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Sváteční slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
znovu nastává čarokrásný vánoční čas i období, kdy se pomalu ohlížíme za již téměř uplynulým rokem,
a kdy se mnohdy s nadějí i s očekáváním chystáme přivítat rok nový. Dovolte mi, abych Vás opět touto cestou
oslovil malým svátečním zamyšlením.
Prožívám společně s Vámi první období na postu starosty obce. Původní nadšení i obavy ze zodpovědné
veřejné funkce zvolna vystřídalo pracovní nasazení a celá řada rutinních úkonů, souvisejících s úřadem.
Myslím, že všichni víte, že nejsem starostou uvolněným na plný úvazek. Stále se snažím skloubit starostování
s náročnou státní službou i s povinnostmi otce rodiny. Úkoly, které jsem si předsevzal, nemohu plnit bez
podpory fungujícího týmu. V minulých měsících jsem se proto zaměřil právě na posílení a upevnění vztahů
mezi mými nejbližšími spolupracovníky i zastupiteli. Prioritou se pro mne stal i odborný růst a zdokonalení
veškerých dovedností i znalostí potřebných k vedení obce.
Velmi rád bych dostál všem předvolebním předsevzetím a postupnými kroky dále směřoval ke své vizi
rozvoje obce. Bohužel, stále více času nám všem zabírá běžná agenda i stále narůstající administrativa. Přesto
věnujeme nemalé úsilí projektovým činnostem i vyhledávání účelných realizovatelných dotačních titulů.
Pokračuje příprava projektové dokumentace (silnice, kanalizace, vodovod …) v chystané obytné zóně,
proběhla komplexní rekonstrukce místního rozhlasu. V lokalitě „statek“ se buduje kanalizace a nová
vodovodní přípojka, chystá se projekt na parkovací plochu pro obecní techniku, kontejnery a mnohé další.
V rámci možností se snažím dostát i společenským povinnostem a aktivně se zapojuji do života obce. Nadále
je jedním z mých cílů podpora místních aktivních spolků a sdružení, i veškerých sportovních či kulturních
aktivit. Pomocnou ruku nabízím při organizaci a realizaci akcí pro naše děti i mládež. Neoddělitelnou součást
pracovní náplně starosty představuje propagace obce v rámci kraje i republiky, velmi smysluplně se jeví
i podpora přeshraničního partnerství. V dnešní době nemohu nemyslet na životní prostředí, trvale udržitelný
rozvoj a další palčivé otázky související s překrásnou přírodou naší části Českého lesa. Velmi důležitá je pro
mne informovanost a bezpečnost spoluobčanů. Všechny zmiňované cíle a záměry směřují k tomu, aby naše
Díly stále vzkvétaly, aby nadále zůstávaly v očích našich sousedů i návštěvníků významnou moderní a fungující
obcí.
Rád bych na tomto místě poděkoval především svým kolegům i nejbližším spolupracovníkům, všem
aktivním spolkům i všem spoluobčanům, jimž není lhostejné dění v obci. V neposlední řadě patří můj vřelý dík
mé rodině, bez jejíž podpory bych nemohl veřejnou činnost v současném rozsahu vykonávat.
Milí přátelé, Vám všem, našim rodinám i dětem, kamarádům, partnerům i návštěvníkům Dílů přeji
klidné a naplněné období adventu, příjemné prožití vánočních svátků, veselý Silvestr a šťastné vykročení do
roku 2020.

