Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 26.6.2019 od 18.00 hod. v hasičské klubovně
Žiznětice
Č.j. 578/19/UM/HBo
1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 18.01 hod. starostka
městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová. Při zahájení přítomno 19 členů, omluveni: p. Šafařík,
Král, Rejfek, Bek, Kratejl, Raišl. ZM je usnášeníschopné. Paní Sýkorová přivítala
všechny přítomné členy ZM a hosty a konstatovala, že jednání bylo svoláno a vyhlášeno
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
oznámení o svolání bylo zveřejněno na úředních deskách.
2. Členové ZM byli seznámeni s návrhem programu jednání. Paní starostka předložila
návrh doplnění programu: projednání závěrečných účtů DSO a schválení pověření
k zajištění podkladů k narovnání majetkových vztahů. Program s navrženými body
doplnění byl schválen všemi přítomnými členy ZM.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Diskuze
Zpráva o činnosti rady
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o hospodaření v lesích městyse
Závěrečný účet městyse Dešenice za rok 2018
Přijaté dotace
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Informace o probíhajících komplexních pozemkových úpravách
Projednání záměru prodeje pozemku k.ú. Dešenice
Projednání koupě pozemků k.ú. Dešenice
Projednání závěrečných účtů DSO
Schválení pověření k zajištění podkladů k narovnání majetkových vztahů
Informace k probíhajícím investičním akcím, smlouva se zhotovitelem opravy MK
Oldřichovice a Žiznětice
Diskuze
Závěr

Návrh usnesení: ZM schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: p. Kindlmanová, p.
Zach.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Kindlmanová, p. Zach.

Hlasování: pro 8: proti 0: zdržel se: p. Zach
Zastupitelstvo městyse projednalo zapisovatelku zápisu p. Boučkovou.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zapisovatelku zápisu p. Boučkovou.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
3. Diskuze:
 P. Kindlmanová: sdělila, že proběhla členská schůze COOP, kde byl vznesen požadavek
na možnost čerpání slev za nákup potravin v místním obchodě Konzum. Této žádosti
bylo vyhověno a ŠJ bude moci čerpat benefity za provedené nákupy.
 P. Kindlmanová: kdy bude provedena demolice domu čp. 16 v Dešenicích, při velkých
větrech padá eternit ze střechy; paní starostka sdělila, že je připraven demoliční projekt,
zbývá dořešit povolení k demolici u Stavebního úřadu Městského úřadu v Nýrsku.
Následně se bude muset zajistit dodavatel demoličních prací.
 P. Šetlíková: blíží se pouť, zda by bylo možné vyasfaltovat prostor před prodejnou
Konzum v Dešenicích; p. Zach: nebylo by vhodné tento velký prostor dělit nějakými
obrubníky, tento prostor je vhodný pro úklid sněhu, parkování, manipulaci vozidel. Byl
návrh na rozdělení prostoru květináči. Vyasfaltování se bude řešit souběžně s opravami
MK v Žizněticích a Oldřichovicích. ZM ukládá paní starostce řešit záležitost úpravy
veřejného prostranství před prodejnou Konzum v Dešenicích.
4. Se zprávou o činnosti rady seznámil p. Zach. Rada se sešla celkem 6x. Zpráva je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZM bere zprávu o činnosti rady na vědomí.
5. Se zprávou kontrolního výboru seznámila p. Šetlíková. Kontrola zápisu ZM č. 4 a
zápisů rady městyse č. 9-13 byla provedena za účasti p. Syrovce , p. Štembery a p.
Boučkové dne 25.6.2019. Úkoly uložené ZM i radou jsou průběžně plněny. Kontrolní
výbor doporučuje řešit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u osob, které mají v městysi
trvalý pobyt, ale v místě se nezdržují a poplatek hradí v jiné obci. Zde doporučuje, aby
tento poplatek na základě písemné žádosti byl poplatníku prominut. Dále doporučuje
při schvalování OZV pro další období toto řešit přímo ve vyhlášce.
Návrh usnesení: ZM bere zprávu kontrolního výboru na vědomí.
6. Se zprávou o hospodaření v lesích městyse seznámil p. Ing. Fiala. Nejprve seznámil se
situací v ČR – probíhá ohromné odumírání lesů, dopadá to nejen na vlastníky, ale i na
zpracovatele dřeva. Běžné roční množství těžby dřeva v ČR bylo okolo 17 mil. m3.
V roce 2018 bylo vytěženo 26 mil. m3, z toho 24 mil. m3 kůrovcového dřeva. Nejsou
kapacity na zpracování kalamity, odběr dřeva vázne. V následujícím období se
předpokládá zhoršení situace, jedná se o likvidační záležitost, ceny dřeva padají, jsou i
ceny záporné. Stát přispívá zemědělcům dotacemi ve výši cca 32 miliard Kč, pro
potřebu lesů by stačilo cca 3,5 miliardy Kč. V letošním roce se předpokládá dotace na
lesy ve výši cca 1,5 miliardy Kč. Výhled na ukončení krize je možné pouze odhadovat,
2/3 lesa jsou ohroženy. Situace v lesích městyse: prioritou pro majetek obce je
vyhledávat a zpracovávat veškerou hmotu napadenou kůrovcem, v loňském roce bylo
cca 1500 m3 kůrovcové těžby. V rámci nahodilé těžby bylo letos vytěženo cca 500 m3,





