ZPRAVODAJ MĚSTYSE MALŠICE
pro Čenkov, Dobřejice, Lány,
Malšice, Maršov, Oboru,
Třebelice, Všechlapy

29. března 2013
3/2013
Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice, IČ: 00252522, občasník registrovaný MK ČR pod číslem E 10478

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,

Ze zápisu z 1. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,

které se bude konat ve středu 24. 4. 2013 od 19,00 hodin
v Obřadní místnosti – Galerii Malšice
Navrhovaný program:
1.
Zahájení
2.
Druhé rozpočtové opatření, změny
rozpočtu 2013 – projednání a odsouhlasení
změn rozpočtu s ohledem na aktuální stav
obdržených či čerpaných dotací
3.
Projednání výsledků výběrového řízení na
Zabezpečení
služeb
souvisejících
s odvozem a zneškodňováním odpadu
pocházejícího ze Sběrného dvora v
Malšicích
4.
Schválení účetní uzávěrky městyse a ZŠ
Malšice – schválení účetních uzávěrek dle
zákona
5.
Projednání a schválení kalkulace na vodné
a stočné a stanovení ceny na hospodářský rok 2013 až 2014
6.
Třetí projednání příspěvku na infrastrukturu v lokalitě „Ke hřbitovu“ – na žádost p.
Nováka bude znovu projednána žádost
investorů.
7.
Pozemky – nákup, prodej a směna
8.
Různé a na vědomí
9.
Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

konaného dne 6. 3. 2013
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Zpráva Policie ČR
3. Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2012
4. Informace o potvrzení sedmého rozpočtového
opatření z roku 2012
5. První rozpočtové opatření, změny rozpočtu 2013
6. Projednání a schválení Koordinační studie
obchvatu Malšice
7. Kulturní dům Malšice
8. Lesní cesty
9. Pozemky – nákup, prodej a směna pozemků
10. Různé a na vědomí
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1/ Jednání zastupitelstva Městyse Malšice
zahájila starostka Miloslava Šebková a konstatovala, že
je přítomno 8 zastupitelů, zasedání zastupitelstva je tak
usnášení schopné.
Požádala přítomné o rozšíření programu za
bodem 3 o projednání dvou žádostí občanů, žádost
občanů z rodinných domků z lokality „ke hřbitovu“ o
příspěvek na vybudování vody a kanalizace a žádost
pana Jakuba Toufara o zrušení nájemní smlouvy
v Holubím domě a zpětné odkoupení jeho bytu
městysem. Takto upravený program jednání byl všemi
hlasy schválen.
Do návrhové komise navrhla starostka jako
předsedu Mgr. Pavla Klímu a členy pana Jiřího Blažka a
Bc. Jana Pávka – 8 hlasy schváleno. Za ověřovatele
zápisu jmenovala Ing. Jaroslava Janouška a Ing.
Antonína Randu, zapisovatelkou jmenovala paní Janu
Hofmanovou. Dále starostka konstatovala, že zápis
z minulého zasedání byl řádně vyvěšen na úřední desce
a byl schválen bez připomínek.

Policie ČR – nové kontakty
Nová telefonní čísla na Obvodní oddělení v Bechyni:
Tel.:
974 238 752
Fax: 974 238 759
Email: taoopbechyne@mvcr.cz
Npor. Bc. Jiří Zavadil, zástupce vedoucího oddělení,
Mobil: 606 796 192
Linky tísňového volání 158 a 112 platí stále.

2/ Nadporučík Jiří Zavadil, zástupce obvodního
oddělení Policie Bechyně přednesl zastupitelům Zprávu o
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stavu veřejného pořádku a bezpečnostní situaci za rok
2012. V Malšicích bylo v roce 2012 spácháno 11
trestných činů, jedná se však pouze o přečiny, nebyl
spáchán žádný zločin. Starostka Miloslava Šebková se
ho zeptala, jak má postupovat v případech, kdy jí občané
žádají o pomoc při volném pobíhání psů, nebo při
odchytu opuštěných psů. Nadporučík Zavadil upozornil
na to, že Policie ČR nemá v žádném případě žádnou
zákonnou možnost jak psy odchytit, je třeba na odchyt
proškolená osoba. Policie v této souvislosti se pouze
pokusí zajistit majitele těchto psů. Dále pan Zavadil
upozornil starostku, že je možné domluvit odchyt psů
přes Policii ČR se školenými osobami nebo se městys
má obrátit na Městskou policii v Táboře nebo Bechyni.
Starostka mu odpověděla, že žádala o odchyt psa jak
Policii v Táboře tak v Bechyni, ale neuspěla. Dále
upozornila, že městys má smlouvu s Městem Tábor na
umístění psa.
Nadporučík Zavadil navrhl provádět osvětovou
činnost v ZŠ a MŠ Malšice, která by se týkala
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
užívání návykových látek apod. Dále navrhl možnost
proškolení seniorů formou besedy např, o taktikách
podvodných podomních prodejců. Starostka i ředitel
školy Mgr. Pavel Klíma s touto nabídkou souhlasí.
Dále v tomto bodě starostka zastupitelům
přečetla Zprávu o bezpečnostní situaci Policie ČR
Sezimovo Ústí, do jehož obvodu patří Maršov a Obora.
Zastupitelé vzali Zprávy Policie ČR na vědomí.

