PROJEKTY

PROJEKTY
Strategie rozvoje obce Díly vymezila 4 hlavní prioritní oblasti, na které je třeba
v budoucnu zaměřit hlavní pozornost.
Identifikace a výběr vhodných projektů by se proto měly přednostně týkat těchto
vybraných oblastí, neboť pouze realizací takto vybraných projektů lze postupně
dosáhnout cílů, které si obec Díly stanovila.
Tato část strategického dokumentu je otevřená a bude postupně doplňována projekty a
plány tak, aby bylo dosaženo cílů a naplnění vize stanovené v této strategii.
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2012

2. Územní plán

Dořešení „Změny katastrální hranice“ mezi obcemi Díly a
Postřekov za účelem dořešení vlastnických vztahů k
3. Změny katastrální hranice objektům a k parcelám, na kterých je vybudován nový a
starý vodojem a stará hasičská zbojnice, kdy tyto jsou nyní
vedeny v majetku Obce Postřekov.

2012 - 2013

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Dokončení projektu „Díly – dostavba kanalizace“
uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky
5. Díly – dostavba kanalizace pozemků dotčených touto stavbou, včetně fyzického
předání celé stávající kanalizační infrastruktury v obci k
řádnému provozování společnosti CHVaK Domažlice.

2012 - 2013

2012

Dokončení zpracování a schválení nového územního plánu

1. Díly-doplnění kanalizace

Rozhledna bude umístěna na střeše OÚ.

2012 - 2013

Zahájení a realizace stavby vodního díla „Díly-doplnění
kanalizace“. (pouze v případě přiznání dotace od
SZIF/.Realizace jen v případě přidělení dotace)

4 Rozhledna na OÚ

Období realizace

Popis

Název projektu

a) Hlavní projekty - Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2012.

Rozvojové projekty na rok 2012:

PROJEKTY

EU

EU

Vlastní

Vlastní

EU

Zdroje
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500 – 700
tis Kč

240 tis. Kč

20 mil. Kč

Náklady

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda

zkolaudování vodního díla týkající se přeložky vodovodní sítě I. a II. část
výměna nefunkčních vodovodních uzávěrů /šoupat/
oprava a renovace stávajících hydrantů z protipožárních důvodů
nátěr plechové střechy vodojemu, popř. výměna oplocení kolem vodojemu

Kanalizace

převzetí zkolaudované stavby kanalizačního přivaděče na ČOV v
Postřekově včetně retenční nádrže ze strany Chodské ligy a zahrnutí této
stavby do majetku obce
ujasnění podílu vlastnictví obce Díly u nově vybudované ČOV v
Postřekově

Veřejná
prostranství

ve spolupráci s ÚP Domažlice zajistit sezonního pracovníka(-ci) na úklid
veřejného prostranství
nová výsadba a udržování stávající zeleně zejména ve středu obce
osazení stojanu na obdrženou mapu regionu v centru obce
pořízení výkonné techniky k údržbě zeleně a k sekání trávy /motorová pila,
motorová sekačka, traktůrek k sekání trávy se zdvihovým výsypem,
štěpkovače, vysavače listí, a pod.
pořízení nových plakátovacích ploch v obci

Místní
komunikace

vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků z rozpočtu obce na
nákup a skladování inertního materiálu, popř. hledat jiné možnosti k
vlastnímu zabezpečení posypu v obci /pořízení vlastního sypacího zařízení,
zajištění skladovacích ploch pro posypový materiál/
pokračovat ve výkupu a směně pozemků v místech vedení místních
komunikací
pořízení patřičné komunální techniky k údržbě a čistoty komunikací
/sněžné frézy, kartáče
rekonstrukce a nová výstavba místních komunikací

veřejné osvětlení udržovat v provozuschopném stavu a hledat úsporná
Technická
infrastruktura opatření jeho provozu
provést revizi dostupné slyšitelnosti hlášení pro každého trvale bydlícího
občana obce
zavedení veřejného rozhlasu do lokality bývalého státního statku včetně
posouzení osvětlení v této lokalitě
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Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

zpracování PD na rekonstrukci objektu bývalé MŠ s ujasněním možností
dalšího budoucího využití – vytvoření multifunkčního objektu – 2
podkrovní byty, turistická ubytovna, knihovna a víceúčelová místnost.
výměna kotle na tuhé palivo v obecním sále
vypracování PD na výstavbu multifunkčního sportovního areálu se
zázemím pro sportovce
vypracování PD na vybudování objektu pro skladování a parkování
pracovních strojů
oprava vstupních vrat u staré hasičské zbrojnice pro bezpečné parkování
traktoru

Podpora
činnosti
aktivních
místních
organizací,
spolků a
sdružení

udržování trvalé akceschopnosti místního sboru dobrovolných hasičů a
přilehlého okrsku včetně
finančního, materiálního a technického
zabezpečení

Podpora
turistického
ruchu

umístění nové pamětní desky se jmény padlých amerických vojáků včetně
veřejné sbírky
rozhodnutí o zřízení rozhledny nebo vyhlídkového místa a zadání
zpracování projektu
zajištění zdárného průběhu a programu „Dílské pouti 2012“ včetně
uspořádání tradiční výstavy

Prohloubení
činnosti ZO a
OÚ s občany
ve prospěch
zdárného
rozvoje a
spokojeného
života v obci

pokračovat ve vydávání místního čtvrtletního zpravodaje Dílčák

podpora aktivit TJ Sokol Díly v údržbě a provozu sportovních zařízení a
sportovní činnosti
materiální a finanční podpora při organizaci 80. výročí založení Sboru dne
21.7.2012
podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště v jejich činnosti
včetně finančního zajištění při získání dotace
podpora všech aktivních složek v obci při pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí

pokračovat v zabezpečování sociální a pečovatelské pomoci občanů obce
organizovat nadále setkání obecního zastupitelstva s občany, vítání nových
občánků a případně dalších společenských akcí pořádaných obcí pro místní
občany
hledat možnosti k pomoci místním podnikatelům a prohloubit jejich
spolupráci s OÚ
zorganizování ankety, která by nastínila požadavky a náměty obyvatel ke
zlepšení úrovně občanské vybavenosti
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Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2012
Pro rok 2012 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. Zahájení a realizace stavby vodního díla „Díly-doplnění kanalizace“
2. Dokončení zpracování a schválení nového Územního plánu.
3. Zpracování projektové dokumentace na akci „Díly – dešťová kanalizace“
4. Dořešení „Změny katastrální hranice“ mezi obcemi Díly a Postřekov
5. Dokončení projektu „Díly – dostavba kanalizace“ uzavřením smluv o zřízení
věcného břemene a vypořádání se s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou,
včetně fyzického předání celé stávající kanalizační infrastruktury v obci k řádnému
provozování smluvní společností.
Tyto hlavní a rozhodující úkoly byly plněny následovně:
AD 1. Dne 2.5.2012 došlo k předání staveniště na akci „Díly-doplnění kanalizaceI.etapa“ se zhotovitelem stavby Sdružení Pohl a BP stavby, kdy byla ujednána celková
cena ve výši 19.925.627,- Kč bez DPH. Podařilo se vyjednat na MF ČR dotaci ve výši
7.000.000,- Kč s tím, že náklady obce budou činit 924.000,- Kč. Dále byla získána
dotace na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení z KÚ Plzeňského
kraje ve výši 96.000,- Kč.
AD 2. Na základě uzavřené smlouvy o dílo s arch. ing. Karlem Zochem byly z jeho
strany předány v květnu vyhotovené výkresy nového ÚP a dne 14.5.2012 byl tento
materiál předán na OVÚP při MÚ v Domažlicích ing. Sladké k připomínkovému
řízení ze strany dotčených orgánů. Na sklonku r. 2012 došlo ke koordinační schůzce,
na které nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky k ÚP. Veřejné projednání ÚP a
jeho schválení zastupitelstvem je plánováno na konec I. čtvrtletí 2013. Byla získána
dotace z KÚ PK z PSOV ve výši 72.000,- Kč.
AD 3. Do současné doby nebyla projektová dokumentace dodána.
AD 4. Ve 2. pololetí se započalo s vyjednáváním s obcí Postřekov jak o změně
katastrální hranice, tak i převodu, či výkupu pozemků, na kterých stojí starý i nový
vodojem včetně staré hasičské zbrojnice. Do současné doby nebylo na toto druhou
stranou odpovězeno.
AD 5. Na sklonku roku Chodská liga vyzvala obce Díly a Postřekov k fyzickému
převzetí stavby přivaděče a objektu ČOV. S ohledem na námitky ze strany Obce
Stránka 6 z 60

PROJEKTY

Postřekov dosud majetek nebyl převzat s tím, že se vyskytly pochybnosti o ceně
celého předávaného majetku, kdy se rovněž řešila spoluúčast na financování ČOV ze
strany Obce Nový Kramolín. Je nutná schůzka zástupců všech tří obcí s předsedou
svazku Chodská liga a nutné vyjasnění případných připomínek. Z tohoto důvodu
rovněž nedošlo k fyzickému předání kompletní kanalizační infrastruktury k
provozování CHVaK Domažlice.
Z výše uvedeného je zřejmé, že hlavní úkoly dle stanoveného plánu byly splněny
jen z části a proto dosud nesplněné úkoly budou plněny v letech následujících.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2012
V roce 2012 se rovněž plnily úkoly vyplývající ze Strategického plánu rozvoje obce a
další dílčí úkoly a činnosti s ohledem na finanční možnosti obce, kdy na přijatých
transferech /dotacích/ jsme získali celkem 8.051.173,- Kč a byly uzavřeny dotační
smlouvy na celkovou částku 25.075,- EUR, což v přepočtu činí celkem 626.868,- Kč.
Tato částka bude proplacena v roce 2013.
-

