Horňáček

Informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák
Číslo 1/2018

Ročník: VIII

27. února 2018

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky i konec roku utekly jako voda a rok 2018 si již ze svého času také dva měsíce ukrojil.
Přesto máme ještě většinu roku 2018 před sebou. Pro naši rodnou zemi jsou roky s osmičkou na konci
vpravdě osudové. Připomeňme si významné události v letech 1918, 1938, 1948, 1968. A co nám přinese
rok 2018? Těžko můžeme předpovídat, ale jisté je a zároveň dobrou zprávou pro všechny pracující, že
rok 2018 přinese dva extra dlouhé víkendy. Podzim však bude bez volna. Jen dva ze třinácti státních
svátků připadnou v roce 2018 na víkend. Podruhé v řadě tak bude mít rok jen 250 pracovních dnů. Co se
týče překrývání svátků s víkendy, už loňský rok byl k zaměstnancům velmi přívětivý a ten letošní jim
ještě přilepší. Víkendy v roce 2018 spolknou místo tří svátků pouze dva, a sice říjnový Den vzniku
samostatného československého státu a listopadový Den boje za svobodu a demokracii. V tomto roce se
vyplatí čerpat dovolenou především na začátku července, kdy budou na devítidenní „oraz“ potřeba
pouze tři dny řádné dovolené. Úplný přehled státních svátků a zavírací dny velkých obchodů naleznete
na straně č.5.
Z pátku 27. na sobotu 28. července budeme v tuzemsku svědky nejočekávanějšího zatmění Měsíce v
příštím desetiletí. Měsíc bude celý ponořen v zemském stínu 1 hodinu a 44 minut, což je fyzicky
největší možná délka fáze úplného zatmění. Poslední takové ‚středové‘ zatmění jsme mohli spatřit v
červnu roku 2011, další se odehraje až v červnu roku 2029. To bude geometricky ještě ‚středovější‘ takřka dokonalé, nicméně měsíc v Česku zapadne za obzor ještě před maximem úkazu.
Letní čas začne v neděli 25. března ve 2:00 (hodinky posuňte o hodinu vpřed) a skončí v neděli 28. října
ve 3:00 (hodinky posuňte o hodinu zpět).
Přejeme krásný zbytek zimy a doufejme, že se už brzy dočkáme i slunečných jarních dnů.
Kč + pevná složka stočného 651,- Kč. Ceny
jsou uvedeny bez DPH. Dále zastupitelstvo
obce ukládá starostovi zveřejnit tuto
kalkulaci na úřední desce
 mimořádnou
odměnu
zástupcům
jednotlivých inventarizačních komisí ve výši
1000,- Kč
 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území ORP Kaplice

Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Horní
Dvořiště ze dne 19. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 rozpočtové opatření č. 13/2017
 cenu vodného ve výši 26,85 + pevná složka
vodného 510,- Kč a dále cenu stočného 39,-
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 zamítá žádost manželů Bukovských ohledně
provedení zaměření pozemku parc. č. 30/8 v
k.ú. Horní Dvořiště na náklady obce
 doporučuje starostovi obce věnovat Charitě
Kaplice finanční dar na činnost ve výši
3000,- Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 rozpočtové opatření č. 12/2017
 projekt těžební a pěstební činnosti v
obecních lesích na rok 2018, tak jak jej
vypracoval OLH p. Žufa
 informaci o přípravách na inventarizaci a
ukládá hospodářce obce zpracovat veškeré
podklady, sestavy pro inventarizaci
 informaci o termínu VOLEB prezidenta
České republiky
 informaci o poškozené kanalizaci před čp 4,
5, 6 a 7 v Českém Heršláku
 informaci o Betlémském světle a souhlasí s
proplacením občerstvení na setkání s
rakouskými hasiči
 návrh nového pasportu místních komunikací
a návrh VV o zařazení pozemních
komunikací v k.ú Český Heršlák a Horní
Dvořiště do kategorie místních komunikací
 informaci o konání příštího zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce :
 stanovuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, měsíční odměny
členům zastupitelstva neuvolněným pro
výkon funkce s účinností od 1. 1.2018 takto:
místostarosta 7.400,- Kč, člen zastupitelstva
1.050,- Kč, předseda výboru či komise 510,Kč, člen výboru či komise 350,- Kč. V
případě souběhu výkonu více funkcí se
odměna za měsíc nesčítá a neuvolněnému
členu zastupitelstva náleží jen odměna
nejvyšší, kterou schválilo zastupitelstvo
obce. Odměna bude poskytována od 01. 01.
2018. Dále bylo rozhodnuto a schváleno, že
v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní a
složí slib
 ukládá starostovi obce, aby podal žádost
POV 2018 na akci renovace stávajícího VO
ve správním území obce Horní Dvořiště –
III. Etapa
 neschvaluje žádost manželů Ernekrových
ohledně zbudování oplocení na hranici s
obecním pozemkem č. 30/8 v k.ú. Horní
Dvořiště do doby, než bude nově vytýčená
hranice mezi tímto pozemkem a pozemkem
č. 41/2 v k. ú. Horní Dvořiště. ZO se bude
zabývat předmětnou žádostí, až si žadatelé
předmětnou hranici nechají nově vytýčit s
podmínkou, že u zaměření bude zástupce
obce

