INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY

Dílčák
Červen 2020

č. 2/2020

Vážení a milí spoluobčané,
Tak je to snad konečně za námi! O viru Covid – 19 už bylo sdělovacími
prostředky řečeno dost a dost. Nerad bych opakoval vše, co už jste jistě
nejednou slyšeli nebo četli.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, co nám dílským občanům
nelehkou, takřka karanténní situaci, jakýmkoli způsobem ulehčili. Zároveň
bych Vám rád sdělil, jak nesmírně si vážím solidarity, disciplíny
i ohleduplnosti, kterou jste v uplynulém náročném období prokázali. Nevíme
sice, jak se pandemie bude v následujících měsících vyvíjet, ale jsem
bytostně přesvědčen, že společně zvládneme i případnou další vlnu šíření
nevyzpytatelného onemocnění. Chci Vás ujistit, že naše obec je pro
případ dalšího šíření nemoci dobře připravena. V rámci možností učiníme vše, co je nutné, abychom uchránili
zdraví i životy všech občanů Dílů.
Dnešní vydání Dílčáku bude poněkud rozšířené. Dubnové číslo vyšlo v nouzovém provedení a řada
informací se do něj zkrátka nevešla. Červnový výtisk přináší kromě aktuálních informací i několik ohlédnutí
zpět.
Po zvážení veškerých skutečností a s ohledem na současné rozvolňování příkrých opatření jsme se
rozhodli pro uspořádání pouťových oslav. Pouť sice bude poněkud skromnější, než bývala v minulých letech,
ale doufejme, že o to více si budeme všichni blíže a prožijeme několik zasloužených veselých dnů. Spolu
s kolegy Vám všem přejeme krásné, ničím nerušené prožití letních dnů a těšíme se na společné „bezrouškové“
zážitky.

TJ Sokol Díly informuje
Za TJ Sokol jsem byl výborem pověřen, abych Vás
všechny, milí obyvatelé Dílů, informoval o novinkách
v činnosti organizace. Předně jsme se chtěli všem
dětem a rodičům omluvit za neuspořádání letošního
dne dětí, který byl původně plánován na začátek
měsíce června, bylo to hlavně z důvodu nejisté doby
a šířící se nákazy COVID 19. Slibujeme, že příští rok,
pokud to bude jenom trochu možné tento slavností
den pro děti a jejich rodiče určitě uspořádáme
a všichni to společně oslavíme různými zábavnými
soutěžemi.
Dovolte mi, abych Vás dále informoval
o změně
termínu
pořádání
tradičního
běhu
Osvobození, kdy jsme se rozhodli tento přespolní běh
ani v letošním roce nevynechat. Termín sportovní
akce bude dne 10.10.2020 a jedná se již o 49 ročník.
Mimořádně dojde i ke změně závodících, kdy budou
organizovány pouze dvě hlavní kategorie běhu, muži
všech kategorií na 9 km a ženy všech kategorií na 3
km. Vzhledem k tomu, že příští rok bude 50. ročník,
a to je určitě významný mezník v organizování tak
masivního a oblíbeného sportu, jako je běh v terénu,
chtěli jsme vyzkoušet předpremiéru štafetového
běhu činných složek na Dílech. Jedná se o čtyřčlenné
družstvo, povinně složené s jedné ženy, věk
nerozhoduje, dále o muže do 20 let věku, do 50 let
věku a nad 50 let věku. Vzdálenost bude ještě
pořadateli upřesněna, s největší pravděpodobností
každý účastník štafety poběží 500 metrů, tedy
k Hájkům a zpět. Ceny pro první tři štafety budou
zajištěny pořadatelem, těšíme se na společný
sportovní zážitek.
PS: Předseda TJ Sokol běží povinně za nás,
musí jít příkladem.
Mgr. Petr Kuneš

Váš Miroslav Rýdl

Poznámka redakce:
Odchovanec TJ Sokol a rodák z Dílů Vojta
Kuneš je už od dětství věrný FLORBALU. V příloze
čísla přinášíme zajímavý rozhovor o Vojtově
současném působení v A týmu mužů FBC Plzeň.
Myslíme si, že stojí za to článek zveřejnit na
stránkách Dílčáku jako inspiraci pro všechny naše
sportovce a zejména pro dílskou mládež.
Pokud situace dovolí, rádi bychom se
zahájením nového školního roku obnovili činnost
mládežnického florbalového týmu na Dílích. Klub
bude otevřen všem zájemcům. Organizaci upravíme
podle počtu a věku přihlášených sportovců. Zájemci
se mohou hlásit na telefonním čísle 731444931.
Sportu zdar!

