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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo Rohovského zpravodaje budu věnovat pouze jedinému tématu, a tím bude „Obecní
dům v Rohově“. Název tohoto projektu se v našem životě objevuje již více jak tři roky, kdy jsme již
v polovině roku 2006 ve spolupráci s projekční kanceláří zpracovávali první studie.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem oficiálně sdělil, že naše obec byla v rámci podané žádosti o dotaci
na stavbu Obecního domu v Rohově úspěšná a obci Rohov byla Regionální radou Moravskoslezsko
přislíbena dotace ve výši 16 506 866,40 Kč z předpokládaných výdajů ve výši cca 17,3 mil. Kč vč. DPH,
což činí cca 92,5 % dotaci !! Chtěl bych zdůraznit, že dotace je přislíbena ve výši 92,5 %, to znamená, že
pokud bychom ve výběrovém řízení vysoutěžili nižší částku za toto dílo, pak právě z této částky nám bude
poskytnuta dotace v maximální výši 92,5 %. Znamená to tedy, že je rozhodující, za jakou částku se stavba
postaví, pak z této částky nám bude proplacena dotace ve zmiňované procentuální výši.
Bezesporu je to obrovský úspěch pro obyvatele obce Rohov. Myšlenka výstavby Obecního domu byla
výzvou pro mnohé, kteří se s projektem setkali a kteří na tomto projektu spolupracovali, protože příprava
projektu nebyla snadná. Projektová dokumentace „Obecní dům v Rohově“ byla zpracována již v polovině
roku 2007. V řádném výběrovém řízení byla vybrána jednak projekční kancelář na tvorbu projektové
dokumentace a také zpracovatelská agentura, která měla za úkol zpracovat projektovou žádost o dotaci.
Projekt byl zpracováván do nejmenších detailů, konzultován na Úřadu regionální rady Moravskoslezsko,
který Regionální operační program administruje, byl zkompletován a podán na Úřad regionální rady dne
17.9.2008. Následně byl náš projekt, společně s ostatními projekty dalších žadatelů zhruba půl roku
kontrolován a bodově hodnocen. Dne 5.2.2009 nám bylo zasláno zamítavé stanovisko Úřadu regionální
rady s odůvodněním, že projekt „Obecní dům v Rohově“ byl vyřazen z dalšího procesu administrace
projektů z následujících důvodů : projekt nebyl vybrán k financování Výborem Regionální rady z důvodů
nesplnění eliminačního kritéria kapitoly 3 – význam projektu.
Toto stanovisko bylo projednáváno a bráno na vědomí na řádném zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo dne 25.2.2009. Zastupitelstvo obce se na tomto zasedání také zabývalo možností přepracování
projektu tak, aby mohl být předložen opětovně do další výzvy, ale již přepracován v kapitole – význam
projektu. Dle tabulky plánu výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2009 měla být tato výzva vyhlášena
11.4.2009 a vyhlášena také byla. Na přepracování kompletního projektu tedy nezbývalo moc času. Dne
4.3.2009 proběhla na Úřadu regionální rady konzultační porada za účasti pracovníka marketingu a zástupce
zpracovatele projektové žádosti. Na této konzultaci byl detailně projednán projekt a dle názoru pracovníka
Úřadu regionální rady projekt nezískal dostatečný počet bodů jen v kapitole – význam projektu, ale
důležitou roli v tehdejším období sehrál i rozpočet projektu (cca 23 mil. Kč) a to především
z ekonomického významu pro obec. Realizace tohoto projektu v takové výši nebyla úměrná významu tohoto
projektu. Bylo tedy zapotřebí mimo přepracování kapitoly – význam projektu provést také přepracování
rozpočtu stavby, ale ne na úkor funkčnosti a smysluplnosti stavby, neboť by měla obec v dalších letech
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komplikace s dodatečnou výstavbou a financováním v případě, že by se stavba realizovala etapovitě.
Zastupitelstvo se tedy na tomto zasedání usneslo, že projekt bude přepracován. Na dalším zasedání, které se
konalo 30.3.2009 zastupitelstvo obce schválilo nutnost přepracování projektové dokumentace a
položkového rozpočtu, aby splňoval veškeré náležitosti do další výzvy ROP. Úprava projektové žádosti tedy
byla v kapitole význam projektu zpracovávána se společností HRAT, Třinec (zastupitelstvem obce vybraný
zpracovatel projektové žádosti), rozpočet stavby byl zpracováván zpracovatelem projektové dokumentace
stavby Ing. arch. K.Komárkem společně se zástupci stavební firmy Slezské stavby Opava, jako odbornými
poradci. Dne 26.5.2009 zasedalo další zastupitelstvo obce, na kterém byly projednávány další kroky
k přepracování projektu. Byly podrobně projednány veškeré úpravy jak významové stránky projektu, tak