Váš Miroslav Rýdl
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Ohlédnutí za vánočním trhem
Letošní dílský vánoční trh se nesl v duchu charity
V sobotu 7. 12. 20120 se konal v dílském obecním
sále již počtvrté vánoční trh rukodělných výrobků
a domácích produktů. Sešlo se zde 36 prodejců,
z toho 27 místních a 9 přespolních a zavítalo k nám
kolem 700 návštěvníků z Čech i z Německa. Během
prvních 10 minut vešlo do sálu cca 120 lidí, tak
chudák Busby/Vašek Buršík skoro nestačil ani dělat
čárky. Hojná účast organizátory velmi potěšila:
„Vždy jsme chtěli, aby náš trh nebyl převážně
dámskou záležitostí, ale aby k nám přicházeli přátelé
a celé rodiny užít si společně s námi předvánoční
neuspěchanou atmosféru.“ Potěšující bylo i to, že se
letos zúčastnilo i mnohem více mužů a milá byla
i návštěva přátel z našeho partnerského města Rötz,
které reprezentoval starosta pan
Ludwig Reger i jeho kolega, druhý
starosta pan Wolfgang Spiessl.

Tichotová malovala dětem na obličeje a zdobila i
dospělé hennou a jaguou. Pan Planěk z Chodova
vyráběl peroutky a Marta Volfíková tradičně tkala na
tkalcovském stavu.
Trhu se spolu se svými rodiči i prarodiči
zúčastnila i spousta dětí. Organizátoři doufají, že
jednou po nich omladina uspořádání dílského
vánočního trhu převezme, aby zůstala tato pěkná
tradice zachována i pro další generace a naše krásná
vesnička Díly tak byla dále prezentována.
Letošní dílský vánoční trh se nesl v duchu charity.
Organizátoři se dohodli, že vstupné z letošního
ročníku po odečtení nákladů bude rozděleno rovným
dílem mezi sociálně terapeutickou dílnu sv. Josefa
v Meclově a klenečský Robinson, zařízení pro děti

Jmenovat vše, co se dalo sehnat na
vánočním trhu by bylo vskutku
obtížné. Prvním, kdo měl po 45
minutách vyprodán svůj sortiment,
klobásy a zabijačkové speciality,
byl
Michal
Kalina
se
svým
kamarádem Karlem Šímou. Zhruba
po hodině zmizelo všechno domácí
máslové cukroví upečené Maruškou
Mikulenkovou. Ani stůl s cukrovím,
zavařeninami, domácími nudlemi,
ale i s betlémy a s dalšími produkty
Lidky Holubové, Marušky Anderlové
a její vnučky Anežky nezůstal
dlouho plný. Nemalá fronta byla u
Anežky Sokolové a její vnučky, kde
Na letošní vánoční trh zavítalo více než 700 návštěvníků. (foto R. Svitáková)
si návštěvníci mohli mimo jiné
rovněž zakoupit zabijačkové speciality. Aneb,
vyžadující okamžitou pomoc. Zbytek peněz bude
všechno co zavonělo sálem, bylo za chvilku pryč.
použit na náklady spojené s pořádáním dalšího
Mnohým návštěvníkům už se nepoštěstilo ochutnat
ročníku
dílského vánočního
trhu,
který
se
ani kousek z dortů a sladkého pokušení od Johanky
uskuteční 5. 12. 2020
Pillmaierové a Marty Volfíkové. Holky ve výčepu, Alča
Kabourková a Maruška Oslovičová, to s chlebíčky
Všichni organizátoři – dílské ženy, 2 muži a obec Díly
a štrůdly letos opět podcenily. Prostě na dílském trhu
srdečně děkují všem návštěvníkům a prodejcům, že
150 chlebíčků a 14 šišek štrůdlu nestačí. Děvčata se
je přišli podpořit, a že podíleli na vytvoření příjemné
měla přesto co otáčet a nebýt Marušky Jelínkové,
vánoční atmosféry. Speciální poděkování patří
která jim velmi pomohla, byla by situace u stánku
manželům Aleně a Petru Kunešovým za bezplatné
téměř nezvladatelná. Nesmíme zapomenout ale i na
zapůjčení aparatury, Vaškovi Buršíkovi (Busbymu) za
mnoho krásných rukodělných výrobků. Teta Porazlouc
přípravu stolů a židlí, vybírání vstupného a další
(Věra Konopíková) vyprodala všechny své háčkované
pomoc, Hance Dudové za tisk plakátů a propagaci,
vánoční dekorace, a to už nechtěla letos přijít
Obci Díly za zapůjčení sálu a za podporu, Evě
prodávat, což by byla opravdu škoda. I Alča Kunešová
Růžičkové, Petře Kůtové – redaktorce Domažlického
se svými přírodními produkty, domů odcházela
deníku, Karlu Reitmeierovi - německému novináři,
s prázdnými krabicemi po vyprodaném sortimentu.
Jaroslavě Mlezivové z IS Klenčí, Rozhledu a Českému
Mnoho dalších prodejkyň na tom bylo podobně.
rozhlasu Plzeň za propagaci.
Návštěvníci mohli shlédnout i živé ukázky. Lada
Tichá ze Kdyně předla na kolovrátků a Vendy
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V neposlední řadě patří velký dík
všem
organizátorům:
Marušce
Anderlové, paní Blahníkové a Péťovi
Blahníkovi, Lidce Holubové, Jitce
Horalové, Milce Hiklové, Marušce
Hronkové,
Marušce
Jelínkové,
Mance
Ježové,
Marušce
Mikulenkové, Marušce Oslovičové,
Aleně Kabourkové, Michalu Kalinovi,
Janě Kuželkové, Emilii Novotné,
Johance
Pillmaierové,
Libušce
Reinigerové,
Janě
Řezníčkové,
Anežce Sokolové, Radce Svitákové,
Štěpánce
Ševčíkové,
Helče
Vísnerové, Pavlíně Závodné a všem
ostatním, kteří se podíleli na
organizaci letošního trhu, na
distribuci plakátů, na výzdobě sálu
i na ostatních činnostech spojených
s uspořádáním dílského vánočního
trhu
rukodělných
výrobků
a domácích produktů.
„Tak opět za rok v sobotu 5. 12.
2020 na viděnou."
Radka Svitáková