Kuželkáři
Okresních přeborů jednotlivců pro rok 2020
se zúčastnilo celkem 11 našich hráčů a z toho 8 jich
postoupilo do kraje. U každého hráče je v závorce
uvedeno pořadí z krajské soutěže.
Ženy – okres v Holýšově, kraj Sokol Plzeň V:
6. místo Kapicová Dana (8.), 7. místo Tomanová Dana
(14.) a 8. místo Kouříková Iveta (12.).
Seniorky – okres v Zahořanech, kraj Sokol Plzeň V:
3. místo Kuželková Jana, v kraji 4. místo.
Muži – okres v Dílech, kraj ve Kdyni:
14. místo Byrtus Jaromír (29.) a 22. místo Pittr
Lukáš.
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Senioři – okres na Peci, kraj v Rokycanech:
Přeborníkem se stal Pittr Jaroslav, v kraji obsadil 9.
místo.
12. místo Jílek Jaroslav (15.), 16. místo Mikulenka
Pavel a 19. místo Buršík Jaroslav.
Dorostenci – okres ve Kdyni, kraj na Škodovce
v Plzni:
5. místo Kočí Daniel (9.).
(J. Kuželková)
Soutěže družstev
Výňatek ze závěrečného zpravodaje Domažlického
okresního přeboru:
Dne 20. dubna 2020 rozhodl VV PlKKS ČKBF
o předčasném ukončení a anulování všech dosažených
výkonů soutěžního ročníku 2019/20 Přeboru
Plzeňského kraje. Také rozehraný soutěžní ročník
2019/20 Domažlického Okresního přeboru potkal
stejný osud. To znamená, že kuželkářská sezóna
2019/20 neproběhla a nebude znám ani její vítěz.
Přesto se družstvu TJ Sokol Zahořany A, jakožto
družstvu na prvním místě průběžné tabulky po
odehraném kompletním 21. kole, nabídla možnost
postoupit do Přeboru Plzeňského kraje 2020/21.
POZVÁNKA NA POUŤOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH,
který se bude konat v sobotu 4. 7. 2020 od 12,00 do
20,00 hodin a v neděli 5. 7. 2020 od 12,00
do 17,45 hodin. Veřejné vyhlášení
výsledků bude v 18,00 hodin v rámci
programu pouťových oslav na parkovišti u OÚ.

Sbor dobrovolných hasičů
Díly
Výjezdy k mimořádným událostem
od 30.11. 2019 do 6.6. 2020
30.11.2019 17:09 –
TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Díly
JSDHO Díly byla KOPIS Plzeň vyslána na odstranění
padlého stromu na komunikaci Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o vyvrácený strom, který leží přes polovinu vozovky.
Hasiči pomocí motorové pily strom odstranili.
Jednotka Díly vyjela v čase 17:14 s CAS 24 K 101 LIAZ
ve složení: řidič vozidla: Knopf Pavel, velitel vozidla:
Pavel Kouřík, hasič: Josef Peklo
14.12.2019
15:37
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
padlého stromu na komunikaci Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o padlý vzrostlý strom ¨U mlejnku¨, komunikace je
zcela neprůjezdná a strom ještě leží na telefoním
kabelu. Hasiči strom za pomocí motorové pily

odstranili. Jednotka Díly vyjela v čase 15:42 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Knopf Lukáš,
velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Petr Ježo ml.,
hasič: Josef Peklo, hasič: Petr Ježo st., hasič Jiří
Reimer, hasič: Lukáš Pivoňka
14.12.2019
20:11
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
stromu na komunikaci v obci Díly (v Prantu).
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o padlý strom
přes celou komunikaci. Hasiči za pomocí motorové
pily strom odstranili. Jednotka Díly vyjela v čase
20:14 s CAS 24 K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla:
Knopf Lukáš, velitel vozidla: Kouřík Pavel, hasič:
Ježo Petr st., hasič: Knopf Pavel, hasič: Peklo Josef,
hasič: Petr Ježo ml.
V měsíci lednu a únoru nemusela jednotka Díly
zasahovat u žádné mimořádné události!
14.03.2020 09:59 – JINÉ ZATÍM NEURČENO, ZOČ –
Díly
Na žádost starosty obce vyjela JSDHO Díly na pomoc
při kácení stromů na střelnici a cvičáku.
Jednotka Díly vyjela s VEA Toyota RAV 4.
18.03.2020 18:38 – POMOC PRO OSOBY, COVID-19 Díly
JSDHO Díly vyjela na rozvoz materiálu a potravin po
obci které by nevydrželi během vládou nařízené
karantény expirační lhůtu . Jednotka Díly vyjela
v čase 18:41 s VEA Toyota RAV 4 ve složení: řidič
vozidla: Lukáš Knopf, velitel vozidla: Jiří Reimer
22.03.2020
11:19
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU – Klenčí pod Čerchovem
JSDHO Díly byla vyslána z kondiční jízdy na
odstranění stromu na komunikaci Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o padlý strom přes telefonní kabely, které jsou
strženy ze sloupových držáků a strom zasahuje do
komunikace. Hasiči za pomocí motorové pily strom
odstranili a velitel zásahu na KOPIS nahlásil
poškození telefonního vedení. Jednotka Díly vyjela
v čase 11:19 s CAS 24 K 101 Liaz ve složení: řidič
vozidla: Knopf Lukáš, velitel vozidla: Kouřík Pavel,
hasič: Reimer Jiří
25.03.2020 14:27 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly byla vyslána na dovoz ochranných
prostředků před Covid-19.
Technika: DA Ford Transit
Foto na titulní straně: Hasiči poskytovali pomoc
v kompletních ochranných oblecích.
(archiv SDH)
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27.03.2020 09:48 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly byla vyslána na dovoz dezinfekce
z Domažlic.
Technika: DA Ford Transit.
29.03.2020 10:00 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly vyjela na nákup potravin občanům
v nařízené karanténě.
Technika: DA Ford Transit
02.04.2020 16:57 – POMOC PRO OSOBY - Díly
JSDHO Díly byla vyslána na rozvoz dezinfekce
občanům Dílů do jejich domovů. Hasiči nejprve
dezinfekci přelili do půllitrových nádob. Jelikož se
jednalo díky Covid-19 o rizikový zásah kvůli kontaktu
s mnoha lidmi hasiči zasahovali po celou dobu
v ochranných oblecích respirátorech a ochranných
brýlích.
Technika: DA Ford Transit, VEA Toyota Rav 4
04.04.2020 21:53 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na požár nízké
budovy v obci Díly č.p. 72. Průzkumem bylo zjištěno,
že se jedná o požár mezi stropem a podlahou ve 2.
nadzemním podlaží. Hasiči rozebírali podlahu za
současného hašení ohnisek, evakuovali předměty
z místnosti pod požárem. Po celou dobu hasiči kvůli
zakouření pracovali v dýchací technice. Na místo se
dále dostavili jednotky HZS Domažlice a JSDHO
Klenčí pod Čerchovem. Jednotka Díly vyjela v čase
21:57 s technikou CAS 24 K Liaz ve složení: Řidič
vozidla: Pavel Knopf, velitel vozidla: Pavel Kouřík,
hasič: Jiří Remier, hasič: Josef Peklo, hasič: Zbyněk
Liška, hasič: Lukáš Knopf