Obyvatelé lokality podali novou žádost s tím, že
je situace neúnosná, investovali do vrtů, úpraven vody,
filtrů, do vyčištění vrtů, rozborů a voda je stále špatná,
není pitná, vzhledem k vysokému obsahu železa a
manganu je i zbarvená. V některých rozborech se
objevila i koliformní bakterie.
Kolem tohoto bodu se rozpoutala veliká
diskuse, protože občané podávající tuto žádost se
jednání zastupitelstva zúčastnili. Přítomní obyvatelé
zastupitelům dále sdělili, že výstavba vodovodu a
kanalizace v této lokalitě byla obecním úřadem dávno
přislíbena. Starostka Šebková uvedla, že bude hlasovat
pro příspěvek a vysvětlila proč: jednak si cení toho, že se
stavebníci domluvili na financování, jednak si dokázali
udělat vlastní výběrové řízení a po dokončení akce získá
městys Malšice další část vodovodu a kanalizace. Jan
Pávek řekl, že kdysi hlasoval pro to, aby se pozemky
prodaly zasíťované, a že je třeba investovat do
infrastruktury v Malšicích. Pan Petr Novák upozornil pana
Pávka, že již tehdy byl odhlasován prodej parcel
nezasíťovaných, protože městys neměl a nemá
prostředky na to, aby parcely napřed zasíťoval a potom
prodával. Poté Jan Pávek navrhl, aby městys uhradil
celou investici ve výši 535 848.62 Kč. K této variantě se
přiklonil i Pavel Klíma a Jiří Blažek. Nato se jich starostka
zeptala, jak to zdůvodní stavebníkům za školou, kteří
dostali na stavbu vodovodu a kanalizace příspěvek
pouze 300.000,-Kč a financovali výstavbu vodovodu a
kanalizace v hodnotě téměř jednoho milionu korun?
Pan Petr Novák upozornil zastupitele, že
jednak již odsouhlasili předat projektovou dokumentaci
v hodnotě 120 tisíc Kč, že by finančním příspěvkem na
investici soukromým osobám vytvořili precedens, podle
kterého by kdokoliv další mohl žádat o příspěvek
z prostředků městyse na svou soukromou investici.
Všichni dotčení obyvatelé věděli, že kupují nezasíťované
pozemky, ti, kteří kupovali pozemky od městyse si
dokonce mohli stanovit cenu sami – o cenu soutěžili
obálkovou metodou a sami si rozhodovali, kolik peněz za
parcelu uhradí. Opět odmítl námitku obyvatel, že koupili
pozemky s věcným břemenem optického kabelu, který
jim omezuje hodnotu pozemku – ani městys o věcném
břemenu nevěděl, pozemek kupoval bez věcného
břemene (nebylo v KN) od Pozemkového fondu. Dále
upozornil zastupitele, že schválení příspěvku
z prostředků městyse úzké skupině obyvatel může být
považováno za korupční jednání a kdokoliv, kdo bude
hlasovat o příspěvek se po dlouhá léta může obávat
toho, že bude z korupčního jednání napaden.
V rámci diskuze se paní Šebková dotázala
obyvatel, jakou by si představovali výši příspěvku a Ing.
Medek řekl, že tak třetinu z celkové investice (178 tis.
Kč). Antonín Randa v diskusi řekl, že by bylo vhodné si
každý rok vyčlenit částku v rozpočtu na tyto akce. Pavel
Klíma řekl, že má městys otevřený plán investic, do
kterého by tuto akci zařadil. Všichni si však uvědomují,
že na příspěvek kvůli přestavbě KD letos nejsou finance.
Ze strany obyvatel byla vyslovena připomínka, že městys
by měl investovat do infrastruktury. Pan Petr Novák
oponoval, že městys investuje všechny prostředky
neustále do infrastruktury, každý rok, nejen přímo, ale
také splácením úvěru: na úvěru za vodovod máme ještě

