
Zápis ze 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 

konaného dne 29. ledna 2020 od 18.00  hod. v renesančním 

sále tvrze Dešenice 

 

Č.j. 0076/2020/MěD/Sy 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 18.00 hod. 

starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová. Při zahájení přítomno 13 členů, 

omluveni: p. Syrovec. Paní Kindlmanová z pracovních důvodů přijde později. 

ZM je usnášeníschopné.  

Paní Sýkorová přivítala všechny přítomné členy ZM a veřejnost (p. Štembera, 

p. Šlais) 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. Paní starostka 

předložila návrh na doplnění programu ZM: projednání podání žádostí 

o dotace Plzeňského kraje – Program stabilizace a obnovy venkova 2020 

a Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje – tady bychom 

podali dvě žádosti a Nadace ČEZ – oranžové hřiště – na dětské hřiště 

v Milencích. Dalším bodem, který navrhuji doplnit je navýšení odměn 

zastupitelů – tabulku jste dostali před jednáním. Z programu dál navrhuji 

vypustit bod o prodeji domu čp. 14 v Matějovicích – jedná se o to, že zájemci 

o dům budou dům kupovat buď do SJM anebo musí doložit souhlas manželek 

se získáním nemovitosti do výhradního vlastnictví. Zatím nedodali podklady – 

bude projednáno na příštím jednání ZM. 

 

3. Program:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky. 

3. Diskuze. 

4. OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

5. OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

6. OZV č. 3/2020 o systému komunitního kompostování a způsob využití 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území městyse. 

7. OZV č. 4/2020 o místním poplatku ze psů. 

8. Smlouva s fi Vodospol resp. Čevak a.s. o provozování vodovodu. 



9. Ceník služeb ZKS Plzeň a.s. 2020. 

10. Informace k investičním akcím. 

11. Úvěrové podmínky – stavba chodníku. 

12. Podání žádostí o dotace Plzeňský kraj, Nadace ČEZ. 

13. Navýšení odměn zastupitelů. 

14. Diskuze. 

15. Závěr. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje program 8. jednání zastupitelstva, doplněný o 

projednání žádostí o dotace a navýšení odměn zastupitelů s odložením projednáním 
bodu o prodeji čp. 14 v Matějovicích. 

 

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: p. Král, p. 

Němec. 

  

Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Král, p. 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. OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Návrh nové vyhlášky, kalkulaci a srovnání s předchozími roky najdete v příloze.  

Než začneme projednávat tuto vyhlášku, dovolím se vás stručně seznámit s touto 

problematikou. 

 



Obec se na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (§ 4 písm. p) považuje za 

původce komunálních odpadů, vznikajících na území obce, které mají původ v 

činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. Obec 

se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží 

odpady na místě k tomu určeném. Současně se stává vlastníkem těchto odpadů – 

veškerý odpad je tedy nazýván odpadem komunálním – který dále dělíme na tříděný 

odpad a nevytříděný tj. směsný komunální odpad (SKO), který končí v popelnicích 

v domácnostech. Proto se na obec vztahují povinnosti původce odpadů podle § 16 a 

§ 17 zákona o odpadech. Obec je povinna určit místa, kam fyzické osoby mohou 

odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou odkládat 

nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev, rozpouštědla, zářivky, 

chemikálie). Je třeba upozornit na to, že pouze zajištění mobilního svozu 

nebezpečných odpadů k naplnění zákona nestačí. Je třeba minimálně dvakrát ročně 

určit místa, kam v předem oznámené době mohou občané nebezpečné odpady 

odkládat. 

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování, sběru, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na jejím 

katastrálním území. Ode dne, kdy tak učiní, fyzické osoby jsou povinny odkládat 

komunální odpad na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat a 

třídit podle systému stanoveného obcí. 

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.  

 

18:07 hod – příchod paní Kindlmanové.  Od této doby hlasuje celkem 14 přítomných 

zastupitelů. 

 

pí Šetlíková – minulý rok se řešila situace, kde občané mají trvalé bydliště 

v Dešenicích a fakticky bydlí jinde, kde platí poplatek. 

pí Sýkorová – tito občané doloží doklad o zaplacení poplatku v jiné obci, městě. 

p. Kratejl – já bych do vyhlášky rekreační budovy nedával. Celý rok v nich nebude 

nikdo hlášený a stejně pak budou mít spoustu odpadu. 

p. Zach – kolik takových budov máme? 

pí Šetlíková – a co pí Bartošová? 



pí Sýkorová – ta platí za chalupu 

p. Kratejl – ve vyhlášce stále nemáme rozdělené objemy nádob 

pí Sýkorová – my se musíme rozhodnout, zde bude poplatek za osobu nebo za 

nádobu. Není možné je kombinovat. 

p. Zach – musíme preferovat, aby čtyřčlenná rodina měla jen jednu 110 l nádobu. 