především rozpočtové stránky stavby. Po úpravách, které provedl projektant Ing. arch. K.Komárek společně
s pracovníky stavební firmy Slezské stavby Opava se rozpočet stavby upravil na konečných cca 17,5 mil.
Kč vč. DPH. Detailní úpravy rozpočtu spočívaly zejména v upřesnění standardů obkladů, dlažeb, PVC,
ocelové konstrukce a zařízení staveniště. Tyto úpravy se týkaly části – obecní dům, místní hospodářství a
vstupní část. Ve vstupní části objektu byla rovněž upravena či upřesněna konstrukce schodiště vč. zábradlí,
zasklení. Byl také podstatně snížen náklad na pořízení výtahu. Z objektu bylo vypuštěno vybavení hasičské
věže a částečné zrušení od II. nadzemního patra. Zásadním způsobem byly zredukovány výdaje na demolice
stávajících objektů. Z rozpočtu bylo vypuštěno vodorovné přemístění sutě, byl taktéž vypuštěn poplatek za
skládku. Veškerý ekologický odpad bude využit obcí k dalšímu zpracování. Dalším zásadním snížením
rozpočtu došlo u řemesel. Zredukovány byly rovněž zpevněné plochy. K objektu bude vybudován pouze
přístupový chodník. Ostatní plochy budou zpevněny pouze částečně. Další zásadní redukcí prošel také
interiér. Vybavení bude dle rozpočtu pouze v místnostech nových (společenský sál, klubovna), v ostatních
místnostech bude prozatím použito vybavení stávající (OÚ). Úprava rozpočtu byla provedena po
vzájemném odsouhlasení zpracovatelem projektové dokumentace a především zástupci stavební firmy
Slezské stavby Opava, kteří celý položkový rozpočet dle výkresové dokumentace zpracovávali. Obec
Rohov za úpravu projektu řádně zaplatila projektantovi.
Takto upravený projekt a rozpočet (cca 17,5 mil. Kč vč. DPH) byl řádně zkompletován a dne 26.5.2009
v 13.21.16 hod. odevzdán a zaregistrován na Úřadě regionální rady v Ostravě Přepracovaný projekt byl
projednáván na dalším zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 15.6.2009. Nikdo z členů
zastupitelstva obce neměl k přepracovanému projektu výhrady. Zastupitelstvo bralo bez výhrad informaci o
předloženém projektu „Obecní dům v Rohově“ v rámci 3. výzvy v oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova na
vědomí.
V dalším období bylo prováděno na Úřadě regionální rady hodnocení veškerých došlých projektů.
Předpokládalo se, že doba posuzování došlých projektů bude trvat zhruba tři měsíce. Nečekaně však bylo
v rámci Moravskoslezského kraje předloženo více jak 200 projektových žádostí, což mělo za následek
posunutí termínu konečného rozhodnutí o schválení či neschválení dotací předložených projektů. Termíny
konečného výsledku posouzení přijatelnosti projektů byly v průběhu roku několikrát posunuty z důvodu
náročnosti hodnocení a v závěru roku 2009 byl vyhlášen definitivní termín na leden 2010.
Jelikož jsme předpokládali, že jsme pro úspěšnost projektu „Obecní dům v Rohově“ učinili maximum,
rozhodli jsme se již z předstihem zahájit výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby, abychom se
vyhnuli riziku nesplnění termínu realizace stavby. Dle projektu měla být totiž stavba ukončena do konce
roku 2010. Záměr zahájit výběrové řízení byl konzultován se zpracovateli projektu a tento návrh byl
předložen zastupitelstvu obce Rohov na dalším zasedání, které se uskutečnilo dne 14.12.2009. Žádný jiný
důvod, než výše uvedený, k tomuto záměru (zahájit výběrové řízení) nebyl. Tento záměr byl konzultován i
s jinými obcemi a městy v okolí, poněvadž i v případě, že by kterákoliv jiná obec neměla oficiální
stanovisko Úřadu regionální rady či jiného poskytovatele o schválené dotaci, výběrové řízení zahájili
s předstihem a to neodporuje žádným zásadám.
Na základě posouzení ve výběru nejvhodnějšího zpracovatele výběrového řízení, kdy jsme měli možnost
výběru z několika firem zajišťujících realizaci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jsme se na zasedání zastupitelstva obce ve stejný den (14.12.2009) usnesli vyhlásit
výběrové řízení na dodavatele výběrového řízení a dále na dodavatele investiční akce „Obecní dům v
Rohově“ s tím, že v podmínkách výběrového řízení bude uvedeno, že při nezískání dotace se stavba nebude
realizovat. Zastupitelstvo dle návrhu schválilo mandátní smlouvu se společností Ekofin consulting s.r.o.,
která se bude zabývat administrací výběrového řízení na zakázku „Obecní dům v Rohově“ v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (tato společnost má zkušenosti v oblasti poradenství a
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realizací výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek), schválilo