Foto: Obrázky z trhu. Nahoře: Delegace z Rötzu s organizátorkami. Vlevo
dole: Přadlena Lada Tichá. Vpravo dole: Michal Kalina u stánku s vybranými
dobrotami.
Foto R. Svitáková

Ani
v letošním
roce
nezapomněl Sv.
Mikuláš na dílské děti. Udělal radost malým i velkým.
Děkujeme jménem všech rodičů i jménem všech
polepšených dětí Jiřímu Reimerovi, Báře Oplatkové,
Karolíně Ježové a Lukáši Pivoňkovi. Za rok na
viděnou, Mikuláši!

Mikuláš a jeho parta

Foto: Identitu Mikuláše, anděla a pekelníků
nebudeme s ohledem na zlobivé děti prozrazovat
(foto z archivu J. Reimera)
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Sbor dobrovolných hasičů
Díly
Výjezdy k mimořádným událostem od 06.09. 2019
do 30.11. 2019
06.09.2019 18:48 – TECHNICKÁ POMOC, LIKVIDACE
OBTÍŽNÉHO HMYZU - Díly Č.P. 38
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na likvidaci
obtížného hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jedná o sršní hnízdo v podbití rodinného domu. Hasiči
po dohodě s majitelem rozebrali část podbití
a hnízdo za pomocí motorového vysavače odstranili,
následně provedli chemický postřik. Jednotka Díly
vyjela v 18:55 s DA Ford Tranzit ve složení: velitel
vozidla: Pavel Kouřík, řidič vozidla: Lukáš Knopf,
hasič: Pavel Knopf, hasič: Josef Peklo
30.09.2019 08:54 –
TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Díly
JSDHO Díly byla KOPIS Plzeň vyslána na odstranění
padlého stromu na komunikaci Díly – Postřekov.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o prasklou
velkou větev u postřekovského vodojemu, která leží
téměř přes celou komunikaci. Hasiči pomocí
motorové pily větev odstranili. Jednotka Díly vyjela
v 9:00 s velitelským vozidlem Toyota RAV 4 ve
složení: řidič vozidla: Petr Ježo ml., velitel vozidla
Pavel Kouřík
12.10.2019
17:08
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
padlého stromu na komunikaci Díly – Postřekov.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o padlý strom
v zátočině Na Stroužku a strom visí na drátech. Hasiči
strom za pomocí motorové pily a trhacího háku
odstranili. Jednotka Díly vyjela v 17:13 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Petr Ježo st.,
velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Václav Buršík,
hasič: Josef Peklo, hasič: Knopf Pavel
14.11.2019
19:03
–
TECHNICKÁ
POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU - Díly
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
stromu na komunikaci Díly – Postřekov u odbočky na
statek. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o zlomenou větev cca dva metry nad komunikací a na
místě se nachází nákladní vozidlo, které nemůže
projet. Hasiči z nástavby vozidla větev za pomocí
motorové pily odstranili. Jednotka Díly vyjela v 19:07
s CAS 24 K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Knopf
Lukáš, velitel vozidla: Pivoňka Lukáš, hasič: Reimer
Jiří, hasič: Liška Zbyněk, hasič: Knopf Pavel, hasič:
Peklo Josef, hasič: Petr Ježo ml.

