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

17. července 2013
6/2013
Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice, IČ: 00252522, občasník registrovaný MK ČR pod číslem E 10478

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,

1/ Jednání zastupitelstva Městyse Malšice
zahájila starostka Miloslava Šebková a konstatovala, že
je přítomno 8 zastupitelů, zasedání zastupitelstva je tak
usnášení schopné.
Do návrhové komise navrhla jako předsedu
Mgr. Pavla Klímu a členy pana Jiřího Blažka a Ing.
Antonína Randu – 8 hlasy schváleno. Za ověřovatele
zápisu jmenovala Ing. Miroslava Blažka a Ing. Jaroslava
Janouška, zapisovatelkou jmenovala paní Ladu
Kupkovou. Dále konstatovala, že zápis z minulého
zasedání byl řádně vyvěšen na úřední desce a byl tudíž
schválen bez připomínek.
2/ Rozpočtové opatření č. 4, které bylo
schváleno v kompetenci starostky, vzali zastupitelé na
vědomí. Celkově se rozpočet zvyšuje na straně příjmů o
61.500,- Kč a na straně výdajů o 142.500,-Kč
3/ S připraveným rozpočtovým opatřením č. 5
seznámil zastupitele pan Petr Novák. Toto opatření
počítá se zvýšením rozpočtu na straně příjmů o
2.154.850,- Kč a na straně výdajů o 2.967.500,- Kč. Ve
zvýšení příjmů se promítlo přepočítání výběru daní podle
výsledků za prvních 5 měsíců a příjem příspěvku na
zbudování vodovodu a kanalizace v lokalitě U hřbitova.
Výdaje se zvyšují hlavně v souvislosti s rekonstrukcí KD,
opravou lesní cesty v Dobřejicích a výstavbou vodovodu
a kanalizace v lokalitě U hřbitova. Takto navržené
rozpočtové opatření zastupitelé 6 hlasy schválili, 2 se
zdrželi hlasování (Mgr. Jan Pávek a Jiří Blažek).
4/ Dne 26.06.2013 proběhla dvě výběrová
řízení na Opravu elektroinstalace KD Malšice a Opravu
střechy a výměnu okapových žlabů KD Malšice. Pan ing.
Antonín Randa jako předseda výběrové komise na
Opravu elektroinstalace KD Malšice uvedl, že v tomto
výběrovém řízení byly osloveny 3 firmy: Milan Kořenský
Turovec, Milan Jírovec Slapy a Josef Broukal Lom.
Výběrová komise ve složení Petr Novák, Jana
Jedličková, Zdeňka Housková, Ing. Antonín Randa a Ing.
Václav Šedivý, vybrala jako vítěze pana Josefa Broukala
s nejnižší nabídkovou cenou 865.601,- Kč + DPH. Na
druhém místě se umístil Milan Jírovec s cenou 898.982,Kč a na třetím Milan Kořenský s cenou 931.061,- Kč.
Zastupitelé potvrdili výsledek výběrového řízení a 6 hlasy

které se bude konat ve středu 24. 7. 2013 od 19,00 hodin
v Obřadní místnosti – Galerii Malšice
Navrhovaný program:
1.
Zahájení
2.
Schválení smlouvy na úvěr a zajištění
úvěru ve výši 2.500.000,- Kč na opravu KD
Malšice – úvěr na 3,5 roku na neuznatelné
náklady a práce, na které není poskytnuta
dotace
3.
Schválení smlouvy na úvěr a zajištění
úvěru ve výši 5.109.600,- Kč na opravu KD
Malšice – překlenovací úvěr do doby
vyplacení dotace
4.
Šesté rozpočtové opatření, změny
rozpočtu 2013 – projednání a odsouhlasení
změn rozpočtu zvláště v souvislosti s úvěry
na opravu KD
5.
Různé a na vědomí
6.
Diskuse
7.
Usnesení
8.
Závěr