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na realizaci projektu. Pětičlennou komisi tvořili : p.
J.Mucha jako stavební technik, PhDr. R. Terrich, projektový manager, JUDr. R.Nováček, právník a
konzultant a za obec Ing. A.Komárek a K.Rumel. Zároveň byli schválení také náhradníci. Důležitým
dokumentem, který zastupitelé schválili byly zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce –
veřejnou zakázku „Obecní dům v Rohově“. Tato zadávací dokumentace byla konzultována s Úřadem
regionální rady v Ostravě a posléze zpracována právníkem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavební práce –
veřejnou zakázku „Obecní dům v Rohově“. V rámci této výzvy byly zastupitelstvu předloženy návrhy pěti
stavebních firem, které v posledních letech realizovaly obdobné stavby, což bylo jedním z kritérií
zadávacích podmínek veřejné zakázky. Tyto stavební firmy byly navrženy na základě referencí,
spolehlivosti a předpokladu splnění kvalifikace výběrového řízení. Tato výzva byla v souladu s podmínkami
dotačního programu Úřadu regionální rady Moravskoslezsko vyvěšena v požadovaném termínu na
webových stránkách Úřadu regionální rady v Ostravě. Výzva byla vyvěšena také na úřední desce Obecního
úřadu v Rohově a dle této výzvy měli možnost se do výběrového řízení přihlásit i ostatní dodavatelské
firmy. Této možnosti však v zákonné lhůtě nevyužila žádná jiná dodavatelská firma. V posledních dnech se
v obci stále častěji skloňuje s výběrovým řízením stavební firma Slezské stavby Opava, která měla být dle
názoru některých občanů oslovena také. Tuto možnost – přímého oslovení v rámci pěti oslovených
dodavatelských firem, jsme nemohli uskutečnit, neboť bychom oslovili firmu, která měla prokazatelně účast
na tvorbě projektu. Společnost Slezské stavby Opava se přímo podílela na přepracování projektu (v
rozpočtové kapitole stavby), proto nebyla oslovena.
Vážení spoluobčané, hodně mě mrzí, že jsou mezi námi spoluobčané, kteří se domnívají, že starosta,
zastupitelstvo či kdokoliv jiný při práci nad projektem „Obecní dům v Rohově“ nějak pochybil. Ujišťuji
Vás, že veškeré kroky k úspěšnému dokončení celého projektu konzultujeme, abychom neudělali chybu a
nezmarnili naši příležitost vystavět v obci Obecní dům. Veškeré kroky jsou neustále pod dohledem
kontrolních orgánů a pečlivě kontrolovány. V případě, že bude mít výběrové řízení, či další práce nad
projektem nějakou chybu, tak jej vyhlásíme znovu, avšak pokud se prokáže, že je vše v pořádku, tak jsme
udělali jen další krůček k získání dotace a realizaci stavby.
Chtěl bych zdůraznit, že dosud jsme žádnou dotaci nezískali. Máme jen příslib, že pokud prokážeme, že
máme zajištěny zdroje a řádně vybraného dodavatele, tak bude s obcí podepsána smlouva o čerpání dotace.
Není v zájmu obce upřednostnit konkrétní dodavatele, ale především vystavět Obecní dům pro všechny
spoluobčany.
Velmi jsem uvítal zvýšený zájem spoluobčanů o aktivity spojené s realizací stavby Obecního domu.
Věřím, že společnými silami se nám podaří stavbu dokončit a nestane se jablkem sváru. V tom případě
máme stále možnost dotaci odmítnout a vystačit s tím, co dosud máme.
Chtěl bych se ještě zmínit o zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 3.2.2010. Na tomto zasedání
se mimo jiných bodů programu projednával také výsledek výběrového řízení, které proběhlo 22.1.2010.
Výběrová komise hodnotila došlé nabídky a po hodnocení v souladu se zákonem č. 176/2006 Sb., o
veřejných zakázkách byl zastupitelstvu obce doporučen nejvhodnější dodavatel. Tento výběr a potažmo celá
příprava a samotný průběh byl na tomto zasedání napadán některými občany, kteří nesouhlasili s výběrem
firem, složení výběrové komise, s doporučenou dodavatelskou firmou atd. V bouřlivé diskusi byl nakonec
bod programu – schválení dodavatelské firmy odložen do dalšího zasedání. Členy zastupitelstva obce bylo
doporučeno, aby byly do dalšího zasedání připraveny veškerá rizika spojená se zrušením výběrového řízení
a opětovného vyhlášení nového výběrového řízení pro „lepší“ transparentnost tak, jak jej navrhovali
přítomní spoluobčané. Bylo rovněž dohodnuto, že se počká na výsledek veřejnosprávní kontroly na místě ve
smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, která byla
avizována Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 10.2.2010.
Veřejnoprávní kontrola byla v avizovaný termín skutečně uskutečněna. Kontrolní skupina pracovníků
Úřadu regionální rady velmi pečlivě kontrolovala tyto oblasti „ výběrové řízení, stavební povolení,
