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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo nemůžu věnovat ničemu jinému, než současné situaci v Základní škole v Sudicích, byť
jsem to měl v plánu již dříve, současná situace mne nutí věnovat této problematice dnešní úvodní slovo.
V posledních dnech a týdnech se totiž vyrojily další pochybné, údajně „zaručené“ zprávy a obavy o zavření
této školy. Bohužel se také mimo jiné prezentují ve škole prostřednictvím vedení školy směrem k našim
dětem ! Vůbec nechápu, kde na tyto názory lidé, kteří je navenek prezentují, chodí. Stále se potvrzuje
skutečnost, že aniž by se člověk, který má o danou věc „zájem“ neinformuje na patřičných místech, kde by
se mu sdělily podrobné a především pravdivé a oficiální informace o konkrétní věci, v našem případě tedy o
škole v Sudicích. Tyto pochybnosti zřejmě nastartoval článek zveřejněný v MF Dnes dne 26. března 2012.
Na toto periodikum se obrátil jeden z rodičů ze Sudic s obavou o ukončení provozu Základní školy
v Sudicích. Na základě této obavy jsem byl společně se starostou Sudic a Třebomi telefonicky osloven paní
redaktorkou MF Dnes, abychom se vyjádřili k situaci ve škole. Každý z Vás si jistě dovede představit, že
pokud s někým mluvíte telefonicky, může se stát, že „tazatel na druhé straně“ si může slova oslovené osoby
vyložit jinak, než bylo skutečně myšleno. Abych byl konkrétní. K názorům mých kolegů mně nepřísluší se
vyjadřovat, tak tedy k mému názoru. Ještě jednou opakuji, že naše obec v letošním roce (a nejenom letos)
sestavuje rozpočet na daný rok v jeho počátku a stává se pravidlem, že se tento rozpočet obce Rohov
schvaluje v měsíci březnu (v Sudicích kupříkladu v prosinci předešlého roku). Jednak nám to zákon ukládá
(březen je posledním měsícem v roce, kdy musí mít obce schváleny rozpočty), ale navíc se snažíme do této
doby nashromáždit veškeré podklady a data pro sestavení smysluplného rozpočtu, ve kterém již nechceme
provádět zásadnější úpravy (mimo krizových situací – povodeň, sněhová kalamita, atd.). Tak jak jsem i
v článku MF Dnes informoval, snažíme se rozumně hledat optimální financování každé akce či činnosti,
tedy i ZŠ Sudice, opět však zdůrazňuji, že ne na úkor vzdělávání našich dětí v Mateřské škole v Rohově a
Základní škole v Sudicích. Pokud pečlivě sledujete financování školství v naší obci, tak vám jistě neuniklo,

