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Vážení a milí spoluobčané,
využívám dnešního vydání Občasníku, abych se krátce vyjádřil k aktuální problematice zimní údržby
v obci. Zimní údržba je vděčné téma, které vždy dokáže úměrně s množstvím napadaného sněhu rozvášnit plno
diskuzí. Zimní údržbu pro naši obec realizuje, na základě smlouvy, firma pana Hynka Hegera. Přílohou stávající
smlouvy je také seznam ulic, který podle pořadí určuje postup při zimní údržbě, tedy pořadí údržby a její způsob,
včetně údržby chodníků. Musím konstatovat, že tento dokument je již zastaralý a ani neodpovídá současným
právním předpisům. Z tohoto důvodu jsem zastupitelstvu obce předložil k připomínkování nový Operativní plán
zimní údržby, který přesněji stanovuje podmínky této údržby, a který by měl být schválen na následujícím
veřejném zasedání.
Je však nutné si uvědomit, že každá změna zimního počasí přináší vždy jinou situaci. Kalamitní stav, jaký
byl například minulý týden, je považován za mimořádnou událost, která přináší mimořádné nároky na její řešení.
V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti 100% odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k
tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Operativní plán zimní údržby
potřebné priority údržby, a to jak místně, tak časově. Tyto priority jsou stanoveny podle nestejné důležitosti
místních komunikací a také technických možností obce Dvorce. Zimní údržba může být úspěšná jen tehdy, pokud
bude k dispozici potřebná technika či aktivní lidé. Pro mne je ale také velmi důležitá samotná kontrola
prováděné údržby a zpětná vazba od Vás občanů. Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste se nebáli reagovat, když
se Vám cokoli nelíbí nebo pokud náhodou dojde při údržbě k poškození obecního či soukromého majetku. Jen tak
můžeme společně zefektivnit a hlavně zkvalitnit zimní údržbu v naší obci. Obraťte se prosím kdykoli osobně i
telefonicky na mne, případně na pracovníky obecního úřadu, a dávám Vám k dispozici také moje telefonní číslo
724 078 608 i e-mailovou adresu starosta@obecdvorce.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem těm, kteří jsou ochotni svým osobním přístupem přispět
k prováděné zimní údržbě (například domkařům z Nemocniční ulice, kteří se pravidelně starají o obecní chodník,
ale i dalším spoluobčanům).
Jan Božovský, starosta

Obec Dvorce a TCD Dvorce pořádají v sobotu 28. ledna 2012
OBECNÍ PLES s bohatou tombolou!
K tanci a poslechu zahraje skupina BROADWAY ze Šumperka.
Po zakoupení vstupenek je možná rezervace míst na tel. 554 254 870.
Srdečně zvou pořadatelé!
TCD Dvorce zve všechny na „ZUMBA párty s Jájou“ v sobotu 21. ledna 2012 od 16.00 do 17.30 hodin, vstupné
50,- Kč. Přijďte si vytancovat skvělou náladu!
TCD Dvorce zve na výstavu fotografií „DVORCE OČIMA HANY KOPALOVÉ“ v době
od 20. ledna – 31. března 2012.
Fotografie a obrazy ze soukromé sbírky budou vystaveny v malém sále TCD.
CENY PRONÁJMU PROSTOR TURISTCENTRA DVORCE
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o cenách pronájmu jednotlivých prostor našeho TURISTCENTRA.
Uvedený nájem je stanoven za jednotlivé místnosti (jídelna, sál, přísálí, salonek) a v případě pronájmu se tyto
ceny sčítají. Uvedené ceny platí pro případ, že jde o uzavřenou společnost, kdy nebudete rušeni ostatními hosty
(přísálí a jídelna). V případě, že chcete tyto prostory (jídelna, přísálí) využít při běžném provozu zařízení, tak se
nájem neúčtuje.
1 hodina
den pronájmu
den pronájmu celý objekt

100,- Kč
500,- Kč
2 000,- Kč

samostatně
samostatně
dohromady

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ ZAMĚSTNANCI TURISTCENTRA DVORCE

jídelna, sál, přísálí, salonek
jídelna, sál, přísálí, salonek
jídelna, sál, přísálí, salonek

ŽÁDOST NA BYT
Oznamujeme, že od 1. ledna 2012 se již nevybírají poplatky za podání žádosti o pronájem obecního bytu a za
aktualizaci vedeného seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu.
Kamila Balajová, oddělení bytového hospodářství
ZMĚNA SPRÁVNÍCH POPLATKŮ
Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. ledna 2012 mění
správní poplatek za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů na 100,- Kč, za přijetí návrhu na
zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na 1 000,- Kč.

NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené dítě Violu Kroščenovou
a přejeme ji radostné a spokojené dětství.