zbývá vytěžit okolo 100 m3, není kapacita na těžbu. V současné době v lesích městyse
pracují dvě party, hledají se další dodavatelé těchto služeb. Pěstební práce probíhaly dle
plánu, bylo vysazeno 10.700 ks sazenic, místy se neuchytil smrk. Vytěžené dřevo se
průběžně odváží, zatím nebyl problém s odbytem. Od počátku roku bylo vyfakturováno
dřevo za cca 350 tis. Kč, část z toho je samovýroba. I nadále se budou dělat prořezávky.
Pan Fiala se v rámci zprávy o činnosti vrátil k obsahu směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Sdělil, že se ví, že vybrané firmy dle této směrnice zakázky
neplnily, cena neúměrně rostla. Pan Fiala sdělil, že na jednání rady se otázka vhodnosti
zadávání práce dle směrnice. Byly zde položeny dvě základní otázky, na které některý
z členů rady odpověděl následovně: proč firmy neplnily nasmlouvané množství práce –
firmy tyto práce braly pouze jako určitý záskok; proč městys neuzavřel takové smlouvy,
které by byly ekonomické pro obec, proč nejsou stanoveny sankce – protože by takovou
smlouvu nikdo nepodepsal. Pan Fiala sdělil, že objem těžby pro rok 2019 předal pro
jednání rady již koncem roku 2018, dle směrnice ale zatím nikdo nerozhodl. Směrnice
totiž žádné výjimky pro zadání těžby kůrovcového dřeva nepřipouští. Vyvstává otázka,
zda směrnici nezměnit nebo zcela zrušit.
P. Zach: na kůrovcovou kalamitu je možné zaměstnat lidi bez zadání dle směrnice.
Otázkou k diskuzi je, že pokud firma podepíše smlouvu na práce, jak je možné, že
následně práce nejsou plněny, pokud se někdo smluvně zaváže, tak se zavazuje k plnění.
Z tohoto důvodu by neměl být problém uvedení sankcí ve smlouvách.
P. Fiala: je otázkou, kdo bude práce v lese vykonávat, stále chybí pracovníci na likvidaci
kůrovce. Směrnice neumožňuje zadání prací bez výběrového řízení.