Vícečlenná domácnost 240 l. Tedy na 4 lidi 1 známka na 5 lidí známky 2. 

p. Kratejl – takže ZKS dostane pokyn ke kontrole známek 

p. Zach – tak jak to je například v Nýrsku. 240 l nádob na odpad máme v obci celkem 

30 ks 

pí Sýkorová – situace je v praxi kontrolou řešitelná. Stále však se musíme domluvit, 

zda výše poplatku za osobu nebo za nádobu 

p. Kratejl – na osobu 

p. Rejfek – v tento moment jsem skeptický. Máme zde předloženy 3 obecně závazné 

vyhlášky najednou. Takže mám připomínky a otázky: 

1) rada městyse měla zastupitelstvu navrhnout cenu a k té se mělo zde zastupitelstvo 

vyjadřovat. Co tedy doporučuje rada a finanční výbor? 

Sýkorová – rada městyse navrhuje místní poplatek zvýšit celkem o 70 Kč oproti roku 

2019 na konečných 650 Kč za osobu 

2) v loňském roce se začlenilo několik občanů do pytlového sběru. Kolik občanů je 

v pytlovém sběru aktivních? 

Sýkorová – počet lidí zapojených do pytlového sběru dodatečně doplním 

3) Jaké máme dlužníky za poplatek a co proto rada udělala? 

Sýkorová – občané byli městysem opakovaně písemně informování o svých 

nedoplatcích a stále v evidenci zůstávají asi 4 chroničtí neplatiči 

4) v článku 6 OZV č. 1/2020 je uvedeno, že se poplatek snižuje o 100 Kč pro osoby 

v systému Econit. Jedná se o osobu nebo o domácnosti. 

Sýkorová – zde se jedná o domácnost 

5) Jakým způsobem byly kontrolovány podnikající osoby v souvislosti s poplatkem? 

pí Šetlíková – namátková kontrola byla. Prováděla jsme ji s panem Zachem. 

pí Sýkorová – podnikající osoby mají s městysem uzavřené smlouvy nebo mají 

zajištěnou svojí vlastní svozovou firmu. 

pí Tomanová – i podnikající osoby byly úřadem písemně kontaktovány. Většina 

z nich odpověděla, že mají smluvně zajištěnu svoji vlastní svozovou firmu nebo 

poplatek doplatili. 

6) Jaká je výše za nebezpečný odpad? Vratky dostáváme za papír a plast? 

pí Sýkorová – ano. Vratky dostáváme od společnosti Eko-kom i od ZKS. Za 

nebezpečný odpad se vratky nevyplácejí. 

7) Jak funguje Econit. Kdo sváží a vyváží všechen pytlový odpad? 

pí Sýkorová – pytlový sběr sváží pracovníci obce, střádá se v areálu tvrze a jednou za 

čas dle potřeby je odvezen. Tak jako ostatní tříděný odpad z polopodzemních 

kontejnerů. Papír a plast od 4. čtvrtletí 2019 si vyvážíme sami.  

p. Kratejl – je to pro obec levnější 

p. Rejfek – selhaly informační a kontrolní mechanismy obce 



p. Štembera – to, co obec vyváží, se promítá ve statistice obce? 

pí Sýkorová – teď již ano. Dříve nám čtvrtletní hlášení dělalo ZKS. Od 4. čtvrtletí 

2019, kdy jsme si sami začali odpad vyvážet, podáváme i hlášení. 

p. Štembera – vratka pro obec je? 

pí Sýkorová – ano. 

p. Šlais – vývoz komunálního odpadu nám účtují za malou i velkou popelnici? 

p. Zach – ano 

p. Šlais – je dražší tuna nebo kilometr svozové firmy? Myslím si, že poplatek za 

popelnici by byl výhodnější. 

p. Kratejl – oni si cenu napočítají za známku dle výsledků předešlého roku. My si 

můžeme říct, jestli chceme v obci mít vývoz 1x za 14 dní, 1x za měsíc 

p. Šlais – a proč se nevyváží 1x za měsíc. Aspoň by se více třídilo. 

pí Sýkorová – dovoluji si připomenout, že jsou pouze 2 varianty. Poplatek za osobu 

nebo za nádobu. Předložený návrh obecně závazné vyhlášky je připraven na 

poplatek za osobu. 

p. Šlais – Jak chcete snížit množství odpadu v popelnicích? 

pí Sýkorová – tříděním 

pí Kindlmanová – co se týká slevy na třídění, do systému se může přihlásit každý. 