Ze zápisu z 4. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,
konaného dne 26.06.2013
Program:
1. Zahájení
2. 4. rozpočtové opatření Městyse Malšice
3 5.rozpočtové opatření Městyse Malšice
4. Projednání výsledků výběrového řízení – Oprava
elektroinstalace KD Malšice
5. Projednání výsledků výběrového řízení – Oprava
střechy a výměna okapových žlabu
6. Různé a na vědomí
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
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schválili vítěze Josefa Broukala, 2 se zdrželi hlasování
(Mgr. Jan Pávek a Jiří Blažek).
5/ Petr Novák, předseda výběrové komise na
Opravu střechy a výměnu okapových žlabů KD Malšice
informoval, že ve výběrovém řízení byly osloveny tyto
firmy: Střechy Matějíček s.r.o. Sezimovo Ústí, Vlastislav
Fejk – střechy Tábor a Jiří Slunečko a spol., Stavební
práce s.r.o. Sezimovo Ústí. Výběrová komise ve složení
Petr Novák, Jana Jedličková, Zdeňka Housková a Ing.
Antonín Randa, vybrala jako vítěze firmu Jiří Slunečko a
spol., Stavební práce s.r.o. Sezimovo Ústí s nejnižší
nabídkovou cenou 691.421,- Kč + DPH, na druhém místě
byla firma Vlastislav Fejk-střechy Tábor s cenou
708.132,- Kč a na třetím firma Střechy Matějíček s.r.o.
Sezimovo Ústí s cenou 727.877,- Kč. Zastupitelé
potvrdili výsledek výběrového řízení a 6 hlasy schválili
vítěznou firmu Jiří Slunečko a spol., Stavební práce
s.r.o., 2 se zdrželi hlasování (Mgr. Jan Pávek a Jiří
Blažek).
6/ Různé
Na starostku a zastupitelstvo městyse se
obrátili občané z lokality Na Poustce se žádostí o úpravu
příjezdové komunikace ke svým rodinným domům. Dále
žádají o zveřejnění své žádosti v obecním zpravodaji.
Uvádějí, že žádali v minulých letech již několikrát a
starostka vždy reagovala s tím, že obec nemá
v současné době k dispozici potřebné finanční
prostředky. Nato odpověděla starostka, že to je pravda,
ale vždy informovala o podaných žádostech na dotaci z
ROPu na výstavbu komunikace. A aby bylo vůbec možné
žádat o dotaci, byla zpracována projektová dokumentace
až po stavební povolení. Dvakrát však městys s žádostí
neuspěl. Přidělování financí z ROPu bylo předmětem
vyšetřování. Do přípravy žádostí, projektové
dokumentace a úpravy komunikace bylo již vloženo 280
tis. Kč.
Dále se starostka pozastavila nad tím, „že by
se jistě našla v rozpočtu finanční částka potřebná pro
úpravu komunikace v délce několika desítek metrů“. Na
to přítomným sdělila, že ve stavebním povolení je
uvedena délka komunikace 200m a rozpočet z roku 2011
je na 2,9 mil. Dále přítomné obyvatele z lokality Na
Poustce upozornila, že tyto finanční prostředky městys
v letošním roce k dispozici nemá, bude probíhat
rekonstrukce KD a v příštím roce je to stejné, protože
bude probíhat stavba oddílné kanalizace v Čenkově. Na
obě akce si ještě bude muset obec půjčit. K opravám
ostatních komunikací vysvětlila, že se jedná o zalepení
děr a v lokalitě Za školou, jde pouze o úpravu
minimálním odbagrováním a zpevnění kamenivem. Tímto
způsobem navrhuje starostka upravit i cestu Na Poustce.
Na takovouto úpravu se finance v rozpočtu najdou a dala
by se provést ihned v rámci údržby. Upozornila, že bude
možné žádat o dotace i v letech 2014- 2020, ale to
momentálně neřeší ztíženou situaci obyvatel Na Poustce.
Vzhledem k tomu, že takovýchto problémových
komunikací a nutných staveb chodníků, např. k Briklisu je
v Malšicích a i v Čenkově více, starostka předloží do
příštího zasedání seznam staveb, které již mají stavební
povolení. Pan Pávek navrhl udělat pořadí na zhotovení.
Na to pan Petr Novák odpověděl, že každý rok se před