3/ Hajný městyse pan Zdeněk Tkadlec
zastupitelům přednesl Zprávu o hospodaření v lesích za
rok 2012. V r. 2012 bylo celkem vytěženo 3 058 m3
dřeva, z toho bylo 94 m3 těžby nahodilé. Mýtní těžbou
vznikly holiny o výměře 5,74 ha, zalesněno bylo 8,83 ha
lesa, celkem bylo vysázeno 54 700 ks sazenic.
Prořezávky byly provedeny na ploše 7,05 ha. Hrubý
příjem z obecních lesů byl 4.082.614,58 Kč, výdaje činily
2.657.591,27 Kč. Čistý zisk byl 1.392.419,31. Dotace na
zalesnění a výchovu porostů jsme obdrželi ve výši 136
032,- Kč. Dotace na vytvoření LHP činila 145 000,- Kč.
Těžba dle LHP není realizovaná v maximální výši, je
ponechávána rezerva pro případ kalamity ve výši cca
10% kapacity těžby. Jak v průběhu plnění LHP 20012011, tak v novém LHP je zajištěna rovnoměrná těžba
v průběhu plnění LHP. Problémem jsou lesní cesty, o
kterých bude zastupitelstvo jednat v samostatném bodu.
Zastupitelé vzali Zprávu o hospodaření v lesích za rok
2012 na vědomí.
Vložený bod programu č.1
Na městys Malšice došla druhá žádost obyvatel
lokality u hřbitova o mimořádný příspěvek na výstavbu
vodovodního řádu a části kanalizace v lokalitě stavebních
parcel u hřbitova. První žádost byla investory podána na
podzim minulého roku a zastupitelé odsouhlasili
poskytnout investorům projektovou dokumentaci včetně
stavebního a územního povolení v hodnotě 120.000,- Kč
s tím, že stavebníkem by byl městys a investorem
obyvatelé lokality. Další finanční pomoc na podzim
zamítli. Pro příspěvek 50.000,-Kč byli pouze dva
zastupitelé.
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dluh 7,549 milionu Kč, na tělocvičně 3,029 mil. Kč a na
dostavbu HD 1,533 mil. Kč. Dluh za vodovod máme díky
špatnému hospodaření bývalého starosty Jiřího Blažka.
Opět zdůraznil, že stavebníci kupovali parcely s tím, že
nejsou zasíťované.
Pan Jiří Blažek na to sdělil, že díky panu
Novákovi obec přišla o 13 mil Kč, protože obec nedotáhla
žádost o dotaci 60% úroků u MMR. Pan Petr Novák na
toto uvedl, že nikdy na obci neviděl žádné dokumenty,
které by možnost podobného jednání potvrdily. Starostka
Miloslava Šebková a pan Petr Novák požadují po Jiřím
Blažkovi na toto obvinění důkazy.
Před hlasováním upozornila starostka
zastupitele, že pro schválení příspěvku musí být 6 hlasů.
Hlasovalo se postupně: Pro příspěvek ve výši 300 000,Kč byli: Ing. Antonín Randa, Ing. Jaroslav Janoušek a
Miloslava Šebková, MBA. Pro žádný příspěvek: Petr
Novák a Zdeňka Housková. Pro celou částku na
výstavbu vodovodu ve výši 535 848.62 Kč byl: Mgr.
Pavel Klíma, Jiří Blažek a Bc. Jan Pávek.
Po tomto hlasování se opět rozběhla velká
diskuse a program zastupitelstva byl na 10 minut
přerušen, aby mohlo dojít k dohadovacímu řízení. Po
dohadovacím řízení došlo k novému hlasování o
příspěvku ve výši 280 000,- Kč. Pro hlasovali: Ing.
Jaroslav Janoušek, Mgr. Pavel Klíma, Jiří Blažek, Bc.
Jan Pávek, Ing. Antonín Randa a Miloslava
Šebková,MBA. Proti příspěvku hlasovali: Petr Novák a
Zdeňka Housková.