Technika: DA Ford Transit
07.05.2020 22:54 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na požár nízké
budovy v obci Díly č.p. 66. Průzkumem bylo zjištěno,
že došlo k zahoření elektroinstalace v blízkosti
soustruhu. Majitel před příjezdem JPO zamezil šíření
požáru pomocí práškového hasicího přístroje. Hasiči
provedli odvětrání objektu a po příjezdu HZS
Domažlice kontrolu termokamerou. Na místo se dále
dostavili jednotky HZS Domažlice, JSDHO Klenčí pod
Čerchovem, JSDHO Postřekov. Jednotka Díly vyjela v
čase 22:59 s CAS 24 K Liaz ve složení: Řidič vozidla:
Pavel Knopf, velitel vozidla: Lukáš Pivoňka, hasič:
Petr Ježo ml., hasič: Jiří Reimer, hasič: Josef Peklo,
hasič: Miloslav Mazanec st.
06.06.2020
08:38
–
TECHNICKÁ
POMOC,
TRANSPORT PACIENTA – Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na transport
pacienta v obci Díly č.p. 42. Hasiči na místě pomohli
záchranné službě uložit osobu do vakuové matrace a
následně pomohli s transportem do sanitního vozidla.
Jednotka Díly vyjela v čase 08:42 s CAS 24 K Liaz ve
složení: Řidič vozidla: Pavel Knopf, velitel vozidla:
Pavel Kouřík, hasič: Petr Ježo ml., hasič Jiří Reimer,
hasič: Miloslav Mazanec st.
NENECHTE SI UJÍT DRAMATICKOU PODÍVANOU!
PŘIJĎTE ZAFANDIT NAŠIM BORCŮM!

08.04.2020 17:51 – POMOC PRO OSOBY – Díly
JSDHO Díly byla vyslána na dezinfekci prostranství
před OÚ.
Technika: VEA Toyota Rav 4
09.04.2020 13:10 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly vyjela na dovoz dezinfekce a respirátorů.
Technika: DA Ford Transit
12.04.2020 09:31 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly byla vyslána na dovoz dezinfekčních
prostředků na dezinfekci veřejného prostranství.
Technika: DA Ford Transit
15.04.2020 10:11 – POMOC PRO OSOBY – Díly
JSDHO Díly vyjela na dezinfekci osobního automobilu.
Technika: DA Ford Transit
17.04.2020 10:14 – POMOC PRO OSOBY –
Domažlice, Díly
JSDHO Díly byla vyslána na dovoz dezinfekčních
prostředků.
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14.04.2020 – 07.05.2020 DEZINFEKCE - Díly
JSDHO Díly byla vyslána KHS na trvalou dezinfekci
veřejného prostranství. Jednotka vyjížděla v období
od 14. dubna do 7. května každý druhý den na
dezinfekci prostranství. Hasiči vyjížděli vždy
minimálně ve dvou a dezinfikovali tyto prostory:
Autobusové zastávky, vyhlídka, terasa hospody,
místní obchod z potravinami, odpočinková sezení,
kontajnery na tříděný odpad. Hasiči během tohoto
dlouhodobého zásahu najeli s disponující technikou
bezmála 200 km.
Technika použita během výjezdu: CAS 24 K Liaz, VEA
Toyota Rav 4, DA Ford Transit
(sdh)

Ze života sboru
V sobotu 24. května se jednotka Díly účastnila
pravidelného měsíčního výcviku. Tentokrát se hasiči
vydali na krásné místo Českého lesa a to na Velkou
skálu, která se nachází mezi Škarmankou a Starým
Herštejnem. Téma výcviku byla záchrana osob
z nepřístupného terénu, práce ve výšce a nad volnou
hloubkou. Dílští hasiči si pod vedením svého velitelé
a zároveň profesionálního hasiče Pavla Kouříka
vyzkoušeli slanění ze skály, jištěný výstup po skále
nebo třeba transport osoby z výšky. Všichni si
zopakovali zásady práce ve výšce, práci s lanem
a lezeckými prostředky, kterými naše jednotka
disponuje. Na letní měsíce máme v plánu uspořádat
celodenní výcvik s různými stanovišti, kde si hasiči
vyzkouší a nacvičí různé typy zásahů. Celá akce bude
ukončena námětovým cvičením.
(sdh)

Výcvik probíhal v náročných
hřebenech Českého lesa.

podmínkách na
(foto archiv SDH)

Z dění v obci
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Starosta obce důrazně upozorňuje občany obce Díly, že stavební suť, ani jiné obdobné odpady na zavážku lesních
cest, lesa, ani jiných pozemků nepatří. Vždy se jedná o vznik černé skládky, kdy občanovi jako fyzické osobě hrozí
nejen ostuda, ale i finanční postih do výše 50 000,- Kč. Využívejte prosím možnost bezplatného uložení ve sběrném
dvoře v Klenčí pod Čerchovem. V případě většího množství rádi zajistíme objednávku kontejneru ze skládky
v Lazcích, nebo pomůžeme s další případnou likvidací. V případě dotazů se obracejte v úředních hodinách
na kancelář starosty, nebo obecní úřad.
(red)

