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Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
začal nám rok 2018, takže co nás čeká. V letošním roce jsme již zahájili stavbu komunikací a parkovacích míst v nové zástavbě. Tuto akci vyhrála firma Silnice Chmelíř s.r.o. s částkou cca 4.200
000 Kč. Po obtížích s vjezdy a jinými úpravami částka bude větší. Další akcí je dokončení chodníků
na Bayerku. Dotací od Plzeňského kraje jsme obdrželi 150 000 Kč. Doplatek ve výši 243 000 Kč
zaplatí obec a končí na hranici pozemku parcely Jana Vollera a Luďka Štíbra. Po odkupu pozemků
části chodníků od p. Štíbra, p. Faflíka a p. Ondřicha budeme pokračovat až po p. Levého. Tato část
je 147 m dlouhá a bude stát 370 000 Kč. Tuto částku bude také doplácet obec bez dotace. První část
vyhrála firma Dybs Plzeň a prodloužení chodníku bude pouze dodatkem ke smlouvě. Pokračovat
bude výstavba kanalizace a vodovodu bez přípojek v chatách nad hřištěm. Na tuto žádná dotace
nebyla a cena díla je 1 512744 Kč bez DPH. Stavbu provede firma BP stavby. Opravovat se budou
některé cesty, které jsou pouze ze štěrkodrti. Komunikace, parkovací místa a chodníky budou zhotoveny do května. V letošním roce by mělo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci ulice
k Vodnímu Újezdu a návsi. Tato akce se bude dělat na etapy. První etapa bude ulice k Vodnímu
Újezdu a pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom začít již letos. Dne 19. května se budou konat
oslavy obce Vstiš a setkání rodáků. V tento den se konají různé akce – vystoupení dětí ZUŠ Dobřany, den otevřených dveří s výstavou v kapli, hasičské zbrojnici s možností občerstvení, výstavou
koňské stříkačky a ukázkou historických soubojů a jejich ležení. Další akce budou probíhat
v kulturním domě a o těch budete ještě informováni. V měsíci říjnu se budou konat komunální volby do obecních zastupitelstev. Obec Vstiš má již přes 500 obyvatel a to znamená, že musí být devět
členů zastupitelstva a nějaký náhradník. Rád bych touto cestou Vás oslovil, aby ti, kteří chtějí něco
pro obec udělat nebo něco změnit, tak se nebojte přihlásit do obecního zastupitelstva. Jako člen zastupitelstva vím, že je to práce někdy náročná a jednání s lidmi není vždy jednoduché, ale to je asi
vzájemné, ale jsme tady hlavně pro občany obce Vstiš. Stávající členové někteří končí, tak musíme
zajistit za sebe náhrady. Proto se nebojte jako kandidáti přihlásit na obecním úřadě nejdéle do konce
června. Čím více bude uchazečů, tím lépe pro chod obce.
Jiří Duchek

Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení ZO ze dne 22. 1. 2018
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
501. uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 2/2018 se společností SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. se sídlem Rubešova
565/25, Plzeň na akci „Komunikace a parkovací místa pro 70 stavebních parcel – 1.etapa“ v ceně 3 504 747,- Kč
bez DPH
502. uzavření a podpis Příkazní smlouvy č. TDS – 2/2018 s Ondřejem Polákem, Předenice 31, Štěnovice na
činnost technického dozoru při realizaci akce „Komunikace a parkovací místa pro 70 stavebních parcel –
1.etapa“ za cenu 56 000,- Kč
503. uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800088513/1/VB se
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, zastoupená společností GridServices,
s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno
504. uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 04/BP/18 se společností BP S TAVBY CZ s.r.o. se sídlem V. Brožíka
317, Dýšina na provedení díla „Čistá Radbuza II, VSTIŠ – Kanalizace SO 03 stoka S2“ a „VSTIŠ – Vodovod
v souběhu kanalizace, Čistá Radbuza II SO 01 vodovodní řad S2“ v ceně 1 512 744,80 Kč bez DPH
505. uzavření a podpis Příkazní smlouvy č. TDS – 3/2018 s Ondřejem Polákem, Předenice 31, Štěnovice na
činnost technického dozoru při realizaci akce „Oprava chodníku v obci Vstiš“ za cenu 15 500,- Kč
506. nákup pozemku p.č. 2008/38 o výměře 41 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 1,- Kč od Bohuslava Faflíka, bytem
Sousedská 845/3, Lobzy, Plzeň a Ivany Faflíkové, bytem Vstiš 192 včetně podpisu kupní smlouvy
ZO ruší:
507. bod č. 470 usnesení ZO ze dne 24.4.2017 z důvodu změny kupní ceny pozemku p.č. 2008/38 o výměře 41
m2
Usnesení ZO ze dne 19. 2. 2018
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
497. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2018, dodatkem příkazu budou jmenováni předseda
a členové inventarizačních komisí po volbách do zastupitelstva obce
499. informace z Mikroregionu Radbuza
501. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
494. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011066/02 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly pro akci „BP001 Vstiš – PJ
RD – pč. 1865/3 – kNN“
495. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018
496. střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020
498. uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí služby „Podpora při implementaci požadavků GDPR“ s MAS
Radbuza, z.s., se sídlem nám. ČSA 24, Stod za nabídkovou cenu 9 000,- Kč
500. schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2018 mezi Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 27 115,- Kč

Poplatky za komunální odpad pro rok 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2018 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2018 a 30.6.2018.
Platnost známek z roku 2017 je do 28.2.2018.

Poplatky ze psů pro rok 2018
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2018.
Vybírání poplatků:

Obecní úřad od 5. 2. 2018 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Fotbalové zpravodajství
V současné době má naše TJ registrovaných 38 dětí. V roce 2017
v podzimní části se mistrovských
soutěží zúčastnila dvě družstva přípravek – mladší a starší. Obě družstva trénují v pondělí a ve středu
venku a v zimních měsících trénují
ve středu a pátek v dobřanských tělocvičnách. Mladší přípravka v soutěži
pětkrát vyhrála, dvakrát prohrála a
má skóre 58:25. Starší přípravka
v soutěži čtyřikrát vyhrála, čtyřikrát
prohrála, jednou remizovala a má
skóre 46:57. Mimo to obojí hrají
zimní halový turnaj ve Štěnovicích,
kde nám v žádném případě nedělají
ostudu a poráží i plzeňská družstva.
Dále mám sedm starších žáků (žákyň), kteří hostují v Chlumčanech a zatím překvapivě drží první
příčku v okresní soutěži.
Děkujeme paní Liškové za finanční podporu naší mládeže.
Áčko se potýká s velkou marodkou, která souvisí s velkými výkyvy počasí. Desátého března bychom měli sehrát přátelské utkání s Liticemi. Jestli to sehrajeme na vlastním hřišti, závisí na počasí.
Navíc je hrací plocha nově „zapískovaná“ a bude třeba připravit vše tak, aby bylo možno 24. 03.
hrát první mistrovské utkání na domácí půdě s Dobřany. Doufáme, že se za vydatné podpory fanoušků ve Vstiši bude hrát dobrý fotbal.
V neděli 25. 02. 2018 proběhla výroční schůze za účasti naší starostky paní Beštové. Byla zde přečtena zpráva o činnosti a kompletní zpráva o finančním hospodaření. Nakonec proběhla bohatá diskuse.
Jan Kraus

Pozvánka na taneční zábavu
Okrsek Dobřansko č. 2 a Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš pořádají dne 9. března 2018 od 20
hodin taneční zábavu v kulturním domě ve Vstiši. Hraje hudební skupina Maybe. Cena vstupného
100 Kč.
Volných míst je ještě cca 60 a zamluvit lístek je možné na Obecním úřadě v pondělí a středu od 17
hodin u p. Jiřího Duchka.