-

-

-

-

a) Voda
plánované vyřešení odvodnění okolí parkoviště od dešťové vody, které bylo
zahrnuto do úspěšně realizovaného dotačního projektu „Díly – Přírodní galerie“
od SZIF z Programu rozvoje venkova ČR
výměna nefunkčních 9 ks uzávěrů vody /šoupat/ v nákladu 104.301,- Kč
kolaudace přeložky vodovodního řadu E I. a II. část a zokruhování vodovodní
sítě u Mrázíků
zamezení prosakování vody z obecního vodovodu do RD č.p. 115
zahájení výkupu pozemků pod vodojemem a jeho přístupových tras
b) Kanalizace
služba pro vlastníky nemovitostí v podobě zpracování hromadné žádosti o
povolení na kanalizační přípojky včetně případné PD ve výši 500,- Kč/1 objekt
zajištění stavebního dozoru a dozoru na BOZP na výstavbu I. etapy kanalizace
zpracování návrhu smluv o zřízení věcného břemene u pozemků dotčených
stavbou při akci „Díly – Dostavba kanalizace“
c) Veřejné prostranství
zajištění sezonních pracovníků prostřednictvím veřejné služby na venkovní
úklid
instalace výstavních panelů u kapličky a revitalizace zeleně v jejím okolí
zřízení nových plakátovacích ploch na čekárnách ČAD
pořízení nové výkonnější sekačky na trávu
prořezávka a údržba vzrostlých stromů a dřevin
výměna střešní krytiny u venkovních vývěsních skříněk
d) Místní komunikace
zajištění vlastního posypu místních komunikací nově zakoupeným sypačem
inertního materiálu včetně jeho uskladnění
zahájení výkupu pozemků v místech vedení MK za účelem jejich oprav a
údržby /od Hájků k Horejším/
oprava asfaltového povrchu u mostku pod hájenkou směr na Klenčí
e) Technická infrastruktura
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

zavedení veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení do lokality bývalého státního
statku
celková výměna poruchových zářivek veřejného osvětlení za úsporná svítidla
/372.058,-Kč/ s dotační podporou KÚ PK z PSOV ve výši 215.000,- Kč
zahájení jednání s dodavateli energií za účelem snížení nákladů za jejich
dodávku
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
zpracování plánů k projektové dokumentaci na rekonstrukci objektu bývalé MŠ
za účelem multifunkčního využití /zasedací a výstavní prostory, ubytovna, byty
a pod./
zahájení úspěšného dotačního projektu /10% obec + 90% SZIF/v celkové
hodnotě 356.880,- Kč na akci „Díly - Přírodní galerie“ - instalace 5 výstavních
panelů
rekonstrukce toalet a výměna ohřívače a rozvodů vody na WC ženy v obecním
sále
zpracování „Územní rozvojové strategie“ s dotací Dispozičního fondu ve výši
2.000,- EUR
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva SDH a činnosti
celého Sboru včetně finančně-dotačního, materiálního a technického
zabezpečení, kdy za přímé účasti obce byla včetně získaných dotací
přerozdělena částka ve výši 120.600,- Kč
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly s navýšením příspěvku o
8.700,- Kč
finanční a materiální podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště s
navýšením příspěvku o 1.000,-Kč
finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v
objektu MŠ
snížený nájem obecního sálu pro veřejné aktivity místních složek
h) Podpora turistického ruchu
uspořádání veřejné sbírky na pořízení pamětní desky padlým americkým vojáků
zpracování projektové dokumentace na vyhlídkové místo umístěné na budově
OÚ a podání žádosti o dotaci do Dispozičního fondu /schválena dotace 19.119,EUR/
veřejná prezentace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci na
webových stránkách obce
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany ve prospěch
zdárného rozvoje a spokojeného života
možnost využívání služeb Czech POINT /výpisy bodové hodnocení řidiče,
rejstřík trestů, obchodní a živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./
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-

-

a přípravné činnosti k možnosti vidimace a legalizace /úřední ověřování
pravosti dokumentů a podpisů/
vydávání čtvrtletníku Dílčák
zajištění rozšířené možnosti rozvozu obědů, podpora místní prodejny a
hospůdky
uzavření partnerské dohody se sousedním zahraničním městem Rötz,
navazování přátelských kontaktů s vedením a občany partnerského města s
možností získávat dotační prostředky na rozvoj obce
zajištění osobních gratulací k výročí narození v místě bydliště oslavence včetně
gratulace u příležitosti Zlaté svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí ve prospěch
všech občanů obce /výstavy, oslavy, poutě, vítání občánků a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
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Popis
Období realizace
Náklady
Zdroje
Projekt řeší obnovu staré (někdy i více než 20 let)
komunální techniky za novou. Jednalo by se o traktor
2013 - 2014
1,5 – 2 mil. Kč
EU
1. Obnova komunální techniky k údržbě silnic v zimním období, dále o sklopný valník
k traktoru, malý nakladač na nakládání a posyp sněhu,
traktůrek na sekání trávy, motorová pila a křovinořez.
Projekt řeší výstavbu zastřešeného objektu, který by
sloužil k parkování komunální techniky, v zimním
Zázemí pro parkování a
období pro ukládání posypového materiálu a uzavřený
2013 - 2014
1,5 – 2 mil. Kč EU
2.
skladování
sklad obecního materiálu a vybavení (stany, nástroje,
nářadí, náhradní díly)
Projekt řeší přestavbu objektu bývalé MŠ na multifunkční
Rekonstrukce bývalého
objekt - 2 podkrovní byty, turistická ubytovna, knihovna
2013 - 2014
4 – 5 mil. Kč
EU
3.
objektu MŠ
a víceúčelová místnost

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2013.

Rozvojové projekty na rok 2013:

PROJEKTY

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda a
kanalizace

Vyjasnění vlastnických vztahů u vedení vody k objektu státního statku a
dokončení výměny vadných a zastaralých uzávěrů vody
Instalace dálkového hlásiče úbytku pitné vody ve vodojemu
Hromadná žádost na realizaci kanalizačních přípojek k nemovitostem
Převzetí ČOV do vlastnictví obce a ujasnění jednotlivých podílů

Veřejné
prostranství

Dokončení projektu „Díly – Přírodní galerie“ do 30.6.2013

Místní
komunikace

Rekonstrukce asfaltového povrchu po výkopových prací a běžné opravy
vadných úseků
Pokračovat ve výkupu pozemků v místech stávajících komunikací, které
dosud nejsou v majetku obce

Rozmístění hlásičů veřejného rozhlasu za účelem zlepšení jejich efektivity
Technická
infrastruktura a lepší slyšitelnosti
Jednání s vlastníkem elektrického vedení za účelem podzemního uložení
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Doplnění herního prvku na dětském hřišti – nová pyramida - včetně podání
žádosti o dotaci – realizace pouze za podmínky získání dotace a oprava
nevyhovující podlahy v objektu MŠ a zakoupení vhodné krytiny

Podpora
místních
spolků a
sdružení

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením na děti a mládež

Podpora
turistického
ruchu

Odhalení základního kamene u kapličky za účelem důstojného umístění
nové pamětní desky se jmény padlých amerických vojáků
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Pořízení vhodného dopravního prostředku pro rozvoz obědů
Prohloubení
činnosti ZO a
OÚ s občany
Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
Stránka 12 z 60

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2013
Pro rok 2013 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. Dokončení stavby vodního díla „Díly-doplnění kanalizace – I. etapa“
2. Dokončení zpracování a schválení nového Územního plánu Díly.
3. Zpracování projektové dokumentace na akci „Díly – deštová kanalizace“
4. Dokončení dotačních projektů „Díly – Českoněmecká vyhlídka“ a „Díly –
Přírodní galerie“
5. Dokončení projektu „Díly – dostavba kanalizace“ uzavřením smluv o zřízení
věcného břemene a vypořádání se s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou,
včetně fyzického předání celé stávající kanalizační infrastruktury v obci k řádnému
provozování smluvní společností.
Tyto hlavní a rozhodující úkoly byly plněny následovně:
AD 1. Dne 21.6.2013 došlo k vydání kolaudačního souhlasu na akci „Díly-doplnění
kanalizace - I.etapa“ včetně souhlasu ze změnou trasy před jejím dokončením. Toto
dílo se podařilo postavit za přispění dotace od MF ČR ve výši 7.000.000,- Kč. Celková
cena tohoto díla včetně dotace činila 7.536.826,- Kč. V průběhu 2. pololetí se podařilo
zajistit vyhotovení projektových dokumentací pro občany na jednotlivé kanalizační
přípojky v místě vedení nové kanalizace. V současné době obec zajišťuje jednání s
příslušnými úřady k vydání hromadného povolení na stavbu přípojek. V průběhu
uplynulého roku se rovněž činily kroky a jednání k získání dotace na další etapu, zatím
bez kladného výsledku.
AD 2. V průběhu loňského roku v důsledku legislativních změn se provádělo
přepracování celé dokumentace již zpracovaného územního plánu. Ve 4. čtvrtletí
došlo ze strany architekta ing. Zocha k předání kompletní dokumentace pořizovateli
ÚP k posouzení. Do současné doby však nebylo nařízeno veřejné projednání ÚP Díly,
kdy toto by mělo proběhnout v průběhu 1. čtvrtletí 2014. V současné době tomu brání
zdravotní indispozice projektanta.
AD 3. Dosud není k dispozici.
AD 4. Dotační projekt „Díly – Přírodní galerie“ byl v loňském roce úspěšně
dokončen. Celkové náklady činily 310.455,- Kč. V rámci tohoto projektu získala obec
ve svém středu atraktivní turistický cíl, v podobě 7 výstavních panelů, který je hojně
navštěvován a kladně hodnocen. Zároveň byly provedeny terénní a odvodňovací
úpravy svahu pod parkovištěm a bylo zřízeno turistické odpočívadlo s příslušným
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mobiliářem. V měsíci září jsme požádali o proplacení uznatelných nákladů ve výši
267.552,- Kč, kdy příspěvek EU činil 214.041,- Kč a příspěvek z národních zdrojů byl
ve výši 53.511,-Kč. K proplacení částky uznatelných nákladů dojde v příštím roce
2014.
Dotační projekt „Díly – Českoněmecká vyhlídka“ byl úspěšně kolaudačně ukončen
dne 1.7.2013 a k slavnostnímu otevření došlo dne 6.7.2013 v rámci programu dílské
pouti. Celkové náklady včetně stavebních a zemních úprav dosáhly výše 714.137,- Kč.
Z dispozičního fondu pak získáme částku ve výši 19501,-Euro, tj. 504.880,- Kč. Podíl
obce je 3.442,- Euro, tj. 89.113,- Kč.
AD 5. Na sklonku roku Chodská liga vyzvala obce Díly a Postřekov k fyzickému
převzetí stavby přivaděče a objektu ČOV. Místní zastupitelstvo schválilo převod do
majetku obce ve výši 14.413.795,- Kč s tím, že bude muset být právně upravena
dohoda o bezúplatném převodu. Následně bude celá infrastruktura fyzicky předána
smluvnímu provozovateli, společnosti CHVAK Domažlice a.s. K uzavření smluv o
zřízení věcného břemene zatím nedošlo, úkol bude realizován v roce 2014.
Z výše uvedeného je zřejmé, že hlavní úkoly dle stanoveného plánu byly splněny
jen z části a proto dosud nesplněné úkoly budou plněny v letech následujících.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2013
-

-

a) Voda
plánované vyřešení odvodnění okolí parkoviště od dešťové vody se realizovalo
z dotačního projektu „Díly – Přírodní galerie“ od SZIF z Programu rozvoje
venkova ČR
byla dokončena kompletní výměna nefunkčních uzávěrů vody /šoupat/ na
území obce
instalace dálkového hlásiče poklesu vody v místním vodojemu
rekonstrukce vodovodní přípojky u budovy OÚ Díly č.p. 75

b) Kanalizace
- přípravné práce na hromadnou žádost na kanalizační přípojky pro vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou I. etapy Díly – doplnění kanalizace
- zpracování návrhu smluv o zřízení věcného břemene u pozemků dotčených
stavbou při akci „Díly – Dostavba kanalizace“

-

c) Veřejné prostranství
zajištění sezonních pracovníků prostřednictvím dotační podpory ÚP Domažlice
veřejné služby na venkovní úklid
dokončení instalace výstavních panelů u kapličky a revitalizace zeleně v jejím
okolí
pořízení nové zimní frézy na úklid sněhu
prořezávka a údržba vzrostlých stromů a dřevin včetně likvidace bolševníku

-

d) Místní komunikace
zpevnění a úprava cesty u Knýdlů
úprava nájezdu cesty z Prantu k hájence směr Klenčí
zpracování PD na rekonstrukci místní komunikace u transformátoru