Věnujme tichou vzpomínku
Navždy nás opustili paní Barbora Buršíková, paní Helena Kapicová a pan Václav Anderle.
Narození, významná výročí a životní jubilea
15.3.2020 se manželům Vendule a Václavu Buršíkovi (č.p. 64) narodil syn Ludvík.
Výročí Zlaté svatby 13.6.2020 oslavili manželé Jiří a Anna Krutinovi, čp. 108.
Duben: Strnadová Hana, Pavlíčková Anežka, Blažková Marie, Krutina Jiří, Anderlová Marie, Anderle Jiří,
Pillmaierová Johana, Blažková Petra, Mariánek Radek
Květen: Kuželka Josef, Řezníček Jan, Svačinová Jana, Novotný Vladimír, Reiniger František,
Krutina Stanislav
Červen: Pavlíček Václav, Hronková Marie, Řezníčková Jana, Hammerle Jiří, Anderlová Radomíra
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
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Usnesení se Zastupitelstva obce Díly v období 12/2019 – 6/2020
30. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Program veřejného zasedání.
Ověřovatele
zápisu
pí.
A.
Kabourková a L.Reinigerová
Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
Pro rok 2020 cenu vodného ve
výši 21,74 Kč/m3 bez DPH, což
činí 25 Kč/m3 včetně DPH a cenu
stočného ve výši 25,22 Kč/m3
bez DPH, což činí 29 Kč/m3
včetně DPH.
a) Přebytkový rozpočet obce Díly
na rok 2020 s celkovými příjmy
7.474.200 Kč a s celkovými výdaji
6.869.200 Kč + financování
dlouhodobých úvěrů ve výši
605.000 Kč, kdy závaznými
ukazateli rozpočtu je odvětvové
třídění – paragrafy.
b)
Pro
účetní obce pí. Dudové možnost
provádět rozpočtová opatření
mezi
položkami
v
rámci
jednotlivých paragrafů s tím, že
schválená kompetence starosty
usnesením č. 3-15/2019 ze dne
3. 6. 2019 zůstává tímto
nedotčena.
Střednědobý rozpočtový výhled
obce Díly na roky 2020 - 2025.
Vydání níže uvedených obecně
závazných
vyhlášek
obce
s účinností všech od 1. 1. 2020 č.
: 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
obce
Díly,
2/2019,
o místním poplatku z pobytu,
3/2019, o místním poplatku ze
psů,
4/2019,
o
místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství, 5/2019, o místním
poplatku ze vstupného 6/2019,
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování
komunálních
odpadů.
Nabídku
společnosti
Galileo
Corporation
na
modernizaci
webových stránek obce Díly za
cenu 39.000 Kč bez DPH a roční
poplatek za provoz ve výši 5.900
Kč bez DPH.
Znění kupní smlouvy na prodej
obecního pozemku č. 1629/51
v k.ú. Díly za celkovou cenu
31.129 Kč a dodatečně pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Znění kupní smlouvy na prodej
obecního pozemku č. 1629/56
v k.ú. Díly za celkovovou cenu

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

9.880 Kč.
Prodej obecního pozemku p.č.
1532/120 v k.ú. Díly vedeného
jako zahrada o výměře15 m2 za
cenu 200 Kč/m2. za podmínek
uvedených
ve
zveřejněném
záměru č. 8/2019.
Znění veřejnoprávní smlouvy
o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému
územní
identifikace,
adres
a nemovitostí s Městysem Klenčí
pod Čerchovem
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 15. 12. 1999 se ZKS
a.s. Plzeň .
Smlouvu o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu IV-120015644.
Proplacení
došlých faktur za
období 11-12/2019.
Rozpočtové opatření č.9/2019
a 10/2019.
Poskytnutí finančního daru ve
výši 2.000 Kč ve prospěch účtu
Československé obce legionářské,
z.s. Praha 2 za účelem vydání
knihy Rumburská vzpoura.
Neposkytnutí
příspěvku
do
veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava.
Bere na vědomí:
Kontrolu
plnění
usnesení
Zastupitelstva obce ze dne 21.
10. 2019.
Obsah zprávy kontrolního výboru
o provedené kontrole ze dne 15.
11. 2019.
Pověřuje starostu obce
Miroslava Rýdla:
Informovat smluvní společnost
CHVAK a.s o navýšení cen
vodného a stočného pro rok
2020.
Dohledem nad plněním obecně
závazných vyhlášek obce č.:
1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
obce Díly, 2/2019, o místním
poplatku z pobytu, 3/2019,
o místním poplatku ze psů,
4/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
5/2019, o místním poplatku ze
vstupného a 6/2019, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Uzavřením smlouvy na tvorbu