Návrh usnesení: ZM bere zprávu o hospodaření v lesích městyse na vědomí.
7. ZM projednalo a schválilo celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet
městyse za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2018. Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 2018 činil částku 1.094.244,28 Kč
na účtu u ČS, 722.880,08 Kč na účtu u KB, 3.545.385,94 Kč u ČNB, 878.107,97 Kč na
účtu bytového fondu a 199.886,64 Kč na účtu fondu obnovy majetku. Závěrečný účet
byl zveřejněn na úřední desce ve dne 22.5.2019 – 7.6.2019. Jsou zde rozepsané příjmy,
přijaté dotace, výdaje. V návrhu závěrečného účtu byla chybně uvedená výše úvěru č. 1
– chybná částka 1.262.000 Kč, správně mělo být uvedeno 728.000 Kč. Součástí
závěrečného účtu je také výsledek hospodaření příspěvkové organizace – Základní
školy a Mateřské školy v Dešenicích. Hospodářskou činnost městys nevede, neboť
všechny činnosti jsou vykonávané v rámci hlavní činnosti. Přezkoumání bylo
provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 na základě žádosti městyse pracovnicemi
oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 6.5. 2019. Při
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet
městyse za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018
bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
Návrh usnesení: ZM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018
bez výhrad.

Hlasování: pro: Kindlmanová, Kubát, Mottl, Němec, Sýkorová, Syrovec, Šetlíková, Zach,
Boček; proti 0: zdržel se 0
8. Dotace: paní starostka seznámila členy ZM s aktuálním stavem podaných žádostí o
dotace.
a) V rámci dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského
kraje 2019 obdržel městys dotaci ve výši 150 tis. Kč na opravu části střechy kulturního domu
v Dešenicích. Rozpočet na tuto akci je cca 200 tis. Kč, bude probíhat poptávkové řízení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 10. června 2019 usnesením č.
1163/19 poskytnutí dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí PK 2019 ve výši 150.000 Kč na akci Oprava části střechy kulturního domu
v Dešenicích. Zastupitelstvo městyse Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Dešenice ve výši 150.000 Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
b) V rámci dotačního titulu 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy byla
poskytnuta dotace pro JSDHO Milence, kategorie V.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 6.
2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo městyse Dešenice
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Dešenice
ve výši 29.900 Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
c) Přijetí dotací PSOV – projekty obcí – Oprava místních komunikací v k. ú. Žiznětice a
Oldřichovice u Děpoltic – 400 tis. Kč; zde již proběhla poptávka, v níž nejnižší byla nabídka fi
Silnice Klatovy a.s. bez DPH 783 796,30 Kč (s (DPH 948 393,52 Kč). Stavba proběhne ještě
v letošním roce, podle posledních informací již za několik týdnů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Dešenice ve výši 400.000 Kč na akci Oprava
místních komunikací v k. ú. Žiznětice a Oldřichovice u Děpoltic z dotačního titulu PSOV –
projekty obcí.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
d) Z programu SZIF – PRV – program rozvoje venkova byla přidělena dotace ve výši 250 tis.
Kč (max. částka) na pořízení cepového vyžínače. Stroj byl již pořízen, se SZIF má být
podepsána smlouva ž v říjnu tohoto roku – čili dotace nám bude pravděpodobně proplacena až
v příštím roce. Stále se ještě čeká na otevření žádosti o platbu za multifunkční nakladač (OPŽP)
– zde byl posun termínu realizace kvůli dodávce velkoobjemových kontejnerů, které byly
pořízeny ze stejného projektu.
9. ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019, opatření tvoří přílohu
zápisu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
10. Paní starostka podala informace o probíhajících komplexních pozemkových
úpravách. KoPÚ probíhají na všech katastrech městyse – v k. ú. Matějovice jsou
dokončeny, v ostatních katastrech jsou v různých fázích – od již schváleného Plánu
společných zařízení po návrh tohoto plánu či jsme na úplném začátku jako např. v k.
ú. Dešenice. Paní starostka sdělila, že bude ráda za podání podnětů do plánu
společných zařízení – absolutní prioritou je v současné době zadržení vody v krajině,
nicméně je možné realizovat i cesty apod. Z pozemkových úprav vyplynulo i
dostavění brodu v k. ú. Žiznětice. SPÚ realizuje rekonstrukci cesty z Blat do Žiznětic,
aktuálně by cesta končila uprostřed nyní téměř vyschlé vodoteče, kde vede hranice k.
ú. V KopÚ Žiznětice by měla tato cesta pokračovat. Obdobně cesta z Hodousic do
Žiznětic.