-

-

-

e) Technická infrastruktura
zavedení veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení do lokality bývalého státního
statku včetně kompletní výměny starých světel za nová a úsporná
oprava stroje Unimog a předání tohoto stroje zásahové jednotce SDH Díly
uzavření smluv s dodavateli energií za účelem snížení nákladů za jejich
dodávku
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
zpracování projektové dokumentace na skutečné provedení objektu MŠ
kompletní vybavení výčepu na obecním sálu a pořízení nové televize v Tyrolce
včetně jejího vymalování
pořízení nového vozidla Dacia Duster zejména k zajištění rozvážky obědů
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-

zpracování energetického auditu obecních budov
oprava ventilů topení v objektu MŠ

-

g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva SDH a činnosti
celého Sboru včetně finančně-dotačního, materiálního a technického
zabezpečení
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly s navýšením příspěvku
finanční a materiální podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště
finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v
objektu MŠ

-

-

-

-

h) Podpora turistického ruchu
uspořádání veřejné sbírky na pořízení pamětní desky padlým americkým vojáků
zajištění a realizace důstojného programu dílské pouti
veřejná prezentace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci na
webových stránkách obce
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany ve prospěch
zdárného rozvoje a spokojeného života
možnost využívání služeb Czech POINT /výpisy bodové hodnocení řidiče,
rejstřík trestů, obchodní a živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./
a přípravné činnosti k možnosti vidimace a legalizace /úřední ověřování
pravosti dokumentů a podpisů/
vydávání čtvrtletníku Dílčák
zajištění rozšířené možnosti rozvozu obědů, podpora místní prodejny a
hospůdky
prohlubování partnerské dohody se sousedním zahraničním městem Rötz
zajištění osobních gratulací k výročí narození v místě bydliště oslavence včetně
gratulace u příležitosti Zlaté svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí ve prospěch
všech občanů obce /výstavy, oslavy, poutě, vítání občánků a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Veřejné projednání a schválení nového ÚP

7. Územní plán

1.čtvrtletí 2014

2014

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

PD a vybudování kanalizačních přípojek po veřejné části
včetně konečné asfaltové úpravy

vlastní

KÚ
vlastní

vlastní

EU

EU

EU

EU

Zdroje

Stránka 17 z 60

35 tis. Kč

1 – 1,5 mil.
Kč

Popis
Období realizace
Náklady
Zahájení a realizace II. Etapy výstavby kanalizace (pouze
2014 - 2015
14 mil. Kč
v případě přiznání dotace)
Projekt a stavba zastřešeného objektu k parkování
1,5 – 2 mil.
komunální techniky, k ukládání a skladování obecního
2014 - 2015
Kč
materiálu a vybavení (nástroje, nářadí, náhradní díly)
PD a přestavba objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
– podkrovní byty, ubytovna, knihovna, víceúčelová
2014 - 2015
4 – 5 mil. Kč
místnost
PD a vybudování nových komunikací v zástavbě RD
2014 - 2015
5 – 6 mil. Kč
včetně rekonstrukce stávajících MK
Uzavření smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky
pozemků a předání kanalizační infrastruktury v obci k
2014
100 tis. Kč
řádnému provozování společnosti CHVaK Domažlice.

6. Díly-kanalizační přípojky

5. Díly–dostavba kanalizace

4. Díly-místní komunikace

3. Rekonstrukce objektu MŠ

2. Díly-garáž a sklad

1. Díly-doplnění kanalizace

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2014.

Rozvojové projekty na rok 2014:

PROJEKTY

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.

Voda a
kanalizace

Vyjasnění vztahů u vedení vody k objektu st.statku /přípojka, řad/ a montáž
vodoměru v nově zřízené vodoměrné šachtě
Zpracování manuálu k účtování poplatků
Převzetí ČOV do vlastnictví obce a ujasnění jednotlivých podílů
Zpracování PD k dešťové kanalizaci

Veřejné
prostranství

Využití nezaměstnaných sezonních pracovníků na úklid podporované ÚP
Nové téma výstavy k projektu „Díly – Přírodní galerie“ do 30.6.2013
Venkovní úprava a údržba okolí kapličky, OÚ a obecního sálu

Místní
komunikace

Opravy asfaltových povrchů a běžné opravy vadných úseků včetně DZ
Výkupy pozemků v místech stávajích místních komunikací

Účelnější rozmístění hlásičů veřejného rozhlasu k lepšímu ozvučení obce
Technická
infrastruktura Jednání s vlastníkem elektrického vedení za účelem podzemního uložení
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Doplnění herního prvku na dětském hřišti – nová pyramida - včetně podání
žádosti o dotaci – realizace pouze za podmínky získání dotace
Rekonstrukce pánského WC na obecním sálu
Výměna zastaralého kotle na obecním sálu
Umístění panoramatické mapy na vyhlídce včetně infotabule a razítka

Podpora
spolkové
činnosti

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež

Podpora
turistického
ruchu

Odhalení základního kamene u kapličky za účelem důstojného umístění
nové pamětní desky se jmény padlých amerických vojáků
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
OÚ s občany

Zajistit důstojné pouťové oslavy a předvánoční setkání občanů s vhodným
kulturním programem spojený s přivítáním nových občánků
Zajištění vydávání časopisu Dílčák a distribuci obědů pro místní občany
Gratulace k výročí narození a Zlaté svatby, projev soustrasti při úmrtí

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2014
Pro rok 2014 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – doplnění kanalizace – II. etapa“
kanalizace

- zahájení a realizace výstavby

2. „Díly - garáž a sklad“ - příprava projektu k zahájení stavby k parkování komunální
techniky a skladování obecního materiálu
3. „Rekonstrukce objektu MŠ“ - zpracování projektové dokumentace na přestavbu
objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
4. „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“ - realizace dvou
obytných zón pod obecním úřadem a rekonstrukce stávajících povrchů místních
komunikací po výstavbě I. etapy kanalizace
5. „Díly – dostavba kanalizace“ - uzavírání smluv o zřízení věcného břemene
s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou
6. „Díly - kanalizační přípojky“ - zpracování projektových dokumentací a
hromadného stavebního povolení pro napojení do nově vybudované kanalizace v I.
etapě
7. „Územní plán Díly“ - veřejné projednání a schválení nového územního plánu
Tyto hlavní a prioritní úkoly byly plněny následovně:
AD 1. Dne 15.5.2014 jsme obdrželi výzvu od MZe k podání opětovné žádosti o
dotační podporu v rámci vyhlášeného programu 129250 na dokončení výstavby
kanalizace v naší obci. Zdejší zastupitelstvo dne 27.5.2014 schválilo podání žádosti o
dotaci a pověřilo 2. místostarostu F. Škultétyho realizací a koordinací tohoto úkolu. Ve
výběrovém řízení na zhotovitele stavby, se kterým nám pomohla společnost Allo
Tender Praha, zvítězila firma POHL a CHVAK Plzeň s cenou 11.950.000,- Kč bez
DPH. K podepsání smlouvy o dílo došlo 17.12.2014. V průběhu let 2015 -2016 dojde
k samotné realizaci a dokončení výstavby oddělené kanalizace v naší obci, které bude
dozorovat Abrhám Karel - AB inženýring Plzeň.
AD 2. Dne 29.12.2014 zastupitelstvo pověřilo starostu k oslovení 3 subjektů na
zpracování projektové dokumentace. Dosud však není rozhodnuto o místu realizace
stavby.

Stránka 19 z 60

PROJEKTY

AD 3. S ohledem na časové a prioritnější zajišťování úkolů k aktuálním dotačním
projektům na kanalizaci a komunikace dosud PD není k dispozici.
AD 4. V I. čtvrtletí 2014 jsme požádali o vydání územního rozhodnutí na umístění
staveb na vybudování zcela nových obytných zón u transformátoru a u MŠ. Dne
31.3.2014 byla podána žádost o dotaci do 31.kola výzvy v rámci ROP NUTS II
Jihozápad zaměřenou na rozvoj místních komunikací., která nám byla dne 4.8.2014
schválena. Do žádosti byla zahrnuta i kompletní rekonstrukce komunikací, kam se
ukládalo kanalizační vedení. Zvýšeným úsilím se podařilo obstarat a zajistit veškeré
úkony a podklady nutné k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, což bylo dne
7.10.2014 stvrzeno podpisem smlouvy s 15% účastí obce z maximální celkové výše
9.864.500,- Kč /85% činí dotace ROP/. Ve výběrovém řízení v konečné fázi uspěla
společnost Strabag a.s., která na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 4.12.2014
nabídla zhotovení díla za 6.552.650,- Kč bez DPH. Termín ukončení a předání díla je
31.5.2015.
AD 5. V I. polovině roku došlo k účetnímu převodu části podílového majetku v
celkové výši 14.413.795,54 Kč z Chodské ligy do majetku obce, kdy kanalizační
vedení činí 9.329.974,54 Kč, stavební část ČOV činí 3.065.935,88 Kč a technologická
část ve výši 2.017.885,12 Kč. Na sklonku roku jednala obec o fyzickém převzetí
stavby přivaděče a objektu ČOV, včetně zahájení hrazení provozních nákladů a
ujasnění jednotlivých podílů s obcemi Postřekov a Nový Kramolín. Tato jednání stále
pokračují. Konečným výsledkem bude předání kanalizační infrastruktury smluvnímu
provozovateli /CHVaK/ do pronájmu k řádnému provozování. K uzavírání smluv o
zřízení věcného břemene zatím nedošlo, kdy tímto úkolem byla pověřena smluvní
advokátka.
AD 6. V uplynulém roce obec pro své občany zajistila hromadné vyhotovení
projektových dokumentací na kanalizační přípojky z rodinných domů do nově
vybudovaných kanalizačním řadů za poplatek 500,- Kč. Na náklady obce bylo pro
zájemce o napojení vyřízeno i hromadné stavební povolení, které zajišťuje všem
účastníkům řízení možnost legálního napojení do zkolaudované I. etapy kanalizační
sítě. Zde je nutné této možnosti využít do roku 2018 pro ty nemovitosti, kterým končí
platnost povolení k vypouštění odpadních vod vydané odborem životního prostředí při
MÚ Domažlice.
AD 7. V průběhu loňského roku došlo ke dvěma veřejným projednáním návrhu
územního plánu, jejichž výsledkem bylo přijetí usnesení zastupitelstva o vydání
nového „Územního plánu Díly“, který nabyl účinnosti dne 30.10.2014.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ne všechny plánované úkoly a projekty se
podařilo splnit a proto tyto budou plněny i v letech následujících.
Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2014
a) Voda

-

Vykoupení pozemků u staveb starého a nového vodojemu

-

b) Kanalizace
osazení hlásiče výpadku el. proudu na kanalizační přečerpávací stanici pod
Bartů

-

c) Veřejné prostranství
zajištění 2 pracovníků prostřednictvím dotační podpory ÚP Domažlice na
veřejné služby
instalace nového kontejneru na separaci obuvi a oděvů u budovy OÚ
instalace košů na psí exkrementy v centru obce
instalace nové informační tabule u horní čekárny
pořízení velkoobjemového kontejneru na ukládání biologického odpadu

d) Místní komunikace
- montáž plechového přejezdu u odvodňovacího koryta vedle pomníku pod
parkovištěm
- výměna dopravních značek „Dej přednost v jízdě“

-

-

-

-

e) Technická infrastruktura
pořízení traktoru Zetor Horal s pohonem 4 x 4 na úklid sněhu formou výpůjčky
vybavení pracovního stroje Unimog o sněhové řetězy k účinné zimní údržbě a
úklidu sněhu
pořízení nového výkonnějšího křovinořezu
uzavření smluv s dodavateli energií za účelem snížení nákladů prostřednictvím
E-aukce
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
rekonstrukce toalet a pořízení ekologického kotle v kulturním sále
výkup stavebních pozemků pod hřištěm
oprava části oplocení u pomníku padlých v I. světové válce
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva SDH a činnosti
celého Sboru včetně finančně-dotačního, materiálního a technického
zabezpečení
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly /bály, běh Osvobození,
nohejbal, hokej, cvičení a tancování, gril a pod./
finanční a materiální podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště
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-