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

a provozní údržbu IT stránek se
společností Galileo Corporation.
Podpisem kupní smlouvy na
prodej
obecního
pozemku
č. 1629/51 v k.ú. Díly za
celkovou cenu 31.129 Kč.
Podpisem kupní smlouvy na
prodej
obecního
pozemku
č. 1629/56 v k.ú. Díly za
celkovou cenu 9.880 Kč.
Vypracováním a podpisem kupní
smlouvy na prodej obecního
pozemku p.č. 1532/120 v k.ú.
Díly vedeného jako zahrada
o výměře15 m2 za cenu 200
Kč/m2. za podmínek uvedených
ve
zveřejněném
záměru
č. 8/2019.
Podpisem veřejnoprávní smlouvy
o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému
územní
identifikace,
adres
a nemovitostí s Městysem Klenčí
pod Čerchovem.
Podpisem dodatku č. 12 ke
smlouvě o dílo uzavřené dne 15.
12. 1999 se ZKS a.s. Plzeň.
Podpisem smlouvy o uzavření
smlouvy budoucí o zřízení
věcného
břemene-služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
IV-12-0015644.
Provedením
rozpočtových
opatření 9/2019 a 10/2019.
Podpisem darovací smlouvy na
finanční dar ve výši 2.000 Kč ve
prospěch účtu Československé
obce legionářské, z.s. Praha 2 za
účelem vydání knihy Rumburská
vzpoura.
Vyrozuměním
žadatele
o neposkytnutí
příspěvku
do
veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava.
Vyjednáváním s vedením ZKD
Sušice o zachování provozu
místní prodejny.
Oslovením majitele nemovitosti
č.p. 19 a dojednat s ním vhodné
umístění pamětní desky.

2. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Díly
schvaluje:
•
•
•
•

•

Program veřejného zasedání
ověřovatele zápisu pí.
J.Sobotkovou a p. A.Jelínka.
zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
znění smlouvy na propachtování
vodohospodářského majetku obcí
Díly a společností Chodské
vodárny
a
kanalizace
a.s.
Domažlice od 1. 1. 2020
závěrečnou inventarizační zprávu
o
provedené
inventarizaci
majeku obce k 31. 12. 2019
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

podání žádosti o dotaci ve výši
30.000 Kč z dotačního titulu
zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2020
maximální kupní cenu ve výši
650.000 Kč za nemovistost
č. st.189/2 v k.ú. Díly, vedené na
LV č. 30
podání
žádosti
o
dotaci
z dotačního titulu PK “Ochrana
přírody 2020” ve výši 19.656 Kč
na údržbu 4 ks významných
stromů v obci Díly
podání
žádosti
o
podporu
z operačního programu Životní
prostředí na akci “Rozšíření
systému
odděleného
sběru
odpadů v obci Díly” ve výši
921.644,15 Kč
znění kupní smlouvy na prodej
pozemku KN p.č. 1532/120 v k.ú.
Díly za cenu 3.000 Kč
znění uzavřené veřejnoprávní
smlouvy, mezi obcemi Díly
a Česká Kubice, o poskytnuní
finančního příspěvku ve výši
20.000 Kč na financování bojové
ukázky Klubu 4. obrněné divize
Plzeň
znění “Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace na zajištění
dopravní
obslužnosti”
s Plzeňským krajem ve výši
21.285 Kč
schvaluje cenovou nabídku na
vyhotovení geometrických plánů
pro vyznačení věcných břemen
po výstavbě kanalizace v k.ú.
Díly ve výši 47.000 Kč bez DPH od
společnosti Geodézie jihozápad
s.r.o., Horšovský Týn
rozpočtová opatření 11/2019
a 1/2020.
uzavření dohody o provedení
práce od 1.1.2020 do 31.12. 2020
mezi obcí Díly a zastupitelem
obce Antonínem Jelínkem včetně
jeho odměny ve výši 150
Kč/hodinu
příspěvek 3000 Kč na pořádání
společenského
posezení
pro
místní ženy u příležitosti MDŽ pro
ZO KSČM
finančního příspěvku ve výši
3.500 Kč na pořádání dětského
maškarního bálu v roce 2020 pro
místní spolek Rodiče za hřiště
proplacení faktury společnosti
KANAFAS CZ s.r.o. ve výši 23.716
Kč
vydání vnitřní směrnice obce
č. 1/2018 o organizační struktuře
obce Díly
znění uzavřených smluv na
tvorbu a provoz internetových
stránek
mezi
obcí
Díly
a společností Galileo Corporation
s.r.o., se sídlem Březenecká
4808, Chomutov
cenovou nabídku p. Krutiny ve
výši 52.500 Kč na opravy
schodiště u budovy OÚ a soklu

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

u pomníku padlých, a na osazení
obrubníků u pergoly
finanční příspěvek 500 Kč za rok
2020 každému dílskému včelaři
Bere na vědomí:
kontroly plnění usnesení
zprávu o 2. zasedání finančního
výboru v roce 2019
Pověřuje starostu obce:
vyřazením majetku z účtů č. 028
a
909
dle
závěrečné
inventarizační zprávy.
uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 30.000 Kč
z dotačního titulu zachování
prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2020
uzavřením kupní smlouvy za
nemovistost č. st.189/2 v k.ú.
Díly, vedené na LV č. 30
s prodávajícím ZKD Sušice.
uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace z dotačního titulu PK
“Ochrana přírody 2020” ve výši
19.656 Kč
uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace operačního programu
Životní
prostředí
na
akci
“Rozšíření systému odděleného
sběru odpadů v obci Díly” ve výši
921.644,15 Kč
provedením vkladu smlouvy na
prodej
pozemku
KN
p.č.
1532/120 v k.ú. Díly do KN
řádným
vyúčtováním
veřejnoprávní smlouvy, mezi
obcemi Díly a Česká Kubice,
o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 20.000 Kč
podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace na zajištění
dopravní
obslužnosti”
s Plzeňským krajem ve výši
21.285 Kč
Zadáním
objednávky
na
vyhotovení geometrických plánů
pro vyznačení věcných břemen
po výstavbě kanalizace v k.ú.
Díly ve výši 47.000 Kč bez DPH od
společnosti Geodézie jihozápad
s.r.o., Horšovský Týn
podpisem dohody o provedení
práce od 1.1.2020 do 31.12. 2020
mezi obcí Díly a zastupitelem
obce Antonínem Jelínkem
dohledem
nad
řádným
vyúčtováním příspěvku ve výši
3000
Kč
na
pořádání
společenského
posezení
pro
místní ženy u příležitosti MDŽ pro
ZO KSČM
podpisem a dodržováním vnitřní
směrnice č. 1/2018
podpisem smluv na tvorbu
a provoz internetových stránek
mezi obcí Díly a společností
Galileo Corporation s.r.o., se
sídlem
Březenecká
4808,
Chomutov
k
jednání
se
zhotoviteli

