ŽÍŠOV
ŽÍŠOV

Informační občasník obce Žíšov
Občasník najdete, také na obecních
stránkách „www.zisov.cz”.

Listopad 2021

Posezení se starostou
Dne 31. října proběhlo „Posezení občanů se starostou a zastupiteli obce“.
Starosta seznámil občany s děním v obci za rok 2021 a nastínil
plány na další období.
V tomto občasníku Vás chceme seznámit s programem posezení.
Rok 2021
- Vstup do altánu z místní hospůdky
- Přendání NN vedení do země
- Vybudování nového VO
- Rekonstrukce chodníku náves
- Rekonstrukce kanceláře obecního
úřadu
- Revitalizace hasičské nádrže
- Přestavba a změna místa kontejnerů na bioodpad
- Knihovna
- Rekonstrukce komunikace „Bahenní ulice“
- Finanční situace obce

Rok 2022
- Oprava vodovodního řadu
- Vypracování projektu Rekonstrukce ulice „V Chalupách“
- Výstavba rodinných domů
- Projednání skladování materiálu na obecních pozemcích
a parkování na chodníku
- Výstavba nového vysílače T-Mobile
- Doprava starších spoluobčanů do Veselí nad Lužnicí „Senior taxi“
- Návrhy spoluobčanů na lepší život v obci
- Diskuse
Strana 1

Vybudování vchodu z místní hospůdky do altánu
Konečná částka této rekonstrukce činila
76 230,03,-Kč bez DPH.
V této částce je již zahrnuto zpracování projektové
dokumentace včetně požárně bezpečnostního
řešení.

Přeložení NN vedení do země
V letošním roce proběhlo přeložení nízkonapěťového vedení do země.
Přeložení realizovala Þrma ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., která byla
vybrána společností E.ON s.r.o., na podnět žádosti obce z roku 2019.
Přeložení NN vedení do země Þnancovala společnost E.ON s.r.o..

Vybudování veřejného osvětlení
V návaznosti na přeložení NN vedení
do země bylo potřeba vybudovat
nové veřejné osvětlení na místech,
kde byla dřívější světla umístěna
na sloupech určených k NN vedení.
Cena výstavby veřejného osvětlení
činila 374 445,39,-Kč vč. DPH.
+ přípravné práce v rámci přeložení
NN vedení do země od Þrmy
ELEKTROSTAV Strakonice
363 496,10,-Kč vč. DPH.
V rámci přestavby byly vybudovány
nové rozvaděče s chytrým systémem
spínání světel a úsporou elektrické energie. Zároveň byla osvětlena autobusová zastávka a
kaplička. Systém je vybaven zásuvkami pro potřeby obce „akce pro děti a podobně“. Další
možností je připojení vánočního osvětlení a vánočního stromku. Do budoucna je počítáno
s napájením přečerpávacích nádrží kanalizace. Noční vypínání části osvětlení sníží spotřebu
elektrické energie o 24%.
Při ceně kWh 4,10,- Kč ušetří obec 8934,-Kč za rok.
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Rekonstrukce chodníku na návsi
V návaznosti na přeložení NN vedení do země proběhla
rekonstrukce chodníku na návsi 616 847,64,-Kč bez DPH.
Celá tato částka šla z obecní pokladny, protože dotační
tituly lze využít pouze na rekonstrukce chodníku podél silnic.

Rekonstrukce kanceláře obecního úřadu
Na rekonstrukci kanceláře obecního úřadu obec
získala dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje ve výši 100 000,-Kč.
Předpokládané výdaje na rekonstrukci činí:
167 000,-Kč.
Předpokládaný podíl obce bude ve výši:
67 000,-Kč.

Revitalizace hasičské nádrže
Byla podána žádost o dotaci na revitalizaci hasičské nádrže.
Dotace jsou ve výši 80% a celkové výdaje na revitalizaci
by měly činit 2 400 000,-Kč bez DPH. Dle uznatelných výdajů
by měl podíl obce činit 800 000,-Kč.