 

Návrh usnesení:  ZM schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Hlasování:   Pro:  13   Proti:  0  Zdržel se:  Rejfek 

 

19:02 hod -  Sýkorová – vyhlašuji krátkou pauzu 

19:12 hod – Sýkorová – vážení zastupitelé, dovoluji si zahájit pokračování dnešního 

8. veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Dešenice 

 

5. OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Dosud platnou vyhlášku je třeba upravit na skutečnost, co se týče tříděného odpadu 

(nově povinnost sběru jedlých tuků a olejů, změny stanovišť sběrných nádob ad.), 

návrh vyhlášky najdete v příloze. 

 

p. Rejfek – ke stanovištím nemám nic. Kdo bude vyvážet tuky a kolik se za to bude 

platit? 

pí Sýkorová – vývoz nádoby za tuky bude stát 500 Kč ročně. Nově máme v obci 2 

kontejnery na kovy, kam se budou ukládat např. plechovky od pití nebo konzervy. 

pí Sýkorová – k přesunu kontejnerů v Milencích nejsou žádné námitky? 

p. Štembera – jiné stanoviště na polopodzemní kontejnery není? 



pí Sýkorová – zatím tam budou ty kontejnery od hasičárny 

p. Bek – není je kam jinam dát. Musí se vybrat takové místo, aby nebyly vidět a aby 

k nim zajelo vývozové auto 

p. Kratejl – kontejnery nesmí být ze silnice vidět. Uvidíme po změně, jak rychle se 

budou na novém místě plnit. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

6. OZV č. 3/2020 o systému komunitního kompostování a způsob využití 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území městyse. 

Návrh vyhlášky najdete v příloze. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje OZV č. 3/2020 o systému komunitního kompostování 

a způsob využití kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území městyse. 

 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

7. OZV č. 4/2020 o místním poplatku ze psů. Návrh vyhlášky jsem Vám rovněž 

poslala. 

Sýkorová – pro doplnění uvádím, že roční příjem do rozpočtu z poplatku ze psů činí 

27 000 Kč. 

p. Rejfek – kolik lidí nezaplatilo? 

pí Tomanová – vím o 1 osobě, která na písemné upozornění nezareagovala. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje OZV č. 4/2020 o místním poplatku ze psů. 

 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

8. Smlouva s fi ČEVAK a.s. jakožto právním nástupcem fi Vodospol s.r.o. o 

provozování vodovodu.  

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o provozování vodovodu 

pro veřejnou potřebu mezi fi ČEVAK a.s. jakožto právním nástupcem fi Vodospol 

Klatovy s.r.o. a Městysem Dešenice. 



 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

 

9. Ceník služeb ZKS Plzeň a.s. 2020. 

Po opětovném projednání se zástupci fi rada doporučuje nový ceník schválit. 

 

pí Sýkorová – v prosinci 2019 proběhlo se zástupci ZKS jednání, kterému byl 

přítomen i pan místostarosta a s radou doporučujeme schválit ceník ZKS i přesto, že 

je s 10% navýšením. 

p. Kratejl – dali nám detail ceny? 

pí Sýkorová – ne 

p. Kratejl – takže nevíme, co a kolik stojí 

p. Rejfek – podrobné vysvětlení k navýšení nedali, abychom jejich systém pochopili 

pí Sýkorová – v současné době je to s odpadem těžké, není ho kam dávat. Mzdy 

celkově rostou, pohonné hmoty také 

p. Zach – prostě nemají kam dál prodávat, ať už se jedná o papír nebo plast a 

z tohoto dalšího prodeje mělo ZKS příjem. Jiná svozová firma k nám jezdit nebude. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Ceník služeb odvozu a odstranění SKO od 1. 1. 2020 a 

ceník svozu a využití separovaných odpadů od 1. 1. 2020 ZKS a.s. Plzeň. 