sestavováním rozpočtu připravuje plán investic, kde se
zohledňuje stav žádostí o dotace, takže minimálně na
dva roky dopředu můžeme investice předpokládat.
Plánovat investice na delší dobu je neefektivní, vždy
budeme improvizovat v návaznosti na schválené dotace.
Paní Eva Bučínská požádala zastupitelstvo o
příspěvek na infrastrukturu území U kapličky Malšice ve
výši 30.480,- Kč. Ke své žádosti přiložila fakturu na
projektové práce na akci Obytná zóna Malšice v celkové
výši 304.800,- Kč. Z této faktury však není zcela jasné,
čeho všeho se týká. Celá akce byla od počátku v režii
manželů Bučínských, kteří požadovali změnu ÚP Malšice
a souhlasili se zhotovením územní studie ve své režii.
Městys jim vyšel vstříc a souhlasil s rodinnou zástavbou
v této lokalitě a také umožnil směnou pozemku vznik
přístupové cesty. V tomto území tak vzniklo několik
stavebních parcel, které mohou vlastníci dále prodávat.
S ohledem na tyto skutečnosti zastupitelé všemi hlasy
zamítli žádost o příspěvek.
JUDr. Ladislav Novotný právní zástupce
manželů Linhartových z lokality Za školou, požádal
městys o sdělení stanoviska k věci majetkového podílu
svých klientů na stavbě Vodovod a kanalizace v lokalitě
Za školou. V dopise uvedl, že podle jeho názoru jsou na
základě smlouvy uzavřené mezi vlastníky pozemků a
firmou Hochtief CZ pětinovými spoluvlastníky uvedené
stavby. Starostka vidí i toto jako řešení k tomu, aby se
další stavebníci, kteří by se případně napojovali na
kanalizaci, na investici podíleli finančně. Navrhla však
předat tvrzení JUDr. Dvořákovi k dalšímu právnímu
rozboru. Až poté by mohlo zastupitelstvo rozhodnout.
Mgr. Jan Pávek vystoupil s připomínkou, že
podle zákona nemůže být provozovatelem kanalizace a
vodovodu každý, povolení vydává Krajský úřad a stavbě
ve spoluvlastnictví občanů by ho zřejmě nevydal. Proto je
podle jeho názoru potřeba se stavebníky jednat a
nabídnou jim jinou kompenzaci.
Podle Petra Nováka není jiná možnost, než aby
byl městys jediným vlastníkem. Stále je ale cesta
k získání alespoň nějakých finančních prostředků
při zavedení vyhlášky o zhodnocení pozemků, která by
se aplikovala pouze na konkrétní lokalitu. Dle vyhlášky je
rozdíl v ceně mezi zasíťovanými a nezasíťovanými
parcelami 14-18%. To by znamenalo částku cca 30-40
tis. za zhodnocenou parcelu. Starostka upozornila, že při
vydání vyhlášky by ale městys musel být jediným
majitelem. Zastupitelé se po diskusi shodli na předání
celé věci právnímu zástupci městyse.
Na minulém zasedání byl usnesením č.
44/13/ZM odsouhlasen příspěvek 24.000,-Kč pro denní
stacionář Klíček na asistenta pro klienta Tomáše
Lutovského. S omluvou se na starostku obrátila pani
Věra Lutovská, že Klíček takto odsouhlasený příspěvek,
pro náročnou administrativu odmítl a požádala o
znovuschválení příspěvku Tomáši Lutovskému.
Zastupitelé 8 hlasy zrušili usnesení č. 44/13/ZM ze dne
29.5.2013 a 8 hlasy schválili příspěvek přímo Tomáši
Lutovskému ve výši 24.00,- Kč na rok s tím, že použití
příspěvku vyúčtují.
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O příspěvek požádal denní stacionář Klíček a
to ve výši 5.000,- Kč na provoz. Zastupitelé 7 hlasy
schválili Dennímu a týdennímu stacionáři Klíček
příspěvek ve výši 5.000,- Kč, Ing. Antonín Randa se
zdržel hlasování.
Se žádostí o pronájem rybníka, koupaliště u Tří
smrků, se na městys obrátil pan David Havlíček.
Starostka informovala, že rybník má pronajatý
Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice, a potvrdila, že
chtějí v pronájmu pokračovat i nadále a proto navrhla
zamítnout tuto žádost. Zastupitelé 8 hlasy žádost zamítli.
Dne 10.6.2013 proběhla na sběrném dvoře
kontrola plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení, kterou provedla firma
Elektrowin a.s. Kontrola proběhla bez nedostatků.
Starostka městyse navrhla ing. Antonínu
Randovi odměnu ve výši 5.000,- Kč za součinnost při
stavebních pracích městyse a za technický dozor při
stavbě vodovodu a kanalizace u hřbitova. Návrh byl 6
hlasy schválen, 1 se zdržel hlasování (Mgr. Jan Pávek) a
1 byl proti (Ing. Antonín Randa).
Na starostku se obrátila nejprve paní Hana
Tůmová a pak pan Vlastimil Douda na pana Petra
Nováka se stížností, že na jejich pozemek v lokalitě Za
školou teče voda ze studně, a z pozemku nad ním.
Starostka zjistila, že studna je na pozemku stavebníka
pana Mareše a bude stěžovatele písemně informovat,
aby jednali přímo s vlastníkem. Pan Petr Novák vystoupil
s připomínkou, že v souvislosti s nedávnými povodněmi
vznikl obecný problém s vodou tekoucí ze zemědělských
pozemků, na kterých je převážně kukuřice. Zemědělcům,
kteří mají pozemky pronajaté od městyse, bude
doporučeno vybudovat na pozemcích travnaté pásy,
které by tento problém řešili.
Starostka informovala o aktuální opravě části
lesní cesty v Dobřejicích, která byla upravena v šířce
3,5m a délce 350 m. Takto provedená úprava stála 230
tis. Kč s DPH a mohla být již v této lokalitě zahájena
těžba.
Dne 24.6.2013 se v JET konala schůzka
starostů v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny. Zde
byla starostka informována o dalším jednání obchvatu
Všechlapy. Projednání bude ještě v červenci s ČEZem a
Jihočeským krajem. Na minulých zasedáních byla
odmítnuta navrhovaná kupní smlouva na pozemky pod
obchvatem v Malšicích za cenu 80,- Kč/m2. Starostka
požádala o souhlas zastupitelstva jednat s ČEZem o
kupní ceně v této výši v případě, že ČEZ a Jč. Kraj
schválí vybudování obchvatu Všechlap. Zastupitelé
souhlasili.

