Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 23. června 2021 od 18:00 hod. v hasičské
klubovně v Žizněticích
Č.j. 474/2021/MěD/Sy
1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 18:00 hod.
starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová.
Při zahájení přítomno 12 členů.
Omluveni: p. Kubát, p. Rejfek, pí Kindlmanová
Nepřítomni: 0
Hosté: 0
Veřejnost: p. Janda, pí Válková, p. Denk, p. Toman
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 respektují hygienická opatření,
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.
Zpráva o činnosti rady.
5.
Zpráva kontrolního výboru.
6.
Závěrečný účet městyse Dešenice za rok 2020.
7.
Rozpočtové opatření č. 6/2021.
8.
Závěrečný účet ZŠ a MŠ Dešenice za rok 2020.
9.
Závěrečný účet DSO ÚpO, DSO Úhlava, Sdružení pro vodovod za rok 2020.
10.
Koupě a záměr prodeje pozemků.
11.
Změna katastrální hranice Děpoltice – Oldřichovice u Děpoltic - doplnění.
12.
Informace k investičním akcím.
13.
Diskuse, různé.
14.
Závěr.

Na začátku 18. jednání ZM paní starostka navrhla doplnění programu o následující
body:
 Oprava číselné řady rozpočtového opatření z čísla 6 na číslo 7/2021.
 Schválení dotačního titulu PK pro SDH Dešenice.
 Schválení dotačního titulu PK PSOV 2021 na umístění polopodzemních
kontejnerů v Milencích.
 Schválení dotačního titulu PK na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a
pověření k podpisu smlouvy se zhotovitelem.
 Schválení dotačního titulu PK na pořízení orientačních měřičů rychlosti
Milence a pověření k podpisu smlouvy se zhotovitelem.
Žádný jiný návrh na doplnění programu jednání nebyl vznesen.
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplněný program 18. jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Program byl schválen všemi přítomnými členy ZM.
Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: p. Zach, pí Šetlíková.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Zach, pí Šetlíková.
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: 11

proti: Bek

zdržel se: 0

3. Diskuze
Do diskuze nikdo z přítomných nevznesl žádný návrh.
4. Zpráva o činnosti rady
Se zprávou o činnosti rady všechny přítomné seznámil místostarosta městyse, pan
Zach.
Zpráva o činnosti rady je přílohou tohoto zápisu.

5. Zpráva kontrolního výboru
Se zprávou kontrolního výboru všechny přítomné seznámila předsedkyně
kontrolního výboru paní Šetlíková. Kontrola proběhla dne 17. června 2021 v kanceláři
paní starostky. Kontrolou byl zjištěn stav plateb poplatků za svoz komunálního
odpadu na rok 2021. Úkoly byly splněny, nedostatky a závady nebyly zjištěny. Zpráva
je zpráva přílohou tohoto zápisu.
6. Závěrečný účet městyse Dešenice za rok 2020
Návrh závěrečného účtu městyse včetně všech příloh byl zveřejněn na úřední desce
https://www.desenice.cz/umdesenice/fr.asp?tab=umdesenice&id=2291&burl=&pt=UR
UD od 6. 5. 2021 do dne jeho schválení. V návrhu jsou rozepsané příjmy, přijaté dotace,
výdaje. Součástí závěrečného účtu je také výsledek hospodaření příspěvkové
organizace – Základní a mateřské školy Dešenice. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Dešenice
schválila rada městyse 26. dubna 2021. Hospodářskou činnost městys nevede, neboť
všechny činnosti jsou vykonávané v rámci hlavní činnosti. Přezkum hospodaření byl
proveden v souladu se zákonem 420/2004 Sb. na základě žádosti městyse
pracovnicemi oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech
25. 3- 30. 3. 2021 s přerušením, při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 2020 činil částku: 3 525 301,13 Kč na BÚ u
České spořitelny; 802 492.64 Kč u Komerční banky, 8 132 332,08 Kč u České národní
banky, 887 725,80 Kč na Fondu rozvoje bydlení a 749 173,14 Kč na Fondu obnovy
vodohospodářského majetku.
Návrh usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2020 bez výhrad.

Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

7. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: ZM Dešenice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

8. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Dešenice za rok 2020
Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Dešenice za rok 2020 byly předloženy finančnímu
výboru a radě městyse. Rada městyse Výroční zprávu ZŠ a MŠ Dešenice schválila na
svém jednání dne 26.4.2021. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Dešenice jsou součástí
Závěrečného účtu městyse Dešenice za rok 2020.
Návrh usnesení: ZM Dešenice bere na vědomí Závěrečný účet ZŠ a MŠ Dešenice.

9. Závěrečný účet DSO ÚpO, DSO Úhlava, Sdružení pro vodovod za rok 2020.
Závěrečné účty jsou zveřejněny na úředních deskách městyse.
Návrh usnesení: ZM Dešenice bere na vědomí Závěrečný účet DSO ÚpO, DSO
Úhlava, Sdružení pro vodovod za rok 2020.

10. Koupě, záměr prodeje a záměr směny pozemků.
Projednání koupě.
k. ú. Dešenice – koupě pozemku zabraného zdí při stavbě chodníku v roce 2020 od
vlastníka domu čp. 209. S vlastníkem domluvena cena 90 Kč/m2 a obec uhradí
poplatek za vklad do KN a zpracování geometrického plánu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje koupi části pozemku od p.
, Dešenice 209 - p.č.
1392/5 – zahrada o výměře 74 m2 (nově dle GP vyprac. P. Jiřím Novotným pod p.č.
1392/11 zahrada v k. ú. Dešenice) za cenu 90 Kč/m2 tj. 6 660 Kč, přičemž obec jako
kupující uhradí geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projednání záměru prodeje.
k. ú. Dešenice – Pan
žádá obec o prodej pozemku p.č. 1049/11 ostatní plocha
o celkové výměře 852 m2,
Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1049/11 ostatní plocha
o výměře 852 m2 v k. ú. Dešenice.
Hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: Irlbek, Raišl, Šetlíková, Mottl

k. ú. Dešenice – pozemky na RD na pozemku p.č. 1532/1. Info k odvodu DPH
v příloze. Jedná se o pozemky p.č. 1532/9 – 1512 m2, 1532/10 – 1506 m2, 1532/11 – 1511
m2, 1532/12 – 1514 m2, 1532/13 – 1529 m2, 1532/14 – 1728 m2, 1532/15 – 1591 m2.
- celkem se jedná o 10891 m2.
Zastupitelé byli seznámeni s odpovědí finančního úřadu k dotazu týkající se možnosti
odpočtu daně z přidané hodnoty. Pan ing. Kratejl všechny přítomné seznámil s návrhy
prodejní ceny za m2 v porovnání s finanční spoluúčastí obce.
Zach – bylo by asi dobré, kdyby si obec k prodeji stanovila nějaké podmínky. Myslím
třeba, že jednomu zájemci se prodá jen jeden pozemek, časová podmínka pro
kolaudaci.
Kratejl – třeba i sjednotit ploty.
Sýkorová – řada omezení bude ze strany CHKO Šumava.
Bek – od kdy máme rozpočet na komunikace?
Sýkorová – z roku 2020.
Bek – od té doby se vše podstatně zdražilo.
Sýkorová – jakou výši prodejní ceny navrhujete k projednání?

Návrh usnesení: ZM Dešenice schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků p.č.
1532/9 trvalý travní porost o výměře 1512 m2, p.č. 1532/10 – trvalý travní porost o
výměře 1506 m2, .č. 1532/11 trvalý travní porost o výměře 1511 m2, p.č. 1532/12 trvalý
travní porost o výměře 1514 m2, pč. 1532/13 trvalý travní porost o výměře 1529 m2,
p.č. 1532/14 trvalý travní porost o výměře 1728 m2 a p.č. 1532/15 trvalý travní porost
o výměře 1591 m2 vše v k. ů. Dešenice za cenu 950 Kč/m2.

Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

k. ú. Děpoltice – Pan
žádá obec, aby mu prodala p.č. 773 – ostatní plocha o výměře
600 m2 a p.č. 772 les – o výměře 1231 m2 v k.ú. Děpoltice. Na předmětných pozemcích
má zájem postavit hospodářské stavení a zlepšit si honební činnost.
Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 773 o výměře 600 m2 –
ostatní plocha a pozemku p.č. 772 o výměře 1231 m2 – les.
Hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: Mottl, Raišl

k. ú. Matějovice u Dešenic – p.č. 22/1 – ostatní plocha o výměře 227 m2. Žádost o tento
pozemek již byla jednou zastupitelstvem zamítnuta. Žadateli rada navrhuje pozemek
propachtovat.
Kratejl – stává se nějak často, že si lidé postaví dům a až poté začnou řešit pitnou vodu.

Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 22/1 – ostatní plocha
v k. ú. Matějovice u Dešenic.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projednání záměru směny.
k. ú. Milence – Navrhované směny vyplývající z probíhajících komplexních
pozemkových úprav. Faktická směna by proběhla až po ukončení pozemkové úpravy
a zapsání parcel do katastru. Nyní by se jednalo o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí s vlastníky předmětných pozemků.
Kratejl – po provedené budoucí směně dojde k tomu, že pozemky soukromého
vlastníka a pozemky obecní budou na sebe plynule navazovat?
Sýkorová – ano. Současný stav je takový, že mezi obecními pozemky jsou tyto
v soukromém vlastnictví.
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1329 o výměře 647 m2 za
parcely Kn 1053/9 (435 m2) a 1053/10 (212 m2) – o celkové výměře 647 m2. O budoucí
směně bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

k. ú. Děpoltice – Pan
se na obec obrátil s návrh na směnu pozemku p.č. 695 ostatní
plocha o výměře 308 m2 (prostor autobusové zastávky) za pozemky p.č. 4/6 – zahrada
o výměře 972 m2 a p.č. 4/1 – trvalý travní porost o výměře 3012 m2 ve vlastnictví obce.
Oba pozemky ve vlastnictví obce jsou aktuálně propachtované. Pro upřesnění situační
polohy předmětných pozemků byla přítomným předložena mapa. Ke svému návrhu
se vyjádřil pan s tím, že rozdíl ve výměře je ochoten finančně dorovnat. Pokud by
však navrhovaná směna nebyla odsouhlasena, tak žádá odstranit zastávku hromadné
přepravy a pozemek vrátit do původního stavu.
Zach – řekl bych, že pozemek obec nezastavovala. Za jakou cenu by byl rozdíl ve
výměře doplacen?
Mottl – za cenu kterou by mi obec navrhla a poté se na ní domluvili.
Zach – a co je v plánu s tímto pozemkem dělat?
Mottl – Oplotím ho a postavím tam auta.
Sýkorová – přístřešek zastávky je obecním majetkem.
Zach – tak místo směny ten pozemek prodej obci.
Mottl – to neprodám.
Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr směny pozemku p.č. 695 ostatní plocha o
výměře 308 m2 (prostor autobusové zastávky) za pozemky p.č. 4/6 – zahrada o výměře
972 m2 a p.č. 4/1 – trvalý travní porost o výměře 3012 m2 ve vlastnictví obce.

ZM pověřuje starostku jednáním s dopravcem hromadné dopravy k vyřešení stávající
situace a navržení nového umístění autobusové zastávky v Děpolticích.
Hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: Mottl

19:20 - vyhlášena pauza v 18. jednání ZM
19:30 – 18. jednání ZM pokračuje. Počet přítomných členů se nezměnil.
11. Změna katastrální hranice Děpoltice – Oldřichovice u Děpoltic - doplnění
K usnesení přijatému na minulém jednání je třeba ještě doplnit ještě dva pozemky, a
to pp.495 (LV 10001) a st.34 + čp.15 (LV 254). potom ještě drobnost, u st.p.52/1,2,3 si
změňte označení z pozemkových parcel na stavební.
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu katastrálního území Děpoltice a Oldřichovice
u Děpoltic – pozemky k. ú. Oldřichovice u Děpoltic budou nadále v k. ú. Děpoltice dle
opravené tabulky a ruší usnesení zastupitelstva 17/2021 ze dne 31. března 2021.
LV
213

Č.p.
7

213

41

213
213
213
213
213
10001
Městys Dešenice
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001