V rámci probíhajících KoPÚ dochází ke změně katastrální hranice v k.ú. Oldřichovice
u Děpoltic a k.ú. Divišovice u Děpoltic. Katastrální hranice bude přesunuta na obvod
stavby (st. 51, k.ú. Divišovice u Děpoltic), nyní hranice vede skrz stavbu po hranici st.
Parcely 51 současné. Výměran k.ú. Oldřichovice u Děpoltic bude snížena o 138 m2, tato
výměra přejde do k.ú. Divišovice u Děpoltic.
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu katastrální hranice v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic a k.ú.
Divišovice u Děpoltic. Katastrální hranice bude přesunuta na obvod stavby (st. 51, k.ú.
Divišovice u Děpoltic), nyní hranice vede skrz stavbu po hranici st. Parcely 51 současné.
Výměran k.ú. Oldřichovice u Děpoltic bude snížena o 138 m2, tato výměra přejde do k.ú.
Divišovice u Děpoltic.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
11. ZM projednalo záměr prodeje pozemku p. č. 125/3 - orná půda o rozloze 29 m2 v k. ú.
Dešenice. Žadatelem je p. Milan Tomášek, Dešenice 183.
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 125/3 – orná půda v k. ú. Dešenice o
výměře 29 m2 za cenu 90 Kč/m2 p. Milanovi Tomáškovi, trv. bytem Dešenice 183. Podmínkou
podepsání kupní smlouvy je předložení geometrického plánu.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
12. Projednání koupě pozemků k. ú. Dešenice. Jedná se o odkup pozemků resp. částí
pozemků zabraných pro stavbu chodníku při silnici III/19020 v k. ú. Dešenice. O koupi
byla s vlastníky v roce 2014 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Na zábor pozemků
byl geodetem Pavlem Huckem, zhotoven nový geometrický plán (GP) 395-39/2019.
Jedná se o:
Část pozemku p.č. 1392/1 – zahrada, nově dle GP p.č. 1392/8 o rozloze 1 m2 a
1392/9 o rozloze 85 m2. Vlastník paní Romana Brožová, Mrštíkova 2131/45,
Strašnice, 10000 Praha 10.
Část pozemku st. p. č. 50 – zastavěná plocha, nově dle GP p.č. 1719 – ostatní
plocha, jiná plocha o rozloze 4 m2. Vlastník paní Romana Brožová, Mrštíkova
2131/45, Strašnice, 10000 Praha 10