Volba prezidenta republiky konaná ve
dnech 12.01.-13.01.2018 (1. kolo)
Výsledky hlasování
v obci Horní Dvořiště:
voliči v seznamu:
vydané obálky:
odevzdané obálky:
platné hlasy:
volební účast:

392
187
187
187
47,70 %

1. M. Zeman
2. J. Drahoš
3. M. Horáček
4. M. Hilšer
5. M. Topolánek
6. P. Fischer
7. J. Hynek
8. P. Hannig
9. V. Kulhánek

89 hlasů
36 hlasů
22 hlasů
14 hlasů
7 hlasů
12 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas

47,59 %
19,25 %
11,76 %
7,48 %
3,74 %
6,41 %
2,13 %
1,06 %
0,53 %

Volba prezidenta republiky konaná ve
dnech 26.01.-27.01.2018 (2. kolo)
Výsledky hlasování
v obci Horní Dvořiště:
voliči v seznamu:
vydané obálky:
odevzdané obálky:
platné hlasy:
volební účast:

393
201
201
201
51,15 %

1. M. Zeman
2. J. Drahoš

132 hlasů
69 hlasů

65,67 %
34,32 %

Návrh rozpočtu hospodaření obecních
lesů Horní Dvořiště pro rok 2018
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příjmy:
Prodej dřeva
Prodej dřeva na pni
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2.796.200,- Kč
10.800,- Kč

30.000,- Kč
2.837.000,- Kč

Dotace
Celkem

Územní plán
Komunální služby
Odvoz odpadu
Veřejná zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Volby
Místní správa
Ostatní
celkem

Výdaje:
Náklady na těžební činnost 843.700,- Kč
Náklady na pěstební činnost 698.300,- Kč
Mzdové náklady
240.000,- Kč
Opravy cest, skládky, sjezdy 191.000,- Kč
OLH
160.000,- Kč
Celkem
2.133.000,- Kč
Příjmy celkem :
2.837.000,- Kč
Výdaje celkem:
2.133.000,- Kč
Předpokládaný zisk pro r. 2018: 704.000,- Kč

0
13 980
60 000
0
0
0
0
5 148
45 720
10 000 000

300 000
481 000
350 000
848 000
60 000
1 037 439
24 500
1 297 500
297161
10 000 000

Tříkrálová sbírka

Návrh těžeb pro r. 2018
(v m³ a Kč)
Těžba

Plocha Množství Cena
(m³)
za m³

PÚ -40

7 ha

280

470

131.600

PÚ +40

8 ha

420

1330

558.600

MÚ

-

700

1800 1.260.000

PN+MN

-

600

1410

SA:

15 ha

2000

Cena
celkem v
Kč

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně
putuje na podporu lidí v nouzi, žijících na území
ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem
daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Peníze
z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené
rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo v
místě, kde se vybraly. Získávají je projekty
jednotlivých charit. Kaplická charita měla
evidováno 50 pokladniček, úředně rozpečetěno
bylo 50 pokladniček a celkový výnos sbírky
činil 185.570 Kč.
Také v naší obci jsme se setkali s koledníky
Tříkrálové sbírky. Každému, koho navštívili,
popřáli šťastný nový rok, obdarovali jej
drobným dárkem i zpěvem a napsali posvěcenou
křídou na dveře domů a bytů zkratku K + M +
B. Velký dík patří všem, kdo přispěli.
Služby Charity Kaplice využívají i naše děti,
které dojíždějí do školy v Kaplici
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
DEPO, dále krizový fond pro osoby v aktuální
životní krizi, podpora sociálních služeb pečovatelské služby, sociálně rehabilitační
programy pro osoby postižené mimořádnou
událostí) a tak si všichni, kteří jsme přispěli,
můžeme být jisti, že finanční prostředky budou
smysluplně využity.