•

•

•

p.Krutinou a p.Jílkem o přístupu
pro kočárky do budovy OÚ.
předáním příspěvku ve výši 500,Kč
jednotlivým
místním
včelařům.
Pověřuje místostarostu obce:
Plněním a dodržováním smlouvy
na
propachtování
vodohospodářského majetku obcí
Díly a společností Chodské
vodárny
a
kanalizace
a.s.
Domažlice od 1. 1. 2020
podpisem
dodatku
k veřejnoprávní
smlouvě
se
spolkem “Rodiče za hřiště”
o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3500,- Kč

6.4. 2020
Zastupitelstvo obce Díly
schvaluje:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Program neveřejného zasedání
včetně pořízení a zveřejnění
fonetického záznamu o průběhu
jednání.
Ověřovatele
zápisu V.
Anderleho a pí. Kabourkovou.
Zapisovatelku Hanu Dudovou.
Znění
kupní
smlouvy
mezi
Západočeským
konzumním
družstvem Sušice se sídlem
nám.Svobody 135, Sušice a obcí
Díly, kterou se vlastnické právo
za nemovitost parc.č. st. 189/2
v k.ú. Díly převádí do majetku
obce Díly
Indikativní nabídku od KB. a.s. ze
dne 6. 4. 2020 na profinancování
koupě
a
rekonstrukce
nemovitosti p.č. st.189/2 v k.ú.
Díly, kdy výše úvěru činí 950.000
Kč a výše úrokové sazby činí
1,55% p.a. po celou dobu úvěru.
Podání
žádosti
o
dotaci
z dotačního titulu “PSOV PK 2020
– PROJEKTY OBCÍ” ve výši
400.000 Kč na akci “Vybudování
nové místní komunikace v obci
Díly” pod Svačinů
Rozpočtové opatření 2/2020
Vnitřní
směrnici
obce
Díly
č. 1/2020
Podání
žádosti
o
dotaci
z dotačního titul “2020 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční
povahy” ve výši 56.000 Kč pro
JSDHO Díly
Pověřuje starostu obce
Podáním žádosti a podpisem
smlouvy
o
poskytnutí
podnikatelského úvěru.
Podpisem
smlouvy
s poskytovatelem
dotace
z dotačního titulu “PSOV PK
2020”
Provedením rozpočtových změn
dle
rozpočtového
opatření
2/2020
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•

•

Vedením a koordinací všech členů
speciálně
ustanoveného
krizového štábu po celou dobu
trvání nouzového stavu v ČR.
V případě schválení dotace
z dotačního titul “2020 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční
povahy”
pro
JSDHO
Díly
podpisem
smlouvy
s poskytovatelem
dotace
a zajištěním řádného a včasného
vyúčtování dotace.

•

•

•

1.6. 2020
Zastupitelstvo obce Díly
schvaluje:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Navržený program veřejného
zasedání.
Ověřovatele zápisu F. Škultétyho
a A. Jelínka
Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou
Závěrečný účet obce Díly za rok
2019 bez výhrad, jehož součástí
je
„Zpráva
o
výsledku
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019” a „Účetní závěrku
za rok 2019” s hospodářským
výsledkem 574.075,60 Kč a jeho
převod na účet 432 a pověřuje
starostu
obce
zveřejněním
těchto schválených dokumentů
na úřední desce .
Podání
žádosti
o
dotaci
z dotačního titulu “PSOV PK 2020
– PROJEKTY OBCÍ” ve výši
400.000 Kč na akci “Vybudování
nové místní komunikace v obci
Díly”
Znění uzavřené směnné smlouvy
ze dne 25. 9. 2019 mezi obcí Díly
a panem J.K. a pověřuje starostu
obce
Vyhlášení záměru obce č. 1/2020
na prodej zaploceného obecního
pozemku KN p.č.1657/4 v k.ú.
Díly, vedeného na LV číslo 1 jako
zahrada o výměře 95 m2 za cenu
200 Kč/m2
Znění kupní smlouvy na dodávku
pracovní elektrické tříkolky za
cenu 56.253 Kč včetně DPH od
Benycargo s.r.o., Rybná 716/24,
Praha 1
Znění
návrhu
smlouvy
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
č. 07421921 ve výši 20 000 Kč
Znění již uzavřené veřejnoprávní
smlouvy ze dne 10.3.2020 mezi
obcemi
Díly
a
Postřekov
o poskytnutí příspěvku ve výši
20.000 Kč na spolufinancování
bojové ukázky
Znění smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby na
akci “Díly, DO, parc.č. 272-kNN”
č. IV-12-0015917/1/VB
Zařazení území obce Díly do
územní působnosti MAS Český
les, z.s. na programové období