______________________________________________________________________________________
v jakých výších se podílíme na provozu školy v Sudicích. Pro přehlednost a orientaci pár základních
faktorů. Škola si každoročně sestavuje svůj rozpočet, ve kterém je zahrnuto prakticky vše, co souvisí
s chodem školy ( energie, pojištění, pomůcky, atd.) a v posledních letech rovněž část finančních prostředků,
kterými se dofinancovávají mzdy pedagogickým pracovníkům, jelikož je škola provozována ve výjimce, do
které se dostala díky nižšímu počtu žáků, než je stanoven minimální limit. To vyplývá ze zákona. Stejně tak
ze zákona vyplývá povinnost obcím (v našem případě Rohov a Třebom) hradit provozní náklady obci, která
tuto školu zřizuje (v našem případě Sudice). Tato povinnost je rovněž smluvně vázána Dohodou o vytvoření
společného spádového obvodu základní školy v souladu se zákonem ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, v platném znění. Tato Dohoda byla uzavřena mezi obcemi Sudice, Rohov a Třebom
v roce 2002. A teď k samotnému financování. Navržený rozpočet školy se v minulých letech nejdříve
projednával na úrovni zástupců obcí společně s účetními obcí (bez jakékoliv váhy schvalování !) a pak byl
přednesen jednotlivým zastupitelstvům k jeho schválení. Nikdo jiný, než zastupitelstva obcí nemůže
rozpočet schvalovat ! Jelikož do této školy dochází žáci ze tří obcí, bylo zapotřebí najít spravedlivý systém
financování. Již před léty jsme se tedy společně dohodli, že bude vypočten tzv. koeficient na žáka, který pak
bude násoben počtem žáků z jednotlivých obcí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že naše obec financuje
každoročně tuto školu takovým podílem, který je stanoven z počtu žáků z Rohova. Jen pro orientaci – v roce
2009 byl koeficient 9.046,40 Kč / 1 žáka, v roce 2010 – 7.727,15 Kč / 1 žák, v roce 2011 – 8.190,50 Kč / 1
žák a pro rok letošní byl vypočten koeficient – 7.392 Kč / 1 žáka. V průměru dochází do sudické školy
z obce Rohov 50 žáků ( ve školním roce 2011-2012 to je 53 žáků). Z výše uvedeného si může každý z nás
vypočítat náklady, které každoročně vynaložíme na provoz této školy. Musím rovněž doplnit, že byť byly
tyto výdaje z našeho rozpočtu poměrně vysoké, nikdy jsme o poskytnutí těchto financí nepolemizovali.
Zkrátka vždy byly finance poskytnuty řádně a včas. Nechápu tedy současné dění ohledně údajného
rozhodnutí obce Rohov, která údajně nechce platit na školu a proto se zavře. Tak, jak bylo uvedeno výše,
v rozpočtu obce Rohov, který se schvaloval v pondělí 26. března rozhodlo zastupitelstvo obce Rohov
v souladu se školským zákonem požádat zřizovatele školy, tedy obec Sudice o dohodu jiného financování
školy. Pro letošní rok byl rozpočet neinvestičních výdajů školy (provozní náklady + výjimka) navržen ve
výši 960.970,- Kč a jelikož z obce Rohov v letošním roce dochází do školy 53 žáků, podíl obce Rohov na
chodu školy (provozní výdaje a výjimka) byly stanoveny ve výši 391.776,- Kč . V rozpočtu obce Rohov
bylo vyčleněno cca 300.000,- Kč (na provoz školy) a zbývající část (výjimka) ve výši 92.000,- Kč bude
předmětem dalšího jednání. Tento návrh jsme zvolili i z tohoto důvodu, že v dopise pana starosty Sudic ze
dne 3. srpna 2011, který byl distribuován do domácností a také byl zveřejněn na internetových stránkách
obce a školy v Sudicích bylo mimo jiné uvedeno, že po vyslovení nesouhlasu obce Rohov s výší této částky
( 336.300,- Kč což je výjimka), o čemž nikdy obec Rohov oficiálně nerozhodla (!!), bylo po jednání
s vedením obce Rohov (o čemž však vedení obce nemá záznam !) domluveno, že od dalšího rozpočtového
roku (r.2012) ponese celé náklady výjimky obec Sudice a obce (Rohov a Třebom) budou hradit pouze
neinvestiční náklady na žáka. Toto sdělení pana starosty obce Sudice je tedy zapotřebí brát jako oficiální !!.
Schválením částky 300.000,- Kč v rozpočtu obce Rohov na rok 2012 tedy jednoznačně vyplývá, že obec
Rohov počítá se spolufinancováním školy a vyvrací tak fámy o jeho zrušení. Navíc obec Rohov tuto školu
ani nemůže uzavřít, neboť ji nezřizuje !! Dokonce mi bylo sděleno, že já osobně nabádám rodiče, aby své
