ročník XVI

číslo 1

březen 2019

MALOVICKO
Věstník pro Holečkov, Hradiště, Krtely, Malovice, Malovičky, Podeřiště, Rábín a Setuň

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že jsme začali používat nový traktor, který jsme pořídili koncem loňského
roku. Pro letní a zimní údržbu komunikací plánujeme ještě koupit příkopový vyžínač
a rozmetadlo soli a štěrku.
Dále jsme pořídili použité vozidlo Volkswagen transportér, rovněž pro potřeby zaměstnanců
provádějící údržbu veřejných prostranství a další potřebnou činnost v obci.
Tento týden zahájila společnost Strabag budovat komunikaci z Maloviček na Nestánice
a Černěves, následovat bude cesta za kravínem k silnici z Č. Budějovic do Vodňan a nově je
vysoutěžená i druhá část komunikace z Malovic a Maloviček na Podeřiště. Další stavby v KÚ
Malovice budou následovat v tomto a příštím roce. Investorem je Státní pozemkový úřad ČR.
Správa a údržba silnic má zpracovaný projekt na opravu průtahu komunikace přes Podeřiště
a tak na ní v letošním roce snad konečně dojde.
Po čtyřech letech byl konečně vynesen Okresním soudem ve Strakonicích rozsudek ve sporu
naší obce se zhotovitelem opravy kanalizace v Malovicích a Malovičkách. Podání žaloby

Zpravodaj Obce Malovice

ročník XVI

číslo 1

březen 2019

schválilo zastupitelstvo ještě za bývalé starostky a my jsme se museli tímto usnesením řídit.
Ve sporu šlo o částku 6 356 391,-Kč, která se skládala z částky stanovené soudním znalcem
(rozdíl mezi zaplacenou částkou a hodnotou díla), přeplatku 1,5 milionu za to, že si zhotovitel
naúčtoval ruční kopání celého díla, ačkoliv jej prováděl strojně a dále za kamerové zkoušky
a konečné zakreslení díla, které měl ve smlouvě, ale musela si tyto práce nechat udělat obec
a on je odmítl obci proplatit. S úroky a náhradou soudních výloh nám má uhradit částku
přesahující 9 milionů a ta každým dnem narůstá o 1407,-Kč na úrocích. Vzhledem k tomu, že se
zhotovitel sice odvolal, ale neuhradil stanovený soudní poplatek ve lhůtě dané soudem, bylo
vyneseno soudní Usnesení o zastavení řízení, proti kterému bylo vzneseno rovněž odvolání. Teď
tedy čekáme na rozhodnutí odvolacího soudu. Další soud jsme s tímto pánem vyhráli 13. 2.
2019, když se u soudu domáhal práva na vlastnictví pozemku pod obecní cestou, kterou
si oplotil a přičlenil ke svým pozemkům. Soud mu tuto žalobu zamítl hned na prvním jednání
a tím potvrdil, že pozemek je naší obce.
Ing. Václav Pasák

Obec Malovice
Výpis z usnesení
Ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 13. 2. 2019 č. 1/2019-02-13

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 10.12. 2018 č.7 /
2018-12-10.
Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu Obce Malovice v roce 2019.
Projednalo a schvaluje inventarizaci majetku Obce Malovice za rok 2018 dle
předloženého zápisu.
Projednalo a schvaluje podání žádostí o dotace poskytované Jčk - Neinvestiční dotace
pro JSDH v Malovičkách a Podeřištích.
Projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 207/8 o výměře 324 m² v k.ú. Krtely
dle GP. Cena za 1 m² činí 35,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
včetně sepsání kupní smlouvy (kolek v hodnotě 1.000,-Kč).
Projednalo a schvaluje prodej archů známek vydaných v rámci Chelčicko – Lhenického
mikroregionu a souhlasí s užitím znaku Obce Malovice při zadání výroby nové série
vlastních poštovních známek.
Projednalo a schvaluje podání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu akci: ,,Oprava střechy a fasády KD Krtely – 2. etapa“. Zakázka bude zadána
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách, při naplnění zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
a) jmenuje tříčlennou hodnotící komisi ve složení:
1. Ing. Jindřich Vaníček
2. Pavel Kaše
3. Monika Veselská
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b) náhradníci
1. Ing. Ondřej Čížek
2. Dušan Brůna
3. Ing. Jaroslava Maříková
8.
Vzalo na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019.
9.
Projednalo možnost převodu pozemků v KÚ Malovice u Netolic od ÚZSVM do vlastnictví
Obce Malovice. Jedná se o následující parcelní čísla:
a) 2312, 3386 a 3388 – na těchto pozemcích se nachází místní komunikace II. třídy vedená
v pasportu komunikací
b) 3031 – na pozemku se nachází účelová komunikace vedená v pasportu komunikací
c) 2543, 2553, 2559, 2583, 3031 a 3363 na pozemcích se nachází účelové komunikace
nevedené v pasportu komunikací
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o převod uvedených pozemků od
ÚZSVM na Obec Malovice a pověřuje starostu obce k jejímu podání.
10.
Projednalo a schvaluje žádost občana na proplacení stavebního materiálu ve výši
10.000,- Kč.

Voličské průkazy
pro volby do Evropského parlamentu
konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019
(1) Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden,
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho
územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským
úřadem.
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
( 22.05.2019 ) do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb ( 17.05.2019 ) obecnímu úřadu nebo
zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;
o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb ( 09.05.2019 ) předá voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz
nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů
v jiném členském státě.
(3) Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 25. 03. 2019 od 08:00 hod do 15:00 hod
Vypnutá oblast:
Holečkov - celá obec včetně zemědělského areálu a všech
odběratelů napojených z obce.

