Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dýšina dne 28. 2. 2022

Obec Dýšina

Zápis

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dýšina,
dne 28. 2. 2022 od 18.00 hodin v Modrém salónku
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění.

Přítomni:
Ing. Magdaléna Čepičková, Ing. Jaroslav Egrmajer, MgA. Rostislav Florian, Mgr. Ing. Jiří Johánek,
Mgr. Miroslav Košař, Mgr. Ing. Jana Krupičková, p. David Kváč, DiS., Ing. Petr Pěč, Ing. Ladislav
Rous, Ing. Pavel Rous, p. Václav Světlík, p. Čestmír Šíma, Bc. Lenka Vaníková, Mgr. Radek Výrut
Omluveni: p. Radek Smaha

1.

Úvod

Zasedání Zastupitelstva obce Dýšina zahájil v 18:00 hodin starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer, přivítal
přítomné zastupitele a občany.
Starosta obce vyzval přítomné k uctění památky bývalé kolegyně zastupitelky, členky kulturního
výboru, kamarádky, paní Marcely Hájkové, která zemřela 13. ledna, minutou ticha.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích a vyhlášeno dle
jednacího řádu. Pozvánka podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Dýšina zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21. 2. 2022 do 1. 3. 2022.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zápis z 24. zasedání ZO dne 20. 12. 2021 byl
ověřovateli ověřen a nebyly proti němu podány žádné námitky, je tedy schválený.
Vyhotovením zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce byla pověřena Jitka Tomanová, pracovnice
obecního úřadu a ověřovateli zápisu byli pověřeni zastupitelé p. Václav Světlík a Mgr. Radek Výrut.
Návrhem a kontrolou usnesení byla pověřena Mgr. Ing. Jana Krupičková. Jmenné hlasování zaznamená:
MgA. Rostislav Florian.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvod
Žádosti o příspěvek spolků a organizací na rok 2022
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace na období 2022 až 2031
Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací
Záměr darovat pozemek parc. č. 9/3 v k. ú. Dýšina dle GP č. 1555-17/2022 Římskokatolické
farnosti Dýšina
Nabídka variantní studie – biotop koupaliště
Místní komunikace Lesní – obecní část, Slepá včetně dešťové kanalizace
Převod splaškové kanalizace do majetku obce – prodloužení MK Lesní
Udělení čestného občanství obce
Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Diskuse
Závěr
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K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Dýšina dne
28. 2. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí usnesení z 39. jednání RO Dýšina dne 10. 1. 2022,
usnesení ze 40. jednání RO Dýšina dne 31. 1. 2022 a usnesení ze 41. jednání RO Dýšina dne
14. 2. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

Žádosti o příspěvek spolků a organizací na rok 2022

2.

Starosta obce informoval, že zastupitelstvo schvaluje žádosti a finanční příspěvky nad 50 000 Kč. Do
50 000 Kč včetně schvaluje rada obce. Schvalují se veřejnoprávní smlouvy, aby mohly být finanční
příspěvky vyplaceny.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce neschválit původní požadavek o investiční a neinvestiční
příspěvek (dotace) z důvodu schválených rozpočtových výdajů na příspěvky v roce 2022 - Tenisového
klubu Dýšina z. s., IČ: 49744453, Mlýnská 128, Nová Huť, 330 02 Dýšina ve výši 60 000 Kč a
investiční finanční příspěvek (dotace) ve výši 100 000 Kč s využitím dle žádosti. (Usn. č. 1236/41/2022
ze dne 14. 2. 2022)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost o neinvestiční finanční příspěvek (dotace) na
rok 2022:
•

FK Dýšina z. s., IČ: 49744534, Plzeňská 279, 330 02 Dýšina ve výši 70 000 Kč s využitím dle
žádosti.

•

Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny z. s., IČ: 49744437, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina
ve výši 55 000 Kč s využitím dle žádosti.

•

Tenisového klubu Dýšina z. s., IČ: 49744453, Mlýnská 128, Nová Huť, 330 02 Dýšina ve výši
45 000 Kč na činnost spolku a investiční finanční příspěvek (dotace) ve výši 20 000 Kč s
využitím dle žádosti.

•

Římskokatolické farnosti Dýšina, IČ: 49744968, Plzeňská 1, 330 02 Dýšina ve výši 100 000 Kč
s využitím dle žádostí

•

Městské charity Plzeň, IČ: 45334692, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň ve výši 100 000 Kč s
využitím dle žádosti.