REVOLUČNÍ DETOXIKAČNÍ
METODA K UPEVNĚNÍ ZDRAVÍ
PŘÍSTROJEM MARY STAGGS
DETOX
220 KČ/30 MINUT
ELEKTROLYTICKÁ
IONTOVÁ DETOXIKACE
JE MODERNÍ, VELICE
ÚČINNÝ A
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB,
JAK ZBAVIT BUŇKY
TOXINŮ A UVÉST NAŠE ENERGETICKÉ
POLE OPĚT DO ROVNOVÁHY
METODA MARY STAGGS DETOX
PROSPÍVÁ VŠEM, DOKONCE I TĚM,
KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE JSOU NAPROSTO
ZDRAVÍ, A DODRŽUJÍ ZÁSADY
ZDRAVÉ VÝŽIVY
MÁTE-LI BOLESTI, JSTE-LI UNAVENÍ
NEBO VYČERPANÍ, BOLÍ VÁS HLAVA,
MÁTE AKUTNÍ RESPIRAČNÍ POTÍŽE,
NEBO NASTUPUJÍCÍ CHŘIPKU, POTÍŽE
SE ZAŽÍVÁNÍM, POTÍŽE SOUVISEJÍCÍ
SE STRESEM, NEMOC NEBO INFEKCE
MOČOVÝCH CEST, MÁTE ARTRITIDU
A REVMATICKÉ POTÍŽE? ZAČNĚTE
S DETOXEM NEJLÉPE INHED
PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE MARY
STAGGS DETOX UMOŽŇUJE RYCHLE,
ÚČINNĚ A PRO LIDSKÝ ORGANISMUS
NAPROSTO BEZPEČNĚ POVZBUDIT A
VYLADIT BIOENERGETICKÉ POLE,
PROTOŽE ZLEPŠUJE FUNKCE
JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ A
USNADŇUJE AUTODETOXIKACI

Kosmetika, pedikúra, masáže, Reiki
Jana Cábová
Malšice 56, na náměstí - 1.patro
Tel.: 728 191 366
www.Jana.Cabova.sweb.cz

Daruji koťátka

10/Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

1 zrzavý kocourek
3 x trojbarevná kočička bílo-zrzavě-černá
1 mourovatá kočička
Odběr možno ihned, jsou dvouměsíční.