děti posílali do školy v Kobeřicích a další nesmysly. Věřte, že mi je to skutečně hloupý názor. Do toho, do
které školy rodiče posílají své děti mi není a ani nemůže být vůbec nic. Přeci každý z nás rodičů se musí
rozhodovat sám za sebe. Nikdo jiný, než rodiče rozhodují, kde bude jejich dítě absolvovat povinnou školní
docházku. Ani pan Procházka, ani zastupitelstvo Rohova o tom nerozhoduje !! Prosím tedy tyto osoby, které
tyto názory vyslovují na veřejnosti, aby svá slova vážily a předem se každý z těchto lidí nejprve informoval
u oficiálních zdrojů, tedy na obcích.
Závěrem bych tedy pro vysvětlení celé záležitosti uvedl následující : obec Rohov ve svém rozpočtu obce má
vyčleněno 300.000,- Kč, kterými se bude spolupodílet na provozních nákladech Základní školy v Sudicích.
Náklady na financování výjimky budou předmětem dalšího jednání mezi obcemi, avšak obec Rohov svými
prostředky zaručuje financování školy pro letošní rok.
Jak již bylo uvedeno výše, v pondělí 26. března zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012. O
podrobnostech tohoto rozpočtu Vás budu podrobně informovat v dalším vydání Rohovského zpravodaje.
Vážení spoluobčané, v našem křesťanském světě přicházejí vrcholné dny roku, na které jsme se - každý
podle svých sil - postem, modlitbami připravovali čtyřicet dní. Věříme a mnozí z Vás věří s námi, že se k __
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nám právě v tomto čase mimořádným způsobem přibližuje Bůh v osobě svého Syna Ježíše Krista a nabízí
celému lidstvu odpuštění hříchu, spásu duše a naději na věčný život. Ten dar není připraven jen pro věřící
lidi, ale pro každého, kdo je ochoten nechat se obdarovat, protože Kristus zemřel na kříži za všechny a pro
všechny také vstal z mrtvých, zničil moc smrti a otevřel nám bránu do věčnosti. Máme tedy důvod k radosti
a tuto radost bychom měli sdílet se všemi lidmi dobré vůle.
Přeji Vám proto krásné prožití Velikonočních svátků !
Daniel P r o c h á z k a – starosta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Z církevního okénka
Velká noc
Když Židé slaví Velkou noc, nejmladší z rodiny se musí zeptat: „Co to děláte?" Otec má odpovědět: „Dnes
nás Bůh vyvedl z Egypta."
Kdyby se nás někdo o Velikonoční noci zeptal: „Co to děláte?", odpověděli bychom: „Dnes nás Bůh vyvedl z
moci viny a smrti."
Byla by to však skutečně ona svatá vzpomínka, kterou chová ve svém nitru a z které žije každý z nás
křesťanů?
Nesmíme se nechat oklamat nějakou „naučenou" velikonoční radostí. Velká noc vzbuzuje nejprve smutek.
Po sabatu jdou Marie Magdalská a druhá Marie ke hrobu. Ježíšovo tělo zde ale nenajdou - s jistotou
poznávají, že hrob je prázdný. Poslední útěcha jim byla odňata. Není tedy už vůbec nic. Velká noc - slovo
bezútěšné a neuvěřitelné.
Vylekané ženy však náhle slyší vysvětlení od Božího posla: „Hledáte Ježíše, není zde, vstal z mrtvých, jak
předpověděl."
To je Boží vysvětlení, ač těžko uvěřitelné, přece možné. Ženy utíkají plny strachu a velké radosti. To je
Velká noc - to, co se zprvu zdálo slovem bezútěšným a neuvěřitelným, je nyní slovem vítězným. Také
Ježíšovi přátelé jeho triumf viděli - setkali se s ním - ne tak jako já s vámi, viděli ho jinak než jindy. A když o
tom vyprávějí, pak jenom koktají, ale pokaždé opakují: „Viděli jsme Pána." To je Velká noc: Bezútěšné slovo
ve svém smutku, neuvěřitelné ve svém tvrzení, ale vítězné a potvrzené setkáním se Zmrtvýchvstalým. Tak
jako tehdy Ježíšovi přátele, tak i nás posílá toto slovo zpět - tam, odkud jsme přišli, do Galileje, do
každodenní práce se slibem: Uvidíte ho, jestliže se na něho spolehnete, jestliže budete žít tak, jako žil on.
Kde lidé žijí a milují tak, jako žil a miloval on, tam je láska silnější než nenávist a život silnější než všechno
ostatní. To jsou Velikonoce. Co zde děláte? Když se nás dnes někdo takhle zeptá, uslyší odpověď:
„Slavíme Velikonoce, s vírou vzpomínáme na Ježíše, který šel před námi, na toho, jehož láska našla cestu
skrze všechnu lidskou vinu a jehož život se ukázal být silnější než utrpení a smrt."
Lucjan Jan Lasoň

