje stará mořská posádka jsme se nevzdali
jen tak. Poklad dostali jen ti, kteří si ho vysloužili
plněním úkolů a hádanek. Návštěvníci byli
rozděleni do pěti pirátských skupin, ve kterých
soutěžili o indicie vedoucí k pokladu. Prokázali
odvahu, schopnost spolupráce i podpory a
zaslouženě se dopracovali až k vytouženým
odměnám. S inteligencí sobě vlastní správně
odpovídali na kvízové otázky, bleskurychle oblékali
cizí oblečení, originálně malovali pirátské vlajky i
pojmenovali své posádky a neohroženě avšak
férově si vybojovali místo v židličkové soutěži. My

akce. Díky těm, kteří nám pomohli s přípravou a
realizací
pirátského
karnevalu.
Zrzavý Robert alias T.D

Po pirátském karnevalu následoval maškarní ples
pro dospělé, kde se to maskami jen hemžilo. Hrála
skvělá kapela Lendackých, díky které masky
předváděly veselé taneční kreace a o pitný režim
se nám skvěle postaral pan Mati.
I zde jste si zvolili své maskované vítěze, kteří se
podle vás nejvíce povedli.

Dle mého názoru večer dopadl skvěle a tančilo se
do ranních hodin. Ještě jednou děkuji těm, kteří
pro nás maškarní ples připravili a už se těším na
příští rok:-)

staří mořští vlci jsme si s návštěvníky užili legraci a
zahřáli své staré kosti na pirátské diskotéce.
Též děkuji všem, kdo nám přispěli věcnými dary
Závěrem jsme vyhlásili nejlepší masky, které si do tomboly.
volili účastníci anonymní volbou. Nakonec to dobře
Tereza Dašková
dopadlo a já bych rád poděkoval nejen dětem, které
nás neustále okouzlují svým spontánním chováním,
Přivítání jara, upálení Morany 5.4.2014
ale i všem účastníkům a pomocníkům této pirátské Letošní jaro přišlo rychle a proto všichni uklízeli
zahrádky a připravovali záhonky na jarní setí.
Snad i proto se nás sešlo na pálení Morany tak
málo.
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Celkem pět statečných se zúčastnilo krátkého Statistika obyvatel přihlášených k trvalému
pochodu s Moranou, pro malou účast, jen kousek za
pobytu v obci ke dni 31.12.2013
chalupu Nosků, odkud Smrtka byla vynášena. Tam
dorazili ještě dva opozdilci. Morana měla tentokrát Kategorie
počet
Dospělí
395
Dospělí-muži
195
Dospělí-ženy
200
-------------------------------------------------------Děti 0-18 let
94
Chlapci
55
Dívky
39
-------------------------------------------------------Celkem obyvatel:
489
Průměrný věk obyvatel: 39 let
Cizinci:

hodně bohaté korále a protože tato akce se pod
hlavičkou Dvořišťanu konala naposledy, spálili
jsme ji i v šatech. Poklábosili jsme a opekli buřtíky.
Počasí krásné, to horší přišlo následující týden.
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Narození v r. 2013 : 2 (chlapci)
Úmrtí
v r. 2013 : 6 (4 ženy, 2 muži)

PODĚKOVÁNÍ

Setkání seniorů
Ve čtvrtek 10.4.2013 v odpoledních hodinách
proběhlo v zasedací místnosti OÚ již tradiční
setkání seniorů, které je každoročně pořádáno jako
dárek pro naše spoluobčany důchodového věku.
Pan starosta všechny přítomné pěkně přivítal. Pro
radost našich dříve narozených spoluobčanů
vystoupily šikovné děti z MŠ a ZŠ TGM s velmi
pěkným programem. Nechybělo ani malé
občerstvení. Dokonale příjemnou atmosféru se
podařilo navodit AGRIA BANDU, ktery hrály k
tanci a poslechu.