8

Číslo pozemku
St. p. 1
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. 2
Zastavěná plocha a nádvoří
P. č. 202
zahrada
P. č. 203
zahrada
P. č. 504
zahrada
P. č. 505
Ostatní plocha/ ostatní komunikace
P. č. 506
zahrada
St. p. č. 5
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 43
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 196
Trvalý travní porost
p. č. 198
Ostatní plocha/neplodná půda
p. č. 199/2
Ostatní plocha/neplodná půda
p. č. 201/2
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 204
zahrada
p. č. 205
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 206
Ostatní plocha/ pohřebiště

10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
10001
38

9

38
38
38
212

10

242

13

15

17

15
15
15
15
22

36

22
22
22
22
22
22
61
61

Č. e. 1

p. č. 232/9
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/2
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/3
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/4
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/6
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/7
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/8
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/9
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 435/10
Ostatní plocha/jiná plocha
p. č. 438/3
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p. č. 478/7
Ostatní plocha/ostatní komunikace
p.č. 495, ostatní plocha/jiná plocha
St. p. č. 4
Zastavěná plocha a nádvoří
P. č. 200
zahrada
P. č. 201/1
zahrada
P. č. 438/2
Ostatní plocha/ostatní komunikace
St. p. č. 42
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 9
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 41
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p.. č. 52/1
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p.. č. 52/2
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p.. č. 52/3
Zastavěná plocha a nádvoří
P. č. 231/2
zahrada
St. p. č. 10/2
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 53
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 59
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 227/1
zahrada
p. č. 228/2
ostatní plocha/jiná plocha
p. č. 232/4
ostatní plocha, neplodná půda
p. č. 232/6
zahrada
St. p. č. 51
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 210/2
ostatní plocha, neplodná půda

61
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
254
14
32

Čp 15

p. č. 210/4
Ostatní plocha/ostatní komunikace
St. p. č. 7
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 10/1
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 18
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 33
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 34, zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 48
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 52/4
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 187/1
Trvalý travní porost
p. č. 187/2
Zahrada
p. č. 209/2
zahrada
p. č. 210/9
ostatní plocha/ neplodná půda
p.č. 211/1, zahrada
p. č. 212
zahrada
p. č. 213/1
zahrada
p. č. 214
zahrada
p. č. 215
ostatní plocha/ neplodná půda
p. č. 216
zahrada
p. č. 217/2
zahrada
p. č. 223
zahrada
p. č. 224
zahrada
p. č. 232/1
ostatní plocha/manipulační plocha
p. č. 232/5
ostatní plocha/ neplodná půda
p. č. 234/1
ostatní plocha/manipulační plocha
p. č. 435/1
ostatní plocha/ ostatní komunikace
p. č. 496
ostatní plocha/ jiná plocha
p. č. 497
ostatní plocha/ jiná plocha
p. č. 499
ostatní plocha/ ostatní komunikace
p. č. 643
ostatní plocha/ ostatní komunikace
p. č. 671
ovocný sad
p. č. 210/3
ostatní plocha/ ostatní komunikace
p. č. 199/1
trvalý travní porost

32
32
217
241
241
241
10002
10002
10002
10002
10002
10002
10002
10002
248
253
253
253

Hlasování: Pro: 12

Kostel

p. č. 207
trvalý travní porost
St. p. č. 6
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 498
ostatní plocha/ silnice
St. p. č. 47
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 49
Zastavěná plocha a nádvoří
St. p. č. 50
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 176
Zahrada
p. č. 229
Zahrada
p. č. 231/1
Ostatní plocha/ ostatní komunikace
p. č. 234/2
Ostatní plocha/ manipulační plocha
p. č. 435/5
zahrada
p. č. 437
ostatní plocha/ neplodná půda
p. č. 471
ostatní plocha/ ostatní komunikace
St. p. č. 11
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 217/1
zahrada
St. p. č. 13
Zastavěná plocha a nádvoří
p. č. 219
zahrada
p. č. 222
zahrada