Přestavba a změna místa kontejnerů na bioodpad
Stávající místo s kontejnery na bioodpad je nevyhovující a také
připomínky občanů a stížnosti Þrmy, která bioodpad vyváží,
daly podnět k vyhledání nového místa a úpravám. Nákres
můžete vidět níže.
Odhadovaná cena přestavby je 35 000,-Kč vč. DPH.

Knihovna je znovu otevřena
Obecní knihovna je otevřena každé úterý od 17 do 18 hod. Naše knihovna využívá služeb
výměnného fondu Tábor. Je možno vybírat z více než 400 titulů českých i zahraničních autorů.
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Rekonstrukce komunikace „Bahenní ulice“ v úseku A a C
Na tuto akci jsme podali zatím 1 žádost o dotaci
Z MMR jsme získali dotaci ve výši 8 713 849,-Kč
Z POV budeme žádat v roce 2022 o dotaci ve výši 1 500 000,-Kč
Vysoutěžená cena na tuto akci je 10 086 607,90,-Kč bez DPH.
Předpokládané výdaje obce na tuto akci jsou ve výši 2 086 151,-Kč

Finanční situace obce
Obec aktuálně disponuje prostředky ve výši 16 376 000,-Kč
Úřad jsme přebírali s prostředky ve výši 15 738 291,86,-Kč
Na dotačních titulech bylo pro obec získáno přes 18 000 000,-Kč
Chodník Žíšov – Veselí – 1 890 796,40,-Kč
Rekonstrukce „Růžové ulice“ - 6 800 428,96,-Kč
Autobusová zastávka – 100 000,-Kč
Dětské hřiště – 177 548,-Kč
Ukazatele rychlosti – 75 000,-Kč
Pořízení zametače – 65 373,-Kč
Rekonstrukce obecního úřadu – 100 000,-Kč
Rekonstrukce vodovodního řadu – 300 000,-Kč
Rekonstrukce „Bahenní ulice“ - 8 713 849,-Kč
-

Plány na rok 2022
Na rok 2022 plánujeme výměnu vodovodního řadu
ve vyznačeném úseku.

Plány na rok 2022
Vypracování projektu Rekonstrukce ulice
„V Chalupách“.
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Výstavba rodinných domů
Obec Žíšov koupila pozemek parc. č. 4437
o výměře 6970 m2 za cenu 70 Kč za 1 m2 tj. celkem
487 900,-Kč, za účelem budoucí výstavby rodinných
domů nebo vybudování multifunkčního hřiště.

Skladování materiálu na obecních pozemcích
Zastupitelstvo obce se už nějaký čas zabývá skladováním
materiálu na obecních pozemcích, parkováním
na chodnících a parkováním nákladních vozů.
V Růžové ulici vzniklo 12 parkovacích míst. Pro občany
parkující v ulici k Veselí nad Lužnicí vyšla obec vstříc tím, že
změnila projekt v Růžové ulici a vybudovala nájezdy
na pozemky vlastníků, aby mohli parkovat na svém
pozemku.