Dovoluji si prostřednictvím obecního zpravodaje
poprosit o vyslovení poděkování panu Jiřímu
Přádovi, který našel a vrátil mi moji peněženku,
kterou mi někdo odcizil na maškarním bálu v sále
na nádraží. V dnešní době je velmi neobvyklé, o
to víc potěšující, že se najdou poctiví nálezci.
Děkuji...
Lada Kubešová

Pozvánka
na kulturní a sportovní akce v obci
Stavění máje na návsi

30.4.2014

Lampionový průvod

30.4.2014

Svátek matek

9.5.2014

Vítání občánků

9.5.2014

Dětský den

7.6.2014

O pohár starosty obce (velká kopaná) 21.6.2014
Dětská olympiáda
Děkujeme všem účinkujícím dětičkám a jejich paní Loučení s žáky 5. třídy
učitelkám za hezké vystoupení. Našim seniorům,
kteří si přišli popovídat, pobavit se a odreagovat od
všedních dní, děkujeme za účast.
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23.6.2014
27.6.2014
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Pohřební služba Maurenc Josef
Linecká 14
382 41 Kaplice
Non-stop služba:
+420.602408735
+420.737657153
Otevírací doba
Po - Pá: 8:00 - 16:30
Víkendy po telefonické domluvě
email: a.maurencova@email.cz

www.maurenckaplice.cz

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že už pár měsíců běží po
Kaplici a okolí štvavá kampaň proti naší firmě, že jsme skončili. Proto
Vás žádáme, abyste nedali na lživé pomluvy a zachovali naší firmě přízeň,
ať už se jedná o smuteční rozloučení Vašeho nejbližšího člověka nebo jen
drobné rady a pomoci, co se týče nejen v oblasti hřbitova. Děkujeme za
malé strpení při čtení těchto vět.
Pohřební služba Josef Maurenc s dcerou Andreou.
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STAVĚNÍ MÁJKY, PÁLENÍ
ČARODĚJNIC A LAMPIONOVÝ
PRŮVOD – 30. 04. 2014

Blahopřejeme k narozeninám
Margareta Figurová
Stanislav Študlar
Jaroslav Kuboušek

Lampionový průvod pro naše nejmenší bude od
19:00 hodin – sraz účastníků NETRADIČNĚ u
fotbalového hřiště.

85 let (*07.03.)
83 let (*17.04.)
80 let (*20.03.)

Přejeme všechno krásné,
plno lásky, energie, štěstí a
hlavně pevné zdravíčko.

Pozvánka na besedu
Zveme všechny občany na přednášku Prof.
Schneidera, která se bude konat v úterý 13.5.2014
od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu v Horním Dvořišti.
Jedná se o besedu s programem:
1. Prezentace fotografií a představení Zeleného
pásu Evropy -Prof.Schneider
http://www.schneider-foto-perg.at/
2. Představení Mühlviertlerského lesního muzea a
společnosti kolem něj - čím se zabývá, proč to
dělá, s kým spolupracuje - a co to vše může
znamenat pro místní obyvatele či podnikatele.
3. Závěrečná diskuze / seznámení / výměna
kontaktů.

NA NÁVSI V PODVEČERNÍCH
HODINÁCH POSEZENÍ U OHNĚ A
OBECNÍ ZÁBAVA (reprodukovaná hudba)

Upozornění pro občany
Ve dne 5.5. – 8.6. 2014 bude z důvodu úplné
uzavírky silnice II/163 ve Vyšším Brodě (od
benzínové stanice směrem do centra) vedena
objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a linkové
autobusy z Vyššího Brodu přes Dolní Drkolnou a
HORNÍ DVOŘIŠTĚ. V opačném směru do
Vyššího Brodu bude vedena objízdná trasa přes
Rožmberk a Hrudkov. Z tohoto důvodu
UPOZORŇUJEME OBČANY, že v uvedené
době dojde ke zvýšené frekvenci projíždějících aut
přes naši obec.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Hledáme sponzory na dětský den
První červnová sobota bude v naší obci opět patřit
dětem, pro něž místní dobrovolníci připravují nové
hry a rozličné vědomostní a dovednostní úkoly na
několika stanovištích. Hledáme sponzory pro tuto
již tradiční akci pro rodiny s dětmi. Pokud máte
zájem přispět na dobrou věc jakoukoliv částkou,
můžete se přihlásit na obecním úřadě. Předem
děkujeme.