-

/MDD, dotace/
finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v
objektu MŠ
h) Podpora turistického ruchu
instalace nového tématu výstavy v rámci projektu „Přírodní galerie“
zajištění a realizace důstojného programu Dílské pouti
instalace základního kamene pro pamětní desku padlým amerických vojáků
jednotná veřejná prezentace kulturních, společenských a sportovních akcí v
obci na webových stránkách obce
montáž informační mapy na vyhlídce a pořízení venkovní malované mapy

ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany ve prospěch
zdárného rozvoje a spokojeného života
- možnost využívání služeb Czech POINT /výpisy bodové hodnocení řidiče,
rejstřík trestů, obchodní a živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./
a přípravné činnosti k možnosti vidimace a legalizace /úřední ověřování
pravosti dokumentů a podpisů/
- vydávání čtvrtletníku Dílčák
- zajištění rozšířené možnosti rozvozu obědů, podpora místní prodejny a
hospůdky
- prohlubování partnerské dohody se sousedním zahraničním městem Rötz
- zajištění osobních gratulací k výročí narození v místě bydliště oslavence včetně
gratulace u příležitosti Zlaté svatby
- organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí ve prospěch
všech občanů obce /výstavy, oslavy, poutě, pietní akty, zájezd do divadla, vítání
občánků, zpívání u kapličky a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
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I. pol. 2015

Výstavba a rekonstrukce
Výstavba 2 obytných zón u transformátoru a u MŠ,
4. místních komunikací v obci
rekonstrukce MK po výstavbě I. etapy kanalizace
Díly

5.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

2015 - 2016

2015 - 2018

Projekt a přestavba objektu bývalé MŠ na multifunkční
objekt – byty, ubytovna, knihovna, zasedací místnost

3. Rekonstrukce objektu MŠ

Zateplení objektu obecního sálu a obecního úřadu

2015 - 2016

Projekt a výstavba zastřešeného objektu k parkování
komunální techniky, k ukládání a skladování obecního
materiálu a vybavení (nástroje, nářadí, náhradní díly)

2. Díly - garáž a sklad

Díly – zateplení obecních
budov

2015 - 2016

Realizace a dokončení II. etapy výstavby oddělené
kanalizace

Díly - doplnění kanalizace
– II. etapa

1.

Období realizace

Popis

Název projektu

a) Hlavní projekty - Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2015.

Rozvojové projekty na 2015:

PROJEKTY

KÚ
PSOV
a
MPMR

ROP
JZ

EU

EU

MZe

Zdroje
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1,5 mil. Kč

7 – 8 mil. Kč

4 – 5 mil. Kč

1,5 – 2 mil. Kč

14 mil. Kč

Náklady

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a kapacitní
možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k podpoře těchto
záměrů.
Voda a
kanalizace

Zřízení nové vodoměrné šachty a vedení k objektu st. statku
Spolupráce při napojení jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci
Převzetí ČOV do vlastnictví obce a ujasnění podílů, předání kanalizace do
správy smluvnímu provozovateli CHVaK k provozování

Veřejná
prostranství

Využití sezonních pracovníků na úklid a údržbu zeleně podporované ÚP
Nové téma výstavy k projektu „Přírodní galerie“ do 30.4.2015
Instalace venkovní malované mapy ve středu obce

Místní
komunikace

Zpracování projektové dokumentace pro vydání příslušného povolení pro
pokračování rekonstrukcí MK a jejich dílčích oprav
Jednání o výkupy pozemků v místech vedení stávajících komunikací

Účelnější rozmístění hlásičů veřejného rozhlasu k lepšímu ozvučení obce
Technická
infrastruktura Zřízení úložiště pro ukládání bioodpadu včetně pořízení obslužné techniky
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Doplnění herního prvku na dětském hřišti o lanovou pyramidu a podání
žádosti o dotaci /realizace pouze za podmínky získání dotace/
Rozparcelování obecních pozemků pod hřištěm
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly
Modernizace hřiště a výstavba zázemí pro sportovce

Podpora
spolkové
činnosti

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež

Podpora
turistického
ruchu

Slavnostní odhalení pamětní desky padlým americkým vojáků u kapličky
Umístění panoramatické mapy na vyhlídce a informační tabule
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Zajistit důstojné pouťové oslavy a předvánoční setkání občanů s vhodným
kulturním programem spojený s přivítáním nových občánků
Zajištění vydávání časopisu Dílčák a rozvoz obědů pro místní občany
Gratulace k výročí narození a zlaté svatby, projev soustrasti při úmrtí

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních
oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA,
SPOLUPRÁCE

PROSTŘEDÍ

OBCE,

ŽIVOT

V OBCI,

ROZVOJOVÁ

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2015
Pro rok 2015 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – doplnění kanalizace – II. etapa“ - realizace výstavby jednotné kanalizace
2. „Díly - garáž a sklad“ - příprava projektu k zahájení stavby k parkování komunální
techniky a skladování obecního materiálu
3. „Rekonstrukce objektu MŠ“ - zpracování projektové dokumentace na přestavbu
objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
4. „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“ - realizace dvou
obytných zón pod obecním úřadem a rekonstrukce stávajících povrchů místních
komunikací po výstavbě I. etapy kanalizace
5. „Díly – zateplení obecních budov“ - zateplení objektů obecního úřadu a sálu
Tyto hlavní a prioritní úkoly byly plněny následovně:
AD 1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo se v průběhu celého roku 2015 realizovala II.
etapa výstavby jednotné kanalizace, kdy došlo k dokončení 7 stok v celkové délce 2.141,90
metrů včetně 83 kanalizačních přípojek. Zbývá dobudovat poslední kanalizační stoku v
délce 156 metrů od Bobuků ke Knýdlům, na které je nutné předem zhotovit přeložku
plynovodu. Celkové náklady stavby jsou 11.922.000,- Kč bez DPH a zhotovitelem díla je
firma POHL a CHVAK Plzeň. Na financování projektu se podíleli MZe ČR s částkou
7.750.000,- Kč a Plzeňský kraj s částkou 1.000.000,- Kč. Obec Díly dosud vynaložila
celkovou částku ve výši 2.245.560,- Kč. Předpokládaný termín ukončení stavby je v červnu
2016.
AD 2. Dosud není rozhodnuto o místu a rozsahu realizace této stavby. Uvažuje se o prostoru
mezi Kadlců a Karbanů, což by bylo v souladu s územním plánem.
AD 3. S ohledem na časové a prioritnější zajišťování plnění úkolů k aktuálním dotačním
projektům dosud PD není k dispozici.
AD 4. V I. pololetí loňského roku se prioritně realizoval projekt „Výstavba a rekonstrukce
místních komunikací v obci Díly“, který se úspěšně připravoval již v průběhu roku 2014,
kdy obec tehdy uhradila za přípravné a projekční práce celkem 550.149,- Kč. Cílem tohoto
projektu bylo vybudování zcela nových 2 obytných zón u MŠ a u transformátoru a dále se
kompletně opravily živičné povrchy u 4 místních komunikací /Pod lesem, U hotelu, od

PROJEKTY

kuželníku ke Klukanům a větší část Prantské cesty/, na kterých se budovala jednotná
kanalizace při I. etapě. Tato dotační akce se realizovala za přímé 85 % podpory ROP NUTS
Jihozápad vítěznou firmou Strabag a.s. Celkové náklady se v roce 2015 vyšplhali na částku
8.872.239,94 Kč včetně DPH. Celé dílo bylo úspěšné k 30.6.2015 zkolaudováno a
závěrečnou kontrolou ze strany poskytovatele dotace nebyly zjištěny žádné závady. Na
tomto základě došlo k proplacení částky ve výši 7.214.900,- Kč. Projekt administrovala
společnost Domoza Plzeň a technický dozor prováděl Jiří Hafič.
Ve VI. čtvrtletí 2015 se podařilo neplánovaně z realizovat vlastní nedotovanou akci „Díly –
opravy MK po kanalizaci“, jejímž cílem byla kompletní oprava narušeného a
nedostatečného živičného povrchu na 3 místních komunikací /Nad sálem, Ježová-Zmeškal a
Průhon/ po výstavbě II. etapy jednotné kanalizace. Na základě uzavřené smlouvy o dílo
zrealizovala stavbu společnost Strabag a.s.za částku 1.321.281,95 Kč bez DPH, která byla
financována z poskytnutého úvěru ve výši 1.700.000,- Kč od KB a.s.
AD 5. V měsíci březnu 2015 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního
programu životního prostředí na akci „Budova OÚ Díly čp. 75 – zateplení objektu“, které
bylo dne 8.9.2015 ze strany Ministerstva ŽP vyhověno. Celkové náklady na tuto akci činily
celkem 771.511,- Kč, kdy spoluúčast obce byla ve výši 358.020,- Kč. Realizaci zateplení
zajistila firma Švára stavby a.s. Praha, stavební dozor vykonával Jiří Hafič a administraci
projektu zajistila Domoza Plzeň. Pro úspěšné dokončení akce bylo nutno rovněž vyhotovit
projektovou dokumentaci a tepelný audit budovy. Akce byla úspěšně dokončena dne
13.10.2015.
Na základě podané žádosti o poskytnutí podpory z PSOV PK 2015 – Projekty obcí na akci
„Zateplení objektu obecního sálu“ nám byla schválena dotace ve výši 260.000,- Kč. Byla
uzavřena smlouva o dílo s firmou Stanislav Krutina – zednictví na I. etapu zateplování
/horní a západní strany/, která se bude realizovat v I. pololetí roku 2016 v celkovém
finančním objemu 427.173,-Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ne všechny plánované úkoly a projekty se podařilo
zrealizovat a splnit, proto tyto budou předmětem plnění v následujících letech s
přihlédnutím na ekonomickou situaci a stav obecní pokladny.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních
oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA,
SPOLUPRÁCE

PROSTŘEDÍ

OBCE,

ŽIVOT

V OBCI,

ROZVOJOVÁ

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2015
-

-

-

-

a) Voda
výměna nefunkčních domovních uzávěrů v místech pokládky nových živičných
povrchů
vyústění vodovodních přípojek na hranici soukromých pozemků při výstavbě
nových MK
úprava okolí vodojemu a výměna oplocení kolem nového vodojemu
b) Kanalizace
vyústění kanalizačních domovních přípojek na hranice soukromých pozemků
při asfaltování
opravy technického zařízení a ujasnění 21 % podílu vlastnictví na ČOV v
Postřekově
spolupráce při napojování jednotlivých nemovitosti na vybudovanou jednotnou
kanalizaci
c) Veřejné prostranství
zajištění 4 pracovnic prostřednictvím dotační podpory ÚP Domažlice na
veřejné služby
zajištění velkoobjemového kontejneru na ukládání biologického odpadu
zajištění možnosti bezplatně využívat služeb sběrného dvora v Klenčí pod
Čerchovem
aktualizace OZV o stanovení systému shromažďování komunálního odpadu
d) Místní komunikace
protizáplavové odvodňovací opatření na místních komunikací u Klukanů a
Horejších
výkupy a převod pozemků pro místní komunikace
vyasfaltování a opravy domovních vjezdů