846.000
2.796.200

Rozpočet obce na r. 2018
položka
Příjem v Kč Výdaj v Kč
RUD (rozpočtové
6 597 773
0
určení daní)
Dotace
168 300
0
Obecní les
2 823 079
2 557 928
Místní komunikace
0
60 000
Vodovod
47 700
100 000
ČOV
2 300
112 400
Škola
0
1 300 000
Kuchyně
0
400 000
Knihovna
0
50 000
Místní rozhlas
0
20 000
Ostatní kultura
5 000
247 072
Sport
0
80 000
Volný čas dětí
0
22 000
Zdravotní středisko
0
49 000
Byty
220 000
140 000
Veřejné osvětlení
0
145 000
Nebytové
9 000
0
hospodářství
Hřbitov
2 000
21 000
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Výše odměn od 1.1.2018 v obci HD (v Kč, kde
všechny částky jsou uváděny jako hrubá mzda)

Změny v odměňování členů zastupitelstev
v roce 2018

Bylo navrženo a schváleno ustoupit od
procentního vyjádření částky odměny k
maximální částce podle nařízení vlády a je
doporučeno stanovit částky odměn konkrétně
takto:
místostarosta
7 400 Kč
člen zastupitelstva
1 050 Kč
předseda výboru či komise
510 Kč
člen výboru či komise
350 Kč
Odměny se uvolněným členům zastupitelstva za
jednotlivé funkce nesčítají a náleží jim jen
nejvyšší odměna za jednotlivé funkce. To
znamená, pokud je člen zastupitelstva i
předsedou výboru či komise nebo členem
výboru či komise, náleží odměna jen za výkon
člena zastupitelstva, poněvadž tato odměna je
nejvyšší.

Od 1. ledna 2018 začala platit nová pravidla pro
odměňování uvolněných a neuvolněných
zastupitelů územních samospráv za výkon
jednotlivých funkcí.
Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn
členů
zastupitelstev
územních
samosprávných celků, ruší dlouhodobý systém
odměňování podle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev. V některých oblastech zásadně
mění postup a způsob výpočtu příslušné
odměny. Zároveň dochází k novelizaci zákona
o obcích
v částech
vztahujících
se
k odměňování zastupitelů.
Hlavní změny v odměňování
Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících
se odměňování členů zastupitelstev obcí náleží
již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva
obce. Pro stanovení výše odměny je rozhodující
počet obyvatel v obci a pokud jde o uvolněnou
či neuvolněnou funkci. Pro zařazení obce do
příslušné velikostní kategorie je rozhodující
počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci
k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku
v roce voleb, a to po celé funkční období
jednoho zastupitelstva. Výjimku tvoří situace,
kdy by se počet obyvatel v dané obci zvýšil či
snížil o 20%. V takové situaci by došlo od
nového kalendářního roku k přesunu obce do
jiné velikostní kategorie a ke změně výše odměn
členů zastupitelstev. Počet obyvatel je čerpán
z ISEO (Informační systém evidence obyvatel)
a CIS (Cizinecký informační systém).

Srovnání výše odměn v roce 2017 a 2018:

Neuvolnění
členové
zastupitelstva

místostarosta
člen
zastupitelstva
předseda výboru
či komise
člen výboru či
komise

Max.
možná
měsíční
odměna
v Kč dle
NV
318/2017
od 1. 1.
2018
7 080
22 134

Výše
měsíční
odměny
2017 v
Kč - dle
usnesení
ZO

Návrh
výše
měsíční
odměny
od 1. 1.
2018
7 400

510

1 230

1 050

490

2 459

510

320

2 049

350

Navržený způsob je navýšení všech odměn cca.
o 8 % směrem nahoru oproti roku 2017.
Odměny v roce 2017 se sčítaly. Nyní je odměna
neuvolněného zastupitele jen za funkci, která je
nejvýše ohodnocena.

