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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci

V úterý 25. září 2018
Mýšlovice 15.00-15.15 hod.
Životice 15.30-15.45 hod.
Vrančice 16.00-16.15 hod
Nebezpečné složky KO jsou:
Zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochem. materiál, léky, pesticidy, televize,
lednice-pouze úplné
Pneumatiky – z osobních vozidel-bez disků-maximálně 4ks/občan
Vše ostatní je velkoobjemový odpad, který nebude odvezen.
Prosíme Vás, abyste nebezpečný odpad skladovali na obvyklém místě a to den předem z hlediska
bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme.

Vyhlášení zákazu rozdělávání ohňů
Na základě výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem pro Středočeský kraj dne 29.
7. 2018 a na základě Nařízení Středočeského kraje ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k
zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vstupují až do odvolání v
platnost níže uvedená protipožární opatření.
Místa zvýšeného požárního nebezpečí
Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době výstrahy:
 lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
 zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu
možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

Zakázané činnosti a protipožární opatření
V době výstrahy se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:
 rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek na volném prostranství),
 kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 používání zábavní pyrotechniky,
 jízda parní lokomotivy,
 používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení
 povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona
 vypouštění „lampionů štěstí“
 vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
zemědělských pozemků při jejich obhospodařování.
 zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do
styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem,
listím, rozlitým palivem apod.

Tísňové volání -důležitá telefonní čísla
112 Centrální číslo tísňového volání
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie

Pitná voda
Vzhledem k pravidelným kontrolám vodojemu bylo zjištěno, že hladina vody ve vodojemu opět
klesá, což vzhledem k přetrvávajícímu suchu snad, bohužel, ani nemůže být překvapením,
Upozorňujeme Vás tedy, že platí veřejná vyhláška

O zákazu zalévání, mytí aut, napouštění bazénů a jiné plýtvání pitnou vodou
z obecního vodovodu.
Stav vody ve vodojemu je pravidelně kontrolován.
Žádáme Vás, abyste vyhlášku respektovali. Za pochopení a dodržování děkujeme.
V současné době probíhá rekonstrukce zdroje vody. Rekonstrukce bude obnášet výměnu veškerých
kovových konstrukcí, vstupu, žebříků a dalších s tím spojených stavební a práce. Jelikož studna je
staré důlní dílo, není rekonstrukce úplně jednoduchá a je finančně nákladná. Na celou akci byla
podána žádost o dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Pokud by Vás ohledně rekonstrukce
zajímali podrobnější informace, můžete své dotazy směřovat na p. Borzyka, který na celou akci
dohlíží a má na starosti provoz vodovou, nebo na p. Slámu starostu obce.

Strategický rozvojový plán obce
Obec měla vždy zpracovaný Místní program obnovy venkova, nově se tento dokument nazývá
Strategický plán rozvoje obce a je mnohem obsáhlejší. Strategický plán rozvoje obce je důležitý
koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat
dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu
realizace a financování. V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a
hodnoceny nejrůznější faktory života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné stránky dané
obce. Analytickou část tvoří profil obce a SWOT analýza obce. Ve druhé (návrhové) části
dokumentu jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i krátkodobé rozvojové záměry dané obce.
Obec v současné době bude tento dokument zpracovávat a budeme rádi, když se zapojíte, budete
spolupracovat a sdělíte nám své potřeby, nápady na rozvoj obce prostřednictvím dotazníku, který
Vám poskytneme, až bude dle potřeb vypracovaný. Těšíme se na spolupráci.

