Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 29. dubna 2020 od 17:00 hod. v prostranství
před hasičskou zbrojnicí Dešenice
Č.j. 385/2020/MěD/Sy
1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 17:02 hod.
starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová. Při zahájení přítomno 13 členů,
omluveni: pan Syrovec. Nepřítomni: p. Král. ZM je usnášeníschopné.
Paní Sýkorová přivítala všechny přítomné členy ZM a veřejnost (paní
Kratejlová, pan Kratejl, Ing. Mayer, Ing. Vaněček) a konstatovala, že jednání
bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů a článku 3 Jednacího řádu ZM, schváleného
31.10.2018. A dále v souladu s unesením vlády č. 388 ze dne 6.4.2020, o přijetí
krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.
Oznámení o svolání bylo zveřejněno na úředních deskách.
2. Členové ZM byli seznámeni s návrhem programu jednání.

3. Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
3.
Diskuze.
4.
Zpráva o činnosti rady.
5.
Zpráva kontrolního výboru.
6.
Komplexní pozemkové úpravy Datelov – projednání plánu společných
zařízení.
7.
Komplexní pozemkové úpravy Divišovice u Děpoltic – změna katastrální
hranice.
8.
Projednání záměru prodeje pozemku k.ú. Divišovice u Děpoltic.
9.
Zpráva o probíhající stavbě – Dešenice – Chodník u silnice III/19020.
10.
Informace o podaných žádostech o dotace.
11.
Dětské hřiště Milence.
12.
Diskuze.
13.
Závěr.
Návrh usnesení: ZM schvaluje program 10. jednání zastupitelstva městyse
Dešenice.

Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Program s navrženými body doplnění byl schválen všemi přítomnými členy ZM.
Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: paní Šetlíková, pan
Rejfek.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: paní Šetlíková, pan
Němec.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse projednalo zapisovatelku zápisu p. Tomanovou.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zapisovatelku zápisu Ing. Danu Tomanovou.
Hlasování: pro 13

proti: 0

zdržel se: 0

3. Diskuze
Nikdo z přítomných zastupitelů ani z přítomných hostů nevznesl žádný příspěvek do
diskuze.
4. Zpráva o činnosti rady.
O činnosti rady za období od 29.1.2020 do 29.4.2020 všechny přítomné seznámil pan
místostarosta. Rada se v tomto období sešla celkem 5x. Zpráva je přílohou tohoto
zápisu.

17:10 – na 10. veřejné zasedání městyse Dešenice přišel p. Zdichynec.

5. Zpráva kontrolního výboru
Se zprávou kontrolního výboru všechny přítomné seznámila paní Šetlíková. Kontrolní
výbor konstatoval, že všechny zadané úkoly byly splněny. Kontrolní výbor ukládá
paní starostce úkol, aby na příštím zasedání ZM předložila přehled plateb z poplatku
za svoz komunálního odpadu. V současné době je rozpočtovaný příjem z poplatku
naplněn přibližně na 80%. Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu.

6. Komplexní pozemkové úpravy Datelov – projednání Plánu společných zařízení
S plánem společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravě v Datelově měli
zastupitelé možnost se seznámit před dnešním zasedání ZM. Bližší informace na místě
poskytl zpracovatel návrhu Ing. Zdeněk Mayer, z fi GEOPOZEM CB s.r.o. z Českých

Budějovic, zhotovitelem pozemkových úprav v Datelově. V plánu společných zařízení
je kompletní rekonstrukce cesty (cesta kolem pana Kučery dozadu), kterou bude
financovat SPU. Po ukončení všech prací přejde tato komunikace do vlastnictví obce.
Návrh usnesení: ZM schvaluje plán společných zařízení v k.ú. Datelov.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

7. Komplexní pozemkové úpravy Divišovice u Děpoltic – změna katastrální hranice
Nová katastrální hranice mezi k. ú. Divišovice u Děpoltic a k. ú. Oldřichovice u
Děpoltic bude umístěna na levý břeh vodoteče potoka Jelenky. Po zapsání změny
katastrální hranice bude vodní tok spadat do k. ú. Divišovice u Děpoltic. Změna
katastrální hranice se nachází v západní části katastrálního území Divišovice u
Děpoltic, a to zhruba v poloviční vzdálenosti mezi sídelními místy Divišovice
a Oldřichovice v údolí potoka Jelenky. Počátek změny katastrální hranice je od parcely
KN 764 a KN 767 (dle schválené KoPÚ Divišovice u Děpoltic v rámci I. rozhodnutí) od
jejího severního okraje a změna půjde jižním směrem po levém břehu vodního toku
proti jeho proudu až na jižní okraj parcely KN 783 a KN 785 (dle schválené KoPÚ
Divišovice u Děpoltic v rámci I. rozhodnutí).
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr Městyse Dešenice na provedení změny průběhu
katastrální hranice mezi k. ú. Divišovice u Děpoltic a k. ú. Oldřichovice u Děpoltic
v rámci II. rozhodnutí komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Divišovice u Děpoltic.

Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

17:38 hod – z 10. veřejného zasedání městyse Dešenice odchází ing. Mayer a ing.
Vaněček.

8. Projednání záměru prodeje pozemku k.ú. Divišovice u Děpoltic
Na městys byla doručena žádost Ing. Paulové, majitelky čp. 36 v Divišovicích u
Děpoltic o prodej cca 399 m2 obecního pozemku přiléhajícího z obou stran k její
nemovitosti (pozemek obce má p.č. 111/5). Zastupitelstvo obce už jednou prodej
tohoto pozemku zamítlo. Pozemek má celkem 43 719 m2, je to lesní pozemek. Paní
Paulová si může požadovanou část propachtovat.

Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 111/5 k. ú.
Divišovice u Děpoltic.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

17:44 hod – paní starostka vyhlásila krátkou pauzu
17:51 hod – 10. veřejné zasedání městyse Dešenice pokračuje
9. Zpráva o probíhající stavbě – Dešenice – Chodník u silnice III/19020
Kontrolní dny stavby za účasti TDI Ing. Kubce, projektanta Ing. Macána,
stavbyvedoucího p. Jandečky probíhají pravidelně každých 14 dnů. Aktuálně je
dokončena opěrná gabionová zeď, jsou položeny obrubníky a přídlažba, těleso
chodníku – položení žulových kostek bude dokončeno příští týden. Jsou instalovány
nové sloupy VO a demontovány až na jeden (el. přípojky k čp. 142, 189, 110), který
zůstane. Chybí ještě instalace lamp VO, oplocení pozemků za gabionovou zdí, vjezd
k čp. 142 a další – stavba je hotova ze 75 %.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Podle původní smlouvy měla být stavba hotova do 31.
7. Díky epidemii se však urychlily subdodávky a stavba chodníku bude dokončena do
31. 5. 2020. V dodatku k SoD se oproti smlouvě mění pouze článek V - čas plnění.
p. Kratejl – připravený vjezd do garáže u nemovitosti při chodníku se mi zdá příliš
vysoký
p. Sýkorová – v pondělí byl kontrolní den. Vše bylo již upraveno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 20. 2. 2020 akce
Dešenice – Chodník u silnice III/19020.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

10. Informace o podaných žádostech o dotace
Program stabilizace a obnovy venkova DT Projekty obcí– výměna střešní krytiny na
čp. 153. Rozpočet je podle CN 857 693 Kč, dotace může činit max. 500 tis. Kč; dále v DT
Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – díla v exteriéru
– Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi v Dešenicích – rozpočet 130 tis.
minimální výše dotace je 100 tis. Kč. Dále DT Zachování a obnova památkové hodnoty
NKP – Dešenice kostel sv. Mikuláše – oprava a obnova dřevěného schodiště na kůr –
rozpočet je asi 277 tis. Kč, žádáme o 220 tis. Kč. K dotacím na památky čerstvá
informace z tohoto týdne – lhůta na dokončení se prodlužuje do 1. 2. 2021 (původně
byla 31. 10. 2020). na kraj byly dále podány dvě žádosti na vybavení pro hasičské
zásahové jednotky v Dešenicích a v Milencích a konečně v DT Havarijní stavy a
naléhavé potřeby obcí jsme podali žádost na úpravy toalet pro návštěvníky v KD
Dešenice (rozpočet je přibližně – 292 tis. Kč, podali jsme žádost o 250 tis. Kč.
Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP –
oprava západní strany fasády kostela sv. Mikuláše, žádost o 200 tis. Kč, rozpočet je 542
tis. Kč.

