
Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 
konaného dne 26. listopadu 2020 od 16:00  hod. 

v renesančním sále ve tvrzi Městyse 
 

Č.j. 991/2020/MěD/Sy 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 16:00 hod. 

starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová.  

Při zahájení přítomno 12 členů. 

Omluveni: paní Kindlmanová, pan Syrovec, pan Němec 

Nepřítomni: 0 

Hosté: 0 

Veřejnost: 0 

 

ZM je usnášeníschopné.  

 

Paní Sýkorová přivítala všechny přítomné členy ZM 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. Zasedání zastupitelstva probíhá dle mimořádného opatření 

ministerstva zdravotnictví. Všichni přítomní mají nasazenou roušku a sedí 

v řádném rozestupu. 

Oznámení o svolání zasedání bylo zveřejněno na úředních deskách. 

 

2. Program:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky. 

3. Diskuze. 

4. Cenová nabídka – demolice čp. 16 v Dešenicích 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 

6. Diskuze. 

7. Závěr. 

 

Nikdo z přítomných nevznesl žádný podmět na doplnění programu jednání. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje program 14. jednání zastupitelstva městyse Dešenice.  
 

Hlasování: pro: 12  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Program byl schválen všemi přítomnými členy ZM. 

 



Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: pan Rejfek, pan 

Šafařík. 

  

Návrh usnesení:  ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: pan Rejfek, pan Šafařík. 

 

Hlasování: pro: 12  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo městyse projednalo zapisovatelku zápisu p. Tomanovou. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje zapisovatelku zápisu Ing. Danu Tomanovou. 

 

Hlasování: pro 12    proti: 0   zdržel se: 0 

 

3. Diskuze 

Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádný příspěvek do diskuze. 

 

4. Cenová nabídka – demolice čp. 16 v Dešenicích 

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme žádali dotaci, nicméně jsme jí na demolici čp. 

16 v Dešenicích nezískali. K sestavení cenové nabídky jsme oslovili 2 stavební firmy – 

Lesní stavby s.r.o. Nýrsko a Daniel Kolář, zemní, demoliční a stavební práce, Nýrsko 

467. S cenovou nabídkou firmy Lesní stavby na částku 1,3 mil Kč jsem vás 

seznamovala na 10. jednání ZM dne 29.4.2020. Cenová nabídka firmy Daniel Kolář, 

zemní, demoliční a stavební práce, Nýrsko 467 činí 335 170 Kč bez DPH. Demolici čp. 

16 bychom za tuto cenu mohli zrealizovat ještě v letošním roce. 

 

Kratejl – Po demolici zůstane prázdná plocha? 

Sýkorová – Ano. Stávající sklepní prostory se zasypou. 

Bek – Veškerá plocha se srovná a zatravní. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje cenovou nabídku na demolici čp. 16 v Dešenicích ve 

výši 335 170 Kč bez DPH a pověřuje starostku podepsáním smlouvy s dodavatelem fi 

Daniel Kolář, zemní, demoliční a stavební práce, Nýrsko 467. 

  

Hlasování: pro: 12  proti: 0   zdržel se: 0 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 

Rozpočet se bude schvalovat na 15. jednání ZM dne 16. 12. 2020. Nyní máte před sebou 

návrh rozpočtu, který je vyvěšen na úředních deskách a ing. Kratejl vás s ním seznámí. 

 

Kratejl – Daňová příjmy roku 2021 jsme rozpočtovali odhadem o 10 – 15% nižší než 

pro rok 2020.  



Pro lesní hospodářství předložil rozpočet pan ing. Fiala. Rozpočtuje se schodek cca 1,5 

mil Kč. s tím, že se opět bude žádat o dotace na zmírnění kůrovcové kalamity jako 

doposud. Nicméně dotační částka je neznámá, tak s ní prozatím nepočítáme. 

Příspěvky pro spolky z rozpočtu obce jsme zachovali ve výši 100 000 Kč. Žádosti 

o dotaci se budou řešit opět v průběhu 1. čtvrtletí 2021. 

V návrhu rozpočtu je rozpočtovaných schodek 300 000 Kč a 1 200 000 Kč na splátky 

úvěrů. 

Rezerva rozpočtovaná není. Pokud do obecního rozpočtu v průběhu roku bude 

plynout více peněz ze státního rozpočtu, než v současné době očekáváme, tak se 

v adekvátní výši příjmů vytvoří rezerva.  Tvorba případné rezervy bude vždy po 

čtvrtletním vyhodnocení. 

Očekáváme dotace na 3 plánované akce: 

- Polopodzemní kontejnery v Milencích 

- Oprava střechy na čp. 153 v Dešenicích 

- Dokončení chodníku od pana Souška na náves. Realizace akce je podmíněna 

získáním dotace. Náročnost investice je cca 6 mil. Kč, očekávaná dotace 4 mil. 

Kč, obec by tak z rozpočtu doplácela 2 mil. Kč. 

 

Paní starostka návrh rozpočtu na rok 2021 doplnila informací o aktuálních stavech 

účtů ke dni 26.11.2020. 

 

6. Diskuse 

Sýkorová – Děkuji vám všem, kteří mi odpověděli na e-mail. 

Šetlíková – na nových WC v KD v Dešenicích se stále svítí 

Irlbek – Světla jsou tam na pohybová čidla. Osobně to zajistím. 

Sýkorová – Děkuji Vám všem za přítomnost na dnešním 14. zasedání ZM. Další 

jednání se uskuteční 16.12.2020. 

 

ZM bylo ukončeno v 16:35 hod. 
 

 

Přílohy: 

- prezenční listina přítomných zastupitelů 

- oznámení o konání veřejného zasedání ZM 

- návrh rozpočtu městyse Dešenice na rok 2021 

 

 

V Dešenicích dne 30.11. 2020 

 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 
 

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

         PhDr. Lenka Sýkorová 

         starostka městyse 



 

 

Ověřovatelé zápisu:  pan Ing. Tomáš Šafařík .........................................  

 

  

pan RSDr. Jan Rejfek    .......................................  



Usnesení č. 14 veřejného zasedání zastupitelstva městyse 

konaného dne 26.10.2020 od 16 hodin v renesančním sále tvrze 

Dešenice 

 
 

1. zastupitelstvo městyse schvaluje: 

 Program jednání. 

 Ověřovatele zápisu ve složení: p. Rejfek, p. Šafařík. 

 Zapisovatelku zápisu p. Tomanovou. 

 Cenovou nabídku na demolici čp. 16 v Dešenicích. 
 

 

 

2. zastupitelstvo pověřuje starostku 

 Podepsáním smlouvy s dodavatelem demolice čp. 16 firmou Daniel Kolář, 

zemní, demoliční a stavební práce, Nýrsko 467. 

  
 

 

 

V Dešenicích dne 30. 11. 2020 

 

 
 

 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 

 

 

 

 
…………………………………………………   ………………………………………………………… 

Roman Zach , místostarosta   PhDr. Lenka Sýkorová, starostka 