Zastupitel ve zkratce -co možná nevíte
S funkcí zastupitele je spojeno mimo jiné také rozhodování o tom, jakým způsobem bude nakládáno
s majetkem obce. Jelikož existuje riziko, že by zastupitelé k tomuto „cizímu“ majetku
nepřistupovali stejně zodpovědně jako k majetku vlastnímu, je jim zákonem uložena povinnost
přistupovat k majetku obce s péčí řádného hospodáře.
Kde je zakotvena občanskoprávní odpovědnost zastupitele?
Samotná občanskoprávní odpovědnost zastupitelů je dovozována ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Podle jeho § 20 odst. 2 „právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly
zřízeny.
-Toto ustanovení je pak dále rozvinuto v § 159 odst. 1 občanského zákoníku, v němž stojí: „Kdo přijme
funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač
to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ Z tohoto
ustanovení jsou dovozovány tři „kvality“, které musí mít zastupitel při rozhodování na zřeteli: loajalita,
znalosti a pečlivost.
-V § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je výslovně stanoveno: „Majetek obce musí být využíván
účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě
první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je
řádně odůvodněn.“ Povinnosti vyplývající z tohoto paragrafu ve spojení s § 159 odst. 1 občanského
zákoníku jsou zprostředkovaně kladeny také na zastupitele obce, kteří při hlasování tvoří samotnou vůli
obce.
Jak pečuje řádný hospodář?
Péči řádného hospodáře je možné definovat jako „povinnost zastupitele pečovat o svěřený majetek tak,
jak by o svůj majetek pečoval rozumně uvažující/opatrný vlastník. Jinými slovy, zastupitel musí
rozhodovat ve prospěch obce bez upřednostňování vlastních zájmů nebo se má před hlasováním
dostatečně zamyslet nad důsledky svého rozhodnutí“.
Zákon o střetu zájmů
Dle § 3 odst. 1 zákona o střetu zájmů nesmí zastupitel upřednostňovat osobní zájem před zájmem/zájmy
obce. Zákonné ustanovení je konkrétně tohoto znění: „Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem
osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný
funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem,
který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového
nebo jiného prospěchu.“

Sousedské posezení
31. srpna 2018 od 19.00 hodin jste všichni zváni na
Sousedské posezení do Vrančic.
Připravené pro Vás bude samozřejmě občerstvení a již slíbená losovačka o
zajímavé a pěkné ceny
„Co zahrada dala“.
Neváhejte a přijďte strávit příjemný večer za příjemných tonů hudby se
svými sousedy, kamarády a přáteli.
Pokud byste chtěli přispět do naší losovačky pěknou cenou, budeme rádi.
Všichni jste srdečně zváni.
-------------------------------------------------------------------------Rozloučení s prázdninami
Prázdniny opět utekly jako voda a za chvíli opět všem školákům a školáčkům nastanou školní
povinnosti. My jsme pro Vás, stejně jako každý rok připravili ještě jednu prázdninovou akci pro
děti. I letos se můžete těšit na ukázky řemesla a samozřejmě si budete moci, jako loni, všechno
vyzkoušet. Chybět nebudou soutěže a pro děti jak je u nás zvykem zajímavé odměny. Na zakončení
celého zábavného odpoledne bude jako vždy připravené pečení posledních prázdninových buřtů.

Všichni jste srdečně zváni v neděli 2. září 2018
Na zahradu u obecního úřadu ve Vrančicích,
kde ve 14.00hodin
začíná letošní rozlučkové prázdninové odpoledne pro děti.
Občerstvení zajištěno. Neváhejte a přijďte si s dětmi příjemně užít poslední
nedělní prázdninové odpoledne.
Akce se koná i za nepříznivého počasí. Těšíme se na Vás.
.

Gratulace
V měsíci září jsme objednali hezkou písničku na rádiu České Budějovice pro paní L. Janouškovou
z Vrančic a paní M. Koňasovou ze Životic, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny. K přání všeho
nejlepšího se samozřejmě připojujeme i my.
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30 Český rozhlas
České Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Připravujeme
- září - rozloučení s létem, posezení
-říjen Drakiáda

Pranostiky
-Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
-Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
-Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
-Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Poznámky redakce
Fotografie z akcí konané v obci najdete na internetových stránkách obce www.vrancice.cz.

Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji emailovou adresu na knihovně.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