Podána žádost na Nadaci ČEZ – Oranžové hřiště (Dětské hřiště Milence) o nadační
příspěvek ve výši 200 tis. Kč, rozpočet činí 250 tis. Kč s DPH včetně oplocení.
MMR – Podpora regionů 2020 – dotace na demolici čp. 16 v Dešenicích. Aktuálně –
naše žádost (výše dotace 965 tis. Kč, rozpočet je 1,3 mil. Kč) je přijata. Celková alokace
tam byla 100 mil. Kč, žádosti přišly za 81 mil Kč. Je tedy nadějné, že bychom dotaci
mohli získat. Všechno ovšem vinou epidemie nabírá zpoždění.
ZM bere na vědomí informaci pí Sýkorové o podaných žádostech o dotace.
11. Dětské hřiště Milence
Podána žádost na Nadaci ČEZ. Zda uspějeme bychom měli vědět počátkem června.
Nicméně pokud bychom úspěšní nebyli, navrhuje pí Sýkorová, aby hřiště bylo
vybudováno i bez dotace. Akce to není nijak nákladná.
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr vybudovat dětské hřiště v k.ú. Milence.
Hlasování: pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

12. Diskuse
pí Šetlíková – chtěla bych paní starostce veřejně poděkovat za poskytnutí jednoho
zaměstnance do prodejny ZKD po dobu koronavirové krize. Poskytnutí zaměstnance
mně velice pomohlo. Senioři mají dosud možnost služby nákupu. Tato služba byla
využita zatím pouze 1x.
p. Raišl – chtěl bych poprosit o zajištění prořezávky u společnosti ČEZ u elektrického
vedení na Kuncích. Při silném větru dochází často k výpadkům proudu.
p. Šetlíková – prosila bych pana Zacha, aby dohlédl na lidi u ČP 125 v Dešenicích. U
tohoto ČP začíná být zoufalá situace ve třídění odpadů.
pí Sýkorová – kontaktovali mě z katastrálního úřadu, že by v průběhu následujících
14 dnů začali s obnovou mapy intravilánu. Mapování bude probíhat za dodržování
všech hygienických opatření.
V Milencích jsme přendali kontejnery. Odpadu je nyní odhadem o polovinu méně.
Uvažuje se o polopodzemních kontejnerech na sklo, papír a plast s vlastním vývozem
na pozemku, který se nachází naproti p. Strapkovi. Na umístění polopodzemních
kontejnerů musí být stavební povolení.
Informace k čp. 14 v Matějovicích u Dešenic. Na jednání ZM 9. 12. 2019 byl schválen
prodej této nemovitosti za cenu 220 tis. Kč pp Rožánkovi, Borovcovi a Sofronovi. Po
vyjasnění situace se zdrojem vody k nemovitosti svůj záměr nemovitost koupit
potvrdili pp Rožánek a Sofron. Po poradě s právním zástupcem obce se kupující mění
v tom smyslu, že nemovitost kupují do SJM manželé Rožánkovi a Sofronovi – každý
polovinu. P. Borovec zašle písemně vzdání se záměru tuto nemovitost zakoupit.

pí Šetlíková – v jaké fázi jsou stavební parcely?
p. Kratejl – zatím bych vyčkal, jak se bude situace vyvíjet, sítě ještě nejsou zahájeny.
pí Sýkorová – el. přípojky se budou dělat v letošním roce
p. Zdichynec – Mělo by se nastavit, že dokud nebudou parcely rozprodané, tak cestu
obec dělat nebude
pí Sýkorová – děkuji vám všem za účast na dnešním 10. veřejném zasedání
zastupitelstva městyse Dešenice.
Další 11. ZM je plánované na 24.6.2020.
ZM bylo ukončeno v 18:15 hod.
Přílohy:
- prezenční listina přítomných zastupitelů
- prezenční listina hostů
- oznámení konání veřejného zasedání ZM
- zpráva o činnosti rady
- zpráva kontrolního výboru

V Dešenicích dne 4.5.2020
Zapsala Ing. Dana Tomanová

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

Ověřovatelé zápisu: paní Soňa Šetlíková

pan Josef Němec

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

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

Usnesení č. 10 veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 29.4.2020 od 17:00 hod. v prostranství před
hasičskou zbrojnicí Dešenice

1. zastupitelstvo městyse schvaluje:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení: paní Šetlíková, pan Němec
 zapisovatelku zápisu p. Tomanovou
 plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Datelov
 změnu průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Divišovice u Děpoltic a k.ú.
Oldřichovice u Děpoltic v rámci II. rozhodnutí komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Divišovice u Děpoltic
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 20.2.2020 akce Dešenice – Chodník u
silnice III/19020
 Záměr vybudovat dětské hřiště v k.ú. Milence
2. zastupitelstvo městyse neschvaluje:
 Záměr prodeje části pozemku p.č. 11/5 k.ú. Divišovice u Děpoltic
3. zastupitelstvo bere na vědomí





Zprávu o činnosti rady
Zprávu kontrolního
Informaci o probíhající investiční akci Dešenice – Chodník u silnice III. 190/20
Informace o podaných žádostech o dotace.

V Dešenicích dne 4.5.2020

Zapsala Ing. Dana Tomanová

……………………………………..

……………………………………..

Roman Zach
místostarosta

PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