Výstavba nového vysílače T-Mobile
Na město se obrátil investor mobilního operátora (T-Mobile)
s žádostí o výstavbu nového vysílače, který by pokryl úsek
dálnice, západní části Veselí n/L, Žíšova, Borkovic a dalších
"západních" vesnic.
Po předběžné diskuzi s radními a investorem bylo otevřeno
téma vyhlídkového místa, které by bylo součástí vysílače.
Zastupitelstvo obce Žíšov dalo v této věci záporné stanovisko a
nesouhlasí s výstavbou vysílače.
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Doprava starších spoluobčanů do Veselí nad Lužnicí
Po vzoru opětovně zřízené služby Senior taxi, která je nyní dostupná
pro seniory ve Veselí nad Lužnicí, bychom chtěli tuto službu
poskytnout i „žíšovským“ seniorům. Jednalo by se o osoby starší 65 let,
držitele průkazu ZTP bez omezení věku.
V rámci jedné jízdy je pevná cena 20,-Kč za jednu jízdu.
Návrhy spoluobčanů na lepší život v obci
Byly vzneseny následující dotazy a připomínky:
Návrh na úpravu stoky u kapličky.
Odpověď: Obecní úřad již před několika měsíci zaslal žádost na SUS s požadavkem na tuto
úpravu. Obec není majitelem pozemku, na kterém se tato stoka nachází. Zatím nepřišlo žádné
oÞciální vyjádření. Znovu požádáme SUS o vyjádření.
Nadměrná hlučnost kompresní stanice.
Byla vznesena připomínka týkající se hluku z místní kompresní stanice. Od nového roku má
kompresní stanice zahájit plný provoz.
Odpověď: Obec Žíšov se již v minulosti obrátila na krajskou hygienickou stanici, která provedla
na základě tohoto podnětu místní šetření a měření hluku vycházejícího z kompresní stanice.
Jelikož kompresní stanice v té době nejela v plném provozu, byly naměřené hodnoty
pod hygienickým limitem. Starosta obce byl také na osobní schůzce v místní kompresní stanici,
kde mu bylo slíbeno důkladné odhlučnění jednotlivých kompresorů. V příštím roce, tedy
po nájezdu kompresní stanice do plného provozu, obec zřídí kontrolní místní šetření a měření
hluku vycházejícího z kompresní stanice.
Požadavek na úpravu plochy před místní hospůdkou, nové sety na sezení a úprava místní
hospůdky.
Odpověď: Úprava plochy před místní hospůdkou zatím není v plánu. Pořízení nových setů
na sezení bude řešeno během zimních měsíců pravděpodobně za využití dotace z POV
Jihočeského kraje. Úprava vzhledu vnitřních prostor hospůdky se zatím neplánuje, ale co se týče
akustiky, která je stále probírána a napadána, pokusíme se dát tuto záležitost
do přijatelného stavu.
Další dotaz se týkal ochrany životního prostředí a ekologické stability.
Odpověď: Obec se bude zabývat otázkou dokončení zeleného pásu, bude kontaktovat
jednotlivé majitele dotčených pozemků. V otázce biokoridorů a ekologické stability bude obec
postupovat v souladu s platným územním plánem obce Žíšov.
Strana 6

Akce, které bychom chtěli zorganizovat
do konce roku, pokud nám to umožní covidová situace
Čertovská nadílka
Dne 4. prosince dostanou děti do 12 let čertovskou
nadílku u místní hospůdky Na Kopečku.
Čerti se na Vás budou těšit od 17:00 h.
Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 28. listopadu (1. adventní neděle)
rozsvítíme v 17:00 hodin vánoční stromeček
na návsi u kapličky. Pro zahřátí bude
připraven teplý čaj a svařené víno.
Zpívání u stromečku
Srdečně Vás zveme na tradiční
zpívání u stromečku, které se
uskuteční dne 22. prosince
od 18:00 hodin v kapličce
na návsi. Dle situace uslyšíme buď
živé zpívání nebo reprodukovanou
hudbu. Pro zahřátí bude připraven
teplý čaj, vánoční svařák a punč.
Výdej ryb
Dne 23. prosince budeme od 14 -18 hodin u hospůdky Na Kopečku
vydávat vánoční kapry a kalendáře. Rodina trvale bydlící v Žíšově
dostane 1 ks kapra o hmotnosti cca 2,5 – 3,5 kg.
Ryby navíc (kapr, amur) si místní občané mohou
přiobjednat nejpozději do 1. prosince 2021
za cenu 50 Kč/kg.
Objednávky na tel. čísle 737 171 329 u p. Líkaře.

1. 1. 2021 Novoroční hokej
Strana 7

4 8 7 2
3
6 9
2
9 1
8
3
8
4 3
1 3 9 5
4 7 2 6
1 4
7
3
2
3 5
4
3 4
1
9 6 7 5

Přjeme Vám, jménem obecního
úřadu, ať si všichni toto období
užijete bez stresu, v pohodě
a hlavně ve zdraví.

PF 2022
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