 

Hlasování:  Pro: 13  Proti:0    Zdržel se: Rejfek 

 

 

10. Prodej domu čp. 14 Matějovice.  

 

 

11. Informace k investičním akcím. Aktuálně běží výběrové řízení na VZMR – 

Dešenice chodník u silnice III/19020. Poté, co bude znám zhotovitel, budeme se 

muset sejít jako zastupitelstvo kvůli pověření k podpisu smlouvy. Tento týden byla 

podána žádost o dotaci na MMR – v programu Podpora revitalizace území – 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Nepodali jsme žádost na MMR 

v programu Technická infrastruktura – na zasíťování parcel, protože do data 

nejzazšího podání žádosti 21. 1. jsme neměli pravomocné stavební povolení. Na 

zasíťování parcel bychom ale začali – na tento investiční záměr by si obec ovšem 

musela vzít také úvěr – který by se splácel mj. postupným prodejem parcel. Do 

Nadace ČEZ bychom zkusili podat žádost na oranžové hřiště – dětské hřiště 

v Milencích. 

 

 

 



 12. Úvěrové podmínky – stavba chodníku. Podmínky vám byly rozeslány před 

jednáním zastupitelstva. 

 

pí Sýkorová – v lednu proběhlo jednání se zástupcem České spořitelny a.s. za účasti 

předsedy finančního výboru. Než předám slovo p. Kratejlovi, tak bych předeslala, že 

před podpisem úvěrové smlouvy svolám v únoru mimořádné zasedání 

zastupitelstva, neboť chodník musí být do konce července hotový. 

p. Kratejl – na plánované investiční akce bude zapotřebí čerpat úvěry. Na chodník se 

jedná o 5 milionů a na stavební parcely včetně asfaltových ploch 10 milionů. Na 

stavební parcely ještě není znám zhotovitel a neznáme přesné termíny. Takže pro 

lepší úvěrové podmínky budeme o tomto úvěru jednat s bankou později. 

Co se týká úvěru na chodník, část úvěru se bude splácet a část se uhradí z dotace, 

kterou ovšem dostaneme vyplacenou až v roce 2021. Úvěr by byl na 10 let a začne se 

splácet v lednu 2021. Měsíční splátka se bude pohybovat okolo 18 000 Kč. Máme na 

výběr ze dvou možností úrokových sazeb. Úrok s pohyblivou sazbou 2,38 % a fixní 

sazba 1,98 %. Za finanční komisi navrhuji uzavřít smlouvu s fixní variantou úrokové 

sazby. 

 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje úvěrové podmínky s fixní úrokovou sazbou. 

 

Hlasování:  Pro: 14   Proti:  0   Zdržel se: 0 

 

 

 

 13. Dotace Plzeňského kraje – Program stabilizace a obnovy venkova 2020 a 

Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje, Nadace ČEZ – oranžové 

hřiště. 

 

pí Sýkorová – rozpočet opravy střechy na čp. 153 v Dešenicích je stanoven na 850 000 

Kč. Rozpočet na restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého v Dešenicích 

činí 120 000 Kč. 

 

Návrh usnesení:  ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do PSOV 2020 na střechu v 

čp. 153 v Dešenicích a v programu Zachování a obnova kulturních památek v 

Plzeňském kraji na západní fasádu kostela sv. Mikuláše v Dešenicích a restaurování 

sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi a v Nadaci ČEZ grantové řízení Oranžové 

hřiště – dětské hřiště v Milencích. 

 

Hlasování:  Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

19:40 hodin – pan Zach se vzdálil z renesančního sálu 

19:41 hodin – pan Zach se vrátil do renesančního sálu 



 

14.  Odměny zastupitelů 

pí Sýkorová – před zahájením dnešního jednání zastupitelstva jsem vám rozdala 

tabulky s návrhem 10% navýšení odměn zastupitelů dle schválené novely nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávních 

celků 

 

Současný stav výše odměn členů zastupitelstva městyse Dešenice platný od 1.4.2019: 

Člen zastupitelstva            632 Kč 

Člen zastupitelstva a člen výboru, komise  1 264 Kč 

Člen zastupitelstva a předseda výboru, komise 1 608 Kč 

Člen rady       1 442 Kč 

Místostarosta      9 772 Kč 

 

Navrhovaná výše odměn členů zastupitelstva městyse Dešenice platná od 1.2.2020: 

Člen zastupitelstva            695 Kč 

Člen zastupitelstva a člen výboru, komise  1 390 Kč 

Člen zastupitelstva a předseda výboru, komise 1 769 Kč 

Člen rady       1 745 Kč 

Místostarosta               11 824 Kč   

 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje navýšení odměn zastupitelů dle přiložené tabulky 

s platností od 1.2.2020. 

