Vilická polnice
číslo 04/2018

16.7.2018
pro občany Vilic zdarma

ročník 21.

Vážení spoluobčané, čas od času slýchávám kritiku na práci zastupitelstva, z něhož ten největší
zloduch je starosta. Dává se mi za vinu kdeco, počínaje nechozením štamgastů do místní hospody,
konče zablokováním dotace pro obyvatele Hrnčíř na výstavbu ČOV. Dokonce jsem slyšel hlášku, že
jsem nejhorší starosta od „éry Pavlíny“. S ohledem na skutečnost, že žádný jiný starosta od oné éry
nebyl, mohl dotyčný raději použít parafrázi jako v jednom slavném českém filmu. Třeba něco v tom
smyslu jako: „Jo za Pavlíny nám bylo fajn. Ta jaktěživa po nikom nic nechtěla“. Bylo by to alespoň
vtipné a dotyčný by nebyl za troubu. Teď trochu vážněji. Práce pro jakoukoliv společnost lidí s sebou
zákonitě nese kritiku. Projevit beztrestně svůj názor je výsadou demokracie. Jenže je kritika a kritika.
Ta prospěšná přináší jiný pohled na věc, tříbí názory a mnohdy přináší i řešení. Ta druhá, kterou
nazývám kritikou hlupců, nepřináší nic pozitivního. Kritik často pranýřuje věci, kterým sám nerozumí,
v horším případě tak činí záměrně s cílem někoho poškodit či rozeštvat navzájem lidi. Mnohdy je za
takovýmto jednáním prachobyčejná závist a nespokojenost sama se sebou. Proč to vlastně píši? Blíží
se nám totiž volby do zastupitelstva obce, které proběhnou v termínu 5. a 6.10.2018. A právě teď
nastává ta pravá chvíle, kdy všichni pochybovači, kritici a vesměs nespokojení občané mohou sami
změnit chod života obce. Chce to jediné. Najít v sobě trochu osobní statečnosti a sestavit kandidátku.
Třeba v takových Hrnčířích, kde je velmi ucelená a nespokojená skupina občanů, by to neměl být
žádný problém. A nejen tam. Kandidátka musí být zaregistrována do 31.7., tudíž je nejvyšší čas.
Všem vážným zájemcům o její sestavení rádi na OÚ pomůžeme. Stačí jen přijít. Nebo to zase zůstane
jen u planého tlachání a neochoty přijmout svůj díl zodpovědnosti za obecní záležitosti? Tak jako
vždy?
M.Břenda
Zasedání ZO č. 26/2018
konané dne 14.6.2018
.
Přítomni: M.Břenda, M.Šedivá,
K.Javorská,
M.Bednář, J.Dobiáš, T.Kukla
Omluveni: J.Kudrna
Na 26. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:
1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.
2) ZO schválilo závěrečný účet obce za rok
2017, včetně účetní závěrky a včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce
znějícím – bez výhrad.
3) ZO schválilo bez výhrad závěrečný účet DSO
Mikroregionu Venkov za rok 2017.
4) ZO schválilo záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1283/1 o výměře cca 220m2 v
Kříženci.
5) ZO vzalo na vědomí žádost Stanislavy
Batlíkové, o koupi obecního pozemku. Jediný
pozemek, který přichází v úvahu, momentálně
obhospodařuje ZD Načeradec a to bez nájemní
smlouvy. Nepodaří-li se záležitost s ZD
Načeradec uvést do právního stavu, ZO se k
žádosti pí. Batlíkové vrátí v nejbližším možném
termínu.
6) ZO schválilo prodej části obecního pozemku
parc. č. 501/1 o výměře cca 350m2 a 1247/1 o
výměře 76m2 Haně Zhorné, bytem V parku
239, Načeradec za cenu 20,-Kč/m2 s tím, že
všechny
náklady
spojené
s
převodem
nemovitostí hradí kupující. Jedná se o louku a
proluku mezi domy v Hrnčířích, kterou kupující
již využívá.