Výše odměn k 31.12.2017 v obci HD
(v Kč, kde všechny částky jsou uvedeny jako
hrubá mzda)
Odměna se stanovuje v % z maximální částky
pro funkci stanovené nařízením vlády
č. 37/2003
Sb.,
o odměnách
členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů:
člen zastupitelstva obce
100 % kromě
místostarosty (311 + 200) = 511 = 510
místostarosta 85 % bez možnosti příplatku
7076,25 = 7080
předseda výboru a komise 50 % bez možnosti
příplatku 488 = 490
člen výboru a komise 50 % bez možnosti
příplatku 316 = 320
odměny za jednotlivé funkce se sčítají

Náklady na odvoz odpadu v roce 2017
Zaplaceno za odvoz komunálního odpadu:
182.571,- Kč
Zaplaceno za odvoz tříděného odpadu:
112.529,- Kč
-----------------------------------------------------Celkové výdaje za odvoz odpadu:
295.100,- Kč
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Vyfakturováno od občanů:
116.115,- Kč
Vráceno od EKO-KOMU za tříděný odpad:
57.554,- Kč

Kdy musí na svátek velké obchody zavřít?







1. 1. Nový rok
2. 4. Velikonoční pondělí
8. 5. Den vítězství
28. 9. Den české státnosti
28. 10. Den vzniku samostatného
československého státu
 24. 12. Štědrý den (od 12:00)
 25. 12. 1. svátek vánoční
 26. 12. 2. svátek vánoční

-----------------------------------------------------Celkové příjmy za odvoz odpadu:
173.669,- Kč

Statistika obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu v obci k 31.12.2017

Poděkování

Dospělí celkem: 384 (muži 194, ženy 190)
Děti 15-18 let:
16 dětí ( chlapci 7, dívky 9)
Děti 0-15 let:
67 dětí ( chlapci 41, dívky 26)

Mezi vánočními svátky a Novým rokem vznikl
požár komínu v domě č.p.11 v Českém
Heršláku. V první řadě to byl pan Matějka, který
požár zpozoroval a nahlásil. Velký dík též patří
za rychlý příjezd a zásah dobrovolným hasičům
z Horního Dvořiště, kteří byli na místě první.
Následky naštěstí nebyly katastrofální, dehet v
komínu vyhořel, nevznikla ani další škoda na
majetku a hlavně nikomu se nic nestalo.
Ještě jednou díky. Bohouš Lexa

Celkem 467 obyvatel, průměrný věk 41 let
(Ve statistice nejsou uvedeny údaje z CIS)

Státní svátky v roce 2018
1. ledna
30. března
2. dubna
1. května
8. května
5. července
6. července
28. září
28. října

17. listopadu
24. prosince
25. prosince
26. prosince

Den obnovy samostatného
českého státu (PONDĚLÍ)
Velký pátek (PÁTEK)
Velikonoční pondělí (PONDĚLÍ)
Svátek práce (ÚTERÝ)
Den vítězství (ÚTERÝ)
Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje (ČTVRTEK)
Den upálení mistra Jana Husa
(PÁTEK)
Den české státnosti (PÁTEK)
Den
vzniku
samostatného
československého
státu
(NEDĚLE)
Den boje za svobodu a
demokracii (SOBOTA)
Štědrý den (PONDĚLÍ)
1. svátek vánoční (ÚTERÝ)
2. svátek vánoční (STŘEDA)

Novoroční pochod
Dá se říct, že pořádání novoročního pochodu se
u nás stalo již tradicí. Jeho cílem je přibalit
dobrou náladu a dostat se z Českého Heršláku,
kde je sraz všech nadšených účastníků, do
útulné hospůdky v Rybníku. Zdolání prvního
kopce k odpočívadlu „U obrázku“ je jistě důvod
k oslavě! A tak je třeba se posilnit na další cestu
z domova přinesenými pochoutkami slanými i
sladkými, z ahřát se horkým čajem, bouchnout
šampaňské a připít si na šťastný nový rok.

Velký pátek bude svátkem již potřetí. Díky
němu Velikonoce slibují na přelomu března a
dubna těm šťastnějším ze zaměstnanců taktéž
čtyři dny volna v kuse.
Na Vánoce si pak užijeme dokonce pět dní bez
pracovních povinností po sobě, protože Štědrý
den vychází na pondělí. Díky Dni české
státnosti nabídne prodloužený víkend ještě i
poslední zářijový týden.

