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

SLOVO STAROSTY
V tomto letním zpravodaji se s Vámi chci opět podělit o některé novinky, které by Vás, jako
obyvatele naší obce, mohly zajímat.
Někteří jste si asi všimli, že od května nenecháváme zahrát našim jubilantům v rozhlase. Není to
způsobeno tím, že si chceme ulehčit práci, ale tím, že vešel v platnost nový zákon na ochranu
osobních údajů, který toto poněkud omezuje. Od každého jubilanta je nově potřeba před
zveřejněním jeho jména a věku získat osobní písemný souhlas. Pokud to bude možné,
plánujeme, že od nového roku by se obec k této tradici vrátila v pozměněné formě – neuváděl
by se věk.
Z důvodu tohoto zákona se i zestručnilo uveřejňované usnesení z jednání zastupitelstva obce,
kde rovněž neuvádíme osobní údaje. Pokud má někdo zájem seznámit se s plným zněním
usnesení zastupitelstva, je k dispozici na našem obecním úřadu.
K některým změnám dojde i při organizování voleb v obci. Podrobnější informace naleznete
v přiloženém letáku.
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Zastupitelé i zaměstnanci obce se nyní zabývají využitím dotace, kterou jsme dostali na
traktorovou techniku a zejména na čistírnu odpadních vod pro Malovice a Malovičky. Zde se
žádostí uspěly pouze dvě obce z Jihočeského kraje a tak jsem rád, že jsme mezi nimi. Do konce
letošního roku bude proveden výběr realizační firmy a vlastní výstavba proběhne příští rok.
Dne 21. června 2018 rozhodl předseda Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky naší
obci a tak Vám dnes ještě jednou tyto nové symboly Obce Malovice představujeme.
V průběhu jara a léta jsme opravili fasádu KD Malovičky a vjezdy do několika domů v této
místní části. V Krtelích došlo v kulturním domě k výměně všech oken a dveří a k opravě
sociálních zařízení. Dokončila se i oprava hasičské klubovny a vybudování pergoly u ní.
V Podeřištích se kompletně vyměnila elektroinstalace v kulturním domě a plánujeme ještě letos
opravu fasády. V Malovicích do konce léta plánujeme udělat zcela nové chodníky kolem
bytovky za obecním úřadem.
Ing. Václav Pasák

Znak a vlajka obce Malovice:
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MALOVICE
ze dne 14. 2. 2018 č. 1/2018-02-14

Zastupitelstvo:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 30.5. 2018 č.3 /2018-05-30.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtového opatření č. 4 a 5 rozpočtu Obce Malovice v roce 2018.
3. Projednalo a schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách, při
naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace na akci: ,,Lesnická
technologie Malovice“
Zadavatel:
Obec Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice
IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571
Statutární zástupce: Ing. Václav Pasák – starosta Obce Malovice
Tel: +420 775 324 070
E-mail: starosta@malovice.cz
Na základě provedeného výběrového řízení ze dne 16. 7. 2018, kde rozhodujícím kritériem pro
posouzení nabídek byla cena, rozhodl zadavatel o výběru nabídky toho uchazeče, jehož
nabídka byla podle hodnotícího kritéria pro zadavatele nejvýhodnější.
Nabídka č. 1 – Y-CZ s.r.o. Neplachov, Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
Cena bez DPH: 1.095.000,- Kč
Smlouva o dílo bude uzavřena s tímto uchazečem a pověřuje starostu Ing. Václava Pasáka
uzavřením této smlouvy.
4. Projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. KN 2485 o výměře 79 m² v k.ú. Malovice
u Netolic. Cena za 1 m² činí 35,- Kč. Náklady s převodem pozemku hradí kupující, včetně
sepsání kupní smlouvy (kolek v hodnotě 1.000,-Kč pro zapsání do katastru nemovitostí).
5. Projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. KN 1537 o výměře 713 m² v k.ú. Podeřiště. Cena
za 1m² činí 200,-Kč bez DPH. Náklady s převodem pozemku hradí kupující, včetně sepsání
kupní smlouvy (kolek v hodnotě 1.000,-Kč pro zaspání do katastru nemovitostí).
6. Vzalo na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Netolicko za rok 2017.
7.Projednalo a schvaluje přijetí dotace od MŽP – OPŽP na ČOV a kanalizace Malovice
a Malovičky ve výši 32.702.548,38,- Kč.
a) jmenuje pětičlennou hodnotící komisi ve složení:
1. Ing. Ondřej Čížek
2. Pavel Ivan
3. Ing. Jindřich Vaníček
4. Pavel Zábranský
5. Monika Veselská
b) náhradníci:
1. Ing. Silvie Čížková
2. Vladimír Kozel
3. Pavel Pinta
4. Ing. Miroslav Máška
5. Ing. Jaroslava Maříková
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8. Projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu pozemků parc.č. KN st. 173 o výměře 20 m²
a parc.č. KN st. 193 o výměře 14 m² v k.ú. Malovice u Netolic na LV 10001 za pozemek parc.č.
KN st. 4/4 o výměře 1 m² v k.ú. Malovičky na LV 634 a pozemek dle geometrického plánu
parc.č. KN 222/34 o výměře 47 m² v k.ú. Krtely na LV 629 se Zeas Agro a.s. Rábín, Malovice 31,
384 11 Netolice.
9. Projednalo a schvaluje Dohodu o narovnání v souvislosti se zajištovánín povinností týkajících
se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech s firmou RETELA s.r.o., Neklanova
44/152, 128 00 do 31. 12. 2018.
10. Projednalo a schvaluje Povolení výjimky z počtu dětí na třídy v MŠ Malovice pro školní rok
2018/2019 na počet 28 dětí.
11. Projednalo a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem k převodu pozemků p.č. KN 2555, 2638, 3297 ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k.ú. Malovice u Netolic od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Prokišova 5, 371 03 České Budějovice do vlastnictví Obce Malovice.
12. Projednalo a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí cvičební trojstroj:
BEŽEC,CHODEC,DŘEPKIN na parc.č. KN 1650 v k.ú. Podeřiště od MAS Rozkvět, z.s., Školní 124,
384 02 Lhenice.
13. Projednalo a schvaluje doplnění usnesení ze dne 24. 5. 2017 č. 3/2017-05-24, které
upřesňuje prodeje a nájmy pozemků oddělených od pozemků ve vlastnictví Obce Malovice
parc.č. 3327 a parc.č. 3336 - dle přílohy.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 17.08.2018 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Celé obce Holečkov a Hradiště, včetně všech odběratelů
napojených z obcí.

