Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 19. února 2020 od 16:30 hod. v zasedací
místnosti úřadu městyse Dešenice
Č.j. 0076/2020/MěD/Sy

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 16:30 hod.
starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová. Při zahájení přítomno 12 členů,
omluveni: paní Kindlmanová. Nepřítomni: p. Raišl a p. Zach. ZM je
usnášeníschopné.
Paní Sýkorová přivítala všechny přítomné členy ZM a veřejnost (paní
Herrmanová, pan Kratejl) 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. Oznámení o
svolání bylo zveřejněno na úředních deskách.
2. Členové ZM byli seznámeni s návrhem programu jednání.

3. Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Diskuze.
Pověření starostky k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby –
Dešenice-Chodník u silnice III/19020
Projednání úvěrové smlouvy na financování stavby Dešenice – Chodník u
silnice III/19020
Poplatek za komunální odpad - podnikatelé
Diskuze.
Závěr.

Návrh usnesení: ZM schvaluje program 9. jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 12
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
Rejfek.
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 ani z přítomných hostů nevznesl žádný příspěvek do
diskuze.

4. Pověření starostky k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby – Dešenice –
Chodník u silnice III/19020.
Nejnižší nabídku z přihlášených zájemců podala společnost JSF stavební s.r.o.,
Bystřice nad Úhlavou 20, nicméně nabídka je výrazně vyšší než předpokládal rozpočet
této akce. Zastupitelé byli s nabídkami i s návrhem smlouvy o dílo seznámeni.
Staveniště se stavební firmě předá v průběhu prvního týdne v březnu. Do konce
července 2020 musí být dílo hotové.
p. Kratejl – v návrhu smlouvy jsou rozepsané uznatelné a neuznatelné náklady. Jaký
je mezi nimi rozdíl a proč jsou.
p. Sýkorová – neuznatelné náklady vznikly v souvislosti s existující zástavou na
pozemku pana Bočana, který na část předmětného pozemku čerpá hypoteční úvěr.
p. Kratejl – co bude s odstraněným materiálem původní zdi?
p. Sýkorová – kameny z původní zdi budou uloženy na kompostárně v Děpolticích.
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s fi JSF stavební
s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20 na stavební akci Dešenice – Chodník u silnice III/19020.
Hlasování: pro 12

proti: 0

zdržel se: 0

5. Projednání úvěrové smlouvy na financování stavby Dešenice – Chodník u silnice
III/19020.

Vzhledem k výši nejnižší cenové nabídky bylo nutné s Českou spořitelnou vyjednat
úvěr o 1 mil. vyšší. Česká spořitelna úvěr povolila za stejných podmínek, které byly
zastupitelům předloženy při 8. veřejném jednání ZM dne 29. ledna 2020. Celková výše
úvěru činí 6 miliónů Kč, první splátka ve výši 27 780 Kč proběhne v lednu 2021. Úvěr
bude v roce 2021 částečně uhrazen částkou 3 milióny Kč z dotace.
Zastupitelé byli s úvěrovou smlouvou a všemi podmínkami seznámeni.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0495611179 u České spořitelny a.s.
– úvěr ve výši 6 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Poplatek za komunální odpad – podnikatelé. Výše poplatku za podnikatelskou
popelnici není v obecně závazné vyhlášce, kterou ZM schválilo na svém 8. veřejném
zasedání. Proto je třeba přijmout zvláštní usnesení.
Na základě písemné smlouvy s obcí se pak tohoto systému shromažďování, sběru a
třídění, využívání a odstraňování odpadů mohou zúčastnit i právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpady z nevýrobní činnosti (např.
školy, kanceláře), zařazené podle Katalogu odpadu jako odpad podobný
komunálnímu odpadu. V tomto případě není původcem odpadu obec, ale osoba, při
jejíž činnosti odpad vzniká. V uzavřené smlouvě mezi obcí a původcem odpadu
musí být vždy uvedena cena této služby. Na uzavření smlouvy s obcí však právnické
a fyzické osoby oprávněné k podnikání nemají právní nárok. Záleží pouze na dohodě
mezi oběma stranami. Rovněž obec není povinna určit místo pro odkládání tohoto
odpadu podobného komunálnímu odpadu.
Předkládám zastupitelstvu návrh, aby cena za podnikatelskou popelnici byla o 500
Kč vyšší než za poplatníka – fyzickou osobu, tj. 1150 Kč bez DPH.
p.Kratejl – Fyzická osoba podnikatel platí 650 Kč za osobu plus 1150 Kč bez DPH jako
podnikající?
p. Sýkorová – ano
p. Kratejl – kolik takových poplatníků máme?
p. Sýkorová – 20
Návrh usnesení: ZM poplatek za popelnici pro fyzickou osobu podnikající a
právnickou osobu ve výši 1150 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Diskuse
Starostka přítomné seznámila s informací Katastrálního úřadu o digitálním mapování
intravilánu Dešenic, které začne v průběhu jara 2020. Mapování a upřesňování hranic
pozemků bude průběžně probíhat až do konce roku 2022.
Informovala o podaných žádostech o dotace na kostel v Dešenicích, na opravu střechy
čp. 153 v Dešenicích a na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého.
Dále paní starostka podala informace o škodách v lesích po orkánu Sabina. Největší
škody jsou v lesích na Divišovicku a závěrem požádala přítomné o pomoc při oslavě
Mezinárodního dnu žen.
pí Tomanová – na 8. ZM se pan Rejfek ptal, kolik domácností je zapojeno do pytlového
sběru. V roce 2019 se do pytlového sběru aktivně zapojilo 77 domácností.
pí Sýkorová – děkuji vám všem za účast na dnešním 9. veřejném zasedání
zastupitelstva městyse Dešenice.
ZM bylo ukončeno v 16.58 hod.
Přílohy:
- prezenční listina přítomných zastupitelů
- prezenční listina hostů
- oznámení konání veřejného zasedání ZM
- návrh úvěrové smlouvy č. 0495611179

V Dešenicích dne 24.02.2020

Zapsala Ing. Dana Tomanová
.................................................
PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

Ověřovatelé zápisu: paní Soňa Šetlíková
pan RSDr. Jan Rejfek

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

Usnesení č. 9 veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného
dne 19. února v 16:30 v zasedací místnosti úřadu městyse Dešenice

1. zastupitelstvo městyse schvaluje:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení: paní Šetlíková, pan Rejfek
 zapisovatelku zápisu p. Tomanovou
 úvěrovou smlouvu č. 0495611179 u České spořitelny a.s.
 poplatek 1150 Kč bez DPH za komunální odpad - podnikatelé
3. zastupitelstvo městyse pověřuje:
 Starostku městyse k podpisu smlouvy s JSF stavební s.r.o., Bystřice nad
Úhlavou 20 na stavební akci Dešenice – Chodník u silnice III/19020

V Dešenicích dne 24.02.2020
Zapsala Ing. Dana Tomanová

……………………………………..

……………………………………..

Roman Zach
místostarosta

PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