(Usn. 1237/41/2022 ze dne 14. 2. 2022)
Rada obce uložila místostarostce obce připravit veřejnoprávní smlouvy na příspěvky spolkům
schvalované zastupitelstvem obce v termínu do 21. 2. 2022 (Usn. 1243/41/2022 ze dne 14. 2. 2022).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Zastupitel Ing. Rous P. – investiční příspěvek tenisového klubu byl žádaný na odvodnění?
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Starosta obce – ano.
Zastupitel Ing. Rous P. – investiční příspěvek ve výši 20 000 Kč toto neřeší.
Starosta obce – je to bráno jako příspěvek.
Zastupitel Ing. Rous P. – to chápu, nebylo by rozumnější dát jeden rok větší příspěvek a 5 let by se
nežádalo? Když zaprší, jsou kurty tři dny nezpůsobilé.
Starosta obce – podle mých informací tam postupně k úpravám dochází. Muselo by se žádat z jiného
dotačního titulu, třeba z NSA – program kabina, kde se nechá žádat až o 1 mil. Kč. Přistupovali jsme
k tomu tak, že se brali v úvahu počty členů, kolik lidí využívá z veřejnosti.
Občanka p. Nesvadbová – upravují se pravidla dotací, některé dosud proplácené věci se nebudou
proplácet z dotace. Jak se to spolky dozví?
Starosta obce – spolky se to dozví při podpisu smlouvy. Na některé položky jsme byli upozorněni
auditem, že nebyly nejvhodnější jako veřejná podpora. Je složité sjednotit pravidla, spolků je u nás
hodně, každý spolek má odlišnou činnost. Jsou některé položky, které by tam podle auditu být neměly,
např. dárky pro členy apod.
Občanka p. Nesvadbová – budou tato upřesnění ve smlouvě?
Starosta obce – částečně to bude ve smlouvě a částečně v doprovodném komentáři.
Občanka p. Nesvadbová – je to rozhodnutí poslední rady koncem února. Spolky utrácely už od ledna, co
s tím, co se dosud proplácelo, když to spolky nevěděly?
Starosta obce – budeme to řešit individuálně, když takový případ nastane.
Občanka p. Nesvadbová – kupovali jsme kytici panu
který zemřel a nejstarší člence k 80.
narozeninám. Jsme spolek starý, který odvádí velice práce pro obec. Peníze nepotřebujeme pro sebe,
jako sportovní kluby. Peníze dáváme na vrub obce. Nemůžeme za všechnu práci poděkovat lidem, kteří
již nemohou jezdit na zájezdy, nemohou chodit cvičit? Pro jubilea se stanovila částka, v jaké výši
dostávají starší lidé 80 let dárek od obce?
Účetní obce p. Egrmajerová Veselá – od 80 let 500 Kč + květinový dar
Občanka p. Nesvadbová – to co spolky utratily za leden a únor, na to by mělo být nahlíženo pravidly,
která existovala v minulých letech, protože jsme na to nebyli upozorněni.
Starosta obce – dotace je přiznána, až když je schválená. Auditem jsme byli upozorněni koncem ledna,
audit proběhl 30. ledna.
Místostarostka obce – pravidla jsou nastaveny takto od počátku. Každý spolek předloží k vyúčtování
nějaké doklady, neznamená to, že bychom nechtěli proplatit květinu panu
Metodika
ministerstva vnitra, která je letitá, říká, že z dotací, které jsou spolkům poskytnuty, nerozlišuje typ
spolku, nesmí se proplácet občerstvení pro členy, dary pro členy, jejich účetní služby, mzdy členům atd.
Vytáhnu to z metodiky MV a dáme to na webové stránky, aby se spolky lépe orientovaly.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje původní požadavek o investiční a neinvestiční
příspěvek (dotace) z důvodu schválených rozpočtových výdajů na příspěvky v roce 2022 Tenisového klubu Dýšina z. s., IČ: 49744453, Mlýnská 128, Nová Huť, 330 02 Dýšina ve výši
60 000 Kč a investiční finanční příspěvek (dotace) ve výši 100 000 Kč s využitím dle žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje žádost o neinvestiční finanční příspěvek (dotace) na rok
2022:
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•

FK Dýšina z. s., IČ: 49744534, Plzeňská 279, 330 02 Dýšina ve výši 70 000 Kč s využitím
dle žádosti.

•

Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny z. s., IČ: 49744437, Náměstí Míru 30, 330 02
Dýšina ve výši 55 000 Kč s využitím dle žádosti.

•

Tenisového klubu Dýšina z. s., IČ: 49744453, Mlýnská 128, Nová Huť, 330 02 Dýšina ve
výši 45 000 Kč na činnost spolku a investiční finanční příspěvek (dotace) ve výši 20 000 Kč
s využitím dle žádosti.

•

Římskokatolické farnosti Dýšina, IČ: 49744968, Plzeňská 1, 330 02 Dýšina ve výši 100 000
Kč s využitím dle žádostí.

•

Městské charity Plzeň, IČ: 45334692, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň ve výši 100 000 Kč
s využitím dle žádosti.

Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestičního finančního příspěvku (dotace) na rok 2022 s:
•

FK Dýšina z. s., IČ: 49744534, Plzeňská 279, 330 02 Dýšina ve výši 70 000 Kč
s využitím dle žádosti.

•

Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny z. s., IČ: 49744437, Náměstí Míru 30,
330 02 Dýšina ve výši 55 000 Kč s využitím dle žádosti.

•

Tenisovým klubem Dýšina z. s., IČ: 49744453, Mlýnská 128, Nová Huť, 330 02 Dýšina
ve výši 45 000 Kč na činnost spolku a investiční finanční příspěvek (dotace) ve výši
20 000 Kč s využitím dle žádosti.

•

Římskokatolickou farností Dýšina, IČ: 49744968, Plzeňská 1, 330 02 Dýšina ve výši
100 000 Kč s využitím dle žádostí.

•

Městskou charitou Plzeň, IČ: 45334692, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň ve výši 100
000 Kč s využitím dle žádosti.

Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá místostarostce obce připravit veřejnoprávní smlouvy na
příspěvky spolkům schválené zastupitelstvem obce a starostovi obce je podepsat v termínu do
31. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
Starosta konstatoval, že s tímto tématem souvisí i žádost Plzeňského kraje na poskytnutí dotace na
zajištění dopravní obslužnosti. Tento příspěvek se výrazně snížil, jedním z důvodů je změna společnosti
a druhým, díky jednání s Plzeňským krajem nastavili strukturu základní dopravní obslužnosti
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jednoznačněji a některé spoje, které předtím hradila obec, se přesunuly do tohoto režimu a proto je
doplatek na dopravní obslužnost menší.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti ve výši 122 562 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti ve výši 122 562 Kč s Plzeňským krajem, IČ: 70890366, Škroupova 18,
306 13 Plzeň.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí účelové
dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 122 562 Kč s Plzeňským krajem,
IČ: 70890366, Škroupova 18, 306 13 Plzeň v termínu do 31. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

3.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace na období 2022 až 2031

Starosta obce informoval o nutnosti navýšit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán
financování vychází z nové hodnoty majetku, která byla přeceněna na základě nové metodiky
ministerstva zemědělství a ministerstva financí. Náš majetek vodohospodářské infrastruktury stoupnul.
Změnila se majetková evidence k 1. 1. 2021 a na základě toho musíme změnit i způsob financování
obnovy, které určuje nájemné, které nám platí provozovatel. Když budeme stejným tempem zvyšovat
nájemné, tak je zvyšování nájemného rovnoměrně rozprostřeno do roku 2031, které se promítne do
kalkulace stočného.
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2022 až 2031 (Usn. 1218/40/2022 ze dne 31. 1. 2022).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2022 až 2031.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
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4.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací

Starosta obce informoval o tom, že je nutné do budoucna schválit dohodu, která bude nahrazovat
stávající nájemní smlouvu mezi obcí Dýšina a obcí Kyšice ohledně předávání a likvidování odpadních
vod.
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o jednáních ve věci nastavení smluvních vztahů
s obcí Kyšice v rámci předávky a likvidace odpadních vod (Usn. 1212/40/2022 ze dne 31. 1. 2022).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Zastupitel Ing. Rous L. – budou ekvivalenty počítány stejným procentem, nebo se počítá s jiným
systémem?
Starosta obce – zatím to stále vychází z intenzifikace, pořád držíme 2:1. Kdybychom řekli, že se Kyšice
rozrostou a my ne, mohla by vzniknout disproporce.
Zastupitel Ing. Rous L. – v dohodě bychom měli akceptovat, že rozvoj bude jak v Dýšině, tak v Kyšicích.
Starosta – musí to být zakotveno ve smlouvách. Statut současné kapacity je daný dohodou, která byla
uzavřena v rámci intenzifikace ČOV. Pokud by se výhledově rozšiřovala čistírna, muselo by se
zohlednit.
Zastupitel Ing. Rous L. – dohoda by měla pamatovat, že výhledově dojde k nějaké úpravě a zároveň by
měly být dopředu stanovené podmínky, jak se po úpravě bude chovat.
Starosta obce – souhlasím, proto dnes jen bereme na vědomí, protože je třeba, mít vyjasněná pravidla,
jak se to bude řešit.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí informaci starosty obce o jednáních ve věci
nastavení smluvních vztahů s obcí Kyšice v rámci předávky a likvidace odpadních vod.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

5.