12/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem
přítomným za účast a ve 21,25 hodin zasedání
zastupitelstva ukončila.

Martina Kučerová, tel : 723 413 710
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postaveni před nutnost uhradit celou akci ze svých peněz
a dotace bude vyplacena až po vyúčtování a
vyhodnocení akce.
Nezbylo než rychle sjednat krátkodobý
překlenovací úvěr (nejdéle na jeden rok) s tím, že jakmile
dotace dostaneme, tento úvěr vzápětí uhradíme. Na
jednání zastupitelstva tedy budeme schvalovat dva
úvěry. První úvěr bude na část oprav, kterých se dotace
netýkají. Tento úvěr ve výši 2,5 milionu Kč bude městys
splácet 3,5 roku.
Druhý krátkodobý překlenovací úvěr na 5,1 mil.
Kč bychom rádi splatili do konce roku (do konce roku by
měla být stavba dokončena a vyúčtována), ale reálné je
1. čtvrtletí roku 2014.

Co se děje v obci
V Malšicích, a jinde to nebude jiné, se
setkáváme s tím, že majitelé pozemků umísťují na
hranice svých pozemků sousedících s komunikací různé
pevné překážky. Tyto překážky, jde o velké kameny,
zatlučené tyče nebo roury a podobně, mají sloužit
k tomu, aby si auta nerozšiřovala silnici o nezpevněnou
krajnici, aby auta nekontrolovatelně nevjížděla na
většinou travnatou část jejich pozemku.
Majitelé pozemků ve snaze o ochranu svého
majetku netuší, že tyto překážky mohou být nebezpečné
(pro děti, pro cyklisty, pro chodce), ale hlavně netuší, že
umísťování takových překážek je i nezákonné.
Pro řešení právních problémů kolem
bezpečnostního odstupu takovéto překážky od
komunikace je uplatňována technická norma, bez ohledu
na vlastnictví pozemku:

Poděkování
Děkujeme paní Janě Smržové z Malšic a její
chovatelské stanici psů Šejtanova smečka, která poskytla
dočasný útulek zaběhlé fence yorkšírského teriéra. Svojí
ochotou vyřešila neřešitelnou situaci. Zaběhlá fenka byla
mezi Lány a Malšicemi odchycena Policií ČR
z bechyňského oddělení. Do útulku jí ale může dát jen
Městská policie, ale s Bechyní nemáme smlouvu na
umístění psa do útulku. Tu máme s táborským útulkem.
Jenže státní policie ho tam dopravit nemůže, musí plnit
jiné úkoly. Ani by od nich psa nepřevzali, psa může
předat jen městská táborská policie. Táborská městská
policie nesmí z táborského území.
Takže ochota paní Jany Smržové dokázala
rozplést policejní začarovaný kruh a věříme, že fenku
najdou její majitelé. Moc děkujeme.

Veřejně přístupná česká technická norma ČSN 73
6110 - Projektování místních komunikací k vyhlášce
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území. Povinnost postupovat podle
uvedené normy je stanovena v § 20 odst. 5 písm. a)
této vyhlášky.
Ve smyslu § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
která se vztahuje k § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území.
Bezpečnostní odstup k pevné překážce, k přidruženému
dopravnímu prostoru a k pruhu pro chodce je 0,5 m. Ve
stísněných podmínkách a při návrhové/dovolené rychlosti
≤ 30 km/h se snižuje na 0,25 m. Pro typy příčného
uspořádání s nezpevněnou krajnicí platí vždy 0,50 m
(nejmenší šířka nezpevněné krajnice). Stožáry
veřejného osvětlení se vždy považují za pevnou
překážku.