indikátory projektu, rozpočet (rozpočet projektu, stavební položkový rozpočet), finanční harmonogram a
financování projektu a způsobilé výdaje. Více jak tříhodinová kontrola dospěla k tomuto závěru : „V rámci
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předběžné kontroly na místě nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky, které by bránily uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace „. Tento kontrolní protokol je k nahlédnutí na našem obecním úřadě. Tato kontrola,
kterou provedl úřad, který je jednak poskytovatelem dotace ale také kontrolním orgánem potvrdil to, že
jsme ve výběrovém řízení, ale ani v jiných částech projektu nepochybili !
Po konzultaci s Úřadem regionální rady byla rovněž zpracována rizika projektového záměru „Obecní dům
v Rohově“. Z této dokumentace, která byla vypracována v těchto oblastí rizik – administrace dotace
Regionálního operačního programu (ROP), podpis Smlouvy o čerpání dotace, oblast právní a procesní a
samotné dopady výběrového řízení na realizaci stavby vyplývá :
Stávající veřejná zakázka :
administrace dotace – nízké riziko – zakázka bez vady (potvrzeno veřejnoprávní kontrolou)
podpis Smlouvy o čerpání dotace – nízké riziko – smlouvu o čerpání dotace možno podepsat, rozpočet akce
odsouhlasen, dokumentace k výběrovému řízení (VŘ) předložena v pořádku (potvrzeno veřejnoprávní
kontrolou)
oblast právní – nízké riziko – výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (potvrzeno
veřejnoprávní kontrolou)
oblast procesní – žádný z účastníků řízení se neodvolal, nebyly podány žádné námitky a je možno uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace
dopady výběrového řízení na realizaci stavby – stavbu možno zahájit od 1.3.2010
Nová veřejná zakázka :
administrace dotace – zrušení stávajícího výběr. řízení, stanovení nového data pro administraci veřejné
zakázky v souvislosti s přidělením dotace, nutno sestavit nový rozpočet stavby, vyhlášení nového
výběrového řízení na nezávislého dodavatele rozpočtu – nelze použít stávající rozpočet. Nutno odsouhlasit
nový rozpočet na Úřadě regionální rady (ÚRR), v případě jiné ceny než byl již jednou předložený projekt
rovněž nutno požádat o posouzení změny projektu – vysoké riziko
podpis Smlouvy o čerpání dotace – ÚRR nemusí souhlasit s prodloužením termínu pro předložení
dokumentace VŘ. Nutno odsouhlasit nový rozpočet projektu. V případě nesouhlasu ÚRR s novým
rozpočtem bude nutno podat novou žádost o dotaci !! – vysoké riziko
oblast právní – VŘ neproběhlo, kontrola by byla provedena po vyhodnocení. Nová zadávací dokumentace
dle charakteru VŘ. Je rovněž nutné zvolit novou výběrovou komisi – riziko střední
oblast procesní – riziko vysoké – vyšší počet účastníků soutěže zvyšuje pravděpodobnost námitek a
odvolání bez ohledu na důležitost, zda jsou oprávněné. Nutno předpokládat delší zadávací lhůtu pro
vypořádání námitek a odvolání neúspěšných uchazečů
dopady výběrového řízení na realizaci stavby – riziko nesouhlasu ÚRR s postupem nového výběrového
řízení s ohledem na proběhlou veřejnoprávní kontrolu, která nepotvrdila nedostatky. Velmi vysoké riziko,
především s ohledem na nutnost podání nové žádosti o dotaci (již potřetí !) s novým rozpočtem do nové
výzvy v září 2010, pokud bude vyhlášena.
Na závěr bych znovu podotknul skutečnost, že do dotačního programu, do kterého jsme předložil náš
projekt „Obecní dům v Rohově“ se mimo nás přihlásilo dalších cca 200 projektů, a nositelé projektů na své
záměry požadovali v součtu více jak 2,4 miliardy Kč. Z dvouset projektů bylo podpořeno pouze 77 žadatelů,
kterým byla přislíbena dotace ve výši necelých 640 milionů korun. Náš projekt byl mezi těmi podpořenými
a dotace na náš obecní dům je devátá nejvyšší z celého Moravskoslezského kraje.
Vážení spoluobčané, prostřednictvím rohovského zpravodaje se Vám snažíme přiblížit a informovat Vás o
skutečnostech z dění v naší obci. I nadále bychom Vás o všem informovali. Prosím Vás tedy, ať sledujete
toto dění i nadále prostřednictvím rohovského zpravodaje, webové stránky obce, či osobně na zasedání
zastupitelstva obce, kdy před každým zasedáním, které je mimochodem vždy veřejné, s týdenním
předstihem vyvěšujeme pozvánku jak v papírové verzi na úřední desce před obecním úřadem, tak na úřední
desce na webové stránce obce. Nejbližší zasedání zastupitelstva obce, kde se bude mimojiné projednávat
další část projektu obecního domu se uskuteční ve středu 17.2.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti
našeho obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni ..