JUBILANTI
V měsíci lednu a únoru 2012 oslaví životní jubileum 70 a více let
paní Libuše Talpová, paní Štěpánka Kopřivová, pan Josef Zapletal,
pan František Krejčí, pan Alois Rychlík a pan Josef Pavlík.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
ÚMRTÍ
V prosinci 2011 naši obec navždy opustil pan Oldřich Vaněk,
paní Zdenka Hlavicová a paní Marie Dobešová.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

TJ Spartak Dvorce, oddíl volejbalu, připravuje na 25. února 2012 od 9.00 hodin v sokolovně Na Aleji tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev. Účast přislíbila družstva z Olomouce, Štěpánova, Budišova nad
Budišovkou, Jívové, Moravského Berouna a samozřejmě domácí. Přijďte fandit!
Oddíl fotbalu připravuje na únor v Sokolovně turnaj v malé kopané. Bližší informace budou zveřejněny v příštím
Občasníku.
TJ Spartak Dvorce, oddíl volejbalu, upozorňuje, že tradiční ŠIBŘINKY budou 17. března 2012 v TCD Dvorce.
TJ Spartak Dvorce touto cestou informuje zájemce o sportovním využití tělocvičny „Sokolovna“ Na Aleji v
zimních měsících:






volejbal se hraje každé úterý v 17:30 hodin
florbalisté se scházejí v neděli dopoledne
nohejbal se hraje v neděli odpoledne
fotbal žáci v pátek v 16:00 hodin
fotbal muži v pátek v 17:30 hodin.

Ostatní zájemci, kteří budou mít zájem o využití tělocvičny např. v košíkové, tenisu, badmintonu apod.,
kontaktujte kteréhokoliv člena TJ Spartak Dvorce. Děti do 15 let mají užívání tělocvičny v doprovodu člena TJ
nebo rodiče ZDARMA.
Děkuji bývalé starostce obce paní Olze Vojáčkové za pomoc TJ Spartak Dvorce v roce 2011.
Václav Svak, předseda TJ Spartak Dvorce

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů pro rok 2012 jsou držitelé psů povinni zaplatit do 31. března 2012.
Sazba místního poplatku ze psů činí:
 za prvního psa držitele bydlícího v rodinném domě
200,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
300,- Kč
 za prvního psa držitele bydlícího v ostatních obytných domech
400,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních obytných domech
600,- Kč
 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu:
- za prvního psa
80,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa
120,- Kč
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek „za odpady“ pro rok 2012 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30. září 2012.
Poplatek platí každý občan s trvalým pobytem v naší obci a dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (tzn.
chataři); a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2012 má být uhrazeno do 31. března 2012. Při nedodržení termínu úhrady může dojít
k výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele tj. obce.
-----Shora uvedené místní poplatky a pronájem pozemků se platí na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové. Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali tyto dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 7,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 16,30 hod
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V pátek 6. ledna 2012 proběhla ve Dvorcích již tradiční Tříkrálová sbírka, při které se vybralo celkem 20 924,Kč. Poděkování patří všem, kteří do této sbírky přispěli finančním obnosem i koledníkům a jejich vedoucím, kteří
se na organizaci této sbírky podíleli. Vedoucími a koledníky letošní sbírky byli následující vyučující a žáci naší
školy:
Schneidrová Dana - Jan Böhm, Dominik Drápal, Helena Vaclachová; Hankeová Pavlína - Kateřina Kuchařová,
Klára Štěpánková, Martin Havlík; Ulrychová Danuše - Valentýna Krajkovičová, Karolína Kolínová, Miroslav
Musil; Bortlová Monika - Lukáš Chudý, Veronika Hrbáčková, Petr Kunčar; Petrová Věra - Veronika Havlíková,
Aleš Waleczek, František Keherer; Pacek Ivan - Martin Türk, Marie Klímová, Eliška Schneidrová; Lazová
Miroslava - Soňa Rybárová, Valerie Vranová, Vladimíra Jarošová; Ilona Kosová - Dominika Přikrylová, Jana
Bortlová, Lukáš Dršťák; Krejčí Dana - Adéla Kopřivová, Ellen Dangová, Veronika Jedličková.
Vybrané finanční prostředky budou použity na charitu a výchovně vzdělávací činnost školy.
Vyúčtování Tříkrálové sbírky
Oblast

Dotace

Finanční čerpání Doklad č.