Další poděkování patří Ing. Milanu Krátkému
z Čenkova, který razantním způsobem zabránil invazi
housenek do Obory. Na lípách u kapličky před Oborou se
přemnožila Bekyně zlatořitná a její housenky ohrožovaly
nejen lípy, ale i další stromy, zahrádky a obyvatele
v okolí.
Přestože má náš stát několik státních úřadů na
ochranu přírody před lidmi, nemá žádný úřad, který by
chránil lidi před přírodou. Proto nezbývá nic jiného, než
smeknout před Ing. Krátkým, který ještě v den stížnosti
obyvatelky Obory na housenky obhlédl situaci a druhý
den postřikem housenky zahubil. Představte si, kdyby to
měl dělat státní úřad…

V Malšicích chodníky většinou nemáme, tak
apelujeme jak na majitele pozemků, sousedících
s komunikací, tak na řidiče. Buďte, prosím, k sobě
vzájemně ohleduplní. Jak při umísťování pevných
překážek, tak při „řezání“ zatáček. Obojí je nebezpečné.

Poslední naše poděkování patří všem, kteří
pomohli zorganizovat „lidovou slavnost“ při příležitosti
oslav 110 výročí tratě Tábor –Bechyně. Nedovedu si
představit, kdyby tuto slavnost podle původního plánu
organizovali a na slavnosti účinkovali jen profesionálové
najatí pro tuto příležitost Českými drahami.
Děkujeme našim spolkům, našim obyvatelům
za předvedený program, za účast, za účinkování na
slavnosti a za reprezentaci našeho městyse. To, co jste
v Malšicích na tento slavnostní den připravili a předvedli,
překvapilo a pobavilo nejen obyvatele našeho městyse,
ale i oficiální hosty. Moc a moc děkujeme za další
vydařenou akci.

V Malšicích začala předáním staveniště oprava
Kulturního domu. Na opravách a rekonstrukci se budou
podílet čtyři firmy a bude nutné koordinovat jejich činnost
tak, aby práce jednotlivých firem na sebe navazovaly.
Zatím začaly vyklízecí a bourací práce.
Zároveň
začaly
mezi
městysem
a
poskytovatelem dotace – Státním fondem životního
prostředí, putovat papíry, dokumentace, protokoly o
výběrových řízeních, doklady, reference – rozjela se
celková administrace projektu. Najednou se objevil
problém. Původní administrátor dotace nás informoval,
že dotace bude proplácena průběžně na základě
předložených faktur od dodavatelů a najednou jsme byli
4

PODĚKOVÁNÍ
SDH Malšice děkuje zastupitelstvu Městyse Malšice a starostce Miloslavě Šebkové
za nové vybavení potřebné pro čerpání vody při povodních a za poskytnutý materiál na
výstavbu vodních nádrží v areálu TJ Sokol Malšice.
Děkujeme též rodině Čepičkových z Malšic
za předání historických písemností SDH Malšice, které by bez jejich zájmu byly ztraceny.
Dále děkujeme Jiřímu Sedláčkovi z Malšic
za předání historické hasičské výzbroje.
Děkujeme také Jiřímu Stejskalovi
za poskytnutí zámečnické dílny při opravách našeho vybavení.
Za SDH Malšice starosta Jiří Hůla.
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Na přání pana Ing. Kostrůnka zveřejňujeme jeho dopis a zároveň odpověď starostky městyse paní Šebkové
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Městys Malšice
Malšice čp. 131
391 75 Malšice
IČO:
00252522
tel:
381 277 488
fax:
381 277 432