Daniel Procházka - starosta
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 26.2.2010 !
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.1.2010: 12,79 % tj. 38 uchazečů o zaměstnání.
Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, místního poplatku za psa a
poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
Úhradu lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 8.2.2010.
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí 470,- Kč/poplatník, za psa zůstává nezměněna 80,- Kč/1 pes, výše poplatku za
odvod odpadních vod do obecní kanalizace činí tak jako v loňském roce 30,- Kč/1 osoba.

______________________________________________________
Soutěž obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů
V závěru
roku
2009
byla
opět
vyhodnocena města a obce s nejlepší
výtěžností separovaného sběru odpadů,
konkrétně
plastů,
skla,
papíru
a
nápojových kartonů v soutěži

„O keramickou popelnici“.
Obec Rohov se umístila v kategorii
do 4. tis. obyvatel na 22. místě
z celkových 253 obcí !_________
Pro srovnání: v roce 2005 jsme byli
na 2. místě, v roce 2008 na 73. místě!
Výtěžnost představuje počet kilogramů vytříděného

odpadu v přepočtu na jednu osobu za rok.

Humanitární sbírka
Obecní úřad sděluje občanům, že ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět chystá na
začátek měsíce března vyhlášení HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ošacení na pomoc potřebným občanům.
Termín bude s předstihem vyhlášen !_________________________________________________________

Dne 26.1.2010 proběhl v Základní škole v Sudicích zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2010/2011
K zápisu se dostavilo celkem 21 dětí (do 31.5.2010 mají možnost žádat o odklad).
Z počtu 21 dětí je: 9 dětí z Rohova ( 7 dívek, 2 chlapci ), 5 dětí z Třebomi ( 3 dívky, 2 chlapci ),
7 dětí ze Sudic ( 7 chlapců ).

Okénko mateřské školy
Dne 26.1.2010 proběhl v ZŠ Sudice zápis
do 1.třídy.Z naší mateřské školy se k zápisu
dostavilo 9 dětí.
Soutěž dětí a rodičů z naší MŠ
V měsíci únoru budeme pracovat s pověstí o
Golemovi.K tomuto tématu vyhlašujeme
soutěž v domácím výtvarném tvoření pro
rodiče a děti nazvanou „GOLEM, JAK HO
NEZNÁTE“.
Rodiče doma s dětmi vyrobí postavu
Golema podle vlastní fantazie.Záleží jen na
nich, jaký materiál, techniku a postup
zvolí.Originalitě se meze nekladou.
Hotové výrobky spolu s dětmi vyhodnotíme
a vystavíme na vstupním schodišti do mateřské školy.
_____________________________________________________________________________________

Představuje se Místní akční skupina Hlučínsko
Co je to vlastně Místní akční skupina (MAS), která působí na území regionu Hlučínska? Je to
občanské sdružení, jehož členy jsou podnikatelské subjekty (v současnosti zemědělského charakteru) a oba
mikroregiony hlučínské oblasti.
Vznik organizace je datován v prosinci 2006 a hlavním cílem je rozvoj celé hlučínské oblasti. Rozvoj
území byl zpracován v tzv. Strategickém plánu Leader, ve kterém byly vytyčeny „trasy“, kterým se
k rozvoji Hlučínska chceme ubírat. Tyto naplánované cesty – odborně nazývané fiche, pomáhají veřejnému
sektoru a podnikatelům Hlučínska k získání finanční dotace z Programu rozvoje venkova. Organizace je
otevřená všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jedinou podmínkou je místo podnikání nebo
sídlo organizace na území MAS Hlučínska. Pro příjem žádostí o dotace jsou vyhlašovány Výzvy.
V letošním roce bude vyhlášena minimálně jedna Výzva, a to v měsíci březnu až dubnu.
Máme také svého partnera ke spolupráci, kterým je polská Místní akční skupina. Polsky se tyto
organizace nazývají LGD (lokalna grupa dzialania) a ta „naše“ má sídlo v Kietrzi a oblast působnosti
v našem polském sousedství. Místní akční skupina realizuje také své vlastní projekty. První jsme realizovali
s naším polský partnerem v loňském roce a možná někteří podnikatelé zaznamenali naši účast na setkání
v Kravařích v březnu 2009. Spolu připravujeme také další projekt, do kterého bychom chtěli zapojit celou
hlučínskou veřejnost.
Dne 9. 2. 2010 proběhla v kulturním domě v Hlučíně členská schůze Místní akční skupiny. Kromě
členů byla přítomna i řada starostů regionu Hlučínska, kteří svou účastí vyjádřili zájem o dění v této
organizaci. Pozvání na schůzi přijala rovněž předsedkyně naší partnerské MAS – polské LGD Plaskowyż
dobrej ziemi, paní Danuta Świec.
Informace o dotacích a výzvách Místní akční skupiny jsou k dispozici na webových stránkách MAS
Hlučínsko www.mashlucinsko.cz.
Vaše MAS Hlučínsko.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
_____________________________________________________________________________________

Finanční úřad v Opavě informuje
746 01 Opava, Masarykova třída 2, telefon 553681111, e mail: podatelna@opa.os.ds.mfcr.cz