Kroužek ČJ, AJ

3 900,- Kč

1

Kroužek florbalu

2 948,50 Kč

2, 3

Školní družina

3 896,- Kč

4, 5

Celkem
Vedení školy a Charita Odry

10 745,- Kč

10 744,50 Kč

VÝPIS Z 10. MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE ZE DNE 29. 12. 2011
Zastupitelstvo obce
 schválilo
návrhovou komisi; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
program 10. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 7,
proti - 0, zdrželi se – 0)
 vzalo na vědomí
kontrolu plnění usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce konaného dne 15. 12. 2011;
(výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 4/2011 v rozsahu předložené a projednané důvodové zprávy; (výsledek
hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se – 1 [Aleš Waleczek])
 zmocnilo
starostu obce po dobu trvání jeho funkčního období ke schvalování rozpočtových opatření v plném
rozsahu s tím, že provedená rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce na vědomí; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 stanovilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, paní Olze Vojáčkové, panu Aleši Waleczekovi a panu Leopoldu Klesnilovi odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 513,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 1. 2012; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 vzalo na vědomí
informace o průběhu reklamací v TURISTCENTRU Dvorce; (výs. hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 zrušilo
s účinností od 1. 1. 2012 poplatky uvedené v článku 3, článku 4, článku 8 a článku 10 Podmínek
pronájmu obecních bytů, které byly zastupitelstvem obce Dvorce schváleny dne 25. 11. 1999; (výsledek
hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0)
 uložilo
provést nezávislou kontrolu hospodaření v obecních lesích, s obecními vodovody a kanalizacemi, na
úseku údržby obce a v příspěvkové organizaci TURISTCENTRUM Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 6,
proti - 0, zdrželi se – 0)
 uložilo
stanovit výši rozsahu zmocnění pro pana starostu ke schvalování rozpočtových opatření. (výsledek
hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se – 0)
KDYŽ UPADNETE DO DLUHŮ, NEBOJTE SE VYUŽÍT INSTITUTU ODDLUŽENÍ PODLE INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA.
Každý člověk se může i ne vlastní vinou dostat do situace, kdy není schopen hradit všechny svoje závazky včas,
anebo v plné výši. Nastanou různé životní situace, např. ztráta zaměstnání nebo menší měsíční výdělek, kdy i
zaměstnavateli se nedaří a musí tedy snížit zaměstnanci mzdu. Pokud vidíte, že vám hrozí úpadek, to znamená,
že máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které nejste schopni plnit, na
nic nečekejte a řešte svou situaci formou osobního bankrotu. Předejdete takto exekucím a exekuce vždy
znamená velké navýšení dlužné částky. Institut oddlužení dle insolvenčního zákona znamená, že budete splácet
formou splátkového kalendáře již od 30% vašich závazků a vždy vám zůstane nezabavitelná částka, ze které jste
schopni žít. Obraťte se na odborníky ze společnosti Abivia s.r.o., kteří se přípravou insolvenčních návrhů
zabývají: www.abivia.cz, pobočka Dvorce tel. 777 336 397, email: abivia.dvorce@centrum.cz
Příběh paní Ludmily
Paní Ludmila se potýká už 5 let se splátkami exekutorům. Měla rodinný dům, na kterém bylo zástavní právo stavební
spořitelny. Tyto prostředky ovšem nestačily na zvelebení domu podle jejich představ. Paní Ludmila byla nucena uzavřít další
smlouvy o úvěru. Došlo i na kreditní karty. Pokud byla zaměstnaná, vše se řádně splácelo. Pak ale vážně onemocněla a první
nemocenské dávky dostala se značným zpožděním. Z nemocenských dávek už na splácení všech úvěrů neměla a tak začaly
postupně spadat do exekucí, které se vyšplhaly do obrovských částek. Po roce paní Ludmila dostala invalidní důchod a ihned
jí byla nařízena exekuce z příjmu. Tato exekuce pokrývala však jen splátku jednoho dluhu. Ostatní dluhy závratně narůstaly.
Před 3 lety přišla o dům, který se prodal hodně pod cenou. Prostředky z prodeje domu uspokojily pouze stavební spořitelnu.
Zbývající exekuce zatím dál narůstaly. Ve své zoufalé situaci si už nevěděla rady a napadala ji myšlenka skončit se životem.
Při cestě do lékárny zpozorovala reklamu společnosti ABIVIA s.r.o. pobočka Dvorce, Telefon 777 336 397., která nabízela
pomoc s exekucemi. Řekla si, že za zeptání nic nedá a začala ihned jednat. Finanční poradce společnosti Abivia s.r.o. ji
vysvětlil, čím se zabývají. Nabízí oddlužení podle insolvenčního zákona (osobní bankrot). Je to jediná zákonná možnost, jak se
zbavit jednou provždy všech dluhů. Společnost Abivia s.r.o. vypracovala insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení a
podala ho na Krajský soud. Dnes už se paní Ludmile sráží z důchodu částka, která částečně pokrývá všechny exekuce. Za pět
roků zaplatí 30% ze svých závazků a každý měsíc ji k dispozici zůstane nezabavitelná částka. Paní Ludmile se ulevilo hlavně
po psychické stránce. Žádný exekutor neklepe na její dveře. Zase má chuť do života a ví, že všechno se dá vyřešit.

Ing. Antonín Hanáček