Celkem od paní Brožové 90 m2.
Část pozemku p.č. 1392/3 – zahrada, nově dle GP díl a o rozloze 21 m2. Vlastník
Jaromír Soušek, Dešenice 42.
Část pozemku p.č. 1392/2 – zahrada, nově dle GP díl b o rozloze 24 m2. Vlastník
Jaromír Soušek, Dešenice 42.
Pozemek p.č. 1395/2 – travní porost, nově dle GP 1392/5 o rozloze 110 m2 Vlastník
Jaromír Soušek, Dešenice 42.
Celkem od p. Souška 155 m2.
Oba vlastníci souhlasí s cenou za m2 podle Směrnice pro prodej pozemků městyse
Dešenice z roku 2017 – kde je pro k. ú. Dešenice stanovena obvyklá cena 90 Kč/m2.
Celkem tedy kupní cena s pí Brožovou - 8100 Kč a s p. Souškem 13 950 Kč.
Návrh usnesení: ZM schvaluje koupi pozemků v k. ú. Dešenice, a sice od paní Romany
Brožové, Mrštíkova 2131/45, Strašnice, 10000 Praha 10 – celkem 90 m2, část pozemku 1392/1
– zahrada, nově dle GP p.č. 1392/8 o rozloze 1 m2 a 1392/9 o rozloze 85 m2 a část pozemku st.
p. č. 50 – zastavěná plocha, nově dle GP p.č. 1719 – ostatní plocha, jiná plocha o rozloze 4 m2
za cenu 8.100 Kč.
Dále od p. Jaromíra Souška, Dešenice 42, 340 22 Nýrsko – 155 m2, část pozemku p.č. 1392/3
– zahrada, nově dle GP díl a o rozloze 21 m2, část pozemku p.č. 1392/2 – zahrada, nově dle GP
díl b o rozloze 24 m2 a pozemek p.č. 1395/2 – travní porost, nově dle GP 1392/5 o rozloze 110
m2. Celková cena 13 950 Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
13. ZM projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet za rok 2018 DSO Údolí pod
Ostrým, DSO Úhlava a DSO Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko –
Klatovy. Závěrečné účty tvoří přílohu zápisu.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 DSO Údolí pod Ostrým,
DSO Úhlava a DSO Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy.
14. Městys Dešenice má zažádáno na IROP prostřednictvím MAS Úhlava o dotaci na
stavbu chodníku při silnici III/19020. majetkové vyrovnání pozemků se soukromými
vlastníky bylo projednáno v bodě 12. Nicméně se jedná i o částečný zábor pozemku,
který je vlastnictvím Plzeňského kraje resp. Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Dosavadní praxe je taková, že vzhledem k tomu, že je uzavřená se SUS smlouva o právu
provedení stavby, se majetkové dorovnání řeší až podle skutečného provedení stavby –
nové zaměření. Je však možné, že IROP bude požadovat, aby pozemek byl v majetku
městyse předem a pak bude nutné to řešit podle PD.
Návrh usnesení: S ohledem na probíhající Závěrečné ověření způsobilosti projektu r.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011026- Dešenice - Chodník u silnice III/19020, prováděné
Centrem pro regionální rozvoj pověřuje Zastupitelstvo městyse Dešenice starostku zajištěním
nezbytných podkladů a případným narovnáním majetkových vztahů či zajištěním užívacích
práv na pozemky dotčené projektem, které jsou v majetku Plzeňského kraje a které budou po
skončení realizace projektu převedeny do vlastnictví městyse Dešenice.

Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
15. Informace k probíhajícím akcím sdělila p. starostka.
 V letošním roce dosud proběhla oprava střechy kostela, 25. srpna bude setkání tamních
krajanů, kteří na stavbu rovněž přispěli.
 Vrt Děpoltice – dílo je hotové, včetně osazení čerpadel ve vodojemu i ve vrtu.
V projektu došlo ke změně – nebude se dělat nový jímací zářez na prostřední šachtě –
vody je poměrně dost a muselo by se kvůli tomu porazit cca 40 zdravých stromů. Na
SFŽP je změna projektu schválená, po závěrečné zprávě hydrogeologa a přední stavby
bude možno podat na fond žádost o platbu.
 Byl pořízen cepový vyžínač, bude opravena komunikace z Oldřichovic do Datelova
v délce 300 m a MK v Žizněticích, opravena bude částečně rovněž střecha KD
Dešenice.
 Je připravena smlouva se zhotovitelem opravy MK v Děpolticích a Žizněticích - fi
Silnice Klatovy a.s. Cena bez DPH 783 796,3 Kč (s (DPH 948 393,52 Kč). Stavba
proběhne ještě v letošním roce, podle posledních informací již za několik týdnů.
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s fi Silnice Klatovy a.s. na
opravu MK v Oldřichovicích u Děpoltic a v Žizněticích.
Hlasování: pro 9, proti 0: zdržel se 0
16. Diskuze:
 P. Kindlmanová: vlastníci nemovitostí, které nejsou napojené na kanalizaci, měli být
obeslání dotazníkem, zda bylo učiněno; p. starostka sdělila, že všichni vlastníci
dotčených nemovitostí dotazník doručili, 2 dotazníky byly vráceny až po dopisu
zaslaném p. JUDr. Netrvalem. V současné době je po dohodě s DSO Údolí pod Ostrým
vytipovaná nemovitost, která bude nahlášena na Inspekci životního prostředí z důvodu
velkého množství lidí v nemovitosti.
 P. Kindlmanová: poděkovala za poskytnutí dočasné finanční výpomoci na zrealizování
zájezdu do hudebního divadla Karlín v Praze.
 P. Rejfek: zaslal e-mail, kterým velmi děkuje zaměstnancům za uspořádání
závěrečného semináře VU3V v Dešenicích dne 28.5.2019.
 P. starostka: sdělila, že je možné zasílat příspěvky do Dešenického zpravodaje
 P. starostka: pozvala přítomné v pátek 28. června na požehnání nového auta pro JPO V