ODSTRANĚNÍ STROMU – Postřekov
JSDHO Díly byla vyslána KOPIS Plzeň na odstranění
stromu z komunikace mezi obcemi Díly – Klenčí pod
Čerchovem. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o vyvrácený smrk v zátočině pod mlýnkem. Hasiči
strom rozřezali tak aby byla komunikace znovu plně
průjezdná. Jednotka Díly vyjela v 17:14 s CAS 24
K 101 Liaz ve složení: řidič vozidla: Pavel Knopf,
velitel vozidla: Pavel Kouřík, hasič: Josef Peklo
Dne 20. října proběhl společný výcvik jednotek Díly
a Klenčí pod Čerchovem. Obě jednotky využili
k výcviku chátrající budovu pohraniční stráže
v bývalé obci Hraničná. Jednotky si vyzkoušeli hašení
sklepního prostoru s přítomností tlakových lahví
a záchranu osob z objektu zasaženým požárem.
Cílem výcviku bylo také vyzkoušet si komunikaci na
místě zásahu pomocí radiostanic a signálů, vyzkoušet
spojové prostředky jednotky s krajským operačním
střediskem v Plzni. Na závěr proběhlo krátké
zhodnocení cvičení.

Dne 17. listopadu v rámci pravidelného měsíčního
školení jednotky proběhlo školení na téma první
pomoc. Členové jednotky si vyzkoušeli na trenažeru
resuscitaci osoby za pomocí ambuvaku, seznámili se
s novým zdravotnickým vybavením. Nyní jednotka
disponuje v každém vozidle plně vybaveným
záchranářským batohem včetně ambuvaku.

Text a foto – Z. Liška, archiv SDH
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TJ Sokol, z.s.,
kuželky

Pozvánka na vánoční koulení
PÁTEK 27. 12. 2019 OD 18,00 HODIN: SOKOLKY – HASIČKY

:

SOBOTA 28. 12. 2019 OD 17,00 HODIN SOKOLOVÉ

Podzimní část soutěží družstev ročníku 2019/2020
skončila ve druhém prosincovém týdnu.
V krajské soutěži se „Áčko“ umístila na 10. místě
se 4 body. V soutěži okresní, ze třinácti družstev je
„Céčko“ – muži na 6. místě se 14ti body a „Béčko“ ženy na 9. místě s osmi body.
Během prosince čekají hráče přebory oddílu
a hned po Novém roce Okresní
přebory jednotlivců.
Letos je to již 30 let od sehrání
prvního přátelského mikulášského
utkání mezi družstvy Díly –
Ottmarshausen a tak se s přípravami
začalo již v předstihu. Výběr dárků
ani občerstvení nebyl jednoduchý.
Ve čtvrtek byla dokončena příprava
na páteční „zabíjačku“. Skupinka hráčů v čele
s řezníkem Karlem Sýkorou zpracovala maso z celého
prasete na lahodné zabíjačkové pochoutky tlačenky, jitrnice, jelita, smažák, polévku...
Samotná oslava 30. výročí přátelství Díly –
Ottmarshausen proběhla v sobotu 7. prosince 2019.
Nejprve Mikuláš v doprovodu anděla a čerta předal
dvacítce dětí dárečky, které pro ně přivezli němečtí