vysvětlil jednotlivé položky změn rozpočtu a krátce
pohovořil o probíhajících opravách v Kulturním domě.
Zjistil se katastrofální stav elektrických rozvodů vody i
odpadů, vše je na konci životnosti. V souvislosti
s rekonstrukcí kuchyně bylo nutné opravit topení,
vodoinstalace a kanalizace, které stály 187 924,- Kč. Byly
provedeny přípravy na rekonstrukci topení, vody a
kanalizace tak, aby se nemuselo zasahovat do
rekonstruované restaurace a byla zrekonstruována
elektrická rozvodná síť. Zastupitelé schválili 1.
rozpočtové opatření městyse Malšice ve výši příjmů
982 926,- Kč a ve výši výdajů 569 717,- Kč všemi hlasy.
6/ Do diskuse o projednání Koordinační studie
obchvatu Malšice se přihlásil pan Miroslav Ragan.
Připravil si celou řadu odborných námitek a připomínek
k obchvatu městyse Malšice. Pan Petr Novák
konstatoval, že připomínky jsou jasné a fundované,
budou předány současně s připomínkami městyse na
vyprojektování levého odbočovacího pruhu na křižovatce
SO 121 ve směru Malšice – Sudoměřice panu
projektantu Ing. Břichnáčovi.
V souvislosti
s tímto
bodem
starostka
zastupitelům přečetla dopis od obyvatel Bechyňské ulice.
Touto cestou děkují za budoucí zaslepení Bechyňské
ulice při plánovaném obchvatu Malšic. Dále paní
starostka poděkovala paní Janě Klikové ze Všechlap,
která vyvolala jednání s panem Antonínem Krákem,
radním jihočeského kraje pro dopravu, ohledně obchvatu
Všechlapy. Zastupitelé všemi hlasy schválili zohlednit
požadavky pana Miroslava Ragana - připomínkování
projektové dokumentace obchvatu Malšice pro územní
řízení.
V souvislosti s výstavbou obchvatu požaduje
Krajský úřad, aby městys Malšice převzal do svého
majetku i část komunikace č. II/137 v intravilánu městyse
v úseku od cementárny (křižovatka na Lom) k rybníku
(křižovatka na Maršov). Zastupitelé 7 hlasy odmítli
převzetí tohoto úseku do sítí místních komunikací a
navrhují v tomto úseku prodloužit komunikaci č. III/1376
až po křižovatku u Staré školy a prodloužit komunikaci č.
III/1379 od rybníka ke staré škole. Pan Jiří Blažek byl
proti.

Vložený bod programu č.2
Pan Jakub Toufar ve své žádosti požaduje
odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené s obcí Malšice
a vrácení kupní ceny bytu, kterou při uzavření smlouvy
zaplatil. Starostka vysvětlila, že jde v podstatě o to, aby
si městys byt koupil a poukázala na výdaje a půjčku
v letošním roce na dostavbu KD a rekonstrukce lesní
cesty. Proti schválení této žádosti hlasovali: Mgr. Pavel
Klíma, Ing. Jaroslav Janoušek, Ing. Antonín Randa, Petr
Novák, Miloslava Šebková,MBA a Zdeňka Housková.
Hlasování se zdržel Jiří Blažek a Bc. Jan Pávek.
4/ 7. rozpočtové opatření r. 2012 městyse
Malšice, které bylo provedeno za měsíc prosinec r. 2012
již v kompetenci starostky městyse, pro zastupitele
připravil pan Petr Novák. Zastupitelům vysvětlil jednotlivé
položky změn rozpočtu, uvedl, že výdaje na konci roku
musí být rozpočtovány na 100%. Paní Zdeňka Housková
se pozastavila nad rozpočtovou změnou položky 4216,
kdy byla položka snížena o 344 403,- Kč. Pan Petr
Novák zastupitelům vysvětlil, že v konečném rozhodnutí
dotace na Sběrný dvůr byla tato částka oproti původní
nižší. Pravomoc schvalování rozpočtových opatření
starostkou městyse byla schválena na minulém zasedání
zastupitelstva, je pouze povinností zastupitelstva
rozpočtové opatření dělané v kompetenci starostky
schválit. Zastupitelé 7. rozpočtové opatření r. 2012 ve
výši příjmů 74 255,- Kč a ve výši výdajů 435 817,- Kč
všemi hlasy schválili.

7/ V souvislosti s rekonstrukcí Kulturního domu
požádal Petr Novák zastupitele o schválení žádosti o
úvěr ve výši 2 500 000,-Kč, z něhož budou hrazeny
výdaje na rekonstrukci KD, které nepokryje dotace.
Jedná se o výměnu elektroinstalací a zásadní opravu
střech. Dotace se týkají pláště KD, výměny oken a
celkové výměny topení. Zastupitelé všemi hlasy schválili
požádat o úvěr ve výši 2 500 000,- Kč.
8/ Starostka Miloslava Šebková vysvětlila
zastupitelům nutnost rekonstrukce lesní cesty a
předložila jim těžební mapu. Jedná se o lesní cestu na
Dobřejice, kde v lese je dřevo za 20 mil Kč, ke kterému
není možný příjezd. Při možnosti čerpání dotace ze SZIF
je nutné nejprve předložit projektovou dokumentaci,
cesta musí být asfaltová a cena se bude pohybovat
kolem 3 mil. Kč za 972 m cesty. Zastupitelé se shodli na
vybudování prašné cesty a výběrovém řízení, kde se

5/ První rozpočtové opatření r. 2013 pro
zastupitele připravil opět pan Petr Novák. Zastupitelům
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vysoutěží skutečná cena. Dále zastupitelé pověřili
starostku jednáním s bankou o výši úvěru 2.500.000 Kč.
Zastupitelé 6 hlasy schválili vyhlásit výběrové řízení na
lesní cesty a úvěr ve výši vysoutěžené ceny. Ing. Antonín
Randa a Bc. Jan Pávek se zdrželi hlasování.