-

e) Technická infrastruktura
uzavření smluv s dodavateli energií za účelem snížení nákladů prostřednictvím
E-aukce
výměna nefunkčních osvětlovacích těles veřejného osvětlení a hlásičů
veřejného rozhlasu
průběžná údržba svěřené techniky na úklid sněhu a sekání trávy

-

f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
doplnění herního prvku lanové pyramidy na dětském hřišti
oprava vstupu a údržba oplocení u pomníku padlých v I. světové válce
dílčí úpravy prostorů v objektu bývalé MŠ určených k dočasnému pronájmu

-

PROJEKTY

-

-

-

-

-

-

přípravné práce na projektové dokumentaci na akci „Díly – hřiště nad MŠ“ grafický návrh
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva SDH a činnosti
celého Sboru včetně finančně-dotačního, materiálního a technického
zabezpečení
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly /bály, běh Osvobození,
nohejbal, hokej, cvičení a tancování, a pod./
finanční a materiální podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště
/výstavba pece na chleba a zařízení na výrobu piva/
finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v
objektu MŠ
finanční podpora místních včelařů
h) Podpora turistického ruchu
instalace nového tématu výstavy v rámci projektu „Přírodní galerie“
zajištění a realizace důstojného programu 70. výročí oslav osvobození a Dílské
pouti
slavnostní odhalení pamětní desky padlým americkým vojáků u kapličky
montáž venkovní malované mapy na parkovišti
jednotná veřejná prezentace kulturních, společenských a sportovních akcí v
obci na webových stránkách obce
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany ve prospěch
zdárného rozvoje a spokojeného života
možnost využívání služeb Czech POINT /výpisy bodové hodnocení řidiče,
rejstřík trestů, obchodní a živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./
a přípravné činnosti k možnosti vidimace a legalizace /úřední ověřování
pravosti dokumentů a podpisů/
smluvní zajištění využívání mapové aplikace Geoportál s Geo Data s.r.o.
vydávání čtvrtletníku Dílčák
zajištění rozšířené možnosti rozvozu obědů, podpora místní prodejny a
hospůdky
zajištění osobních gratulací k výročí narození v místě bydliště oslavence včetně
gratulace u příležitosti diamantové svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí ve prospěch
všech občanů obce /výstavy, oslavy, poutě, pietní akty, přednášky, zájezd do
divadla, vítání občánků, zpívání u kapličky a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

2016 - 2017

Pořízení zásahového vozidla pro JSDHO Díly – mikrobus
pro minimálně 8 osob

SDH - Pořízení DA

5.

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

2016 - 2017

Zateplení objektu obecního sálu – obálka fasády

Díly – zateplení obecních
budov

4.

2016 - 2018

Projekt a přestavba objektu bývalé MŠ na multifunkční
objekt – byty, ubytovna, knihovna, zasedací místnost

Rekonstrukce objektu MŠ

2016 - 2018

Projekt a výstavba zastřešeného objektu k parkování
komunální techniky, k ukládání a skladování obecního
materiálu a vybavení (nástroje, nářadí, náhradní díly)

3.

2016 - 2017

Výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Na statku

Díly - garáž a sklad

Statek – vodovod a
kanalizace

Popis
Období realizace
Připojení jednotlivých RD na nově vybudovanou oddílnou
kanalizační síť – finanční podpora za PD a výkopové
2016 - 2017
práce po obecní části

2.

1.

Vodovodní a kanalizační
přípojky k RD

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2016.

Rozvojové projekty na 2016:

PROJEKTY

0,9 mil. Kč

1,2 mil. Kč

4 mil. Kč

1,5 mil. Kč

0,5 mil. Kč

0,5 mil. Kč

Náklady

MV
ČR
50%

KÚ PK
PSOV

EU a
MPMR

EU

Obec
vlastní

Obec
vlastní

Zdroje

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a kapacitní
možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k podpoře těchto
záměrů.
Voda a
kanalizace

Zřízení nové vodoměrné šachty a vedení k objektu st. statku
Spolupráce při napojení jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci
Převzetí ČOV do vlastnictví obce a ujasnění podílů, předání kanalizace do
správy smluvnímu provozovateli CHVaK k provozování

Veřejná
prostranství

Využití sezonních pracovníků na úklid a údržbu zeleně podporované ÚP
Nové téma výstavy k projektu „Přírodní galerie“ do 31.5.2016
Zalesnění vykáceného lesa na západní straně k.ú. Díly

Místní
komunikace

Zpracování projektové dokumentace pro vydání příslušného povolení pro
pokračování rekonstrukcí MK a jejich dílčích oprav
Jednání o výkupy pozemků v místech vedení stávajících komunikací

Účelnější rozmístění hlásičů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
Technická
infrastruktura Zřízení úložiště pro ukládání bioodpadu včetně pořízení obslužné techniky
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Stavební úpravy v okolí obecních budov
Rozparcelování obecních pozemků pod hřištěm
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly
Modernizace hřiště a výstavba zázemí pro sportovce

Podpora
spolkové
činnosti

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež /dětský
bál, MDD, účast na soutěžích SDH, vánoční zpívání u kapličky apod./

Podpora
turistického
ruchu

Uspořádání srazu „Babetystů“
Umístění panoramatické mapy na vyhlídce a informační tabule
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Zajistit důstojné pouťové oslavy a předvánoční setkání občanů s vhodným
kulturním programem spojený s přivítáním nových občánků
Zajištění vydávání časopisu Dílčák a rozvoz obědů pro místní občany
Gratulace k výročí narození a zlaté svatby, projev soustrasti při úmrtí

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních
oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA,
SPOLUPRÁCE

PROSTŘEDÍ

OBCE,

ŽIVOT

V OBCI,

ROZVOJOVÁ

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2016
Pro rok 2016 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – doplnění kanalizace – II. etapa“ - dokončení výstavby jednotné kanalizace
„Vodovodní a kanalizační přípojky k RD“ - připojení jednotlivých nemovitostí na
novou kanalizaci
„Statek – vodovod a kanalizace“ - přípravné práce pro výstavbu vodovodu a kanalizace
2. „Díly - garáž a sklad“ - příprava projektu k zahájení stavby k parkování komunální
techniky a skladování obecního materiálu
3. „Rekonstrukce objektu MŠ“ - zpracování projektové dokumentace na přestavbu
objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
4. „Díly – zateplení obecních budov“ - zateplení objektu obecního sálu – obálka fasády
5. „Díly – Dopravní automobil“ - pořízení nového zásahového vozidla pro JSDHO Díly
Tyto hlavní a prioritní úkoly byly plněny následovně:
AD 1. V roce 2016 pokračovala stavba kanalizace pod názvem ,,Díly-doplnění kanalizaceII.etapa“, která byla zahájena dne 23. 3. 2015. Dotačním parametrem pro výstavbu
kanalizace byla nastavena celková délka 2297,9 m kanalizačního řádu. Skutečná
vybudovaná a zaměřená délka stavby je 2298,7 m bez jednotlivých domovních přípojek,
které si po úspěšné kolaudaci dne 22. 6. 2016 celé stavby začali budovat vlastníci
nemovitostí. Celkem je počítáno s 80 přípojkami, které by měly být realizovány nejpozději
do poloviny roku 2017. Následně dojde k přepojení a rozdělení kanalizace ve spodní části
Dílů na splaškovou a dešťovou a odklonění balastních vod. Celková hodnota vybudovaného
díla je 12.296.420,-Kč, z toho částka 7.750.000,-Kč tvořila dotace z MZe, částka 1.000.000
Kč byla dotací z rozpočtu Plzeňského kraje a obec Díly se podílela částkou 3.546.420,-Kč.
Projekt realizovala společnost POHL a CHVaK a.s. Plzeň a stavební dozor vykonával p.
Abrhám z Plzně.
V současné době probíhá jednotlivá výstavba domovních kanalizačních přípojek a obec je
před realizací odkanalizování lokality statek, kde je uvažováno s vybudováním i nového
vodovodu. Za tímto účelem probíhají výkupy a směny pozemků do vlastnictví obce.
AD 2. Dosud není rozhodnuto o místu a rozsahu realizace této stavby.

PROJEKTY

AD 3. S ohledem na prioritnější plnění úkolů k aktuálním dotačním projektům dosud PD
není k dispozici. Obec však nechala pořídit architektem grafický návrh rekonstrukce
objektu.
AD 4. Ve II. a III. čtvrtletí 2016 se prioritně realizoval projekt „Zateplení budovy
obecního sálu“. Na I. etapu obec získala dotaci z PSOV PK 2015 ve výši 256.000 Kč, kdy
vlastní zdroje činily 171.173 Kč. II. etapa byla financována za přispění dotace z PSOV PK
2016 ve výši 290.000 Kč, kdy vlastní zdroje obce dosáhly výše 212.385 Kč. Celkové
náklady kompletního zateplení objektu sálu dosáhly částky 929.558 Kč. Zhotoviteli projektu
byli Stanislav Krutina z Dílů a Jan Paitl z Domažlic. Projekt si obec administrovala sama a
technický dozor prováděli členové místní stavební komise. Dokončením tohoto projektu
byla završena kompletní rekonstrukce obecního sálu, který je v současné době velmi hojně
využíván jak místními, tak přespolními nájemci.
AD 5. V měsíci březnu 2015 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního
programu životního prostředí na akci „Budova OÚ Díly čp. 75 – zateplení objektu“, které
bylo dne 8.9.2015 ze strany Ministerstva ŽP vyhověno. Celkové náklady na tuto akci činily
celkem 771.511,- Kč, kdy spoluúčast obce byla ve výši 358.020,- Kč. Realizaci zateplení
zajistila firma Švára stavby a.s. Praha, stavební dozor vykonával Jiří Hafič a administraci
projektu zajistila Domoza Plzeň. Pro úspěšné dokončení akce bylo nutno rovněž vyhotovit
projektovou dokumentaci a tepelný audit budovy. Akce byla úspěšně dokončena dne 13. 10.
2015.
AD 6. Na základě vyhlášené výzvy MV GŘ HZS ČR na podporu JSDHO byla dne 1. 2.
2016 podána žádost o poskytnutí dotace na akci „Díly – Dopravní automobil“. Výhodnost
této dotace spočívala v avizovaných spoluúčastí ze strany státu částkou 450.000 Kč a ze
strany Plzeňského kraje částkou 300.000 Kč při minimální spoluúčasti obce ve výši 150.000
Kč. Na základě dalších jednání a výběrového řízení byla vysoutěžena nejvhodnější nabídka
od společnosti AUTO Trutnov ve výši 924.544 Kč. Konečná spoluúčast obce byla navýšena
o 24.544 Kč. Na základě uzavřené kupní smlouvy s dodavatelem došlo dne 24.2.2017 k
fyzickému převzetí mikrobusu pro 9 osob zn. Ford Tranzit, který budou moci využívat
nejen členové JSDHO, ale i ostatní subjekty v obci.
Z výše uvedeného je zřejmé, že ne všechny plánované úkoly a projekty se podařilo
zrealizovat a splnit, proto tyto budou předmětem plnění v následujících letech s
přihlédnutím na ekonomickou situaci a stav obecní pokladny.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních
oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA,
SPOLUPRÁCE

