
Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 
konaného dne 30. května 2022 od 17:00 hod. v renesančním 

sále tvrze Dešenice 
 

Č.j. 464/2022/MěD/Sy 

 

1. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse (dále jen ZM) zahájila v 17:00 hod. 

starostka městyse p. PhDr. Lenka Sýkorová.  

Při zahájení přítomno 10 členů. 

Omluveni: Šetlíková, Kindlmanová 

Nepřítomni: Mottl, Raišl, Němec 

Hosté:  ----------- 

Veřejnost: ----------------------------- 

 

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.  

Oznámení o svolání zasedání bylo zveřejněno na úředních deskách. 

 

2. Program:  

1. Zahájení 

2. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky. 

3. Diskuze. 

4. Zadávací řízení – Dešenice Technická infrastruktura na pozemku p.č. 1532/1 

– 2. výzva. 

5. Zvolení zástupce Honebního společenstva za obec. 

6. Diskuze, různé. 

7. Závěr. 

 

 

Před schválením programu 24. jednání zastupitelstva navrhla paní starostka doplnění 

programu : 

- zařazení k projednání změnu sazebníku ZKS a.s. Plzeň platného od 1.7.2022. 

 

Žádný další požadavek na doplnění programu nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený program 24. jednání zastupitelstva. 
 

Hlasování:   Pro:  10 Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

Program byl schválen všemi přítomnými členy ZM. 

 

Zastupitelstvo městyse projednalo ověřovatele zápisu ve složení: p. Rejfek, p. Syrovec. 

  

Návrh usnesení:  ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Rejfek, p. Syrovec. 

 

Hlasování:   Pro:  10  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo městyse projednalo zapisovatelku zápisu p. Tomanovou. 

 

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

 

Hlasování:   Pro: 9    Proti:  1 - Kubát  Zdržel se: 0 

 

 

3. Diskuse 

Nikým z přítomných nebyl vznesen příspěvek do diskuse. 

 

 

4. Zadávací řízení – Dešenice Technická infrastruktura na pozemku p.č. 1532/1 – 2. 

výzva 

Dnes 30. května 2022 ve 12 hodin uplynula lhůta pro podání nabídek druhé výzvy. 

Nabídky byly podány celkem čtyři a to JSF stavební s.r.o., LS stavby s.r.o., , EUROVIA 

CS, a.s., COLAS CZ, a.s. Tři nabídky splňovaly zadanou cenu. Nejnižší cenu nabídla 

společnost LS stavby s.r.o. a to  9 372 800,- bez DPH. V současné době běží lhůta pro 

předložení originálních dokladů prokazující kvalifikaci. 

 

Zach – Budou chtít deponii? 

Sýkorová – To budeme řešit průběžně dle požadavků po zahájení prací. 

 

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí výsledky zadávacího řízení „2022 – 7 TI 

Dešenice“ a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem LS 

stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko za předpokladu, že doloží originály 

dokladů prokazující splnění kvalifikace. 

 

Hlasování:   Pro: 10   Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

5. Zvolení zástupce HS za obec 

Současný starosta Honebního společenstva Dešenice pan Roman Zach, který je 

zároveň zástupcem obce v honebním společenstvu již ve své funkci pokračovat 

nechce. Před valnou hromadou Honebního společenstva Dešenice je třeba zvolit 



nového zástupce za obec v HS. Možný zástupce byl projednáván na radě městyse a 

rada navrhuje, aby se zástupcem stal pan Josef Němec. 

 

Kratejl – navržený s tím souhlasí? 

Zach – ano, souhlasí. 

 

17:19 vyhlášena pauza z jednání  

 

17:28  na 24. veřejné jednání ZM se dostavil pan J. Němec – od této chvíle je přítomno 

11 zastupitelů 

 

17:30 jednání ZM pokračuje ve svém programu 

 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje zastupitele Josefa Němce, Milence 70 k zastupování 

Městyse Dešenice v Honebním společenstvu Dešenice.  Zároveň ZM Dešenice 

navrhuje Josefa Němce na funkci honebního starosty. ZM Dešenice upřednostňuje 

nájem honitby dosavadnímu nájemci MS Diana Dešenice. 

 

Hlasování:   Pro: 11   Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

 

6. Ceník ZKS a.s. Plzeň od 1.7.2022 

V průběhu minulého týdne  nás zástupci svozové společnosti seznámili s plánovaným 

navýšením cen o 5,3% s platností od 1.7.2022. Důvodem zvyšování cen je současný 

vývoj cen pohonných hmot. 

 

Návrh usnesení:  ZM bere na vědomí ceník ZKS a.s. Plzeň platný od 1.7.2022. 

 

 

7. Diskuse 

Paní starostka zastupitele informovala o průběhu pravidelného ukládání 5 mil. Kč na 

depozitním účtu. Finanční obnos byl uložen již třikrát vždy na dobu 2 týdnů. Celkové 

připsané úroky činí 17 791,66 Kč.   

Závěrem 24. veřejného ZM paní starostka poděkovala za pomoc při setkání rodáků 

a přátel Dešenic. 

 

Další veřejné zasedání se uskuteční 22. června 2022. 

 

 

ZM bylo ukončeno v 17:40 hod. 

 

 



Přílohy: 

- prezenční listina přítomných zastupitelů 

- oznámení o konání veřejného zasedání ZM 

 

 

V Dešenicích dne 6.6.2022 

 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 

 

 

 
 

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

         PhDr. Lenka Sýkorová 

         starostka městyse 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  pan Rejfek    ......................................... 

 

  

 pan Syrovec    .......................................  



Usnesení č. 24 veřejného zasedání zastupitelstva městyse 

konaného dne 30.5.2022 od 17 hodin v renesančním sále tvrze 

Dešenice 

 

 

 

1. zastupitelstvo městyse schvaluje: 

 Doplněný program jednání. 

 Ověřovatele zápisu – pan Rejfek, pan. Syrovec. 

 Zapisovatel – ing. Tomanovou. 

 Zastupitele Josefa Němce, Milence 70 k zastupování Městyse Dešenice 

v Honebním společenstvu Dešenice. Zároveň ZM Dešenice navrhuje Josefa 

Němce na funkci honebního starosty. ZM Dešenice upřednostňuje nájem 

honitby dosavadnímu nájemci MS Diana Dešenice. 
 

 

2. zastupitelstvo městyse bere na vědomí 

 Výsledky zadávacího řízení „2022 – 7 TI Dešenice“ 

 Aktualizovaný ceník ZKS Plzeň  platný od 1.7.2022. 

 

3. zastupitelstvo městyse pověřuje starostku 

 K podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem LS stavby s.r.o., Palackého 

764, 340 22 Nýrsko za předpokladu, že doloží originály dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace. 

 

 
 

 

V Dešenicích dne 6.6. 2022 
 

 

 

Zapsala Ing. Dana Tomanová 

 

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

Roman Zach , místostarosta   PhDr. Lenka Sýkorová, starostka 