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

2021–2027
Novou cenu vodného ve výši
23,91 Kč/m3 s DPH a novou cenu
stočného ve výši 27,74 Kč/m3
s DPH od 1.5.2020
Odpuštění nájmu provozovateli
hospůdky Tyrolka za 3 měsíce, tj.
březen - květen 2020, v důsledku
uzavření restaurací v souvislosti
s pandemií koronaviru.
Pasport místních komunikací
obce Díly, jehož součástí je
i “Plán zimní údržby místních
komunikací obce Díly” včetně
jeho aktualizace z roku 2019
a “Pasport a projekt svislého
dopravního značení a dopravního
zařazení obce Díly”, které
vypracovala
společnost
PasProRea s.r.o. se sídlem
Homole 198
Udělení mandátu starostovi obce
k
jednání
řízené
Svazkem
Domažlicko
o
převodu
vlastnických práv a údržbě místní
komunikace Díly – Klenčí ze
strany SÚS PK
Úhradu faktury ve výši 54.329 Kč
pro
společnost
Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká
4808, Chomutov
Proplacení faktur VS Čerchov oprava traktoru 28.170,01 Kč
a LAZCE GIS s.r.o. - náklady na
velkoobjemový
kontejner
22.248,78 Kč.
Neposkytnout finanční příspěvek
Lince bezpečí z.s. a Charitě
Plzeň
Schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku
do
Svazkem
Domažlicko vyhlášené veřejné
sbírky na stavební úpravy Starého
Herštejna ve výši 5.000 Kč
Znění Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání pro ZKD
Sušice a návrh Nájemní smlouvy
s nájemcem bytu nad prodejnou
Vyhlášení záměru č. 2/2020 na
prodej obecního pozemku KN
p.č. 1656/6 v k.ú. Díly, o výměře
28 m2 za cenu 200 Kč/m2
Pověřuje starostu obce:
Podpisem
smlouvy
s poskytovatelem
dotace, výběrem
zhotovitele
akce a podpisem smlouvy o dílo
se zhotovitelem stavby nové
místní komunikace v obci Díly
Vyhotovením návrhu a podpisem
kupní
smlouvyna
prodej
zaploceného obecního pozemku
KN p.č.1657/4 v k.ú. Díly,
vedeného na LV číslo 1 jako
zahrada o výměře 95 m2 za cenu
200 Kč/m2
Podpisem
kupní smlouvy na
dodávku
pracovní
elektrické
tříkolky za cenu 56.253 Kč
včetně DPH od Benycargo s.r.o.,

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Rybná 716/24, Praha 1
Podpisem smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR č. 07421921
ve výši 20 000 Kč
Podpisem
a
plněním
veřejnoprávní smlouvy ze dne
10.3.2020 mezi obcemi Díly
a Postřekov
o
poskytnutí
příspěvku ve výši 20.000 Kč na
spolufinancování bojové ukázky
včetně jejího řádného vyúčtování
Podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby na akci “Díly, DO, parc.č.
272-kNN” č. IV-12-0015917/1/VB
Doručením kopie
usnesení
o zařazení území obce Díly do
územní působnosti MAS Český
les, z.s. na programové období
2021–2027 e-mailem na adresu
MAS - info@masceskyles.cz
Podáním žádosti o zařazení
pozemních
komunikací
do
kategie sítí místních komunikací
k příslušnému silničnímu úřadu. .
Společným vyjednáváním o ceně
opravy propustku s max. 1/3
podílem nákladů obcí Díly,
Postřekov
a
Klenčí
pod
Čerchovem a to do výše 50.000
Kč za obec Díly.
Proplacením faktury ve výši
54.329 Kč pro společnost Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká
4808, Chomutov
Písemným vyrozuměním Linky
bezpečí.
Podpisem Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
pro ZKD Sušice
Podpisem
nájemní
smlouvy
s nájemcem bytu nad prodejnou
s tím, že konečné znění
nájemní smlouvy bude ještě
předmětem schválení.
Vypracováním
návrhu
kupní
smlouvy na prodej obecního
pozemku KN p.č. 1656/6 v k.ú.
Díly, o výměře 28 m2 za cenu 200
Kč/m2 a jejím podpisem
Bere na vědomí:
Výčet kontroly plnění usnesení
Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření a Závěrečným účtem
za rok 2019 DSO Svazku
Domažlicko
Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření a Závěrečným účtem
za rok 2019 DSO spolku pro
odpadové
hospodářství
obcí
Lazce.
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Rozhovor s Vojtou Kunešem
Věk: 20 let
Post: univerzál
Mateřský klub: TJ Jiskra
Domažlice/GO - GO
Horšovský Týn
Počet odehraných zápasů
v základní části: 22
Body v základní části: 16 (10
gólů, 6 asistencí)