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Informace k investičním akcím.
Oprava střechy na čp. 153 v Dešenicích – akce začne na konci června 2021
Hřiště v Děpolticích – je již v provozu
Chodník v Dešenicích – v srpnu 2021 má být dokončen.
WC oddychová zóna Dešenice – termín pro podání žádosti o dotaci končí 30.6.2021.
Pravděpodobně žádost do tohoto data nestihneme podat, podáme ji v podzimním
kole. Jedná se o dřevostavbu s realizací pravděpodobně v roce 2022 – 2023.
Cesta Matějovice – 7. 7. 2021 začne oprava cesty v Matějovicích v rámci KoPÚ.
Zhotovitelem budou Silnice Klatovy, a.s. Objízdná cesta pro majitele nemovitostí bude
z Děpoltic.
13. Diskuse, různé. Informace o podaných a připravovaných žádostech o dotace.
Plzeňský kraj

Dotační titul (DT) – PSOV 2021 – Umístění polopodzemních kontejnerů Milence – 300
tis. Kč
DT – Zachování a obnova kulturních památek PK - Dešenice, tvrz – socha sv. Jana
Nepomuckého restaurování – 100 tis. Kč
DT – Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí – úprava toalet v pohostinství Dešenice.
V tomto titulu jsme náhradníci
DT – Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy – JPO 5 Dešenice –
DT – Podpora obcí PK na zajištění bezpečnosti – Orientační měřiče rychlosti Milence –
dotace 100 tis. Kč
Dispoziční fond Euroregionu Šumava – Dešenice 750 let – výstava a historická
konference – bude se rozhodovat 16. 6. Byli jsme úspěšní a dostali 7929 EUR – což
představuje 85% nákladů na projekt.
14. Schválení dotace – hasiči.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14.
6. 2021, číslo usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu
„2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo městyse
Dešenice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
městyse Dešenice ve výši 11 000 Kč.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

15. Pověření k podpisu smluv se zhotoviteli restaurování sochy sv. Jana a orientační
měřiče rychlosti.
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s fi NEGEBU s.r.o.,
Lhota 183, 320 11 Plzeň – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dešenicích
v ceně 112 100,- bez DPH.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

16. SoD – měřiče rychlosti.
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s fi SOVT-RADIO,
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany – Osazení orientačních měřičů rychlosti
projíždějících vozidel v části obce Milence - v ceně 115 700 Kč bez DPH.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

17. Cenová nabídka MVAtelier s.r.o. Vodňany – zpracování architektonické návrhu
Veřejný prostor – Náves Dešenice.
Přítomní zastupitelé a veřejnost byli seznámeni s možností odborného zpracování
architektonického návrhu na budoucí vzhled veřejného prostoru – Náves Dešenice.
Cena zpracování architektonického návrhu dle cenové nabídky činí 160 400 Kč bez
DPH.
18. Informace – Pozemek p.č. 257/5 Žiznětice.
Předmětný pozemek byl přes veškerou snahu obce prodán do soukromého vlastnictví.
Nicméně se obec bude snažit s novým majitelem spojit k další možné komunikaci a k
řešení nezbytným záležitostí spojených s tímto pozemkem.
19. Diskuse
p. Toman – když se bude dělat v Dešenicích chodník kolem kulturního domu, nešlo
by rovnou sundat plechy a kamennou zeď vyspárovat?
Král – Dá se něco udělat s odstaveným obytným vozem v Milencích?
Zach – Problém se řeší. Již víme, že majitel je v Hamrech.
Zach – Oznamuji, že končím v Honební společnosti jako starosta i jako zástupce obce.
Zastupitelstvo tak musí navrhnout za mě náhradu. Honební společnost i Myslivecký
spolek jsou o mém rozhodnutí srozuměni.
Sýkorová – na dalším jednání ZM se navrhne možný nástupce a městys Dešenice může
dle svého vlastnického podílu svolat i valnou hromadu Honební společnosti.

20. Závěr.
Závěrem paní starostka poděkovala za účast na dnešním jednání a dodržení všech
epidemiologických opatření po celou dobu jednání.

ZM bylo ukončeno v 19:48 hod.