DAICH s.r.o. a následně přípravu nové projektové
dokumentace pro provádění stavby.
Zastupitelé v rozpočtu na rok 2013 schválili
neinvestiční příspěvek pro TJ Malšice ve výši 260 000,Kč. Po upozornění auditu je nutné schválit i písemnou
dohodu o poskytnutí tohoto neinvestičního příspěvku.
Zastupitelé všemi hlasy schválili písemnou dohodu o
poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu pro TJ
Malšice.
Starostka v tomto bodě informovala o přidělení
dotace ze SZIF na rekonstrukci střechy hřbitovní kaple,
kdy celkové výdaje projektu budou ve výši 464 705,- Kč,
nezpůsobilé výdaje 80 651,- Kč, způsobilé výdaje
384 054,- Kč a dotace ve výši 345 648,- Kč. Na
rekonstrukci střechy kaple bude vypsána soutěž.
Dne 28.3.2013 bude ukončen dotovaný internet
do knihoven od společnosti Telefónica a.s. Knihovna
bude nově připojena na internet městyse.
Starostka Miloslava Šebková informovala o
přidělení příspěvku ve výši 2000,- Kč pro Nakladatelství
Toužimský a Moravec na vydání knihy Jaroslava Hojdara
Útěk před smrtí. Jedná se o autentické vzpomínky
sovětského důstojníka Alexandra M. Michejenkova, který
utekl z německého zajetí a do konce války se mimo jiné
ukrýval na samotě Jitra u Malšic v rodině Václava Švece.
Společnost „ I MY “ pro podporu lidí s tělesným
postiženým zaslala žádost o finanční příspěvek.
V Malšicích poskytuje péči jedné rodině. Zastupitelé
všemi hlasy schválili příspěvek ve výši 2000,- Kč
společnosti „I MY“.
Po tomto hlasování odešel ze zasedání
zastupitelstva Jan Pávek.
Starostka připomenula článek, který vyšel
v týdeníku Táborsko dne 16.1.2013 o Bioplynové stanici
v Čenkově, kde bylo uvedeno, že zastupitelé neřeší
Petici občanů Čenkova na vybudování bioplynky.
Starostka uvedla, že zastupitelstvo městyse Petici neřeší,
a to proto, že žádnou nedostalo. Dále informovala o tom,
že v pátek bude řešit s ČIŽP anonymní udání
venkovského občana nebo občanů ohledně bagrování
rybníka v Čenkově, kde údajně mají hynout ryby.
Dále starostka informovala přítomné o
poděkování pana Jiřího Sojky za přání a peněžní částku
zaslanou k jeho jubileu. A také informovala o
naplánované rekonstrukci komunikace č.III/13711
Čenkov-Želeč Jihočeským krajem v roce 2013. Oprava
komunikace do Dobřejic proběhne na jaře letošního roku.