- HASIČI

kuželkáři. Následoval zápas šestičlenných družstev
na 6 x 60 HS. Po několika letech bylo úspěšnější
domácí družstvo a tak „putovní talíř“ bude do
dalšího klání na dílské kuželně. Celkem přes 60
kuželkářů (současných i již nehrajících), z toho
necelá dvacítka z Ottmarshausenu se večer sešla
v sále OÚ Díly.
Zde byly vyhlášeny výsledky
a předány připravené dárečky. Jako
hlavní dárek byly připraveny dvě
fotoknihy z většiny vzájemných
zápasů,
mikulášských
nadílek
i mimokuželkářských
akcí,
do
kterých se přítomní podepsali.
Každý kuželkář obdržel i jubilejní
víno s nálepkou 30. výročí přátelství.
Němečtí kuželkáři si velmi cenili účasti pana starosty
Miroslava Rýdla, který byl pozván společně s našimi
členy na oslavy 30. výročí přátelství do
Ottmarshausenu v srpnu 2020. Celý večer proběhl
v družné zábavě, prohlížení fotografií, vzpomínání
i plánování dalších setkání.
A tak velké poděkování patří všem, kteří se více či
méně zasloužili o příjemný průběh této pro naši obec
významné události.
Text a foto J. Kuželková
Foto na titulní straně z archivu J. Kuželkové
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Krátce o dění v obci
Vánoční strom republiky. Vánočně vyzdobené domažlické náměstí se pyšní nádherným stříbrným smrkem.
Jen málokdo ví, že pravidelně rostlý košatý strom pochází z Dílů. Domažlicím jej věnovala rodina Řezníčkova
(u Malíčků). Samotná doprava i šetrné poražení letitého krasavce nebylo právě jednoduché, a tak s realizací
vypomohl obecní úřad.
Halloween na Dílích. Spolek Rodiče za hřiště znovu po roce uspořádal v sychravou sobotu 2. listopadu řádivý
podzimní halloween pro všechny děti. Opět došlo na vydlabování dýní a spoustu her i zábavy. Příjemnou
atmosféru doplnila rozpálená venkovní pec, čerstvý pečený chléb i lahodné jehněčí, dar rodiny pana
místostarosty Františka Škultétyho. Děkujeme nejen jim, ale rovněž všem organizátorům i organizátorkám
z řad rodičů i příznivců spolku.
Pyžamový bál. S nádechem recese se v sobotu 14. listopadu konal v obecním sále netradiční pyžamový bál.
Některé nápadité noční úbory tanečníků i tanečnic by si zcela jistě zasloužily být představeny ve světle ramp
světových módních přehlídek
Bál se, dle slov pořadatelů ze spolku Rodičů za hřiště, velmi líbil a přítomní
se příjemně pobavili. Zbývá jen dodat, že všichni doufají, že příští ročník přiláká více zájemců, jenž si
přijdou užít spoustu zábavy a dovedou si udělat legraci i sami ze sebe.
Vánoční trhy v partnerském Rötzu. V sobotu 30. listopadu malá delegace v čele s panem starostou Rýdlem
navštívila charitativní vánoční trhy na Špitálském náměstí v centru Rötzu. Kromě přátelských pozdravů
během setkání s prvním starostou Ludwigem Regerem i dalšími představiteli města, došlo na prohlídku celého
tržiště, na horký vánoční punč či svařák i na koupi drobných vánočních dekorací.
(red)

Foto vlevo nahoře: Vyřezávání halloweenských dýní; vpravo nahoře: Náročná manipulace se stříbrným
smrkem od Malíčků; dole vlevo: Starosta Rötzu v doprovodu symbolických vánočních dětí; vpravo dole:
Pyžamový bál stál za to (foto archiv účastníků)