Milence od 17:30.

P. Šetlíková: zda rada projednává řešení zimní údržby komunikací – posyp komunikací.
P. Zach sdělil, že rada městyse projednávala nabídky různých firem, záležitost je
v jednání.
P. Šetlíková: na jednání ZM se probírala otázka opravy požární nádrže v Dešenicích,
zda proběhlo nějaké jednání. P. starostka sdělila, že fi Vodoplan připravuje projekt,
proběhlo místní šetření, hledá se varianta oprav s účastí dotace.
P. Šetlíková: společné prostory v domech ve vlastnictví městyse nejsou uklizené,
někteří nájemníci tyto prostory vůbec neuklízí. P. Boučková navrhla, aby tyto společné
prostory v domech čp.. 125, 153 a 22 byly uklízeny zaměstnancem městyse – p.
Kučerovou. Ta má v současné době uzavřenou smlouvu na dobu určitou na plný úvazek,
návrh by byl prodloužit smlouvu na dobu neurčitou a v zimním období zkrátit úvazek.
Náklady spojené s úklidem rozpočítat do služeb jednotlivým nájemcům bytů. ZM
s tímto návrhem souhlasí.






P. Denk: bylo by vhodné vyčistit cestu z Hodousic na Žiznětice – cesta zarůstá. P. Zach.
Křoví se ořeže cepovým vyžínačem.
P. Štembera: jaký byl důvod umístění kontejneru na komunální odpad do Milenců pod
hráz. P. Boučková: je zde velké množství chatek, je problém s přistavením
popelnicových nádob při svozu odpadu. Jedná se zlepšení služeb.
P. Denk: požádal, zda by bylo možné v rámci opravy MK v Žizněticích vyasfaltovat
nájezd k jeho nemovitosti, který je ve vlastnictví městyse. Štěrk se neustále splavuje na
místní komunikaci.
P. Toman: připomněl zhotovení zábradlí k podiu na nádvoří tvrze Dešenice

17. Na závěr poděkovala paní starostka všem přítomným členům ZM i hostům za účast na
jednání. ZM bylo ukončeno v 19.45 hod.

Přílohy:
- prezenční listina
- prezenční listina hostů
- oznámení konání veřejného zasedání ZM
- zpráva o činnosti rady
- zpráva kontrolního výboru
- závěrečný účet městyse Dešenice za rok 2018
- rozpočtové opatření č. 5/2019
- závěrečný účet DSO Údolí pod Ostrým, Úhlava, Účelové sdružení obcí pro skupinový
vodovod Nýrsko - Klatovy
V Dešenicích dne 27.6.2019
Zapsala Ing. Helena Boučková

.................................................
PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

Ověřovatelé zápisu:

p. Iveta Kindlmanová .........................................

p. Roman Zach

.........................................

