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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
podle předpovědi počasí nás čeká údajně poslední letní víkend s teplotami okolo 30oC a
život v Litultovicích se vrací pomalu do normálních kolejí. V pátek se koná již 4.
představení našeho letního kina, v sobotu po roční přestávce se bude opět konat
„Myslivecká benátská zábava“ a v neděli po dopolední bohoslužbě bude tradiční odpoledne
v zámeckém parku. Pohoštění zajistí „Rybáři z Litultovic“ a Zámecká restaurace se
samostatným stánkem v parku. Z atrakcí, hlavně pro děti, bude v parku skákací hrad, dětský
kolotoč a jízda bryčkou. Samostatný stánek s možností vyzkoušení si zpracování břidlice
bude mít sdružení „Krajina břidlice“ a druhý „Fabrika Litultovice 168“ s možností
vyzkoušení kamenické práce. Proběhne rovněž tradiční soutěž „O nejlepší bábovku“. Vše
doplní několik dalších prodejních stánků. K tomu všemu nám zahraje „Dechový orchestr
SDH Dolní Životice“.
Možná si někteří z Vás si při návštěvě našeho parku všimli obnoveného nátěru na
lavičkách nebo už neexistující díry ve střeše kuželny. Na těchto příkladech bych chtěl
ukázat, že pracovníci obce se nezabývají jenom sekáním trávy, jak se možná někteří
domnívají. Je to tak, že pokud máme díru ve střeše kuželny a má přijít déšť, tak samozřejmě
před sekáním trávy má přednost oprava střechy. Stejně tak se musí opravit před Karmášem
lavičky a herní prvky v parku, které poškodili nebo z části ukradli, doufám, že ne naši

obyvatelé. Do stejné kategorie prací patří i uvolnění naplavenin v zatrubněném potoce. Zde
bych chtěl poděkovat za klíčovou spolupráci veliteli JSDH Litultovice J. Drápalovi, který
odvážně vlezl dolů do zatrubněného potoka plného naplavenin a jiných nečistot. Dalším
faktorem je to, že i pracovníci obce mají právo si vybrat dovolenou v létě, kdy je na obci
nejvíce práce, takže ne vždy jsou k dispozici v plném počtu. Přesto jsme se letos snažili
naplánovat vše tak, aby týden před Karmášem byli již v plném počtu a stihli během tohoto
týdne posekat ty nejdůležitější trávníky. Letošní deštivé léto přeje zeleni, jak každý zná ze
své vlastní zahrádky, takže, když začneme sekat na jednom konci obce, na druhém už to
zase přerůstá. Jsem si vědom toho, že se objeví stížnosti, proč ještě není posekána tráva zde,
zatím co jinde to může počkat. Takže všem, kteří mají pocit, že jejich potřeby byly
uspokojeny pozdě, se omlouvám, ale jsem přesvědčený, že jsme priority volili dobře.
S přáním krásného Karmášového víkendu

starosta

Naplaveniny v zatrubněné části Choltického potoka.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Termín
20. 8. 2021
od 20 hodin
21. 8. 2021
od 20 hodin
22. 8. 2021
27. 8. 2021
od 20 hodin

Akce
Letní kino Litultovice 2021 – Láska na druhý pohled
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Myslivecká benátská v Zámeckém parku
Pořádá MS Hradisko Hlavnice.
Karmášové odpoledne v Zámeckém parku
Pořádá Městys Litultovice.
Letní kino Litultovice 2021 – Madagaskar 2
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
Ve čtvrtek 2. září 2021 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky s QR kódem!