PROSTŘEDÍ

OBCE,

ŽIVOT

V OBCI,

ROZVOJOVÁ

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2016
-

a) Voda
sekání trávy a úprava okolí vodojemu, kontrola funkčnosti uzávěrů vody

-

b) Kanalizace
prodloužení kanalizačního řadu v Rejničce u Ševců
opravy technických zařízení na ČOV v Postřekově
spolupráce při napojování RD na vybudovanou jednotnou kanalizaci

-

c) Veřejné prostranství
zajištění 3 pracovnic s dotační podporou ÚP Domažlice na úklid veřejného
prostranství
zajištění velkoobjemového kontejneru na ukládání biologického odpadu
úklid lesních pozemků obce a jejich zalesnění nad Kodrdů

-

d) Místní komunikace
zimní údržba komunikace Díly-Klenčí a letní sečení příkopů
výkupy a převody pozemků pro místní komunikace
zadání vyhotovení nového pasportu místních komunikací a dopravního značení

-

-

-

-

-

e) Technická infrastruktura
internetové bezdrátové WiFi napojení prostor hospůdky Tyrolka
výměna nefunkčních osvětlovacích těles veřejného osvětlení a hlásičů
veřejného rozhlasu
průběžná údržba služebních vozidel a techniky na úklid sněhu a sekání trávy
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
doplnění zázemí na dětském hřišti o herní prvek a zastřešenou pergolu
přípravné práce k obytné zoně Z 3 „Pod hřištěm“
Pořízení 2 ks PROFI párty stanů a stolů, rozšíření vybavení ve výčepu na sále
(talíře, příbory a pod.)
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva JSDHO a její
činnosti včetně finančně-dotačního, materiálního a technického zabezpečení
(TOYOTA RAV4)
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly /bály, běh Osvobození,
nohejbal, hokej, a pod./
finanční a materiální podpora aktivit spolku Rodiče za hřiště /pergola, pec,
herního prvek aj./
finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v

PROJEKTY

objektu MŠ

-

h) Podpora turistického ruchu
instalace nového tématu venkovní výstavy v rámci projektu „Díly – vesnička
pod lesem“
zajištění a realizace důstojného programu 71. Výročí oslav osvobození a Dílské
pouti

ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany
využívání služeb Czech POINT /výpisy bodů pro řidiče, RT, obchodní a
živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./ a možnost vidimace a
legalizace /úřední ověřování/
- vydávání čtvrtletníku Dílčák, rozvoz obědů, podpora místní prodejny a
hospůdky
- zajištění osobních gratulací k výročí narození oslavence a zlaté svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí v obci /výstavy,
oslavy, poutě, pietní akty, přednášky, zájezdy, karetní turnaj, jarmark, vítání občánků,
zpívání u kapličky a pod./
-

-

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

Vyhotovení územní studie rozvojové plochy Z 3 pro
rozvoj výstavby nových rodinných domů

5.

2017

2016 - 2017

2016 - 2018

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

Parcelizace „Pod hřištěm“

Systém separace odpadu v Pořízení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad,
podvalníku k přepravě a drtič
obci Díly

4.

Výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Na statku

Statek – vodovod a
kanalizace

3.

2016 - 2018

Projekt a výstavba zastřešeného objektu k parkování
komunální techniky, k ukládání a skladování obecního
materiálu a vybavení (nástroje, nářadí, náhradní díly)

Díly - garáž a sklad

2017 - 2018

Období realizace

Oprava povrchů MK I. Zdanovcová a MK II. Statek

Popis

2.

1.

Název projektu
Díly – Oprava MK – I.
etapa

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2017 a 2018.

Rozvojové projekty na 2017 a 2018:

PROJEKTY

0,1 mil. Kč

0.6 mil. Kč

0,5 mil. Kč

1,5 mil. Kč

0,8 mil. Kč

Náklady

Obec
vlastní

EU a
MPMR

Obec
vlastní

EU

Zdroje
KÚ PK
PSOV

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda a
kanalizace

Finanční, administrativní a technická podpora obce při realizaci výkopu a
napojování nových přípojek na novou jednotnou kanalizaci
Dílčí úprava okolí vodojemu /sekání trávy a odstranění náletových dřevin/,
čištění silničních vpustí a šachet
Předání nové kanalizace do správy provozovateli CHVaK k provozování

Veřejná
prostranství

Využití sezonních pracovníků na úklid a údržbu zeleně podporované ÚP
Spolupráce a podpora při pořízení nového tématu venkovní výstavy k 70.
Výročí vysvěcení dílské kapličky

Místní
komunikace

Zpracování projektové dokumentace pro vydání příslušného povolení pro
pokračování rekonstrukcí MK a jejich dílčích oprav
Jednání o výkupu pozemků v místech vedení stávajících komunikací

Rekonstrukce rozvodů hlásičů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
Technická
infrastruktura Rozšíření míst pro velkoobjemové kontejnery na ukládání bioodpadu
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Stavební úpravy v okolí obecních budov
Přestavba a zateplení objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly

Podpora
spolkové
činnosti

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež / bály,
MDŽ, MDD, Výročí SDH, vánoční trh a zpívání u kapličky apod./

Podpora
turistického
ruchu

Spolupráce na projektu Akčního spolku Čerchov a Svazku Domažlicko –
propojení a značení turistických a lyžařských tras, prodloužení sjezdovky
Umístění panoramatické mapy na vyhlídce a informační tabule
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Zajistit důstojné májové a pouťové oslavy, předvánoční setkání občanů s
vhodným kulturním programem spojený s přivítáním nových občánků
Zajištění vydávání časopisu Dílčák a rozvoz obědů pro místní občany
Gratulace k výročí narození a svateb, projev soustrasti při úmrtí
Ověřování listin a podpisů, výpis z KN, RT, bodového systému řidičů aj.

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za roky 2017 – 2018
Pro období 2017 - 2018 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – oprava místních komunikací – I. etapa“ - opravy povrchů MKU
Zdanovců a U statku
2. „Díly - garáž a sklad“ - příprava projektu k zahájení stavby k parkování komunální
techniky a skladování obecního materiálu
3. „Statek – vodovod a kanalizace“ - výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Na
statku
4. „Systém separace odpadu v obci Díly“ - pořízení velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad, podvalníku k přepravě kontejnerů a drtič štěpků
5. „Parcelizace „Pod hřištěm“ - vyhotovení uzemní studie rozvojové plochy Z3 pro
výstavbu nových rodinných domů
Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:
AD 1. Dne 21.1.2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK
2017 na opravy povrchů místních komunikací ve výši 500.000 Kč. Podmínkou
schválení dotace bylo však doložení platného stavebního povolení na plánovanou
rekonstrukci. PK sice odsouhlasil poskytnutí dotace ve výši 240.000 Kč, ale do
30.10.2017 obec nesplnila tuto podmínku z důvodu pozdního dodání projektové
dokumentace, která byla zadána Projekční kanceláři Rojt za 49.000 Kč. Jelikož nebylo
možné uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, musela obec tuto dotaci odmítnout
(stavební povoleni nabylo právní moci až 5.9.2018).
Dne 1.2.2018 byla podána nová žádost o dotaci z PSOV PK 2018 na I. Etapu akce pod
názvem „Rekonstrukce místní komunikace v obci Díly“, kterou byla realizována
oprava povrchu pouze komunikace U Zdánovců firmou OTTOVaK v celkové výši
544.240 vč. DPH, poskytnuta dotace PK činila 240.000 Kč, vlastní zdroje 304.240 Kč.
Kolaudace díla dne 9.9.2019. S ohledem na plán výstavby kanalizace a vodovodu u
statku se rekonstrukce povrchu v této lokalitě odložila.
AD 2. Dosud není jednoznačně rozhodnuto o konečném rozsahu realizace teto stavby,
podrobnější vyhodnocení – viz. AD 4.
AD 3. V letech 2016 – 2017 v lokalitě na statku probíhaly výkupy a směny pozemků
do vlastnictví obce a zadaní projektové dokumentace v hodnotě 61.710 Kč. Dne

PROJEKTY

19.3.2018 obec obdržela od SU Klenčí /Č. uzemní rozhodnuti o umístěni stavby na
akci „Díly – statek – vodovod a kanalizace“. Následně z administrativních důvodů
stejný úřad dne 27.11.2018 vydal rozhodnuti o
změně územního rozhodnuti o umístěni stavby, které nabylo právní moci až dne
3.12.2018. Do konce roku 2018 byly obstarávány podklady pro podání žádosti o
vydaní stavebního povoleni.
AD 4. Koncem roku 2016 a počátkem roku 2017 obec shromažďovala podklady pro
podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP na projekt „Systém separace
odpadu v obci Díly“, týkající se pořízení kontejnerů na biologicky a velkoobjemový
odpad, jejich nosičů a drtič větví v celkové hodnotě 870.293 Kč. Obec zplnomocnila
společnost Koncedo z Hradce Králové k podání žádosti o dotaci, které však nebylo ze
strany poskytovatele vyhověno. Proto byla počátkem roku 2018 podána opětovná
žádost o dotaci z OP ŽP prostřednictvím JIP Projekt, o které nebylo ve sledovaném
období rozhodnuto.
Kontejnery by byly umístěny na obecním pozemku č. 2481 společně s plánovaným
projektem č. 2.
AD 5. Dne 18.7.2016 zdejší zastupitelstvo přijalo usnesení č. 4-9/2016 o podaní
žádosti na zpracovaní uzemní studie na využití zastavitelné plochy Z3 „Pod hřištěm“,
která byla podána dne 3.8.2016 na OVUP při MěÚ Domažlice. Důvodem vypracování
zadání uzemní studie bylo jasné vymezení polohy jednotlivých parcel, zajištění
přístupu k těmto parcelám a zasíťování parcel veřejnou infrastrukturou. Na základě
uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29.12.2016 bylo zpracování studie zadáno
zpracovateli ing. Arch. Jaromíru Krejčímu za částku 78.000 Kč. Uzemní studie se stala
součástí pořizované Změny č. 1 Územního plánu Díly, která se realizovala v letech
2018-2019.
V březnu 2018 byla studie hotova, v dubnu 2018 byla schválena prodejní cena
stavební parcely ve výši 750 Kč/m2 a v záři 2018 zastupitelstvo schválilo návrh
budoucí smlouvy kupní na 9 nově vzniklých stavebních parcel.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2017 – 2018
a) Voda
- sekaní trávy a úprava okolí vodojemu, kontrola funkčnosti uzávěrů vody
- plán financovaní obnovy vodovodu pro roky 2017 2026
- rekonstrukce vodních jímek a vodovodního vedení do obecního vodojemu –
1.181.528 Kč
b) Kanalizace
- plán financování obnovy kanalizace pro roky 2017 - 2026
- opravy technických zařízení na ČOV v Postřekově a vyhotovení GP přivaděče na
ČOV – 23.353 Kč
- spolupráce a podpora při napojování RD na nově vybudovanou kanalizaci (PD
přípojek – 52.820 Kč
c) Veřejné prostranství
- zajištění 3 pracovnic s dotační podporou ÚP Domažlice na úklid veřejného
prostranství
- zajištěni přístupu k velkoobjemového kontejneru na ukládání biologického odpadu
na hřišti
- pořízení a instalace panoramatické mapy na vyhlídce – 19.200 Kč
d) Místní komunikace
- zimní údržba komunikace Díly-Klenčí a letní sečeni příkopů
- rekonstrukce povrchů MK Díly – Klenčí od Asfalt OK České Budějovice - 163.500
Kč
- dodávka a montáž svislého dopravního značení od PasProRea – 89.966 Kč
e) Technická infrastruktura
- internetové bezdrátové Wi-Fi napojení prostor hospůdky Tyrolka
- výměna nefunkčních osvětlovacích těles veřejného osvětlené a hlásičů veřejného
rozhlasu
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
- revize herních prvků na dětském hřišti a úprava zázemí pro požární útoky na hřišti –
8.853 Kč
- Změna č. 1 ÚP Díly
- Pořízení 1 ks velkostanu na pouť a 1 Pártystanu – 30.759 Kč
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g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
- podpora a udržovaní trvalé akceschopnosti zásahového družstva JSDHO a její
činnosti včetně finančně-dotačního, materiálního a technického zabezpečení (LIAZ
CAS)
- finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly a spolku Rodiče za hřiště
h) Podpora turistického ruchu
- rekonstrukce pomníku padlých v 1. světové válce – 8.940 Kč, obnova písmen na
pamětních deskách u kapličky – 9.240 Kč Kamenictví Procházka
- Podpora a spolupráce s ASČ při realizaci projektu „Přeshraniční region
Gibacht/Čerchov – aktivně v přírodě“ - 7.050 Kč byl podíl naší obce
- Upevňování partnerských vztahů Města Rotz (návštěva pouti, oslav 1.000.Výročí
založení města)
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany
- využívání služeb Czech POINT /výpisy bodů pro řidiče, RT, obchodní a
živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./ a možnost vidimace a
legalizace /úřední ověřování/
- vydávání čtvrtletníku Dílčak, rozvoz obědů, podpora místní prodejny a hospůdky
- zajištěni osobních gratulací k výročí narození oslavence a zlaté svatby
- organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí v obci /výstavy,
oslavy, poutě, pietní akty, přednášky, zájezdy, karetní turnaj, jarmark, vítání
občánků, zpívání u kapličky a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