Informace ke 3. výzvě kotlíkových dotací
7.1. 2019 vyhlášena v rámci OP Životní prostředí 3. výzva pro kraje pro překládání projektů
získání finančních prostředků na 3. kolo kotlíkových dotací.
Jihočeský kraj má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů.
Předpokládané zveřejnění podmínek 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:
SRPEN/ZÁŘÍ 2019 na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Předpokládané zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském
kraji: ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2019 prostřednictvím na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Podmínky pro podání žádosti z velké míry obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřazení
podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa)
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.
Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:
•80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo
automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
•80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
•75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše
však 95 tis. Kč.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových
stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro
kotlíkové dotace.
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V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského vzdělání
praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ
a VOŠ Prachatice.
Každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké
úrovni. Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem,

kteří tam žijí. Pro zájemce o studium praktická sestra se pro oblast Prachaticka a Vimperska
otevírá možnost, že od září 2019 mohou tento zdravotnický obor studovat na detašovaném
pracovišti VOŠS a SPgŠ Prachatice. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.
Je zaměřeno na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k
pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání
s pacienty.
Pro Nemocnici Prachatice a.s. je to skvělá zpráva, protože nemocnice potřebuje zdravotní sestry
do svého týmu. Studenti v rámci praxe budou v našem zdravotnickém zařízení praktikovat
jednotlivých pracovištích nemocnice.
V září 2017 nabyl účinnosti zákon 201/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Tento zákon zrušil zdravotnického
asistenta a zavedl PRAKTICKOU SESTRU. Praktická sestra vykonává činnosti ve
zdravotnickém zařízení bez odborného dohledu. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem
poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Pokud se jedná o poskytování specializované
ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným
dohledem. Dalším stupněm vzdělávání je pro praktickou sestru nástavbové studium na vyšší
odborné škole zdravotnického zaměření (1-2 leté) nebo bakalářské studium na VŠ (3 leté), kde
získá možnost samostatně vykonávat specializované ošetřovatelské úkony jako všeobecná sestra.
Na základě tohoto zákona je jasně zřejmé, že zdravotní sestra – praktická, má před sebou velkou
kariérní budoucnost. Může zůstat praktickou sestrou a nastoupit do práce nebo může dál
pokračovat ve studiu a stát se všeobecnou sestrou. Záleží na každém, jak si život nastaví. Práce
zdravotní sestry je velmi pěkná práce. Je to práce s lidmi na odborné úrovni. Je potřebná,
společnost jí oceňuje. Rovněž se každý rok zlepšuje a navyšuje finanční ocenění za práci sestry.
Lidé všeobecně k práci zdravotníků mají úctu a nemocní lidé tuto práci pochvalně oceňují
i z pohledu lidského přístupu k pacientovi. Výkon odborné zdravotní práce je všeobecně lidskou
společností uznáván a vážen. Celkově jde o finančně i pracovně zajímavou profesi, kde
si absolvent může být jist, že najde své uplatnění na trhu práce.
Nemocnici Prachatice velmi pomůže, když budou studentky a studenti praktikovat právě v této
nemocnici. Odborný zdravotnický tým nemocnice je na to připraven a má studentům co nabídnout
po odborné i lidské stránce. Je dobré, že studenti poznají jednotlivá pracoviště v nemocnici
a vyzkouší si praktikovat pod dozorem svých učitelů. Věřím, že se jim tu bude líbit a po úspěšném
ukončení čtyřletého studia praktické sestry maturitou nastoupí do našeho zdravotnického zařízení.
Možností je i získání stipendia během studia.

Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva Nemocnice Prachatice a.s.
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Krabičku na použité baterie naleznete na OÚ Malovice, v MŠ Malovice, v KD Malovičky,
KD Podeřiště a KD Krtely.
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Pořízený Volkswagen transporter a traktor

Vánoční posezení a písničkový večer 12. 12. 2018
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Dětské maškarní odpoledne v KD Malovičky 9. 3. 2019

Maškarní ples v KD Malovičky 9. 3. 2019
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Úřední hodiny OÚ Malovice

Pondělí:
Středa:
Pátek:

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 17:00
12:30 - 17:00

Poplatky
Za psy (platba do 30.6.)
• pes v rodinném domě 80,-Kč
• pes v obytném domě bez možnosti venčení na vlastním pozemku 160,-Kč
Vodné a stočné (platba do 31.5.)
• vodné 30,-Kč/m³ vč. DPH
• stočné 5,-Kč/m³ vč. DPH
Komunální odpad (první splátka do 31.3., druhá splátka 31.10.)
• 600,-Kč/osoba
OSLAVENCI

Opětovně oznamujeme všem spoluobčanům - jubilantům od 50 let výše s trvalým bydlištěm v regionu
Obce Malovice, že neustále necháváme Vám všem oslavencům v den narozenin hrát písničku pro radost na
radiové stanici Český rozhlas 1 v časech po-pá 10:00 - 12:00, so 10:00 - 12:30, ne 10:00 - 12:30 hodin. Kdo
by měl k této službě výhrady, ať se prosím, minimálně týden před narozeninami ozve a písnička mu bude
zrušena.

Vaše připomínky a náměty přijímáme kdykoliv:
Věstník ,,Malovicko“ vydává Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice, IČ: 00250571 v nákladu 280 ks, vychází čtvrtletně. Evidenční číslo MK ČR E 15663.
Kontakty: Ing. Václav Pasák - starosta Obce Malovice: 775 324 070, starosta@malovice.cz, kancelář Obce Malovice: 388 324 065. Den vydání 15. 3. 2019.
Redakční rada a tisk: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice IČ: 00250571 © 2019 OÚ Malovice, web: www.malovice.cz
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