Informace pro občany obcí, kteří budou moci v prostorách určených obec.
úřadem odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
zaměstnancům Finančního úřadu
Ve zveřejněných termínech proběhne mimořádný úřední den s následujícím průběhem:
 bude se jednat o přebírání přiznání k DPFO s prvotní vizuální kontrolou všech náležitostí
zaměstnanci FÚ



na vyžádání bude zaměstnanci FÚ potvrzeno převzetí daňového přiznání na jeho kopii
prezentačním razítkem a v případě vyžádání potvrzení o převzetí přiznání bude toto potvrzení
vystaveno
 zaměstnanci FÚ podají na vyžádání informace o způsobu placení daně včetně čísla účtu,
variabilního a konstantního symbolu
 v rámci časových možností budou zaměstnanci FÚ podávat základní informace k vyplnění
daňového přiznání
 nebude možno zaplatit daň přímo zaměstnancům na místě
 nebude možné informovat poplatníky o jejich aktuálním stavu osobního daňového účtu
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a poučení je možno vyhledat a vytisknout na internetové
http://cds.mfcr.cz
adrese
(DAŇOVÉ TISKOPISY-Databáze aktuál. daňových tiskopisů-Daň z příjmů fyzických osob-Vyměřovací
řízení-Přiznání daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2009). Na shodné internetové adrese je
v oddílu „Interaktivní formuláře“ možno si daňové přiznání také vyplnit a následně vytisknout. V oddílu
„Daně elektronicky“ je k dispozici internetová aplikace Ministerstva financí ČR, která při vyplňování
daňového přiznání provádí logické kontroly správnosti vyplnění daňového přiznání. Takovéto daňové
přiznání lze následně elektronicky zaslat správci daně, či jej vytisknout a doručit na finanční úřad jiným
způsobem.
Z důvodu těchto rozsáhlých možností daňové veřejnosti k přístupu k daňovým tiskopisům, již
v letošním roce nedojde k distribuci tiskopisů na městské, či obecní úřady.
Provoz podatelny a pokladny v březnu 2010

Datum
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
22.3
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
29.3.
30.3.
31.3.

Podatelna
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út
St

00

Pokladna

00

00

8 – 1200 ; 1215 - 1500
00
00
8 – 12 ; 1215 - 1500
00
00
8 – 12 ; 1215 - 1500
00
00
8 – 12 ; 1215 - 1500
800 - 1200
800 – 1200 ; 1215 - 1700
800 – 1200 ; 1215 - 1700
800 – 1200 ; 1215 - 1700

8 - 17
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1200
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1800

Výběr daňových přiznání – daně z příjmů fyzických osob mimo Finanční úřad
v Opavě ve vybraných obcích
Obec
Vítkov

Datum

Úřední hodiny
8:00-17:00
8:00-17:00
8:00-17:00

Kobeřice

9.3.2010
18.3.2010
16.3.2010

Budišov
nad Budišovkou

9.3.2010
18.3.2010

8:00-17:00
8:00-17:00

Kravaře

16.3.2010

8:00-17:00

Holasovice

18.3.2010

10:00-17:00

Místo výběru/telefon
Městský úřad Vítkov, Nám. Jana Zajíce
7, 74901 Vítkov, tel.: 556 312 200
Obecní úřad Kobeřice, Slezská 195/53,
74727 Kobeřice; tel.: 553 657 404
Kulturní dům Budiš. nad Budišovkou,
Horská 184,74787 Budišov nad
Budišovkou, tel.: 556 312 030
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43,
74721 Kravaře, tel.: 553 777 911
Obecní úřad Holasovice, 74774
Holasovice 130, tel.: 553 662 296

______________________________________________________________________________

Matěj Lasák 4. na MS v Táboře

Závodník Rohovského klubu SK VEHA TEAM Matěj Lasák se jako jeden z členů
reprezentačního kádru zúčastnil mistrovství světa v cyklokrosu, které se konalo o víkendu 30. –
31.1.2010 na trati v Táboře. Náš reprezentant se v kategorii juniorů umístil na velmi krásném 4.
místě, když od bronzové medaile ho dělilo pouhých 10 vteřin.
Závodu se zúčastnilo celkem 61 závodníků ze 16 států. Tento výsledek je historickým
úspěchem nejen samotného Matěje, ale i výbornou reklamou a prezentací obce Rohov v očích
široké veřejnosti. Věříme, že tento úspěch nebyl posledním a Matěj bude v obdobných výkonech
pokračovat i nadále.

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pro Vaši informovanost
Od 1. ledna 2010 dochází k několika změnám týkajících se dávek v sociální oblasti. K nejvýraznější z nich
patří snížení příspěvku na provoz motorového vozidla. K této změně dochází na základě tzv. úsporného
balíčku, jehož záměrem je snížit deficit státního rozpočtu.
Příspěvek na provoz motorového vozidla se tedy na rok 2010 snižuje o 50% u osob jejichž zdravotní stav
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně, což znamená, že výše příspěvku se snižuje z 6000 Kč
na 3000 Kč. U osob jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně, se
příspěvek snižuje o 20%, což znamená, že z původních 9900 Kč obdrží žadatel částku ve výši 7920 Kč.
Tyto změny se netýkají rodičů dětí s onkologickým onemocněním. Vyhláška MPSV taktéž snižuje i počet
ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. V praxi se jedná o zvýhodnění handicapovaných
osob, které o zvýšení dávky mohou požádat, když ujedou méně kilometrů. V dřívějších letech činila hranice
9 000 kilometrů ujetých za rok, v současné době se hranice snížila na 7 000 km.
Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí

Soutěž o nejlepší návrh na vlajku Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) sdružující 27 obcí a
měst a 4 městské části Ostravy a Opavy z regionu Hlučínska
vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh na vlajku SOH, která by měla
respektovat barvy Slezska (modrá, zlatá-žlutá).
SOH má již několik let své logo, které vzniklo díky návrhu
veřejnosti a pro různé slavnostní příležitosti by si chtělo
pořídit i vlajku SOH. Zájemci o účast v soutěži mohou své návrhy zasílat
v obálkách s označením „Soutěž – Vlajka SOH“, s uvedením adresy a kontaktů na
tvůrce návrhu na obálce i na návrzích (!) v termínu do 31.3.2010 na adresu:

Sdružení obcí Hlučínska, OÚ Bolatice, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice,
popř. na e-mailovou adresu bolatice@bolatice.cz.
Nejlepší návrhy budou odměněny finanční odměnou v celkové výši 6.000,- Kč.

Křest CD s názvem „V dobrym se rozejdeme„
V předvánočním čase se konalo v našem regionu mnoho akcí. Jedna z nich se uskutečnila v úterý,
15.12.2009 v sále KD v Dolním Benešově, kde si dali dostaveníčko zpěváci lidových, folklórních a
pěveckých souborů z Prajzské a starostové všech obcí Hlučínska, aby pokřtili již v pořadí třetí vydané CD s
názvem „V dobrym se rozejdeme„.
Písně nazpívaly soubory z obcí Bohuslavice, Hať, Darkovice, Dolní Benešov, Hlučín, Hněvošice, Píšť,
Chuchelná, Kravaře, Rohov, Sudice, Strahovice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Vřesina.
Mnohé z nich i vystoupily na slavnostním večeru.Lidovou hudbu upravil a režii celého projektu zaštítil Rudolf
Engie Kurka, který připravil na premiérové vystoupení i starosty z Hlučínska. Výkony si můžete poslechnout
a ohodnotit ve dvou písních: Šel jsem večer lesem a Před sušedovym zeleny ořech.
CD „V dobrym se rozejdeme“ vydaly obce a města Hlučínska za finanční podpory Sdružení obcí Hlučínska.
Můžete si je zakoupit na obecním úřadě za cenu : 100,- Kč.
_____________________________________________________________________________________
Kulturní centrum Hlučín středisko kulturní dům ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska
vyhlašuje soutěž:

“ O nejoriginálnější kraslici Hlučínska“.
Propozice soutěže: každá obec přihlásí do soutěže max.3 ks originálních kraslic, které si sami vyberou a
doručí nejpozději do 24. března do KD Hlučín. Ke kraslicím doručí uzavřenou obálku s informací o majiteli,
resp. výrobcem kraslic (jméno, obec, telefonické spojení). Komise ve složení zástupci Sdružení obcí
Hlučínska, ZUŠ Hlučín a Kulturního centra Hlučín, vyberou dne 25.března nejoriginálnější kraslici . Tři
výherci budou oceněni věcnými cenami na slavnostní vernisáži dne 29.března 2010 v Zámeckém klubu na
zámku v Hlučíně. Organizátoři si vyhrazují právo na neudělení některých cen(nemusí být udělena 1. cena ,
ale např. dvě 2.ceny, atp.)
Výstava všech doručených kraslic bude od 29. března do 6. dubna v Zámeckém klubu na zámku v Hlučíně
denně mimo sobotu a velikonoční pondělí (5.dubna) od 10.00 – 16.00hod.
Po skončení výstavy v Hlučíně je možno exponáty vystavovat v dalších obcích.
Chcete se zapojit do této soutěže? Bližší informace získáte na obecním
úřadě !

________________________________________________________
90. výročí připojení Hlučínska k Československu
Významným historickým mezníkem v dějinách Hlučínska
se stal 4. únor 1920, kdy Hlučínsko bylo na základě
Versailleské mírové smlouvy připojeno k Československu.
Území, které bylo součástí pruského státu, mělo specifický
společenský i ekonomický vývoj. Tyto pohnuté historické
události, které se podepsaly na osudech, kultuře a myšlení
obyvatelstva celého Hlučínska, si připomněli účastníci
konference, která se konala u příležitosti 90. výročí
připojení Hlučínska k Československu v Kulturním domě
v Hlučíně dne 4.2.2010.