Usnesení č. 5 veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 26.6.2019 v 18.00 hod. v hasičské klubovně Žiznětice

1. zastupitelstvo městyse schvaluje:




















navržený program jednání
ověřovatele zápisu ve složení: p. Kindlmanová, Zach
zapisovatelku zápisu p. Boučkovou
celoroční hospodaření městyse Dešenice a závěrečný účet městyse za rok 2018 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 bez výhrad.
účetní závěrku za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018 bez výhrad.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 10. června 2019 usnesením č. 1163/19
poskytnutí dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí PK 2019 ve výši 150.000 Kč na akci Oprava části střechy kulturního domu
v Dešenicích. Zastupitelstvo městyse Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Dešenice ve výši 150.000 Kč.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019, číslo
usnesení 1130/19, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo městyse
Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
městyse Dešenice ve výši 29.900 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Dešenice ve výši 400.000 Kč na akci Oprava
místních komunikací v k. ú. Žiznětice a Oldřichovice u Děpoltic z dotačního titulu
PSOV – projekty obcí.
rozpočtové opatření č. 5/2019
změnu katastrální hranice v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic a k.ú. Divišovice u Děpoltic.
Katastrální hranice bude přesunuta na obvod stavby (st. 51, k.ú. Divišovice u Děpoltic),
nyní hranice vede skrz stavbu po hranici st. Parcely 51 současné. Výměra k.ú.
Oldřichovice u Děpoltic bude snížena o 138 m2, tato výměra přejde do k.ú. Divišovice
u Děpoltic.
prodej pozemku p.č. 125/3 – orná půda v k. ú. Dešenice o výměře 29 m2 za cenu 90
Kč/m2 p. Milanovi Tomáškovi, trv. bytem Dešenice 183. Podmínkou podepsání kupní
smlouvy je předložení geometrického plánu.
koupi pozemků v k. ú. Dešenice, a sice od paní Romany Brožové, Mrštíkova 2131/45,
Strašnice, 10000 Praha 10 – celkem 90 m2, část pozemku 1392/1 – zahrada, nově dle
GP p.č. 1392/8 o rozloze 1 m2 a 1392/9 o rozloze 85 m2 a část pozemku st. p. č. 50 –
zastavěná plocha, nově dle GP p.č. 1719 – ostatní plocha, jiná plocha o rozloze 4 m2 za
cenu 8.100 Kč.
koupi pozemků od p. Jaromíra Souška, Dešenice 42, 340 22 Nýrsko – 155 m2, část
pozemku p.č. 1392/3 – zahrada, nově dle GP díl a o rozloze 21 m2, část pozemku p.č.
1392/2 – zahrada, nově dle GP díl b o rozloze 24 m2 a pozemek p.č. 1395/2 – travní
porost, nově dle GP 1392/5 o rozloze 110 m2. Celková cena 13 950 Kč.

2. zastupitelstvo městyse bere na vědomí:






informace starostky o probíhajících investičních akcích
zprávu o činnosti rady
zprávu kontrolního výboru
zprávu o hospodaření v lesích městyse
závěrečný účet za rok 2018 DSO Údolí pod Ostrým, DSO Úhlava a DSO Účelové
sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy.

3. zastupitelstvo městyse pověřuje:




S ohledem na probíhající Závěrečné ověření způsobilosti projektu r.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011026- Dešenice - Chodník u silnice III/19020,
prováděné Centrem pro regionální rozvoj pověřuje Zastupitelstvo městyse Dešenice
starostku zajištěním nezbytných podkladů a případným narovnáním majetkových
vztahů či zajištěním užívacích práv na pozemky dotčené projektem, které jsou
v majetku Plzeňského kraje a které budou po skončení realizace projektu převedeny do
vlastnictví městyse Dešenice.
starostku podpisem smlouvy o dílo s fi Silnice Klatovy a.s. na opravu MK
v Oldřichovicích u Děpoltic a v Žizněticích

4. zastupitelstvo městyse ukládá starostce:




řešit úpravu veřejného prostranství před obchodem Konzum Dešenice
řešit možnost vyasfaltování nájezdu k domu p. Denka v Žizněticích při provádění
oprav MK v Žizněticích
zabudovat zábradlí ke schodům na podium ve tvrzi Dešenice

V Dešenicích dne 27.6.2019
Zapsala Ing. Helena Boučková

...................................................
Roman Zach
místostarosta

....................................................
PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