POŘAD BOHOSLUŽEB

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Sudice
VELKÝ PÁTEK
18:00 Sudice
BÍLÁ SOBOTA
18:00 Sudice

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 07:00 Rohov
10:00 Sudice
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
07:00 Rohov
08:30 Sudice_______
______________________________________________________________________________________
Okénko Mateřské školy Rohov

Mateřská škola pořádala v měsíci březnu ve
vstupní hale Obecního domu pěknou výstavku.

Výstava fotografií s vojenskou tématikou p. Rostislava
Pečinky v sále Obecního domu 2. a 5. března 2012.

_____________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 30.4.2012!
____________________________________________________________________________________

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu v naší obci se uskuteční v sobotu dne 12.5.2012 !
Časový limit přistavení kontejneru bude s předstihem oznámen !

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna
2004 pak mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti. Vyzýváme tímto všechny držitele těchto řidičských průkazů k jejich výměně
v úřední dny na Odboru dopravy Městského úřadu Kravaře._______________________________________
______________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury podporuje obnovu kulturních památek
Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek památkové péče,
jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče informuje o dotačním programu Ministerstva
kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Obec s rozšířenou působností Kravaře bude program realizovat pouze v druhém základním kole s uzávěrkou
příjmu žádostí vlastníků kulturních památek do 30.4.2012. Výzva k podání žádostí o příspěvek spolu
s formulářem je zveřejněna na internet. stránkách Města Kravaře www.kravare.cz v sekci Památková péče._

Společenská kronika – měsíc březen 2012
Jubilanti – 55 let 1 občan
Úmrtí – 1 občan, 2 občanky

_______________________________________________________________________________

Informace o třídění odpadů
V pořadí měst a obcí do 4 tis. obyv.
dle výtěžnosti za 4. čtvrtletí roku
2011 v kg na osobu se obec Rohov

umístila na 12. místě!
V tomto čtvrtletí se vytřídilo:
6,02 t plastů
1,461 t skla bílého
1,461 t skla barevného
0,180 t nápojového kartonu
0,72 t papíru.
Toto pěkné umístění svědčí o odpovědnosti
občanů, kteří odpad třídí. Obec každé čtvrtletí
vykazuje množství jednotlivých separovaných
surovin a na základě těchto výkazů získáváme
finanční dotaci od spol. EKO-KOM a.s. na další třídění. Pokud více třídíme, získáváme vyšší příspěvek na
separaci a obec Rohov tak zaplatí méně peněz za likvidaci směsného komunálního odpadu, který je svážen
při svozu popelnic.

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Noc s Andersenem
Již podruhé se Místní knihovna Rohov zapojila do celorepublikové akce: Noc s Andersenem. Letošní spaní
v knihovně bylo trošku ozvláštněno. Rozhodli jsme, že uděláme akci ve spolupráci s Obecní knihovnou
Kobeřice. Do Rohova tedy postupně přijely děti z Kobeřic spolu se svými knihovnicemi. Musím
podotknout, že program jsme dětem vymyslely velmi pestrý. Nejdříve se děti rozdělily do týmů. Pak
proběhla rychlá seznamovací hra. Poté jsme se přesunuli do areálu Kučakovec, kde děti luštily záludné
šifry. Protože se začalo stmívat, děti si šifry doluštily již v knihovně. Následovala večeře, kde jsme si
doslova užili první venkovní opékání. Po vydatné večeři a noční hře na honěnou nastala chvíle zklidnění.
Děti si mohly vyrobit velmi originální záložky do knížek. A protože již byla noc, vyšli jsme s dětmi na
noční procházku. Během naší cesty jsme potkali zakleté vojáky, které bylo nutné vysvobodit. Naštěstí se
nám to povedlo. Vojáky jsme vysvobodili a došli jsme zpět do obecního domu, tady jsme si ještě zahráli
oblíbenou hru pantomima. Následovalo uložení do spacáků. Po přečtení pohádky pak všichni zaslouženě
usnuli.

Prajzská pouť mladých
31.3.2012 se uskutečnila již druhá pouť mladých. Letos proběhla pod vedením Marka Večerka, bohoslovce
arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Marek pochází ze Štěpánkovic a jako správný prajzák se
rád této akce zúčastnil. Sraz byl v 5.55 u kaple. První část pouti byla v tichosti. Další jsme se pak společně
modlili křížovou cestu. Děkuji všem, kteří vstali a pouti se zúčastnili. Letos nás bylo, pokud správně
počítám, 11. Nezáleží však na množství, zde budu citovat apoštola Matouše: „Kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi“. (Mt 18,20).
Adéla Komárková
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Roháček, o.s. zve všechny

v sobotu 14.dubna 2012 od 20:00 do sálu Obecního domu na

RETRO PÁRTY

Občerstvení a zábava zajištěny, a k tomu Vám budou hrát pořádné retrohity.
☺ Přijďte v retro oblečení, ať je na co vzpomínat ☺
(možnost i v normálním oblečení)
_______________________________________________________________________________
Roháček, o.s. zve všechny děti s jejich rodiči na