„Ve středu dne 4. února 1920 byla odčiněna křivda spáchaná před 170 r. pruským dobyvatelem Bedřichem
II. Lid slovanského původu násilně přivtělený k říši germánské vrátil se aspoň z části ku svým
přátelům…Teď již nebudou krváceti za cizí věc. Kdyby měli hájiti zbraní pokoj a mír, budou tak činiti pro
svou otčinu, pro zemi, která je nenutí, aby zapomínali na svoji mateřskou řeč“.
(Naše Slezsko, 7. února 1920)
„Podle mírové smlouvy má Hlučínský kraj bez ohledu na sebeurčování právo Československé republice
odstoupen býti. To je pro nás trpké a bolestné. My matky obětovaly jsme syny své za naši Německou vlast.
My ženy a dívky, přetrpěly jsme nevýslovná strádání pro naši Německou vlast. My jí ani teď v její největší
bídě nechceme opustit.“ (z dopisu hlučínských žen papeži Benediktu XV.)
Krátké úryvky vystihují emotivní nálady a složitost situace v níž se Hlučínsko v době svého připojení
k Československu v roce 1920 nacházelo. Vytržení regionu z německého prostředí a jeho následné
začlenění do nově vzniklého československého státu „přišlo shora“ bez dotazování se zdejších Moravců.
Dvacet let první republiky však ukázalo, jak problematika připojení a integrace místního obyvatelstva, která
se zpočátku zdála býti samozřejmou, je složitá, jak hluboké jsou kořeny tohoto problému. Nezačleněnost a
schizofrenie myšlení bývá mnohdy podnes Hlučíňákům těmi „z poza vody“ či chcete-li „Cisaraky“ ne vždy
se zlým úmyslem přisuzována.
______________________________________________________________________________________
„Konference nechce odkrývat staré rány. Jejím smyslem je
poukázat na kořeny nezařazenosti, vyčleněnosti a vytěsnění na
pomezí, které dodnes v myslích mnohých zůstávají. Motem
konference ať je hledání a nacházení vlastní identity, která je
stejně důležitá jak pro Hlučíňáky tak Cisaraky.“
(Metoděj Chrástecký, Hlučínské noviny – únor 2010)
____________________________________________________
Úvod konference zpestřily básně a sehrané scénky z pera Jany
Schlossarkové, poté na pódiu hovořil RNDr. Tomáš Grim o
stanovení hranic Hlučínska po 1. světové válce. Doc. PhDr.
Pavel Kladiva vystoupil s přednáškou „ Obtížná integrace
Hlučínska do republiky československé“. Součástí programu
byla také projekce dokumentu „ Obsluhoval jsem barona
Rothschilda" a prezentačního filmu „ Sběratel ".
Na závěr byla v Muzeu Hlučínska slavnostně zahájena
výstava s názvem „ Hlučínsko - život na hranici ", která zde
potrvá až do konce května a na kterou jste srdečně zváni.

_______________________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2010 Charita Hlučín
OBEC

vybraná částka 2010

Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh

15 254 Kč

OBEC

vybraná částka 2010

Kravaře
200 011 Kč

101 880 Kč
12 666 Kč
27 107 Kč
76 700 Kč

42 181 Kč

Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice

114 599 Kč
25 863 Kč
64 550 Kč
24 199 Kč
30 540 Kč
20 061 Kč

Hlučín - Darkovičky
Hať
Hlučín - město

56 754 Kč
84 022 Kč
176 525 Kč

Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom

58 148 Kč
96 606 Kč
5 582 Kč

Chuchelná
Kozmice
Kobeřice

41 075 Kč
62 405 Kč
104 450 Kč

Vřesina
Závada
Celkem:

Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice

112 695 Kč

35 980 Kč
20 205 Kč
1 610 058 Kč

Výroční, desátá Tříkrálová sbírka roku 2010, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích
regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná štědrá částka 1 610 058 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje sumu
1 046 537, 70 Kč.
Na tomto výtečném výsledku se podílelo i přes nepřízeň počasí skoro 300 dobrovolnických skupin

koledníků z řad dětí i dospělých z celého regionu Hlučínsko. Charita Hlučín děkuje touto cestou všem, kteří
nám v průběhu sbírky ze všech sil pomáhali, povzbuzovali a byli nám oporou.

Velký dík patří starostům, místostarostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a
rozpečetění charitních kasiček, informování občanů a při konečném sčítání vykoledovaných peněz. Vážíme
si podpory a pomoci duchovních správců farností, kteří nám pomohli s propagací a organizací sbírky,
požehnali koledníkům na jejich „tříkrálovou cestu“ a informovali své farníky o výsledcích Tříkrálové
sbírky. Srdečný dík patří všem velkým i malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky
a míru do Vašich domácností. Velký dík a úcta patří také Vám všem, lidem dobré vůle, kteří jste přijali naše
koledníčky a přispěli jim do kasiček.

Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová

__________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2010
Jubilanti – 50 let 1 občan
70 let 1 občan

_____________________________________________________________________________________

Dědictví jako dokument

scénáře režisér Marek Sklář.

Podle knihy
spisovatelky
Evy Tvrdé
Dědictví vznikl
dokument o
místech, na
kterých se
kniha odehrává,
naslouchá
některým
čtenářům,
sleduje
autorku.
Film natočil
podle vlastního
námětu a

DVD Dědictví stojí 150 Kč a je to
třicetiminutový dokument o Hlučínsku
(o který je na Hlučínsku zájem).

DVD bude v prodeji i na Obecním úřadě
v Rohově. Zájemci o DVD se mohou
s předstihem nahlásit !
Rohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 107, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
Tel.:, fax: 553 761 091 – www.rohov.cz - e-mail: rohov@raz-dva.cz - náklad 200 ks
Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov

