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Ze zasedání obecního zastupitelstva
Tak jako v celé republice, tak i v naší obci proběhly v září volby do místního zastupitelstva
obce. Výsledky těchto voleb byly řádně zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu. Na
neděli 23.10. pak bylo následně svoláno ustavující zasedání nových zastupitelů obce, na
kterém zastupitelé ze svého středu zvolili místostarostu a starostu obce na další období.
Nadále starostou zůstává pan Milan Svoboda a místostarostou pan Luboš Mikolášek. Všem
zastupitelům obce přeji hodně pracovních úspěchů a nasazení v práci pro naši malou obec.
V předešlém období se dost projektů podařilo dovést ke zdárnému konci a ještě víc je jich
před námi. Proinvestovalo se dost peněz a dnes obec nejen že má splaceny všechny úvěry,
ale za poslední volební období se podařilo rozšířit naše úspory o 1 900 000 Kč.
Na dalším, již řádném listopadovém zasedání na nové zastupitelstvo čeká hodně úkolů a
rozhodnutí o dosti citliých tématech, jako je například tvorbocena vodného na další období a
nová vyhláška o odpadech na rok 2023, či příprava rozpočtu na rok 2023.
Velkým problémem jsou stále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství, kdy současná
cena za svoz domovního odpadu nepokrývá zdaleka náklady obce. Stejně tak i hlavním
nákladem na výrobu jednoho kubíku pitné vody je hlavně elektrická energie, a je dost
pravděpodobné zvýšení ceny i za tuto komoditu.
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Z posledních projektů…
……..Na listopadovém zasedání byl přijat Program č.1.2021 obce Temešvár na podporu
vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany obce, kteří mají v obci pobyt.
Program najdete na úřední desce v záložce VYHLÁŠKY, či podrobné informace získáte
v kanceláři úřadu.
Do projektu se nám přihlásili první dva zájemci a jeden z těchto záměrů se již blíží k realizaci.
…….“obecnímu sadu“ již listy opadávají a snad svou první zimu ustojí tak , aby mohl na jaře
vykvést…
Ze Státního fondu životního prostření České republiky a jeho programu Životní prostředí jsme
získali na podporu tohoto projektu téměř 200 000,-. Moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
………v technickém dvoře nám vyrostl přístřešek na zakrytí velkoobjemového kontejneru a
naší další techniky.
………projekt rekonstrukce naší kapličky sv. Josefa je zdárně ukončen a připraven
k dotačnímu titulu, tak abychom jej mohl co nejdříve realizovat.

Pravidelný odečet spotřeby pitné vody…
Nedávno proběhly odečty vašich vodoměrů za
minulé období a je tedy zapotřebí sledovat
nástěnky či web obce…/aktuality/, kde najdete
dle čísel popisných spotřebu a cenu potřebnou
uhradit do konce roku 2022. Buď v úřední den
a hodinu v hotovosti v kanceláři úřadu a nebo
na účet obce s poznámkou ... „vodné za
2022…č. popisné či příjmení“… , tak abychom
platby dokázali přiřadit.
V grafu je vidět, že po dlouhých deseti letech nám poprvé potřeba vody klesla a to o 16%.
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Kulturní akce
Konečně jsme se po pandemickém období mohli vyžít i kulturně. Kulturní spolek nám připravil
již tradiční akce, kterých se účastnil úctyhodný počet dětí i dospělých.
Jarní, podzimní dílničky i dětský den si řádně užilo pokaždé dvacet dětí. Odnesly si pořádný
zážitek, krásný stylový výrobek či ceny a velké poháry.
Na „Loučení s prázdninami“ se nám na trasu vydalo 54 statečných účastníků a dospěláky ani
nepočítáme, ty vždy najdeme u stánku radovánek.
Zpěváků či tanečníků na posvícenské posezení dorazilo přes 30 a snad jsme výbornému panu
harmonikáři se zpěvem důstojně pomohli…..i když ..??
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V příloze naleznete alespoň pro Vás to nejdůležitější z program Jihočeského kraje „My
v tom Jihočechy nenecháme II“ na podporu dětí z Jihočeského kraje a poživatelů starobního,
vdovského nebo invalidního důchodu (dále též jen „program“). Program je neinvestičního
charakteru. Spoluúčast obce Temešvár je 50% z vyplacených částek.
Prosím tedy o prostudování, kdo z Vás by na podporu měl nárok, aby se přihlásil do konce
měsíce listopadu v kanceláři úřadu naší obce. Tam získáte i podrobnější informace a všechny
potřebné tiskopisy.
https://myvtomjihocechynenechame.cz/
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„My v tom Jihočechy nenecháme II“
1.1 Název programu
Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ na podporu dětí z Jihočeského kraje a
poživatelů starobního, vdovského nebo invalidního důchodu (dále též jen „program“). Program je neinvestičního
charakteru.
1.2 Opatření programu
V rámci programu jsou vyhlašována dvě opatření:
1. Podpora dětí s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení 3 let věku (max. 2,99 let k 1. 8. 2022)
nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku (max. 7,99 let) ke dni 1. 8. 2022,
pokud tyto děti nevyužívají pobytové sociální služby.
2. Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
2.1 Všeobecné podmínky a uznatelné výdaje
Žadatel musí splňovat následující všeobecné podmínky:
Opatření č. 1 - Podpora dětí:
• Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu: o dětí do dovršení věku 3 let,
o dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby
• Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je: o pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém
měsíci roku 2022) nebo
o pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
o čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti2 ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
• Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho
manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
(potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)
• Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let v tomto dotačním
programu a v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (3 - 19
let).
Opatření č. 2 - Podpora poživatelů důchodu:
• Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří: o pobírají
příspěvek na bydlení3 nebo
o žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich
další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
o žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami, a jejich
příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12
000 Kč.
Společná pravidla:
• Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován v případě pobírání dávek „Příspěvek na
bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z úřadu práce (příloha č. 6 Pravidel). U dětí, které pobírají příspěvek na
péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby, musí být pobírání příspěvku doloženo
potvrzením od úřadu práce (Příloha č. 6 Pravidel).
• Nárok na podporu ze strany poživatelů důchodů je v případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ prokazován
potvrzením z úřadu práce.
• Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporovaná osoba, pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
„Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři žádosti o podporu
(Příloha č. 7 Pravidel).
• Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na
člena společné domácnosti je nezbytné doložit:
o u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna
jednatele, odměna zastupitele apod.) – potvrzení od zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním
příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné
domácnosti nemají žádný jiný zdanitelný příjem,
o u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které
uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a
u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob – vyplněný přehled příjmů z
daňového přiznání za rok 2021 (příloha č. 8 Pravidel),
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o u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) – potvrzení zaměstnavatele, popř.
okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání
žádosti o podporu,
o u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – potvrzení okresní správy sociálního
zabezpečení o výši pobíraného důchodu ke dni podání žádosti o podporu,
o u rodičovského příspěvku – potvrzení úřadu práce o měsíční výši příspěvku (příloha č. 6 Pravidel),
o u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení úřadu práce o měsíční výši podpory (příloha č. 6
Pravidel),
o u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů
bezpečnostního sboru atd.) - vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející
okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři (příloha č. 7 Pravidel).
• Jednotlivé doložené příjmy budou vykázány na stanoveném formuláři žádosti o podporu (příloha č. 7 Pravidel), na
kterém bude také potvrzeno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena společné
domácnosti. Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí
být doložena výše uvedenými doklady.
• Žádost o podporu podávají zákonní zástupci nebo poživatelé důchodu vždy prostřednictvím příslušné obce nebo
města. Obce nebo města kontrolují, zda žadatelé o podporu splňují stanovené podmínky programu. Žádosti o podporu
a podklady k nim jsou předkládány obci nebo městu. Tyto nejsou součástí žádosti o dotaci předkládané Jihočeskému
kraji, ale při zachování všech podmínek GDPR zůstávají uloženy u žadatele pro případ kontroly po dobu 3 let od
ukončení dotačního programu.
• Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno
exekuční řízení.
Obce a města poskytují podporu formu peněžitého daru.
• Obce a města podávají pouze jednu žádost o poskytnutí dotace, na základě které bude uzavřena smlouva o
poskytnutí dotace na podporu dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči do dovršení 8 let
věku nebo poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu dle Harmonogramu realizace
dotačního programu (dále též jen „harmonogram“). Předpokládaná výše dotace bude stanovena dle odhadu počtu
podporovaných osob v obci nebo městě dle statistických údajů.
• Obce a města podávají žádosti o vyplacení dotace současně se závěrečnou zprávou a vyúčtováním dotace.
• Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč.
• V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně činí výše podpory 4 000 Kč, v případě poživatelů důchodu, kteří
žijí ve společné domácnosti 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem
důchodu.
• V případě podpory dětí vyplácí 100 % výše příspěvku Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje, v
případě podpory poživatelů důchodu pak 50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.
2.2 Oprávnění žadatelé o dotaci
Oprávněnými žadateli v rámci tohoto programu jsou obce a města Jihočeského kraje, se kterými bude na základě
žádosti o poskytnutí dotace uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále též jen „smlouva“), jejíž návrh je přílohou č. 4
těchto Pravidel.
Dotaci nelze poskytnout
• žadatelům, kteří mají v době podání žádosti nebo v době, kdy má být veřejná finanční podpora poskytnuta, dluhy ke
kraji po lhůtě splatnosti,
• žadatelům, kteří v předchozím období poskytnutou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc řádně nevypořádali a
nevyúčtovali.
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