Vojta není jen hráčem Áčka plzeňského ligového klubu,
ale věnuje se i trenérské činnosti. Působí jako asistent
u družstva mladších žáků. Úvodní otázka patří
samozřejmě úplným začátkům jeho florbalové dráhy.
Ahoj Vojto, do FbC jsi přišel z Horšovského Týna. Popiš
nám cestu, jak ses do plzeňského áčka dostal.
Bydlím v malé obci Díly, zhruba 15 km od Domažlic, či
Horšovského Týna. Rád bych uvedl, že to sice je konec
světa, kam vlak nikdy nepřijede a autobus přijede pouze
4x denně, ale že opravdu u nás lidi nepadají přes okraj
a svět je i zde opravdu kulatý. Ani tady nepojídají
medvědi ty slabé kusy, jak mi také několik mých
spoluhráčů rádo říká. Svoje první florbalové krůčky jsem
udělal v Domažlicích, ovšem ta pravá florbalová paráda
začala až po přestupu do zdejšího regionálního klubu GO GO Horšovský Týn. Zde jsem působil od kategorie mladších
žáků a pod dohledem Karla Hencla se dostal do světa
soutěžního florbalu. Právě tady v Horšovském Týně se nám
podařilo dát dohromady celkem skvělou partu a poznat
lidi, se kterými vždy rád zajdu na pivko. Koneckonců
s některými spolu hrajeme v jednom týmu dodnes a jeden
z nás se stal dokonce mistrem světa. Do FbC jsme
přestupovali v kategorii dorostenců všichni společně
a doplnili jsme tehdejší hvězdu Matěje Ševčíka, který
přestupoval o rok dříve.
Než se dostaneme k současné sezóně, shrň nám
v krátkosti pocity z Tvého dosavadního působení
v mužském Áčku v předchozích sezonách?
V mužském Áčku jsem letos odehrál svoji čtvrtou sezonu.
Hned v moji první sezoně, kdy jsem mohl v Áčku působit,
jsem dostal od trenéra příležitost nastupovat v tehdejším
silném áčkovském kádru a posbírat zde mnoho cenných
zkušeností. Hodně mě tehdy mrzela má neúčast v play-off
kvůli zranění. Druhá a třetí sezona se nesla ve znamení
obměny kádru a ani výsledkově nebyla zdaleka tak
příznivá. Balancovali jsme na hraně play-off a play-down,
nakonec jsme v obou sezonách museli bojovat za udržení
ligy.
Jak hodnotíš uplynulou sezónu z týmového i osobního
hlediska?
Z týmového hlediska si myslím, že se sezona vcelku
vyvedla, jak jsem již zmínil výše. Tým prošel generační
obměnou, ale i tak myslím, že rozhodně neudělal ostudu,
protože jeden z cílů sezony se nám podařilo splnit-uhrát
play-off. Na druhou stranu to s námi bylo jako na
houpačce a série výher střídaly série proher. Na tomhle
budeme muset v další sezoně hodně zapracovat.
Z osobního hlediska mi tahle sezona dala zatím asi nejvíce,
co se týče florbalového rozvoje. Vyzkoušel jsem si, jaké je
to fungovat snad na všech možných postech, tedy kromě
gólmana, ale i na to mohlo v jednu chvíli dojít. Sezona

začala skvěle, podařilo se nám ji nakopnout hned na
letním turnaji Czech Open v kategorii PRO, kde se nám po
celkem bizarní, neuvěřitelné jízdě podařilo obsadit
celkové 2. místo, a i mě osobně se tam vcelku dařilo.
Povedlo se mi na to navázat v prvních dvou zápasech,
ovšem potom jsem se svými výkony rozhodně spokojený
nebyl. Tahle má křeč trvala snad devět zápasů. Paradoxně
se mi to povedlo zlomit až někdy za polovinou sezony, to
ovšem pro změnu přišla křeč týmová a dlouhá série
proher. Z osobního hlediska mám tedy takové smíšené
pocity.
Sezona Vám skončila v rozběhnutém play-off vinou vyšší
moci. Jaké byly Tvé pocity v pátek 13.3. bezprostředně
po tom, co jsi zjistil, že si tento rok již nezahraješ? Jak
ses s tím vyrovnal?
Mé pocity bezprostředně potom lze popsat asi jako jedno
velké zklamání. Z důvodu nemoci jsem nezasáhl ani do
jednoho z odehraných zápasů play-off. Zápasy jsem
prožíval hodně i doma u onlinu, a i když pro nás oba dva
dopadly smolně, věřil jsem, že doma můžeme sérii
vyrovnat. Ukončení sezony samozřejmě chápu, protože
zdraví je to nejdůležitější, co máme a dle mého názoru to
bylo správné rozhodnutí.
Jaký zážitek na hřišti v Tobě zanechal největší stopu?
Za své působení v FbC jich bylo několik, mohl bych zde
jmenovat třeba můj předposlední zápas v kategorii juniorů
v tehdejším opravném pavouku KB ligy proti FBC Ostrava.
Nebo ten osudný zápas v sedmi lidech v Novém Boru proti
Děčínu v play-off 2. ligy juniorů. Ale největší stopu ve mně
asi zanechal letošní zápas ve čtvrtfinále Czech Open
kategorie PRO, proti Švýcarskému účastníkovi extraligy
Kloten. Hned krátce po zahájení utkání se nám povedlo
ujmout se vedení 1:0. Hrála se asi osmá minuta
a najednou u naší branky zůstal ležet náš spoluhráč, který
prodělal epileptický záchvat. Zápas se na 30 minut
přerušil, přijela sanitka a my si šli sednout do šatny.
Většinu z nás to opravdu hodně vzalo. Dokonce jsme
v šatně i uvažovali nad možností, že zápas nedohrajeme.
Musím říct, že nám trvalo asi 20 minut, než jsme byli
schopní vylézt z šatny. Byla to opravdu síla, nikdo nic

podobného nikdy nezažil. Paradoxně právě tento negativní
moment, zážitek, odstartoval totální flow. Nikdy, opravdu
nikdy jsem neviděl všech 12 hráčů, kteří chtějí tolik vyhrát
a urvat tu medaili pro spoluhráče, který leží v nemocnici.
Většina z nás hrála dle mého názoru až za svoji maximální
hranicí. Upřímně si z toho zápasu ani moc nepamatuji…
Celý rozhovor s Vojtou najdete na
https://www.florbalplzen.cz/clanek.asp?id=Velbloudi-stafeta-3440
Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!
(red)
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