 

Hlasování: Pro:  12  Proti: 0  Zdržel se:  Kratejl, Bek 

 

 

15. Diskuse 

pí Šetlíková – v prostorách koupaliště by bylo zapotřebí nových tabulek zakazující 

venčení psů. Tabulky bych dala na každou stranu vstupu do těchto prostor. 

V současné době je to spíš prostor právě pro venčení psů. A ještě bych měla jednu 

věc. U kontejnerů u kulturního domu v Dešenicích a před prodejnou ZKD a před 

domem paní Hrachové je tma. Na těchto místech chybí osvětlení. 

p. Zach – u kontejnerů se nesvítí? 

pí Šetlíková – ne. Aspoň nějaké světlo na senzor 

pí Sýkorová – domluvíme se s panem Taušerem 

p. Štembera – až bude čas a počasí, tak by bylo dobré vyčistit okapy u kaple 

v Milencích. 



Dostal jsem informaci, že v průběhu června a července bude uzavřen příjezd do 

Železné Rudy ze směru od Čachrova. Oficiální objízdná cesta povede přes Dešenice. 

Dá se předpokládat, že se značně zvýší provoz v obci. 

p. Šlais – dnešní zasedání zastupitelstva bylo veřejné? 

pí Sýkorová – ano 

p. Šlais – tak proč se o jeho konání nehlásilo obecním rozhlasem a proč o tom 

nepřišla ani SMS? 

pí Sýkorová – v 17:30 jsme si v kanceláři úřadu uvědomili, že jsme na hlášení 

zapomněli. Za to se omlouváme. Pozvánka však byla řádně vyvěšena na úřední 

desce i na internetu. 

p. Kratejl – informace o dnešním zasedání byla uvedena i v posledním čísle 

Zpravodaje 

 

pí Sýkorová – děkuji vám všem za účast na dnešním 8. veřejném zasedání 

zastupitelstva městyse Dešenice a ještě jednou opakuji, že v únoru bude svoláno 

mimořádné zasedání zastupitelstva. 

ZM bylo ukončeno v 19:47 hod. 
 

Přílohy: 

- prezenční listina přítomných zastupitelů 

- prezenční listina hostů 

- oznámení konání veřejného zasedání ZM 

- návrh OZV č. 1/2020 

- návrh OZV č. 2/2020 

- návrh OZV č. 3/2020 

- návrh OZV č. 4/2020 

- cenová kalkulace nákladů na likvidaci odpadů pro rok 2020 

- cenová kalkulace nákladů na likvidaci odpadů – srovnávací údaje za jednotlivé 

roky 

- návrh odměn členům zastupitelstva od 1.2.2020 

 

 

 

V Dešenicích dne 03.02.2020 

 

 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 

 

 

 



 

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

         PhDr. Lenka Sýkorová 

         starostka městyse 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  p. Josef Král  .........................................   

 

p. Jose Němec  .......................................  



Usnesení č. 8 veřejného zasedání zastupitelstva městyse konaného 

dne 29.01.2020 v  18.00 hod. v renesančním sále tvrze Dešenice 

 

1. zastupitelstvo městyse schvaluje: 

 doplněný program jednání  

 ověřovatele zápisu ve složení: p. Král, p. Němec 

 zapisovatelku zápisu p. Tomanovou 

 OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 OZV č. 3/2020 o systému komunitního kompostování a způsob využití 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území městyse 

 OZV č. 4/2020 o místním poplatku ze psů 

 Dodatek č. 10 smlouvy s firmou Vodospol o provozování vodovodu 

 Ceník služeb ZKS Plzeň a.s. pro rok 2020 

 Úvěrové podmínky úvěru pro stavbu chodníku v Dešenicích 

 Podání žádosti o dotaci do PSOV 2020 a v programu Zachování a obnova 

kulturních památek v Plzeňském kraji a v Nadaci ČEZ 

 Odměny zastupitelů od 1.2.2020 

 

2. zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

 Informace k investičním akcím 

 

3. zastupitelstvo městyse pověřuje: 

 Starostku městyse k zajištění osvětlení v prostorách u kulturního domu 

v Dešenicích 

 Starostku městyse k zajištění zákazových cedulí venčení psů 

 Starostku městyse k podání žádostí o dotace 

 

V Dešenicích dne 03.02.2020 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 

 

 
……………………………………..      …………………………………….. 

Roman Zach        PhDr. Lenka Sýkorová 

místostarosta       starostka městyse 