9/ Pozemky
Žádost o koupi části pozemků p.č.435/5,427/18
a 438/1 v k.ú. Dobřejice o výměře cca 800 m2 zaslal na
městys Doc. MUDr. Pavel Douša,CSc z Prahy. Starostka
a také MVDr. Marek Pech uvedli, že na zmíněných
pozemcích se nachází přírodní studánka, kterou zde
užívají zdejší chataři a také náhodní kolemjdoucí.
Zastupitelé zamítli všemi hlasy tuto žádost.
Žádost o odkoupení části pozemku p.č.830/1 o
výměře 186 m2 v k.ú. Dobřejice zaslal na městys Petr
Švec, Tábor. Zastupitelé zamítli 6 hlasy žádost na odkup
části pozemku. Ing. Jaroslav Janoušek a Ing. Antonín
Randa se zdrželi hlasování.
10/Různé a na vědomí
Ředitel školy Mgr. Pavel Klíma předložil
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Malšice za rok 2012.
Navrhl převést výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení ve výši 32 874,- Kč do rezervního fondu.
Zastupitelé 7 hlasy schválili hospodářský výsledek ZŠ a
MŠ Malšice za rok 2012 a převedení zisku do rezervního
fondu. Bc. Jan Pávek v době hlasování nebyl přítomen.
Pan Petr Novák připravil do jednání
zastupitelstva výběrové řízení na zabezpečení služeb
souvisejících s odvozem a zneškodňováním odpadu
pocházejícího ze sběrného dvora v Malšicích. Prioritou
soutěže bude nejnižší cena a smlouva bude uzavřena na
tři roky. Budou osloveny firmy RUMPOLD s.r.o., DAICH
spol. s.r.o. a KAPEX s.r.o. Jan Pávek navrhl ještě oslovit
firmu ASTON služby v ekologii s.r.o. Zastupitelé všemi
hlasy schválili vypsání výběrového řízení a oslovení
těchto firem.
Starostka informovala zastupitele o novele
zákona o rozpočtových pravidlech. Městys je povinen
zřídit účet u ČNB pro příjem dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních
fondů, Národního fondu a také výnosu daní nebo podílu
na nich. Je možné, aby obce vyloučily z režimu těchto
speciálních účtů prostředky rozpočtového určení daní a
nadále používaly pro jejich příjem dosavadní bankovní
účet. Zastupitelé všemi hlasy schválili zřízení účtu u ČNB
a zasílání příjmů z rozpočtového určení daní na běžný
účet městyse u ČSOB.
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
nám ukládá pořízení prováděcí projektové dokumentace.
Proto musí být pro výstavbu Oddílné kanalizace
v Čenkově připravena nová projektová dokumentace pro
provádění stavby a vypsáno nové výběrové řízení.
Starostka požádala MZ o výjimku z pravidel pro výběrové
řízení na Oddílnou kanalizaci, ta však byla zamítnuta.
Firma DAICH s.r.o., která výběrové řízení na tuto akci
vyhrála, má však uzavřenou smlouvu. Hrozí zde od firmy
DAICH postih, kvůli nedodržení smluvních vztahů.
Zastupitelé všemi hlasy schválili pověřit starostku
napsáním dopisu na MZ ohledně platné smlouvy s firmou

11/ Diskuse
Do diskuse se jako první přihlásil Jaroslav
Janoušek s tím, že ho oslovil pan Mrázek, který požádal
o opravu komunikace ke koupališti v Čenkově. Starostka
uvedla, že jakmile to dovolí počasí, zajistí opravu
místních komunikací.
Pan Petr Novák požádal bývalého starostu
Jiřího Blažka, aby do příštího zasedání zastupitelstva
doložil, jakým způsobem obec připravil o 13 mil Kč nebo
aby se mu na příštím jednání zastupitelstva veřejně
omluvil. Jiří Blažek řekl, že ho jako první napadl pan Petr
Novák a požaduje taky omluvu.
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Starostka Miloslava Šebková poděkovala
ženám z Klubu přátel školy za organizaci Dětského
karnevalu, který měl opět velmi kladné ohlasy.

Srdečně vás zveme na

JARNÍ KONCERT
pěveckého sboru Nokturno
ze Sezimova Ústí.
(PS Nokturno letos slaví 30.
výročí založení.)

13/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem
přítomným za účast a ve 00,25 hodin zasedání
zastupitelstva ukončila.
…j a r n í o k é n k o

Koncert se bude konat
v Galerii Malšice
ve středu 17. dubna 2013 v 18
hodin.

www.zsmalsice.cz
Co jsme prožili v březnu 2013:
1.3.- okresní kolo chemické olympiády. Žákyně
9.třídy Martina Cábová obsadila pěkné 3.místo a
postupuje do krajského kola v Českých
Budějovicích 15.4.!!! Úspěch ještě znásobili
Adam Dolejší 4. místem a Petra Čechtická
5.místem. ZŠ Malšice se tak stala nejúspěšnější
školou.
5.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1. stupně
ZŠ.
6.3. - okresní kolo recitační soutěže žáků 2.stupně
ZŠ. Žák 9.třídy Matouš Klíma se umístil na
skvělém 2.místě a postupuje do krajského kola,
které se koná 19.4. ve Strakonicích !!!
7.3. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu
reprezentovali žáci 6.třídy – Jan Cába (5.místo) a
Jan Deyl (10.místo). V kategorii žáků 9.tříd naše
žákyně Martina Cábová opět skvěle zabodovala,
obsadila 2.místo a postupuje do krajského kola
11.4. v Českých Budějovicích !!!
8.3. – testování žáků 5.třídy - SCIO (Čtenář)
9.3. - kulturní vystoupení 3.třídy ve Slapech.
26.3. – divadlo „Okýnko“ – Zatoulané vajíčko pro žáky
MŠ a 1. – 3.třídu ZŠ.
26.3. – testování žáků 5. třídy – SCIO (Anglický jazyk)
27.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Naši
školu reprezentuje Iva Brunová (5. tř.) a Barbora
Klímová (6. tř.).
27.3.- okresní kolo biologické olympiády žáků 9. tříd. Za
naši školu se zúčastní Petra Čechtická a Martina
Cábová.
27.3. – Velikonoční dílna.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie v Čenkově
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.04.2013 od 08:00 do 12:15
Vypnutá oblast: Část obce napájená z venkovního
vedení dle seznamu
Čenkov 1,2,3,4,5,6,7,8,21,23,24,28,31,34,38,40,44,45,46
Čenkov12,13,14,15,16,18,19,20,25,29,30,32,36,42,53,59
Děkujeme Vám za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.