Ještě udělat společné foto a jde se dál. Další
zastávka je u zrekonstruovaného mostního pilíře
koněspřežné dráhy.
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Snad zimní slunečné počasí nalákalo celkem asi
23 nadšenců, kteří společně prošli křížovou
cestou v Německém Heršláku. Nechybělo ani
tentokrát malé občerstvení a dobrá nálada.

Zdvořilá žádost o věcný, materiální
příspěvek do tomboly
V sobotu 17. března 2018 tohoto roku
plánujeme v Horním Dvořišti uspořádat
„MAŠKARNÍ PLES“, který se těší velké
oblibě a to i díky bohaté tombole. V dnešní
uspěchané době je horší a horší věci do tomboly
pořídit. Proto si Vás dovoluji zdvořile oslovit,
zda byste právě Vy do naší TOMBOLY
nevěnovali nějakou věc, a to klidně i formou
propagačních materiálů Vaší firmy, osoby nebo
Vašeho produktu apod.. Na oplátku Vám
nabízíme zveřejnění Vašeho jména či firmy
v místním tisku s naším poděkováním za
velkorysost. Lze předpokládat, že se akce opět
zúčastní minimálně 100 lidí. Tímto Vás
samozřejmě na předmětnou akci zvu.

Poslední část cesty je před námi a už se těšíme
do tepla. Domů se vracíme vlakem příjemně
unaveni a s dobrým pocitem, že jsme udělali
něco málo pro zdraví.

Tříkrálový pochod
V sobotu odpoledne 6.ledna se opět sešla parta
turistů v Českém Heršláku a vyrazila tentokrát
po turistické stezce Český Heršlák - Deutsch
Hörschlag., která byla v naší obci otevřena 7.
května 2006.

P.S.: V případě, že se nás rozhodnete podpořit,
zajedu si pro materiální příspěvky osobně.
Můžete též zaslat poštou a my Vám náklady
spojené s poštovným následně uhradíme.
Za poskytnutou pomoc předem děkuji a
zůstávám s pozdravem
Zdeněk Kemény
starosta obce Horní Dvořiště
---------------------------------------------------------Informační zpravodaj – periodický tisk územního
samosprávního celku vydává Obec Horní Dvořiště
382 93 Horní Dvořiště 26, IČ 00245887tel.380747912,
6x v roce a je bezplatně dodáván do všech domácností,
nákladem 200 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 19945

Stojí za připomenutí, že se jedná se o turistickou
stezku s celoročním provozem pro pěší, cyklisty,
lyžaře a od 1. července 2008 také pro osobní
automobily do 3,5 tuny.

Příspěvky do zpravodaje, vzkazy, informace, pozvánky,
popř. připomínky odevzdejte, prosím, v kanceláři
Obecního úřadu, nebo zasílejte na e-mail:
obecnizpravodaj@email.cz,

Uzávěrka 2. čísla v r. 2018 : 20. 04. 2018
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Datum konání příštího veřejného zasedání
zastupitelstva je stanoven
na čtvrtek 01. 03. 2018 v 17:00 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Narození občánci
Petr Matějka
Petr Gondek
Valerie Německá

(*01. 01. 2018)
(*13. 01. 2018)
(*29. 01. 2018)

Blahopřejeme Vám k
narození Vašeho
miminka. Přejeme Vám,
aby přineslo do Vaší
rodiny hodně lásky,
smíchu a něhy. Ať s ním
prožíváte mnoho radostí a šťastných chvil. Ať je
zdravé a roste jako z vody! Ať je pro Vás tím
největším pokladem na světě.

Gratulace k narozeninám
Slávka Zelendová
Blažena Havelková
Anna Kameníková
Antonín Čížek
Anna Nekužová
Miloslava Szuchanszká
Jaroslav Lavička

92 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
65 let

(*09. 01.)
(*23. 02.)
(*07. 01.)
(*07. 02.)
(*17. 01.)
(*25. 01.)
(*10. 01.)

Rok za rokem nám tu běží,
zastavit je lze jen stěží.
Vrátit snad nejde nikdy nic,
tak přejme Vám let ještě víc
a k tomu hlavně pevné
zdraví, spokojenost a
osobní pohodu.

Nepotřebný majetek
Obec Horní Dvořiště prodává nepotřebný
nábytek. Jedná se o bílou obývací stěnu, viz.
foto. Cena 2 500,- Kč. Bližší info v kanceláři
obecního úřadu.
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