7) ZO schválilo koupi části pozemků parc. č.
896/32 o výměře cca 25m2, 867/1 o výměře cca
105m2 a 1284/4 o výměře 69m2 od Libuše
Brázdové, bytem Oty Bubeníčka 421, Mladá
Vožice za cenu 20,-Kč/m2 s tím, že všechny
náklady spojené z převodem nemovitostí hradí
kupující. Přesná výměra kupovaných pozemků
bude upřesněna geometrickým plánem. Jedná se
o části MK do Křížence.
6) ZO schválilo nový sazebník úhrad, který je
doplněn o administrativní činnosti pracovníka obce
v souvislosti s GDPR.
7) ZO schválilo dodatek ke knihovnímu řádu
Místní knihovny, tak aby byl v souladu s GDPR.
8) ZO schválilo výjimečné zaplacení spoluúčasti za
obecního pracovníka Martina Bednáře na pojistné
události ze dne 13.4.2018, kdy došlo k poškození
dveří kolového nakladače. Spoluúčast, kterou obec
za svého pracovníka uhradí je 3.785,-Kč.
9) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.
RO/04/S/2018 a schválilo rozpočtové opatření č.
RO/05/ZO/2018, kdy se jednalo o navýšení
rozpočtu obce o půjčku na nákup mulčovače.
Zasedání ZO č. 27/2018
konané dne 11.7.2018
.
Přítomni: M.Břenda, M.Šedivá,
K.Javorská,
M.Bednář, J.Dobiáš, T.Kukla, J.Kudrna
Omluveni: 0
Na 27. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:
1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.

2) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem, o pitnou vodou a to i v rámci velmi suchého léta.
poskytnutí dotace ve výši 175.000,-Kč v rámci Pochopitelně ještě zbývá realizovat projekt
programu POV 2018, na opravu MK mezi osadami oficiálního napojení, ale zde už čas nehraje proti
Hrnčíře a Zátiší.
nám.
3) ZO vzalo na vědomí jmenování členů výběrové
komise pro výběrové řízení na opravu MK.
Předsedou výběrové komise je Kateřina Javorská,
členové Jiří Dobiáš a Martin Bednář.
4) ZO schválilo smlouvu o zemědělském pachtu s
AGRO DRUŽSTVEM Načeradec, o pronájmu
pozemků parc.č. 686/4, 704/2, 705, 1280, 1282 o
celkové výměře 0,4778 ha za částku 3.000,Kč/ha/ročně, což činí 1.433,-Kč/rok. Smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou a nájemce nebude mít k těmto pozemkům
předkupní právo.
5) ZO schválilo záměr prodeje další části pozemku
parc. č. 501/1 v Hrnčířích o výměře cca 50m2.
6) ZO schválilo darovací smlouvu s SDH Vilice ve
výši 12.000 Kč na činnost SDH.
7) ZO schválilo koupi pozemků parc.č.1284/2 o
výměře 26m2, parc.č.1284/3 o výměře 14m2 a
parc.č. 1284/4 o výměře 69m2 od Přemysla Kukly,
bytem Hrnčíře 25, za cenu 20,- Kč/m2. Náklady
Dne 16. června 2018 oslavil pan Josef Cirmon z
spojené s prodejem hradí kupující. Jedná se o části
Vilic 87. výročí svého narození, dne 26. června
MK do Křížence.
2018 oslavila paní Karolina Hlaváčková z Vilic 81.
8) ZO schválilo prodej pozemku parc.č. 1283/1,
výročí svého narození, dne 7. července 2018
ostatní plocha o výměře cca 220m2 Libuši
oslavila paní Anna Jindrová z Vilice 80. výročí
Brázdové, bytem Oty Bubeníčka 421, Mladá Vožice
svého narození, dne 8. července 2018 oslavila paní
za cenu 20,-Kč/m2 s tím, že všechny náklady
Věra Vylítová z Vilic 65. výročí svého narození.
spojené z převodem nemovitostí hradí kupující.
Přesná výměra kupovaných pozemků bude
upřesněna geometrickým plánem. Jedná se o její
předzahrádku v Kříženci.
9) ZO vzalo se souhlasem na vědomí zprávu
finančního a kontrolního výboru.
10) ZO schválilo aktualizaci spisového a
skartačního řádu Obecního úřadu obce Vilice.

Všem jubilantům blahopřejeme

Posílení vodovodu Vilice Začátkem června
bylo zrealizováno provizorní napojení nového
hlubinného vrtu v lese nad Vilicemi z vodovodním
systémem obce. Voda z vrtu je gravitačně, přes
soustavu studní, svedena do vodojemu, kde
dochází k její úpravě. Jelikož vrt je velmi vydatný,
do dneška jede stále naplno aniž by jeho hladina
klesala, zdá se, že obec má vyřešeno zásobování