Přílohy:
- prezenční listina přítomných zastupitelů
- prezenční listina přítomné veřejnosti
- oznámení o konání veřejného zasedání ZM
- zpráva o činnosti rady

- zpráva kontrolního výboru
- rozpočtové opatření č. 7/2021

V Dešenicích dne 28.6.2021
Zapsala Ing. Dana Tomanová
.................................................
PhDr. Lenka Sýkorová
starostka městyse

Ověřovatelé zápisu: pan Zach

paní Šetlíková

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

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

Usnesení č. 18 veřejného zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 23.6.2021 od 18 hodin v hasičské klubovně v
Žizněticích

1. zastupitelstvo městyse schvaluje:
 Doplněný program jednání.
 Ověřovatele zápisu – pan Zach, paní Šetlíková.
 Zapisovatel – ing. Tomanovou.
 celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2020 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 bez výhrad.
 rozpočtové opatření č. 7/2021.
 koupi části pozemku od p.
, Dešenice 209 - p.č. 1392/5 – zahrada o výměře
74 m2 (nově dle GP vyprac. P. Jiřím Novotným pod p.č. 1392/11 zahrada v k. ú.
Dešenice) za cenu 90 Kč/m2 tj. 6 660 Kč, přičemž obec jako kupující uhradí
geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí.
 záměr prodeje stavebních pozemků p.č. 1532/9 trvalý travní porost o výměře
1512 m2, p.č. 1532/10 – trvalý travní porost o výměře 1506 m2, .č. 1532/11 trvalý
travní porost o výměře 1511 m2, p.č. 1532/12 trvalý travní porost o výměře 1514
m2, pč. 1532/13 trvalý travní porost o výměře 1529 m2, p.č. 1532/14 trvalý travní
porost o výměře 1728 m2 a p.č. 1532/15 trvalý travní porost o výměře 1591 m2
vše v k. ů. Dešenice za cenu 950/m2.
 záměr směny pozemků p.č. 1329 o výměře 647 m2 za parcely Kn 1053/9 (435
m2) a 1053/10 (212 m2) – o celkové výměře 647 m2. O budoucí směně bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
 změnu katastrálního území Děpoltice a Oldřichovice u Děpoltic dle opravené
tabulky a ruší usnesení zastupitelstva 17(2021 ze dne 31. března 2021.
 přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Dešenice ve výši 11 000 Kč.

2. zastupitelstvo neschvaluje:
 záměr prodeje pozemku p.č. 1049/11 ostatní plocha o výměře 852 m2 v k. ú.
Dešenice.
 záměr prodeje pozemků p.č. 773 o výměře 600 m2 – ostatní plocha a pozemku
p.č. 772 o výměře 1231 m2 – les v k.ú. Děpoltice.
 záměr prodeje pozemku pč. 22/1 – ostatní plocha v k. ú. Matějovice u Dešenic.
 záměr směny pozemku v k.ú. Děpoltice p.č. 695 ostatní plocha o výměře 308
m2 (prostor autobusové zastávky) za pozemky p.č. 4/6 – zahrada o výměře 972
m2 a p.č. 4/1 – trvalý travní porost o výměře 3012 m2 ve vlastnictví obce.

3. zastupitelstvo bere na vědomí
 Zprávu o činnosti rady.


Zprávu kontrolního výboru.





Závěrečný účet ZŠ a MŠ Dešenice.
Závěrečný účet DSO ÚpO, DSO Úhlava, Sdružení pro vodovod za rok 2020.
Informace k investičním akcím.



Informace k dotačním titulům.

4. zastupitelstvo pověřuje starostku





jednáním s dopravcem hromadné dopravy k vyřešení stávající situace a
navržení nového umístění autobusové zastávky v Děpolticích.
k podpisu smlouvy o dílo s fi NEGEBU s.r.o., Lhota 183, 320 11 Plzeň –
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dešenicích v ceně 112 100,- bez
DPH.
k podpisu smlouvy o dílo s fi SOVT-RADIO, Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
– Osazení orientačních měřičů rychlosti projíždějících vozidel v části obce
Milence - v ceně 115 700 Kč bez DPH.

V Dešenicích dne 28.6.2021

Zapsala Ing. Dana Tomanová

…………………………………………………

…………………………………………………………

Roman Zach , místostarosta

PhDr. Lenka Sýkorová, starostka

