USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DÍLY
KONANÉHO DNE 21.2.2022
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
Program veřejného zasedání
Ověřovatele zápisu p. A. Jelínka a pí. Ing. J. Sobotkovou.
Zapisovatelku paní Hanu Dudovou.
Závěrečnou inventarizační zprávu o provedné inventarizaci majetku obce Díly k 31. 12.
2021
5. Podání žádosti o dotaci ve výši 500.000 Kč z dotačního titulu PSOV PK 2022 na akci
„Vybudování nové místní komunikace v obytné zóně pod hřištěm – I.etapa“
6. Uzavření darovací smlouvy na pozemkovou parcelu č. 1852/5 o výměře 178 m 2 a kupní
smlouvy na pozemkové parcely v k.ú. Díly č. 1855/1 o výměře 464 m 2, 1861/4 o výměře 53
m2 a 1861/9 o výměře 55 m 2 za dohodnutou cenu 100 Kč/m 2,tedy za celkovou cenu 57.200
Kč
7. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Díly a SÚ SPK č. 8600004947
8. Uzavření dodatků ke Smlouvám o sdružených dodávkách zemního plynu č. 202020118 a
dodávkách elektřiny č. 201700022, kdy startovací ceny pro zemní plynu je v 2.430
Kč/MWh a pro elektrickou energii je 5.388 Kč/MWh
9. Příspěvek ve výši 21.505 Kč pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti pro rok
2022
10. Uzavření příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci v rámci programu 117D063
Technická infrastruktura MMR se společností Domoza projekt s.r.o. dne 21.12.2021
11. Uzavření smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje na provádění kontrol, servisu a
pozáručních oprav dýchacích přístrojů FENZY 5500 pro JSDHO Díly, včetně jejich
součástí .
12. Nejvýhodnější finanční nabídku od společnosti Plynoma Soukup, Domažlice ve výši
394.038,54 Kč bez DPH na realizaci akce „Plynofikace objektu čp. 119 v obci Díly“
13. Uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem nemovitostí kolem RD čp. 15, p. R.V. na pronájem
zaplocené části obecního pozemku KN p.č. 1651/8 v k.ú. Díly o celkové výměře 255 m 2 za
podmínek stanovených ve vyhlášeném Záměru obce č. 1/2022
14. Rozpočtové opatření obce č. 1/2022.
15. Fakturaci od společnosti Henstav ve výši 93.252 Kč bez DPH, ZS Čerchov ve výši 24.200
Kč s DPH, Projekční kanc.Rojt Domažlice ve výši 106.480 Kč s DPH, CHVaK Domažlice
ve výši 83.114 Kč bez DPH, V.Buršík Postřekov ve výši 53.130 Kč
16. Poskytnutí finančního příspěvku foto-turistickému kroužku z Klenčí/Č zastoupenému p.
J.Š. ve výši 4.000 Kč
17. Uzavření smlouvy o uložení biologicky rozložitelného odpadu se společností RecyklujemeKompostujeme s.r.o., se sídlem Polní 509, Štěnovice
18. Střednědobý rozpočtový výhled obce Díly na období let 2022 – 2027
19. Uzavření dohody o provední práce se zastupitelem obce p. A.J. na rok 2022
20. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“
21. Podání žádosti o dotační podporu z „Programu rozvoje venkova ČR“ Fiche opatření č. 10 –
Rozvoj venkovského prostoru na akci „Rozšíření a obnova vybavení obecního sálu v obci
Díly“ prostřednictvím administrátora projektu MAS Český les a rozšíření schválených
rozvojových projektů na rok 2021-2022 o bod 7 – Rozšíření a obnova vybavení obecního
sálu
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Bere na vědomí:
Výčet kontroly plnění usnesení ze dne 13.12.2021
Informaci o návrhu veřejnoprávní smlouvy o využití sběrného dvora od Městyse Klenčí pod
Čerchovem
Informaci o pořízení nového územního plánu.
Informaci společnosti ČEZ Distribuce o vzniku překážky při realizaci úpravy zařízení
distribuční soustavy v nově budované obytné zóně Z3 a informuje, že nové datum
dokončení stavby se prodlužuje do 21.2.2023