27.dubna 2012

Sraz všech čarodějnic, čarodějů, ježibab a kouzelníků bude
v 17:00 u Obecního domu.
Proletíme se každým koutkem Rohova, ať nám pořádně vyhládnou bříška, neboť po letu nás bude
na Kučakovci čekat tradiční opékání, hry, zábava a pro rodiče i malé občerstvení.
Přineste si sebou klacky na opékání a hlavně dobrou náladu.
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

PŮLMARATÓN KIETRZ (PL) – ROHOV (ČR)
Cílem závodu je propagace sportu a fyzické aktivity občanů. Integrace společnosti občanů v
příhraničí. Promoce Gminy Kietrz, Głubczyckiego Powiatu, Województwa Opolskiego a obce
Rohov.

Půlmaratón Kietrz – Rohov je významný běžecký podnik, který se koná každoročně v první polovině června
a započal v roce 2007. Běh organizuje Gmina Kietrz (PL) ve spolupráci s obcí Rohov (ČR) a po dobu svého
konání si mezi běžci získal svou oblibu. Svědčí o tom počet zúčastněných běžců, kterých rok od roku

přibývá. V prvním ročníku to bylo 74 běžců, především z Polska a také běžci z Čech. Vzrůstající počet

maratónců vyvrcholil dosavadním rekordem počtu běžců v roce 2011, kdy se V. ročníku Půlmaratónu

Kietrz – Rohov zůčastnilo 364 běžců z Polska, Čech, Ukrajiny a také ze vzdálené Keni. Také úroveň
organizace všech ročníků je vysoce oceňována, a to především samotnými běžci, vždyť za dobu své

existence tento běh jejich hodnocením a hlasováním získal řadu ocenění. V roce 2008 a 2009 (II. a III.
ročník) bylo Půlmaratónu Kietrz – Rohov uděleno největším polským běžeckým portálem Maratonypolskie

.pl ocenění - Certyfikat Jaskosci. V roce 2010 to byla cena Filipides 2010 a také mimořádné ocenění
Marszalka Wojewodztwa Opolskiego v rámci projektu „Partnerství bez Granic“. Největší vavříny však
sklidil půlkulatý V. ročník, kdy bylo opět portálem Maratonypolskie.pl uděleno hned 5 ocenění ! Největším
oceněním však bezesporu zůstává obliba tohoto běhu mezi samotnými běžci, kteří se rok co rok našeho
Půlmaratónu zůčastňují. Z organizační stránky je pro příchozí maratónce zajištěno ubytování, základní
sociální zázemí, občerstvení z neodmyslitelnými rohovskými koláči, dále pak množství propagačních

předmětů, a pro ty nejlepší řada pohárů, diplomů a věcných cen. Mezi běžci je rovněž velmi oblíbené

losování o ceny v tombole, kde mezi hlavními cenami je 7- denní pobyt pro dvě osoby u moře v západních
Pomořanech.
Start závodu je každoročně z náměstí v Kietrzi a trasa v délce 21,097 km, která je certifikována u PZLA,
vede přes obce Sciborzyce Wielkie, Rohov, Sudice, Třebom a zpět do města Kietrz. V obci Rohov je na 10
kilometru stanoven prémiový bod o cenu starosty obce Rohov, která je oceňována ve dvou kategoriích za 1
– 3 místo. Běh je otevřen v 6-ti

věkových kategoriích. Registrace běžců je umožněna prostřednictvím

internetové registrace nebo osobně v den závodu. Pro účely internetové registrace jsou k dispozici na
stránkách www.kietrz.pl, www.rohov.cz nebo maratonypolskie.pl. formuláře a regule závodu.