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

MALÝ PRŮVODCE PO SOCIÁLNÍCH CESTÁCH…
Buletin Komunitního centra Litultovic – co vše je mi nabízeno
Malý průvodce po sociálních cestách.
Život se ubírá chodníčky, které si nevybíráme, a někdy se nám úplně nelíbí.
V některých situacích nám přichází se svou pomocí stát. V těchto částech si budeme
v rámci Komunitního centra a jeho poradenských služeb, probírat nabídku sociálního
systému v Česku.
Jednou měsíčně tak budete dostávat informace o sociální pomoci státu pro osoby, které se
ocitly v nelehké životní situaci.
Dnes si přiblížíme - Náhradní výživné
Od 1. července 2021 funguje v Česku tzv. náhradní výživné. Jedná se o pomoc
rodičům, kteří mají v péči dítě a druhý rodič neplatí vůbec nebo jen částečně výživné
na dítě - děti.
Co je náhradní výživné
Jde o podporu (sociální dávku), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám
(jejich dětem) v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné. A to
vůbec nebo dává jen část. Dávku vyplácí Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR “).
Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být současně splněny tyto podmínky:
1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o
výživném
Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše
schválená soudem, nárok na náhradní výživné není!
2. Dítě musí být nezaopatřené
Tedy mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu dítěte.
Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní
sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.)
Nezaopatřené dítě
(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné
školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou
činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat
soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního realizuje správa sociálního
zabezpečení.
(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě
také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o
zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního
důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku
Dítě musí mít trvalý pobyt v České republice. Jestli má dítě skutečné bydliště v jiném
státě, nárok na náhradní výživné není.
4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného
Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo
návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv
soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán,
máte nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním
žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo
exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na
náhradní výživné trvá. Žádost o vymáhání dlužného výživného se podává na okresním
soudu.
Výše náhradního výživného
Odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou
částku, dostanete tolik, kolik soud určil. Maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Jestli
dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část,
rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné
nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného
výživného za poslední 4 měsíce.
Jak postupovat
Žádost se podává na příslušném Úřadu práce – v našem případě Úřad práce v Opavě,
kde se vyplní předepsaný formulář.
Potřebné doklady:


průkaz totožnosti Váš i dítěte (pokud je dítě starší 15 let občanský průkaz,
u mladších rodný list),



rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném,



potvrzení o nezaopatřenosti dítěte pro děti starší 15 let (potvrzení o studiu,
o zdravotním stavu dítěte atd.),



doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí
nebo exekuci (i pokud je výživné vymáháno v zahraničí)



prohlášení o přijatém výživném (buď informace, že nebylo zaplaceno
žádné, nebo doklad o částečném uhrazení např. výpis z účtu)

ÚP ČR musí o náhradním výživném rozhodnout co nejrychleji, maximálně do 30 dnů
od podání kompletní žádosti.
Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem
hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla
zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být
nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpo zději do 8 dnů!
Pokud by došlo k výplatě náhradního výživného za měsíce, ve kterých nebyly
splněny podmínky nároku, musel(a) byste ho vrátit. Myslete na to, aby se nestalo,
že budete muset náhradní výživné vracet!
Výplata
Jestliže ÚP ČR schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci.
Tedy např. v srpnu za červenec, v září za srpen atd.
V případě, že dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí Vám do celé
částky méně než 100 Kč, vyplatí vám dlužnou částku ÚP ČR jednou za 4 měsí ce.
Doba pobírání náhradního výživného
Každé 4 měsíce budete dokládat, že jsou splněny podmínky nároku na náhradní
výživné (probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí) a jak (v
jaké výši či vůbec) bylo v uplynulých čtyřech měsících výživné hrazeno. Pokud rodič
dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 24 měsíců. Do těch se počítá
skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak
druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné
pobírat dalších až 20 měsíců.
Možnost konzultací:
Každá pondělí od 15 – 17 hodin
Komunitní centrum Litultovice
Mgr. Petr Fabián, PhD

POSEZENÍ U VĚTŘÁKU NA CHOLTICÍCH
Dne 14. 8. 2021 se na Cholticích pořádala akce Posezení u Větřáku s netradičním hašením.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

ZVEME VÁS…
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