Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou zvláštní vydání obecního zpravodaje, ve kterém Vás chceme
informovat o přístupu obce k pomoci postiženému regionu na jižní Moravě.
Jednotka SDH Petřvald pomáhala na Jižní Moravě
V rámci dobrovolnické pomoci se naše jednotka sboru dobrovolných hasičů spolu
s kolegy ze Staré Vsi nad Ondřejnicí vydala v sobotu 26.6.2021 do obce Mikulčice, kde
pomáhala s odklízením suti a provizorním zakrýváním konstrukcí. Výjezdu se zúčastnilo
7 členů jednotky.
Protože potřeba odjet a pomoci se objevila rychle, vyhlásili jsme v sobotu v poledne
veřejnou sbírku potřebných věcí, která měla mezi občany velkou odezvu a měli jsme
problém všechny věci naložit. Většina pomoci byla předána přímo v obci Mikulčice,
zbytek putoval do centrálního skladu v postiženém místě.
Díky velké podpoře občanů a podnikatelů z celé republiky bylo v centrálním skladu již
tolik materiálu a humanitární pomoci, že jsme malou část věcí museli přivézt zpátky. Po
dohodě se zástupci obce budou zbylé věci roztříděny a uloženy v hasičské zbrojnici pro
případné další využití při mimořádné události.
Za jednotku SDH Petřvald děkuji všem občanům, kteří nezištně přispěli na pomoc
postiženým oblastem. Rovněž děkuji členům jednotky, kteří se výjezdu zúčastnili.
Zvlášť děkujeme panu Dombrovskému, který do sbírky věnoval elektrocentrálu. Ta se
rovněž vrátila zpět. Bude uložena v hasičské zbrojnici, hasiči ji budou pravidelně zkoušet
a udržovat, aby v případě nouze při výpadku elektřiny mohla být zájemcům zapůjčena.
Za jednotku SDH Petřvald Ing. Ondřej Fabián

Poskytnutí finančního příspěvku postiženým obcím prostřednictvím obce Petřvald
Na pomoc postiženým oblastem bylo zřízeno, jak již víte z médií, několik účtů u
neziskových organizací. Do adresné a nebyrokratické organizace finanční pomoci se
vložil i spolek Sdružení místních samospráv české republiky (SMS ČR). V tomto sdružení
je zaregistrována velká část obcí v republice. Snahou sdružení je co nejvíce odstranit
administrativu z postižených obci a věnovat jim balík peněz, se kterým naloží podle svých
potřeb v souladu s rozhodnutím jejich zastupitelstev (na obnovu obce, pomoc
nepojištěným občanům atd.).
SMS ČR připravilo společně s Českou spořitelnou, a.s. pro zasažené obce. Jednoduchou
a adresnou iniciativu OBEC POMÁHÁ OBCI. POMOCT MOHOU I OBČANÉ.
1.

Česká spořitelna, a.s. zřídila se SMS ČR transparentní účet pro každou zasaženou
obec a transparentní neadresné účty, kde se bude shromažďovat podpora na další,
méně viditelné obce. Tyto účty bude spravovat SMS ČR a budou postoupeny ihned
po ukončení programu jedinou smlouvou pohromou zasažené obci (viz bod 4.). Na
zbylých třech účtech se bude alokovat finanční pomoc pro ty obce, které nebudou
tak mediálně viditelné.

2.

Obec, která chce pomoci přímo vybrané zasažené obci, může přispět dvojím
způsobem

a)
b)

poskytnout dar za sebe, tj. za obec (rozhodnutím rady či svého zastupitelstva),
vybrat od občanů na základě jednoduché darovací smlouvy finanční příspěvky
(darovací smlouva je nutná, jinak je proces příspěvků svázán s vyhlášením
veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. a podléhá přísným pravidlům).
Můžete tudíž ve své obci vyhlásit bez obav tuto formu pomoci zasaženým
obcím, ale peníze od občanů musíte vybrat darovacími smlouvami! (přispět
může jakákoli fyzická či právnická osoba).

3.

Celkovou částku, kterou takto shromáždí obec na svém účtu, následně poukáže
nejpozději do 31.8.2021 (termín může být prodloužen) na základě darovací smlouvy
SMS ČR ve prospěch účtu zasažené obce (kterou si vybere) u ČS, a.s.,

4.

SMS ČR částky vybrané na účtech shromáždí a následně postoupí účet u ČS, a.s.
přímo dané obci, a to jedinou darovací smlouvou. Odpadá tím veškerá byrokracie a
ani zasažená obec nebude zavalena administrativou.

Nejedná se o veřejnou sbírku, která podléhá velmi přísným pravidlům.
Zasažené obce si následně svými zastupitelstvy rozhodnou s místní znalostí, jak vybrané
peníze rozdělí na svém území

Naši občané mohou v souladu s předchozím bodem 2) přispět buď
poukázáním částky na účet obce č. 1766194309/0800 anebo dar přinést
osobně do kanceláře Ing. Jiřího Hýla, kde podepíší darovací smlouvu.
Všechny vybrané peníze pak budou zaslány na transparentní účet postižené
obce.
Zároveň vás zveme na 16 zasedání zastupitelstva obce Petřvald, které se bude konat ve
středu 7.7.2021 v 17:00 v zasedací místnosti na obecním úřadě a na kterém projednáme
a odsouhlasíme výši příspěvku obce Petřvald a rozhodneme, které postižené obci
finanční částku odešleme.
Ing. Šárka Fabiánová, místostarostka