Vážený pan
Ing. Ladislav Kostrůnek
Malšice 354
391 75 Malšice
Malšice 27.6.2013

Vážený pane Kostrůnku, vážení obyvatelé lokality Na Poustce!
Na včerejším zasedání zastupitelstva městyse Malšice jsme projednávali Váš dopis a žádost ze dne 10.6.2013.
Předpokládám, že některé otázky kolem komunikace Na Poustce jsme Vám i ostatním vysvětlili již v rámci jednání, přesto
shrnu podstatné body do tohoto, Vámi požadovaného dopisu.
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Vybudování řádné komunikace v lokalitě Na Poustce je městysem Malšice plánováno od roku 2005. Příprava na
tuto akci je provedena v rozsahu zpracování projektové dokumentace, je dokončeno územní a stavební řízení a městys má
k výstavbě stavební povolení. Na přípravu této akce a na vybudování provizorního příjezdu k Vašim domům investoval
městys 278 319,- Kč.
Podle stavební dokumentace a rozpočtu projektanta na výstavbu komunikace by cena za toto dílo – celkem 200 m
řádné komunikace - měla dosáhnout částky 2,9 milionu Kč včetně DPH. Tyto prostředky městys neměl a nemá. Proto byla
výstavba komunikace v průběhu let 2x zařazena do žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci komunikací a chodníků.
Dotace jsme neobdrželi, přidělování dotací z ROP šetřila a možná ještě šetří Policie ČR.
Městys Malšice, po zajištění běžného provozu obce, včetně běžných oprav a běžné údržby, má ročně na nové
investice, rozsáhlé opravy a na řešení havarijních problémů (tedy ze zisku z běžné provozní činnosti) přibližně 7 až 8 milionů
Kč. Z této částky však musíme hradit investice do infrastruktury již dokončené, splátku úvěrů a úroků z těchto úvěrů ve výši
3,3 milionu Kč. Teprve zbývající částku, cca 3,7 až 4,7 mil. Kč ročně, lze použít na nové investice případně na rekonstrukce
a velké opravy. Z tohoto důvodu jsme v investiční činnosti odkázáni na dotace od státu, kraje nebo EU, případně od sdružení
MAS.
Snažíme se žádostmi o dotace pokrýt všechny potřeby městyse v investiční činnosti nebo při odstraňování
vnitřního dluhu na rekonstrukcích a opravách obecního majetku a dobře víme, že vnitřní dluh městyse v oblasti výstavby a
oprav komunikací a chodníků je velký. Přesto v letošním roce, kdy městys čeká celková rekonstrukce KD Malšice, nezbydou
žádné prostředky na výstavbu nebo rozsáhlou opravu komunikací a chodníků nad běžnou údržbu. Naopak, abychom
finančně pokryli podíl obce na investici, musíme žádat o úvěr.
Stejné to bude v roce 2014, kdy hlavní a jedinou investiční akcí bude dotovaná výstavba Oddílné kanalizace
v Čenkově, na podíl obce na investici si opět budeme muset půjčit.
Bohužel, ani v letošním roce, ani v roce 2014 nebude možné najít v rozpočtu částku 2,5 mil. Kč na výstavbu
komunikace k Vašim domům a musíme opět žádat o dotace, abychom tuto investiční akci mohli zrealizovat. Proto jsem Vám
nabídla, v rámci jednání, další provizorní úpravu komunikace. Tato úprava by se udělala z provozních prostředků na údržbu
silnic. O rozsahu této provizorní úpravy se dohodneme na místě.
V rámci jednání zastupitelstva jsme si vyjasnili, že úprava cesty v lokalitě Za školou bude stejně tak provizorní, jako
je (a bude) komunikace Na Poustce – přesypaná štěrková cesta. Vyjasnili jsme si, že rozsah opravy „Panelky“ do Čenkova je
jen formou záplatování děr (bohužel v našich podmínkách běžná údržba) na bývalé panelce – nyní asfaltové zkratky mezi
Malšicemi a Čenkovem.
Jak já, tak i celé zastupitelstvo, by bylo nadšené, kdyby městys měl finanční prostředky na uspokojení potřeb
obyvatel městyse. Určitě bychom rádi vyhověli všem, bylo by skvělé jen organizovat výstavbu, podporovat kulturní a sociální
činnost obyvatel městyse. Bohužel, na všechno najednou peníze nejsou a nebudou nikdy.
Výstavba rodinných domů v Malšicích, a to nejen v lokalitě Na Poustce, předběhla finanční možnosti obce pro
budování infrastruktury – vodovodů, kanalizace a komunikací. Jsou jen dvě cesty, jak tyto investiční potřeby uspokojit.
První je aktivní vyhledávání dotačních titulů a trpělivé čekání na dotace, získávání investičních příspěvků od
obyvatel a šetření prostředků na investici. Druhá je masivní zadlužení městyse a splácení dluhů v dalších letech.
Na první variantu jsme si ještě nezvykli, se druhou variantou řešení financování investic, kterou zvolilo
předcházející vedení městyse, se potýkáme od roku 2000 dodnes.
Zdravím Vás i ostatní
Miloslava Šebková
starostka

Příjemné prázdniny a příjemnou dovolenou, ať jdete pěšky
k rybníku nebo letíte do Karibiku.
Užijte si to.
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