Oslavy výročí vzniku republiky
Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto let republiky očima pěti
plzeňských generací, Historický víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných
Plzeňanů – herce Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta pod
širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními oslavami s tradičním
vzpomínkovým aktem u Památníku T. G. Masaryka, lampionovým Průvodem světel centrem města
nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny a ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně bude při této příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov
můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu

Pozvánka na běžecké závody
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci, i Vy ostatní,
s nesmírnou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že stopy běžeckého spolku Seal´s RUN opět můžete spatřit na nejrůznějších místech a mnohdy i jinde. Spatříte je dokonce i na místech, kde dříve
k vidění nebyly. Pokud stopy nikde nespatříte, je čas navštívit očního lékaře, neb tým Seal´s RUN
pracuje dnem i nocí na tom, aby se nesmazatelně vryl do Vašich myslí. Zejména pak pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají v jásot v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně. Letošní rok přinese několik novinek, zlepšováků a vychytávek. Krom nových tratí a překážek jsou to i

nové druhy závodů. Naprostou novinkou je překážkový závod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení spřežení“. V tříčlenném týmu se bude muset s krátkou, sprinterskou tratí vyrovnat každý sám,
ale zároveň budete hoblovat za celý tým. Máte-li navíc nervy z ocele, můžete poměřit síly přímo
s organizátory závodu a zesměšnit je před zraky všech ostatních účastníků a škodolibých diváků.
Taková výzva se nedá odmítnout.
Další novinkou je noční běh skrývající se pod názvem „Kasiopea“. Kdo by se nechtěl plahočit
v noci lesem, sám, přes překážky a trochu se u toho bát? Přijďte si na krátké trati vyzkoušet nástrahy překážkového běhu, které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody. Na své si přijdou jak předškoláci, tak i dorostenci.
Délky tratí a obtížnost překážek budou úměrné věku. Přijďte unavit potomky a vypít něco zlatavého
moku. V pivovaru Bizon připravili sládkové závodní speciál „Tulení pot“. To musíte ochutnat!
Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že budou vykoupené
slzami, krví a potem. Nee, teď přeháníme. Ale zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se přesvědčit a
dokázat sami sobě, že ve Vás dřímá bojovník, který překážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu štěstíčku naproti. Odměnou Vám bude slastný pocit vítězů, neb v našem závodě neexistuje poražených!
Šanci máte 25. – 26.5.2018 ve Stodě a 28.9.2018 v Měčíně.
Tuleň s námi a zlé pryž!

Pozvánka na exkurzi do vodárny
a čističky odpadních vod v Dobřanech
Dovolujeme si pozvat zájemce na malou exkurzi do vodárny a čističky odpadních vod. Akce se
uskuteční v předvečer již tradičního „Dne Země“. Bude připraven autobus, který bude odjíždět v
sobotu 21. dubna 2018 v 10 hodin od Kulturního domu ve Vstiši. Zájemci nechť se prosím nahlásí
do středy 18. 04. 2018 u paní Košanové na Obecním úřadě. Těšíme se na vás.

Připravujeme
Setkání rodáků a přátel obce Vstiš
u příležitosti 775. výročí první písemné zmínky o obci
konané dne 19. května 2018
Z programu:
 Vozembach - dětská lidová muzika
 historická Keltská skupina Cernunnos
 kafíčko při hudbě skupiny Pilsen Brass (s panem Chodlem)
 fotbalové utkání týmu „A“ Vstiš – Chotěšov „B“
 taneční zábava v KD – kapela Hájenka pana Palečka, tombola
 možnost svezení v kočáře taženém koňmi po obci
 den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, v kapli
Všichni obdrží pozvánku s návratkou na objednání oběda a večeře

Blahopřání
Během března a dubna oslaví své životní jubileum:
 Antonín Zedník
 Monika Kydlíčková

Dění v obci obrazem
Masopustní veselí…

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 04. 2018. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou
adresu ou.vstis@iol.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit
všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si
vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám
nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
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