Pověřuje starostu obce:
1. Vyřazením nepotřebného materiálu dle schválené inventarizace majetku obce
2. Podpisem dotační smlouvy, výběrem zhotovitele stavby dle nejvýhodnější cenové nabídky a
podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby na akci „Vybudování nové
místní komunikace v obytné zóně pod hřištěm – I.etapa“
3. Podpisem darovací smlouvy na pozemkovou parcelu č. 1852/5 o výměře 178 m2 a kupní
smlouvy na pozemkové parcely v k.ú. Díly č. 1855/1 o výměře 464 m 2, 1861/4 o výměře 53
m2 a 1861/9 o výměře 55 m2 za celkovou cenu 57.200 Kč s vlastníkem pozemků P.V. a
provedením vkladu těchto smluv do katastru nemovitostí.
4. Podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Díly a SÚ SPK a
vkladem do katastru nemovitostí a přeúčtováním vyčíslených nákladů vlastníkům
jednotlivých kanalizačních přípojek.
5. Podpisem dodatků ke Smlouvám o sdružených dodávkách zemního plynu č. 202020118 a
dodávkách elektřiny č. 201700022, a celoročním sledováním cen energií a popřípadě jejich
fixace, pokud budou ceny dodávaných komodit výhodnější.
6. Podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace s PK na dopravní obslužnost pro rok 2022
7. Podpisem a plněním platebních podmínek příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
v rámci programu 117D063 Technická infrastruktura MMR se společností Domoza projekt
s.r.o
8. Podpisem smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje na provádění kontrol, servisu a
pozáručních oprav dýchacích přístrojů FENZY 5500 pro JSDHO Díly
9. Podpisem smlouvy o dílo se společnosti Plynoma Soukup, Domažlice ve výši 394.038,54
Kč bez DPH na realizaci akce „Plynofikace objektu čp. 119 v obci Díly“
10. Podpisem nájemní smlouvy s p. R.V. Díly čp. 15 na pronájem zaplocené části obecního
pozemku KN p.č. 1651/8 v k.ú. Díly o celkové výměře 255 m2
11. Proplacením faktur od společnosti Henstav ve výši 93.252 Kč bez DPH, ZS Čerchov ve výši
24.200 Kč s DPH, Projekční kanc.Rojt Domažlice ve výši 106.480 Kč s DPH, CHVaK
Domažlice ve výši 83.114 Kč bez DPH, V.Buršík Postřekov ve výši 53.130 Kč
12. Podpisem veřejnoprávní smlouvy s foto-turistickým kroužkem z Klenčí/Č zastoupeným p.
J.Š.
13. Podpisem smlouvy o uložení biologicky rozložitelného odpadu se společností
RecyklujemeKompostujeme s.r.o., se sídlem Polní 509, Štěnovice
14. Podpisem střednědobého rozpočtového výhledu obce Díly na období let 2022 – 2027
15. Podpisem dohody o provední práce se zastupitelem obce p. A. J. na rok 2022
16. Podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“
17. Podáním žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova ČR“ Fiche opatření č. 10 – Rozvoj
venkovského prostoru na akci „Rozšíření a obnova vybavení obecního sálu v obci Díly“
prostřednictvím administrátora projektu MAS Český les , uzavřením smluvního dokumentu
s administrátorem dotace a doplněním Strategie rozvoje obce Díly o hlavní projekt na rok

2021 – 2022 o bod č.7 – Rozšíření a obnova vybavení obecního sálu, tak i podpisy všech,
tímto usnesením přijatých dokumentů.
Pověřuje p.Anderleho:
1. Vyrozuměním majitelů stavebních pozemků v obytné zóně o informaci od společnosti
ČEZ Distribuce o vzniku překážky při realizaci úpravy zařízení distribuční soustavy v nově
budované obytné zóně Z3 a informuje, že nové datum dokončení stavby se prodlužuje do
21.2.2023

Vyhotoveno dne 28. února 2022

Zapsala :

Hana Dudová

Ověřovatelé zápisu : Antonín Jelínek

Starosta obce :

..........................................................
……………………………………..

Ing. Jana Sobotková

……………………………………..

Miroslav Rýdl

.........................................................