ZŠ - Úspěchy v soutěžích
Jen v průběhu března (viz výše) žáci ZŠ
Malšice vybojovali 3 postupy do krajských kol (chemie,
zeměpis, recitace). Zvláštní blahopřání patří Martině
Cábové, jež postoupila ve jak v chemické, tak
v zeměpisné olympiádě.

Poděkování
Děkujeme dětem ze ZŠ v Malšicích za jejich
krásné vystoupení při oslavě MDŽ.
Děkujeme také paní učitelce Lence Křížové, která
pečlivě připravila celý program a těším se na další
spolupráci
Za ženy: Jarmila Kramperová

Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme.
Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými
žáky.
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Oznámení:

ŠPEJCHAR ŽELEČ

Malšiceké a bečické ženy upřesňují trasu
výletu, který se bude konat 8. 6. 2013 a na který jsme
Vás upozornily v soupisu akcí Seniorek na rok 2013

Výlet:

Podhůří Šumavy

Odjezd:

8. 6. 2013 v 5:30 hod.
z náměstí v Malšicích

muzeum a obrazárna
Aktuální výstavy:
Kytice a zátiší, Grafiky Egona Weidlicha
(od 5.4.2013)
ZŠ Želeč – kresby dětí
Stálá výstava ak. mal. Aloise Doležela
Jarní aranžmá, prodejní výstava – p. Dana
Křížovská

Připravujeme:

Program:

13.4.2013 od 15 hod
Pohádka o upírovi – Divadélko Louže
18.4.2013 od 19 hod
Autorský pořad pro dospělé:
Antonín Špát „Opět něco ze satiry a
humoru“
28.4.2013 od 15 hod
Soutěž v malování o ceny – „Namaluj si
svou čarodějnici“

Velhartice

-středověký hrad se 2 okruhy prohlídek a
průvodcem. Parkoviště asi 300 m od hradu.
Mlázovy
-návštěva
vyhlášené
Pohádkové
chaloupky, ve které je možné vidět výstavu
skřítků, strašidel a jiných pohádkových
bytostí. K nahlédnutí je také minihrad
Troškov, podle krále filmových pohádek
pana Zdeňka Trošky
Podolí na Klatovsku - westernový ranch, kde je možné
nejen prohlídka ranče, pro zdatné i
projížďka na koni nebo na poníkovi.
Věříme, že výlet je dostupný všem věkovým
kategoriím.
Těšíme se na Vaší účast.
Za ženy:
Jarmila Kratochvílová

www.spejcharzelec.cz
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První sjezd malšických Zetorů
Srdečně zveme všechny občany na unikátní přehlídku traktorů značky Zetor od
nejstarších až po současné typy,která se koná dne

18. května 2013 od 14 hodin
na náměstí V. Háka v Malšicích.

Těšit se můžete na vystoupení dechové kapely a Malšických mažoretek. Pro
děti je připravena soutěž o ceny, chybět nebude ani občerstvení.
kontaktní osoba: Z. Smažík 721 277 393
7

V létě se chystám na dovolené poznávat muslimskou
kulturu. Jen ještě nevím, pojedu-li do Francie, Německa
nebo Velké Británie…