V letošním roce se uskuteční dne 9. června 2012 již VI. ročník Půlmaratónu Kietrz – Rohov.
Na setkání s Vámi se těší organizátoři !_______________________________

______________________________________________________________________________________
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční
produkty a služby (např. bankovní účty, platební
karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel,
narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto
produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech
jejich ochrany a prosazování. Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného
mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto
sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb –
například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při
zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně
elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli
veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo
spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli
ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které
shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční společností o
správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr ?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z
platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a
kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu,
která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá
finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh na
zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem
opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do
protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního
arbitra k dispozici formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti.
Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,spravedlivě a
bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním
arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu. Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu
finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je
soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s
konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00, telefon : 257 042 094, fax : 257 042 089____________________

______________________________________________________________________________________
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
Úřední hodiny
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.
datová schránka : qr9ab9x
Středa – 08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.
finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
Mgr. Monika Strejcová, finanční arbitr
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Informace o možnostech pronájmu bytů pro seniory
Obec Darkovice nabízí levný pronájem bytů pro seniory.
V domě
s malometrážními
byty
pro
důchodce
v Darkovicích v klidné části obce na ulici Kostelní vedle
Kostela sv. Hedviky. Jedná se o celkem 12 samostatných
bytů o velikosti 26 m2 až 44 m2.
10 bytů je jednopokojových a 2 byty jsou dvoupokojové.
Každý byt má svou předsíňku, koupelnu se sprchou a WC,
vše je přizpůsobené pro osoby s omezenou pohyblivostí.
Celý objekt je bezbariérový, je zde výtah do 1. patra, takže je
bydlení vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí či na
vozíčku. Nájemné bytu bude dle velikosti bytu. Cena za 1 m2
je 54,40 Kč. Například nájemné za byt o výměře 26 m2 činí
1420,- Kč za 1 měsíc, za byt o výměře 44 m2 činí 2400,- Kč/1 měsíc. Kromě nájemného budou nájemníci
platit měsíčně zálohu na ostatní služby v celkové výši 1500,- Kč. Jedná se o zálohu na vytápění bytu
plynem, osvětlení a vytápění společných prostor, odvoz odpadu, teplou vodu, provoz a údržba výtahu, úklid
společných prostor. Podmínkou pro přidělení bytu je dosažení věku 70 let. Osoba mladší musí mít přiznaný
I. stupeň závislosti dle zákona o sociálních službách (příspěvek na péči). Žadatel nesmí být vlastníkem
rodinného domu nebo bytu.
Pokud máte zájem o nezávaznou prohlídku domu a bytů, o bližší informace, kontaktujte Obecní úřad
Darkovice, telefon 595051105, email: obecdarkovice@volny.cz

____________________________________________________________________
Vzdělávání nezaměstnaných
Vzdělávací zařízení POE EDUCO, spol. s r. o. a POE, spol. s r. o. plánuje na území regionu Hlučínska
realizovat projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z Evropského
sociálního fondu pro osoby hledající pracovní uplatnění. Jedná se dva projekty – „Vzdělávej se a podnikej!“
je určen jak zájemcům z řad pracujících, tak uchazečům o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let věku a
osobám, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Účastníci vzdělávání absolvují
motivačně poradenský program, který je zaměřen především na zvýšení motivace, posílení sebevědomí a
získání sociálních kompetencí, dále absolvují bilanční diagnostiku, která slouží k poznání schopností,
dovedností a možné profesní orientace účastníka a nakonec rekvalifikaci Základy podnikání, která by je
měla připravit na zahájení podnikání. Druhý projekt s názvem „Cesta k úspěchu“ se zaměřuje na zájemce a
uchazeče o zaměstnání, a to konkrétně na osoby do 25 let věku a na osoby starší 50 let. Aktivity projektu
jsou orientovány na zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob. Jedná se o komplexní poskytování motivačně
poradenských aktivit, a to jak individuálních, tak skupinových, bilanční diagnostiky, provedení
rekvalifikace, kdy bude účastníkům nabídnuta rekvalifikace podle jejich předpokladů a potřeb a dle
požadavků trhu práce. Většině z těchto osob bude zprostředkována bezplatná dvouměsíční praxe u
zaměstnavatele, díky které získají osoby do 25 let pracovní návyky a osoby nad 50 let si pracovní návyky
osvěží a zvýší svou adaptabilitu.
Zájemci o vzdělávání se mohou přihlásit na OÚ Bolatice u p. M. Bochňákové na tel. čísle 553654999.
______________________________________________________________________________________
níRohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 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