ZK
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Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2014
PŘÍJMY
Název závazného ukazatele
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přís.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Lesní hospodářství
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. Prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Nakládání s odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
Finanční operace
PŘÍJMY CELKEM

Kč
4 373 000,00

900 000,00
30 000,00
100 000,00
1 000 000,00
1 900 000,00
17 000,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
383 000,00
100 000,00
100 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
60 000,00
8 000,00
8 000,00
302 000,00
81 000,00
3 000,00
13 000,00
180 000,00
150 000,00
30 000,00
5 000,00
5 000,00
6 425 000,00

VÝDAJE
Název závazného ukazatele
Kč
Lesní hospodářství
1 000 000,00
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Pozemní komunikace
100 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
190 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
100 000,00
Základní školy
1 140 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Budovy, haly a stavby
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
300 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Kultura, církve a sdělovací prostředky
213 000,00
Činnosti knihovnické
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Tělovýchovná a zájmová činnost
20 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
54 000,00
Bytové hospodářství
150 000,00
Nebytové hospodářství
4 000,00
Veřejné osvětlení
100 000,00
Pohřebnictví
5 500,00
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Z toho

Z toho
100 000,00
500 000,00
400 000,00
100 000,00

900 000,00
240 000,00
300 000,00
48 000,00
20 000,00
145 000,00
20 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50 100,00
Nakládání s odpady
260 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
737 000,00
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
55 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
1 836 396,00
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Finanční operace
VÝDAJE CELKEM
6 314 996,00
FINANCOVÁNÍ
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -110 004,00
REKAPITULACE
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ CELKEM

190 000,00
70 000,00

55 000,00
721 000,00
911 000,00
204 396,00

6 425 000,00
6 314 996,00
-110 004,00

Rozpočet obce je navržen jako přebytkový, kdy přebytek příjmů je určen na úhradu jistiny úvěru na pořízení
malotraktoru /financování/. Celková výše navržených příjmů je 6 425 000 Kč /z toho daňové příjmy 4 373 000 Kč
transfery 100 000 Kč - souhrnný dotační vztah, dotace na státní správu a samosprávu, dostáváme každý rok, jedná
se o odhad, pro upřesnění bude nutné rozpočtové opatření, nedaňové příjmy 1 952 000 - jedná se především o
příjmy z obecních lesů s kapitálovými příjmy tj. prodejem majetku obec neuvažuje/. Výdaje činí 6 314 996 Kč/
běžné výdaje 6 074 996 Kč, kapitálové výdaje 240 000 Kč - výměna oken a dveří v základní škole III. Etapa/
Financování - 110 004 Kč /splátka jistiny úvěru na pořízení malotraktoru/. Závazné ukazatele rozpočtu jsou
uvedeny v tabulkové části návrhu rozpočtu. V oblasti příjmů to jsou daňové příjmy /rozpočtové určení daní,
místní a správní poplatky/, transfery /dotace viz výše/, a běžné příjmy členěné dle paragrafů tam, kde je to účelné
dle skupin paragrafů /lesní hospodářství, kultura, všeobecná veřejná správa/, v oblasti výdajů jsou závaznými
ukazateli paragrafy tam, kde je to účelné skupiny paragrafů /lesní hospodářství, pozemní komunikace, kultura,
nakládání s odpady, tělovýchova, všeobecná veřejná správa/. Součástí navrženého rozpočtu jsou i příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím /Základní škola T.G.M. a Mateřská Horní Dvořiště 900 000 Kč a Závodní
kuchyně Horní Dvořiště p.o. 300 000 Kč/ a ostatním subjektům /TJ Sokol Horní Dvořiště 20 000 Kč/. Příspěvky
jsou stejné jako v roce 2013.

9

Datum konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 12.6.2014 v 17.00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Informační zpravodaj vydává Obec Horní Dvořiště,
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887
tel.380747912, e-mail: obecnizpravodaj@email.cz,

bezplatně je dodáván do všech domácností, nákladem 200 výtisků
Uzávěrka 3. čísla: 20.6.2014
Evidenční číslo MK ČR E 19945
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