Co se děje v obci
Na jednání zastupitelstva přijel Npor. Bc. Jiří
Zavadil, zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie
ČR v Bechyni. V rámci projednávaného bodu přednesl
zastupitelům Zprávu o stavu veřejného pořádku a
bezpečnostní situaci za rok 2012 za část městyse, který
patří pod Obvodní oddělení Bechyně (paní Šebková
přečetla zprávu z míst, které patří OO Sezimovo Ústí) a
bylo konstatováno, že situace v naší obci je poměrně
příznivá.
V rámci diskuse k tomuto bodu se jednalo o
tom, jak řešit problém volně pobíhajících psů. Problém je,
jak se mají občané nebo obec zachovat. Policie ČR,
která nám má pomáhat a chránit, nemá v kompetenci
odchyt a odvoz psů do útulku. Policie ČR řeší jen trestní
případy a trestnou činnost. V praxi to znamená, že
vyšetřuje, komu pes patří a případné škody, které pes (a
majitel) způsobí. Takže na Policii ČR se můžete obrátit
jen v tom případě, že je Vám majitel psa znám, majiteli
utíká nebo jej majitel volně bez dozoru pouští. Policie ČR
pak zkontaktuje majitele, se kterým řeší volné pobíhání
psa, případné škody, které by pes způsobil a sjednává
opatření pro zamezení takového chování psa. Policie ČR
dále řeší, zda jde o přestupek či trestný čin.
Odchyt a přesun do útulku toulavého nebo
opuštěného psa (majitel není znám nebo psa svévolně
opustil) je pouze v kompetenci Městské Policie. Problém
je, že Městská Policie má oprávnění zasahovat pouze ve
správním obvodu města, ve kterém byla zřízena. Proto
při řešení odchytu a převozu do útulku nepochodila paní
Šebková ani u Městské Policie v Táboře a Bechyni, a jak
jsme si ověřili, nepochodila by ani u Městské Policie ve
Veselí nad Lužnicí (toto řešení nabízel v rámci diskuse
Bc. Pávek). Navíc by měli být policisté městské policie
vybaveni odchytovými pomůckami, přepravním boxem a
každoroční proškoleni na odchyt. Nevím, jak je to
v Táboře, ve Veselí na to vybaveni nejsou, v Bechyni prý
používají služby k odchytu soukromníků.
Dalším problémem je umístění psa do útulku.
Do útulku v Táboře může psa předat pouze Městská
Policie, a když jsme sami psa odchytili a do útulku
soukromým autem přivezli, nechtěl jej útulek v Táboře
přijmout, přestože s ním máme uzavřenou smlouvu o
umístění takových psů.
Takže jak Vám máme poradit? Pokud pes utíká
Frantovi Vopršálkovi, tak mu to řekněte, v případě
opakování volejte Policii ČR. Pokud jde o toulavého nebo
opuštěného psa, zavolejte na úřad do Malšic a snad si
s tím opět nějak poradíme. Snad se při tom nikomu nic
nestane. Hlavně, že nám pomáhají a chrání.

Pokladník charitativní organizace zavolal nejbohatšímu
advokátovi ve městě:
„Zjistili jsme, že ačkoli vyděláváte ročně nejméně 10
milionů, nedal jste žádný příspěvek na dobročinné účely.
Nemyslíte, že byste měl udělat něco ve prospěch
spoluobčanů?"
Advokát se na chvilku zarazil a odpověděl: „A když jste si
zjišťovali mé příjmy, zjistili jste přitom také, že moje
matka umírá na vleklou nemoc a lékařské účty několikrát
převyšují její roční příjem?"
Pokladník v rozpacích zamumlal: „No... to jsme nevěděli."
„A víte, že můj bratr, invalidní vojenský vysloužilec, je
slepý a je odkázán na kolečkové křeslo?"
Pokladník opět vykoktal omluvu, ale právník mu skočil do
řeči:
„A víte, že manžel mé sestry zahynul při dopravní
nehodě a zanechal ji se třemi dětmi bez halíře?"
Zdeptaný pokladník mohl jen říci: "Neměl jsem ani
tušení...."
Právník ho znovu přeruší: "A to si opravdu myslíte, že
když jsem těmhle třem nedal ani vindru, tak že vám
nějaké peníze dám?"

Pošta Malšice 391 75
Nové otvírací hodiny od 1. 4. 2013
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
středa

8:00 až 11:00
13:00 až 16:30
8:00 až 11:00
13:00 až 17:00

Prodám obecní byt 3+1, 75m v Malšicích.
Zděný, pavlačový,1.podlaží, kolaudováno v r. 2004.
Cena 560.000 Kč. Obci 2/3 bytu splaceno, zbývající
část se platí formou měsíčního nájmu 3.850 Kč.
Částečně zařízen, volný ihned.

Kontakt 606 467 430.

Restaurace Rejda
je znovu otevřena.
Obědy, večeře
Hotová a minutková jídla.
Otevřeno: Po - So od 10:00 - 22:00
Ne od 14:00 - 22:00

Pro zlepšení nálady
Řek si stěžuje turistovi: "Máme tu těžký život, pane, nic
nám tady neroste."
"Ani když zasejete?"
"No, když zasejeme, tak to jo."

Těšíme se na Vás.
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