Dne 21.08.2018 od 08:00 do 16:00
Vypnutá oblast: Rábín - bytové domy v areálu ZD, odběrná místa na č.p. 78
a 31. Včetně všech odběratelů napojených z uvedené oblasti.
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Oznámení občanům

Velkoobjemový odpad bude možno odevzdat v obci Malovice – u obecní kolny přímo
zaměstnancům obce.
Termíny pro shromažďování odpadu jsou po celý měsíc září, tedy od 1.9. do 30.9.2018.
Pondělí, Středa 12:00-17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Pátek 11:00-14:00 hod.
Sobota 8.9. a 22.9. od 8:00-12:00 hod.
Velkoobjemový odpad
-nábytek
-sanita
- koberce, linoleum
- rámy oken a dveří
- objemný elektroodpad
Pneumatiky (bez disků) a autobaterie
Stavební suť sem také nepatří, není velkoobjemovým odpadem, ale odpadem
stavebním. Azbest a eternit jsou nebezpečným odpadem.
Upozorňujeme občany, že naši zaměstnanci nejsou stěhovací a likvidační firmou pro
vyklízení nemovitostí a pokud v minulosti k podobným případům docházelo, tak jen z
dobré vůle a po vzájemné dohodě. Od podnikatelských subjektů nejsme povinni
odebrat odpad z jejich podnikatelské činnosti.
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Informace k volbám do zastupitelstva Obce Malovice
ve dnech
5. a 6. října 2018
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Telefonní číslo pro nahlášení požadavku na zajištění možnosti volit do
přenosné volební schránky je na Obecní úřad Malovice 388324065 nebo
775 324 065 paní Monika Veselská.
Dále se může občan, ve dnech voleb, se svým požadavkem obracet
přímo na jednotlivé volební komise v územním obvodu, kde má občan
hlášen trvalý pobyt.

Volební okrsek č. 1 Malovice
(Malovice, Hradiště, Holečkov, Rábín)
Volební okrsek č. 2 Malovičky
Volební okrsek č. 3 Krtely
Volební okrsek č. 4 Podeřiště

601 573 753
601 573 754
601 573 616
601 573 617

Změna volební místnosti v obci Krtely – místo KD Krtely – knihovny
bude volební místnost přemístěna do budovy klubovny SDH Krtely
č. p. 71.
Občané místních částí - Holečkova, Hradiště a Rábína, volí ve
volební místnosti v obci Malovice - Volební okrsek č. 1.
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Vítání občánků 22. 6. 2018

Turnaj v malé kopané Malovičky CUP 14. 7. 2018
Pořadí zúčastněných týmů:
1. Flamengo
2. Kovošrot
3. Elitní Wikingové
4. AVC
5. Inter
6. Phy
7. 5 Samyc
8. 4 a půl vany
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Pasování prvňáčků 22. 6. 2018

ročník XV

Oprava fasády KD Malovičky
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Výměna oken a dveří v KD Krtely
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Úřední hodiny OÚ Malovice
Pondělí: 8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Pátek:
8:00 - 12:00

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

Vaše připomínky a náměty přijímáme kdykoliv:
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