Srdečné blahopřání
Na sklonku léta 31.8.2019 na lukách pod Dílami vstoupili do manželství Nicole Jasanová a Petr Řezníček.
Kateřina Šmídová a Michal Kalina si řekli své ano 15.9.2019 na dílské babím létem rozzářené zahradě.
Libuše Šafaříková a Martin Sokol uzavřeli sňatek na Staroměstské radnici v Praze 15.11.2019.
Narození občánci: 27.10.2019 se rodičům Kateřině a Michalovi Kalinovým narodil syn Vojtěch.
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USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE DÍLY ZE DNE 21. 10. 2019
Zastupitelstvo obce Díly schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Program veřejného zasedání.
Ověřovatele zápisu p. Vlastimila Anderleho a p. Antonína
Jelínka.
Zapisovatelku pí. Hanu Dudovou.
Plán inventur na rok 2019 a složení jednotlivých
invetarizačních komisí.
Přijetí finanční dotace ve výši 180.000 Kč z programu
PSOV PK 2019 na akci “Rekonstrukce veřejného rozhlasu
v obci Díly” do rozpočtu obce.
Uzavření smlouvy o poskytovátí služeb v oblasti GDPR
mezi Ing. Milanem Krabcem jako poskytovatelem a obcí
Díly jako klientem.
Zadání revize stávajících bezpečnostních vazeb vzrostlých
lip v k.ú. Díly a z důvodu bezpečnosti podáním žádosti
o dotaci z programu PK “Ochrana přírody 2020”
na provedení opatření, která vyplynou z odborné revize.
Vyhlášení záměru č. 7/2019 na prodej části obecního
pozemku KN p.č. 1629/44 v k.ú. Díly o výměře cca. 25 m2,
vedeného na LV č.1 jako ovocný sad, za prodejní cenu 250
Kč/m2.
Prodej přeplocené části obecního pozemku KN p.č.
1629/44 v k.ú. Díly p. J.R., za cenu 257 Kč/m2 a dle
podmínek uvedených v záměru obce č. 5/2019.
Dodatek ke smlouvě o provádění odborných prací na úseku
BOZP a PO, uzavřené dne 1. 4. 2013 s firmou BEZPO s.r.o.
Plzeň, za smluvní cenu 1.000 Kč/měsíc bez DPH
s účinností od 1. 10. 2019.
Fakturace od Elektro Pospíšil č. 94/2019 ve výši 30.492 Kč
a č. 103/2019 ve výši 32.670 Kč.
Spoluúčast obce na celkovém financování nákupu sady
zimních pneumatik včetně disků se senzory tlaku
v pneumatikách na DA Ford s poměrnou finanční účastní
jednotlivých složek.
Poskytnutí příspěvku ve výši 7.000 Kč pro TJ Sokol Díly na
zajištění 30-ti letého výročí spolupráce s partnerským
kuželkářským spolkem SV Ottmarshausen.
Rozpočtové opatření obce Díly č. 6/2019, 7/2019
a 8/2019.
Uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o převzetí,
přepravě a zpracování odpadu se společností EKO-SEPAR
s.r.o.,se sídlem Hřbitovní 1214, Nýřany, jehož součástí je
převzetí, přeprava a zpracování jedlých olejů a tuků
s účinností od 1. 1. 2020.
Odprodej motorové bubnové sekačky na trávu za 1.500 Kč
p. V.F. a odprodej elektrické míchačky na beton a maltu
p. A.J. za cenu 1.500 Kč.
Znění zápisu do kroniky za rok 2018.
Proplacení faktury č. 9050100293 ve výši 67.425 Kč pro
společnost CHVAK a.s. Domažlice za osazení hydrantu
a šoupěte u vodovodního řadu obce Díly.
Bere na vědomí:

1.
2.

Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne 3. 6.
2019.
Přesunutí bodu programu g) Přístupnost internetových
stránek a mobilních aplikací dle zákona č. 99/2019 Sb. ze
strany povinných subjektů – návrh na změnu

3.
4.

poskytovatele webových stránek na další zasedání
zastupitelstva obce.
Změna termínu svozu odpadu, který od 31. 10. 2019 bude
probíhat každý sudý čtvrtek.
Zprávu z 1.zasedání finančního výboru v roce 2019.
Pověřuje starostu obce Miroslava Rýdla:

1.

Zajištěním inventarizace majetku dle harmonogramu
a k součinnosti s členy DIK.

2.
Provedení příslušné rozpočtové změny po přijetí dotace
ve výši 180.000,- Kč z programu PSOV PK 2019 na akci
“Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Díly”.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Podpisem smlouvy o poskytnutí služeb v oblasti GDPR mezi
Ing. Milanem Krabcem jako poskytovatelem a obcí Díly
jako klientem.
Podáním žádosti o dotaci z programu PK “Ochrana přírody
2020” na provedení a zajištění opatření, která vyplynou
z odborné revize.
Vyhotovením geoplánku na oddělení pozemku včetně
vyhotovením návrhu kupní smlouvy a jejím podpisem mezi
pí. M.J. a obcí Díly.
Podpisem kupní smlouvy na prodej přeplocené části
obecního pozemku KN p.č. 1629/44 v k.ú. Díly s p. J .R.
za cenu 257 Kč/m2 a dle podmínek uvedených v záměru
obce č. 5/2019.
Podpisem dodatku ke smlouvě o provádění odborných
prací na úseku BOZP a PO uzavřené dne 1. 4. 2013
s firmou BEZPO s.r.o. Plzeň.
Úhradou fakturace od Elektro Pospíšil č. 94/2019 ve výši
30.492 Kč a č. 103/2019 ve výši 32.670 Kč

9.
Podílet se na vyhodnocení nabídek a výběru prodejce na
nákup sady zimních pneumatik včetně disků se senzory
tlaku v pneumatikách na zásahové vozidlo zn. Ford
s účastnickým doplatkem z rozpočtu obce ve prospěch
nejvýhodnější nabídky.
10.
Podpisem dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč pro TJ Sokol Díly.
11.
Provedením změn v rozpočtu obce dle schválených
rozpočtových opatření č. 6/2019, 7/2019 a 8/2019.
12. Uzavřením dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o převzetí,
přepravě a zpracování odpadu se společností EKO-SEPAR
s.r.o. Nýřany, jehož součástí bude převzetí, přeprava
a zpracování jedlých olejů a tuků s účinností od 1. 1.
2020.
13.
Vyrozuměním uchazečů o převzetí motorové bubnové
sekačky na trávu za 1.500 Kč a odprodej elektrické
míchačky na beton a maltu za cenu 1.500 Kč.
14.
Úhradou faktury č. 9050100293
ve výši 67.425 Kč pro
K
společnost CHVAK a.s. Domažlice za osazení hydrantu
a šoupěte u vodovodního řadu obce Díly.
15.
Podpisem pachtovní smlouvy s CHVaK Domažlice na
provozování vodovodu a kanalizace v majetku obce Díly.

Životní jubilea
ŘÍJEN: VOLFÍKOVÁ MIROSLAVA, STRASSEROVÁ LUJZA, KONOPÍKOVÁ VĚRA, KUŽELKOVÁ ANNA,
PAVLÍČKOVÁ MARIE, KAPICOVÁ MARIE, PETRŽÍKOVÁ ZDEŇKA, SOUKUP VLADIMÍR, ŘEZNÍČKOVÁ IVANA
LISTOPAD: PĚNKAVOVÁ HELENA, VOLFÍK MILAN, KUŽELKA ANTONÍN, JELÍNEK ANTONÍN
PROSINEC: MRÁZOVÁ MARIE, KOTYZOVÁ VLASTIMILA, DYROVÁ HELENA, HOLUBOVÁ LUDMILA, KAPICOVÁ DANA
Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí, všem čtenářům
veselé Vánoce a šťastný nový rok. Vaše redakce
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