Díly - garáž a sklad

2018 - 2019

Pořízení Změny č. 1 ÚP Díly

Změna č.1 ÚP Díly

7.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

2018 - 2019

2018 - 2019

PD pro výstavbu nové MK a kompletní zasíťování a
dešťové odkanalizování OZ - Z3

Obytná zóna Z3 „Pod
hřištěm“

6.

Odstranění havarijních
Výstavba nových vodovodních jímek a nového potrubí do
8. stavů vodovodních jímek I.
stávajícího vodojemu
etapa

2018 - 2019

PD a napojení MK v lokalitě Pod Svačinů

Díly – napojení MK Pod
Svačinů

1,0 mil. Kč

1,0 mil. Kč

2,5 mil. Kč

0,8 mil. Kč

0.76 mil. Kč

5.

3.

1,5 mil. Kč

2018 - 2019

2019 - 2020

PD a výstavba zastřešeného objektu k parkování a
ukládání obecního materiálu a techniky

0,8 mil. Kč

0,6 mil. Kč

2018 - 2020

Oprava povrchů MK I. Zdanovcová a MK II. Statek

Náklady

2018 - 2019

Období realizace

Popis

Statek – vodovod a
Výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Na statku
kanalizace
Pořízení velkoobjemových kontejnerů, uzavřených nádob
Rozšíření systému pro
4.
na separaci odpadů a drtič
separaci odpadů v obci Díly

2.

1.

Název projektu
Díly – Oprava MK – I.
etapa

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2018 až 2020.

Rozvojové projekty na 2018 a 2020:

PROJEKTY

Vlastní
PK

Vlastní

Vlastní
EU

PK

Vlastní
EU
EU a
MPMR

EU

Zdroje
PK
Vlastní

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda a
kanalizace

Veřejná
prostranství

Místní
komunikace

Podpora obce při realizaci kanalizačních přípojek do jednotné kanalizace
Úprava okolí vodojemu, čištění silničních vpustí a šachet
Předání nové kanalizace do správy provozovateli CHVaK k provozování
Elektro-přípojka do objektu obecního vodojemu
Využití sezonních pracovníků na úklid a údržbu zeleně podporované ÚP
Pořízení elektrotříkolky pracovníkům obce na úklid a údržbu zeleně
Výměna poškozených kolostavů v centru obce
Ošetření a zpevnění korun významných stromů v obci (MŠ, U Knýdlů)
Zpracování pasportu MK a DZ spojené s výměnou dopravních značek
Výkup a směna pozemků v místech vedení stávajících komunikací
Spoluúčast na opravě asfaltového povrchu silnice z Dílů do Klenčí

Rekonstrukce rozvodů hlásičů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
Technická
infrastruktura Rozšíření míst pro velkoobjemové kontejnery na ukládání bioodpadu
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Stavební a povrchové úpravy v okolí obecních budov (schody k OÚ)
Přestavba a zateplení objektu bývalé MŠ na multifunkční objekt
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly

Podpora
spolkové
činnosti

Přímá podpora a pomoc všem aktivním složkám a jednotlivcům v obci při
pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit konaných ve
prospěch celé veřejnosti se zaměřením zejména na děti a mládež / bály,
MDŽ, MDD, Výročí SDH, vánoční trh a zpívání u kapličky apod./

Podpora
turistického
ruchu

Podpora projektu AS Čerchov a Svazku Domažlicko – propojení a značení
turistických a lyžařských tras, prodloužení sjezdovky
Aktivní propagace veřejných akcí a kulturně-společenské činnosti v obci
Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Setkání rodáků 2018, májové a pouťové oslavy, předvánoční setkání
občanů spojené s přivítáním nových občánků, divadelní představení
Modernizace webových stránek obce
Zajištění vydávání časopisu Dílčák a rozvoz obědů pro místní občany
Gratulace k výročí narození a svateb, projev soustrasti při úmrtí
Ověřování listin a podpisů, výpis z KN, RT, bodového systému řidičů aj.

PROJEKTY

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů a projektů
ZO Díly za roky 2018 – 2020
Pro období 2018 - 2020 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Díly – Oprava MK – I. etapa“ - Oprava povrchů MK I. Zdanovcová a MK II.
Statek
2. „Díly - garáž a sklad“ - PD a výstavba zastřešeného objektu k parkování a ukládání
obecního materiálu a techniky
3. „Statek – vodovod a kanalizace“ - Výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Na
statku
4. „Rozšíření systému pro separaci odpadů v obci Díly“ – Pořízení
velkoobjemových kontejnerů, uzavřených nádob na separaci odpadů a drtič
5. „Díly – napojení MK Pod Svačinů“ - PD a napojení MK v lokalitě Pod Svačinů
6. „Obytná zóna Z3 „Pod hřištěm“ “ - PD pro výstavbu nové MK a kompletní
zasíťování a dešťové odkanalizování OZ - Z3
7. „Změna č.1 ÚP Díly“ - Pořízení Změny č. 1 ÚP Díly
8. „Odstranění havarijních stavů vodovodních jímek I. etapa“ - Výstavba nových
vodovodních jímek a nového potrubí do stávajícího vodojemu
Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:
AD 1. Dne 9.9.2019 proběhla kolaudace stavby-akce „Rekonstrukce MK v obci
Díly“ , která proběhla za přispění dotace z PSOV PK 2018. Opraveno bylo 91 metrů
asfaltového povrchu U Zdanovců za 544.240 Kč vč. DPH.
Dne 16.11.2020 zdejší ZO schválilo podání žádostí o dotaci z programu MMR ČR na
obnovu povrchu MK. Jednalo se o MK č. 4c U Knýdlů v délce 193 m a šířky 3 metry,
plocha 588 m2 a MK č. 13c U statku v délce 159 metrů a šířky 3,5 metru, plocha 641
m2. Zda se bude dílo v celkové hodnotě 1.272.063 Kč realizovat se rozhodne až v roce
2021. Dotace by měla činit 1.010.486 Kč.
AD 2. a 4. Dne 2.3.2020 zdejší ZO schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP ČR na
akci pod názvem „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v obci Díly“. Celkové
náklady činí 1.098.969,67 Kč a požadovaná podpora z operačního programu činí
921.644,15 Kč. Z tohoto by se pořídily velkoobjemové a třídící kontejnery včetně

PROJEKTY

drtiče štěpků. Zároveň by touto akcí došlo ke zpevnění a úpravě celého prostoru U
Kadlců v rozsahu 277.970 Kč. Tento projekt by se měl realizovat v období 2021 2022.
AD 3. Dne 2.4.2019 obec podala žádost o stavební povolení na akci „Vodovod a
kanalizace Díly – statek“. Projektovou dokumentaci vyhotovil smluvní provozovatel
CHVaK Domažlice za 20.570 Kč. S ohledem na nekompletnost předaných příloh MÚ
OŽP Domažlice dne 3.4.2019 přerušil řízení o vydání SP a vyzval obec k doplnění a k
aktualizaci podkladů (závazná stanoviska a vyjádření, nové situační katastrální mapy,
souhlasy vlastrníků apod.). Po dodání požadovaných dokumentů MÚ OŽP dne
5.12.2019 oznámil v pokračování vodoprávního řízení s tím, že dne 21.1.2020 vydal
rozhodnutí o povolení stavby. Stavbu realizovala společnost CHVaK Domažlice s tím,
že v souvislosti s touto akcí došlo k napojení RD č.p. 51 U Mlynářů. Celkové stavební
náklady realizované akce dosáhly výše 180.180 Kč.
AD 5. Koncem roku 2019 jsme obdrželi od Projekční kanceláře Rojt dokumentaci pro
stavební povolení na vybudování nové MK v lokalitě Pod Svačinů – 35.816 Kč. Na
základě vydaného stavebního povolení ze strany MÚ OVÚP Domažlice ze dne
4.3.2020 a na základě podané žádosti o dotaci z PSOV PK 2020 z 22.1.2020 obec
vybrala zhotovitele akce – HENSTAV s.r.o. Plzeň, která předložila nejnižší nabídku
ve výši 492.278,60 Kč bez DPH. Celkové náklady akce činily 595.657 Kč, poskytnutá
dotace 290.000 Kč, vlastní zdroje 305.657 Kč. Dne 27.7.2020 zhotovitel akce předal
objednateli hotové dílo. Dne 15.12.2020 obec podala žádost o kolaudaci díla, která
proběhne nejdříve v měsíci 3/2021 (sněhová pokrývka), neboť smlouva o poskytnutí
dotace byla uzavřena až 26.11.2020 (krajské volby, covidová pandemie).
AD 6. Na základě schválené územní studie od pořizovatele MÚ OVÚP Domažlice na
obytnou zónu Z3 – Díly ze dne 23.4.2018 byla schválena prodejní cena 9 stavebních
parcel ve výši 750 Kč/m². Dne 14.11.2019 jsme od Agroreal CZ Domažlice obdrželi
geometrický plán rozmístění stavebních parcel, na jehož základě bylo požádáno o
vypracování PD pro územní řízení na výstavbu přístupové MK, kterou byla pověřena
Projekční kancelář Rojt – předána 2.12.2020 za 88.330 Kč vč. DPH. Pro úspěšnou
žádost o stavební povolení musela obec zajistit hydrogeologický posudek na vsakování
dešťové vody a vynětí zemědělské půdy ze ZPF v místě vedení komunikace. Na
sklonku hodnoceného období bylo zažádáno o vyhotovení PD pro stavební povolení,
dosud není hotové.
AD 7. Na základě vydané Zprávy o uplatňování ÚP Díly v období 2014 - 2018 ze
strany pořizovatele MÚ OVÚP Domažlice byl usnesením ZO č. 7/2018 pověřen
zastupitel obce Vlastimil Anderle k jednání o pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Díly. Dne 15.4.2019 vydalo zdejší zastupitelstvo usnesením č. 2-4/2019 opatřením
obecné povahy Změnu č. 1 ÚP Díly a úplné znění ÚP Díly po změně č. 1, které nabylo
právní moci 3.5.2019. Zpracovatelem změny 1 ÚP Díly byl ing. arch. Václav
Masopust z MSP, projektové kanceláře s.r.o. H. Týn – za 108.900 Kč vč. DPH, kdy
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20.000 Kč jako spoluúčast uhradil žadatel o změnu ÚP p. Petr Beneš.. Fyzicky tuto
hotovou dokumentaci obec od pořizovatele převzala dne 11.10.2019.
AD 8. Na základě podané žádosti o dotaci u KÚ PK ze 16.4.2018 se v období let 2018
- 2019 realizovala akce „Odstranění havarijního stavu jímacích objektů a svodného
potrubí“ ze strany CHVaK Domažlice a to na základě uzavřené SOD ze dne 24.9.2018
v celkové výši 1.181.528 Kč. Dílo bylo započato 23.10.2018 a ukončeno 26.6.2019.
Dotace činila 400.000 Kč. Dne 3.9.2020 bylo požádáno u MÚ OŽP Domažlice o
kolaudaci stavby nově vybudovaného svodného potrubí.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkolů a projektů
ZO Díly za rok 2018 – 2020
-

-

-

-

-

-

-

a) Voda
osazení hydrantu a šoupěte u Flámů – 67.425 Kč, osazení digitálních vodoměrů
v RD – 424.050 Kč
úprava okolí vodojemu a zřízení elektropřípojky do objektu obecního vodojemu
– 61.710 Kč
b) Kanalizace
uzavření pachtovní smlouvy s CHVaK a.s. na provoz a správu vodovodu a
kanalizace na dobu určitou od 1.1.2020 – 31.12.2029
opravy technických zařízení na ČOV v Postřekově a vyhotovení GP pro
zřizování VB – 47.000 Kč
obecní spolupráce a podpora občanům při napojování nemovitostí na nově
vybudovanou kanalizaci
c) Veřejné prostranství
pořízení elektrotříkolky na úklid veřejného prostranství – 56.253 Kč
ošetření a zpevnění významných stromů – lip u MŠ a u Knýdlů – 21.841 Kč
výměna poškozených dřevěných kolostavů u OÚ za ocelové
d) Místní komunikace
zimní údržba komunikace Díly-Klenčí a letní sečení příkopů s 1/3 podílem
nákladů pro okolní obce
spolupráce se Svazkem Domažlicko u jednání k převodu MK Klenčí -Díly do
správy SÚS PK
e) Technická infrastruktura
výměna hlásičů veřejného rozhlasu a jeho PC ústředna – 299.898 Kč, IT WiFi
napojení objektu OÚ
výměna nefunkčních osvětlovacích těles u VO
f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
oprava herních prvnků na dětském hřišti a úprava schodiště na OÚ – 45.500 Kč
zachování provozu místní prodejny potravin – převod vlastnických práv od
ZKD Sušice–650.000 Kč
oprava přístupového schodiště do objektu OÚ – 45.500 Kč, nové židle a stoly v
hospůdce Tyrolka – 79.000 Kč, nové ubrusy do obecního sálu – 23.716 Kč
g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
podpora a udržování trvalé akceschopnosti zásahového družstva JSDHO a její
činnosti včetně finančně-dotačního, materiálního a technického zabezpečení

PROJEKTY

-

-

-

-

(směna LIAZ CAS)
finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly a spolku Rodiče za hřiště
každoroční finanční podpora místních včelařů – 500 Kč/na 1 včelaře
h) Podpora turistického ruchu
zhotovení pomníku s pamětní deskou věnovanou čestnému občanu obce Josefu
Královcovi u Bobuků – 12.480 Kč
Podpora a spolupráce s ASČ při realizaci projektu „Přeshraniční region
Gibacht/Čerchov – aktivně v přírodě“ - 7.050 Kč byl podíl naší obce
veřejná sbírka na rekonstrukci zříceniny Starý Herštejn – 5.000 Kč
ch) Prohloubení činnosti Zastupitelstva a OÚ s občany
využívání služeb Czech POINT /výpisy bodů pro řidiče, RT, konverze
dokumentů a pod./ a možnost vidimace a legalizace /úřední ověřování/, pořízení
nových stránek obce od Galileo Corp.– 54.329 Kč
vydávání čtvrtletníku Dílčák, rozvozy obědů, podpora provozu místní prodejny
a hospůdky
zajištění osobních gratulací k výročí narození oslavence a k výročí zlaté, či
diamantové svatby
organizace a zajištění kulturních a veřejně-společenských událostí v obci
/výstavy, oslavy, poutě, pietní akty, přednášky, zájezdy, karetní turnaj, jarmark,
vítání občánků, zpívání u kapličky a pod./

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

2021 - 2022

Výstavba přístupové MK ke stavebním parcelám pod
Výstavba místní
komunikace U Škarmanců Škarmanců

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

1 mil. Kč

10.5 mil. Kč

1,5 mil. Kč

2021 - 2022

Rekonstrukce střechy, fasády, elektrorozvodů a otopné
soustavy, zateplení obálky a výplní, přestavba na
multifunkční objekt

1,5 mil. Kč

2021 - 2022

2021 - 2022

Výstavba přístupové MK do obytné zóny včetně napojení
na kanalizaci a vodovod

1,0 mil. Kč

2,5 mil. Kč

2021 - 2022

Pořízení velkoobjemových kontejnerů a nádob na separaci
odpadů a výstavba objektu k parkování a ukládání
obecního materiálu a techniky

2,0 mil. Kč

Náklady

2021 - 2022

2021 - 2022

Období realizace

Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice

Popis

Rekonstrukce objektu
Rekonstrukce střechy, nájemního bytu, fasády a otopné
6. prodejny a nájemního bytu
soustavy, zateplení objektu, zřízení skladu a knihovny
č.p. 119
Obnova povrchu MK U
Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice
7.
Statků

5.

4.

3.

2.

1.

Název projektu
Obnova povrchu MK U
Knýdlů
Rozšíření systému pro
separaci odpadů v obci
Díly
Výstavba komunikace v
obytné zóně Z3 Pod
hřištěm
Rekonstrukce objektu
bývalé MŠ č.p. 74 v obci
Díly

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2020 až 2022.

Rozvojové projekty na 2021 a 2022:

PROJEKTY

MMR,
MŽP,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní
MMR,
PK,
Vlastní,
MMR,
Vlastní

MMR,
Vlastní

Zdroje
MMR,
PK,

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.
Voda a
kanalizace

Podpora obce při realizaci kanalizačních přípojek u RD do jednotné
kanalizace a uzavírání smluv o zřízení věcných břemen po výstavbě
kanalizace
Úprava okolí vodojemu, čištění silničních vpustí a šachet

Místní
komunikace

Výkup a směna pozemků, příprava PD na opravy povrchů stávajících MK
Spoluúčast na opravě asfaltového povrchu silnice z Dílů do Klenčí

Průběžné opravy rozvodů hlásičů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
Technická
infrastruktura Rozšíření míst pro velkoobjemové kontejnéry na ukládání biodpadu
Venkovská
zástavba a
občanská
vybavenost

Stavební a povrchové úpravy v okolí obecních budov
Rekonstrukce soklu u pomníku padlých v I. světové válce
Zahájení úkonů ke komplexním pozemkovým úpravám na k.ú. obce Díly

Podpora
spolkové
činnosti

Podpora a pomoc aktivním složkám při pořádání společenských a
sportovních aktivit se zaměřením zejména na děti a mládež /bály, MDŽ,
MDD, Výročí SDH, TFA, vánoční trh, zpívání u kapličky a pod./

Podpora
turistického
ruchu

Posilování a upevňování partnerských vztahů s obyvateli města Rötz

Prohloubení
činnosti ZO a
spolupráce
OÚ s občany

Májové a pouťové oslavy, předvánoční setkání občanů spojené s
přivítáním nových občánků, divadelní představení
Vydávání Dílčák, distribuce obědů, pomoc seniorům při řešení a zvládání
krizových protiepidemických situacích
Gratulace k výročí narození a svateb, projev soustrasti při úmrtí
Ověřování listin a podpisů, výpis z KN, RT, bodového systému řidičů aj.

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkol ů a projektů
ZO Díly za roky 2021 – 2022
Pro období 2021 - 2022 byly stanoveny následující hlavní úkoly:
1. „Obnova povrchu MK U Knýdlů“ - Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice
2. „Rozšíření systému pro separaci odpadů v obci Díly“ - Pořízení
velkoobjemových kontejnerů a nádob na separaci odpadů a výstavba objektu k
parkování a ukládání obecního materiálu a techniky
3. „Výstavba komunikace v obytné zóně Z3 Pod hřištěm“ - Výstavba přístupové
MK do obytné zóny včetně napojení na kanalizaci a vodovod
4. „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ č.p. 74 v obci Díly“ - Rekonstrukce střechy,
fasády, elektrorozvodů a otopné soustavy, zateplení obálky a výplní, přestavba na
multifunkční objekt
5. „Výstavba místní komunikace U Škarmanců“ - Výstavba přístupové MK ke
stavebním parcelám pod Škarmanců
6. „Rekonstrukce objektu prodejny a nájemního bytu č.p. 119“ - Rekonstrukce
střechy, nájemního bytu, fasády a otopné soustavy, zateplení objektu, zřízení skladu a
knihovny
7. „Obnova povrchu MK U Statků“ - Oprava konstrukční vrstvy vozovky a krajnice
Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkol ů a projektů
ZO Díly za rok 2021 – 2022

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

7.

6.

5.

4.

1.
2.
3.

Popis

Období realizace

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2022 až 2024.

Rozvojové projekty na 2022 a 2024:

PROJEKTY

Náklady

Zdroje

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkol ů a projektů
ZO Díly za roky 2022 – 2024
Pro období 2022 - 2024 byly stanoveny následující hlavní úkoly:

Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkol ů a projektů
ZO Díly za rok 2022 – 2024

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

7.

6.

5.

4.

1.
2.
3.

Popis

Období realizace

INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř hlavních oblastí rozvoje.

Název projektu

a) Hlavní projekty- Tyto projekty byla stanoveny jako prioritní pro rok 2024 až 2026.

Rozvojové projekty na 2024 a 2026:

PROJEKTY

Náklady

Zdroje

PROJEKTY

b) Vedlejší projekty - Tyto úkoly budou řešeny s ohledem na finanční a
kapacitní možnosti obce a případné možnosti získání dotačních titulů k
podpoře těchto záměrů.

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění hlavních úkol ů a projektů
ZO Díly za roky 2024 – 2026
Pro období 2024 - 2026 byly stanoveny následující hlavní úkoly:

Tyto hlavní a prioritní úkoly a projekty byly plněny následovně:

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

PROJEKTY

Vyhodnocení plnění vedlejších úkol ů a projektů
ZO Díly za rok 2024 – 2026

Barevné označení projektů se shoduje vždy se zařazením projektu do jedné ze čtyř
hlavních oblastí rozvoje.
INFRASTRUKTURA, PROSTŘEDÍ OBCE, ŽIVOT V OBCI, ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