Záměr darovat pozemek parc. č. 9/3 v k. ú. Dýšina dle GP č. 155517/2022 Římskokatolické farnosti Dýšina

Starosta obce informoval, že se jedná o pozemek pod schodištěm. V případě, že se oddělí pozemek a
daruje se římskokatolické farnosti, vezmou si schodiště za své, protože dosud nebylo jasné, kdo je
vlastníkem, a nyní nemůžou schodiště opravit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje záměr darovat pozemek parc. č. 9/3 v k. ú. Dýšina dle
GP č. 1555-17/2022 o výměře 39 m2 Římskokatolické farnosti Dýšina, IČ: 49744968,
Plzeňská 1, 330 02 Dýšina.
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Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá starostovi obce zveřejnit záměr darovat pozemek parc.
č. 9/3 v k. ú. Dýšina dle GP č. 1555-17/2022 o výměře 39 m 2 Římskokatolické farnosti Dýšina,
IČ: 49744968, Plzeňská 1, 330 02 Dýšina v termínu do 31. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

6.

Nabídka variantní studie – biotop koupaliště

Starosta obce informoval o tom, že navštívil na podzim loňského roku s radním Radkem Smahou
Kosmonosy, kde jim bylo představeno řešení biotop koupaliště, které by též mělo být případně
realizováno v Dýšině. Hlavním problémem, který v současné době je nutné řešit u koupaliště, je
nedostatek vody a používání chemických látek pro čištění. Pokud se tyto dva hlavní problémy do
budoucna nevyřeší, bude těžké koupaliště v Nové Huti dále provozovat. Proto je nutné hledat řešení.
Rada obce doporučuje ZO schválit smlouvu zpracování studie „Koupaliště Dýšina – přírodní koupací
biotop“ společností Stream s. r. o. (Usn. 1217/40/2022 ze dne 31. 1. 2022)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Zastupitel Ing. Rous L. – 220 tis. Kč není málo, je reálné to zrealizovat a kolik to bude stát? Abychom
nedělali studii, když potom zjistíme, že na to nemáme peníze. Máme rozpracovanou sportovní halu,
hasičárnu, teď k tomu přidáme biotop. Jestliže studie stojí 220 tis. Kč, tak realizace bude v desítkách
milionů. Existují nějaké dotaci nebo to budeme platit všechno my?
Starosta obce – cena by se odvíjela od jednotlivých variant. V Kosmonosech to stálo mezi 15 – 18 mil.
Kč a čerpali na to dotaci.
Zastupitel Ing. Rous L. – začíná být zlá doba, měli bychom si vybrat, kterým směrem jít. Mít
rozpracováno hodně projektů a nevědět, kam směřujeme? V Dobřanech mají také biotop koupaliště,
říkali, že to není rentabilní, musí se stále dotovat. Zatím se nebavíme o projektu, je to jen studie za čtvrt
milionu.
Zastupitel Mgr. Košař – mohli bychom si v bodech shrnout, jaké hlavní přínosy, jaký zájem by to mohlo
strhnout v rámci rekreace mimo dýšinský region? Je to velký zásah do krajiny. Je to součástí většího
celku biotopů nebo by to byl samostatný dýšinský projekt?
Starosta obce – studie míří na techniku a princip čištění, nemá přesah návštěvnosti. Je rozkreslené co by
tam mělo být, aby ten areál fungoval.
Občan p. Kvapil – už se ví, z jakých dotačních titulů by to bylo financované?
Starosta obce – v současné době se dotační tituly teprve dotváří, nejsou definitivně schválené. Určitě by
to bylo v balíku na podporu cestovního ruchu. Kdyby byl dnes schválený, tak než bude projekt, ten
dotační titul už nebude.
Místostarostka obce – nemám pocit, že bychom dělali spoustu studií a projektů, abychom je měli „v
šuplíku“. Máme hotový projekt na halu. Covidová doba stavby strašně zdražila a cena haly se vyšplhá
přes možnosti naší obce. Sledují se pořád dotace. Doba je zlá, dotací bude méně, takže je otázkou, jestli
dojde k její realizaci. Paralelně jsme začali řešit hasičárnu, máme studii. Je to nezávislý projekt, který je
nutný, řešíme tam i kulturní zázemí. Je tam také možnost dotace. Když se přesune hasičárna z obecního
úřadu, může dojít k rekonstrukci úřadu, kterou potřebujeme. Teď, jak byly teď vichry, padaly tašky ze
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střechy. Je otázkou, jestli teď rekonstruovat jen střechu, na což finanční prostředky jsou, anebo to pak
udělat komplexně. Musí se pořád více věcí rozjíždět a samozřejmě ne všechny se budou realizovat. Cena
za studii na koupaliště není nízká, na druhou stranu koupaliště spousta lidí využívá, máme jedno
z nejhezčích koupališť na okrese. Pokud s tím nebudeme něco dělat, tak za čas nebude fungovat. Něco se
udělat musí. Bude to stát nějaké finance. Zdroj vody tam není. Byli jsme na koupališti v Rokycanech,
řešili jsme možnost čištění vody z Klabavky, přišlo by to na 10 – 15 tis. Kč denně. Řešíme, jak to
koupaliště zachránit. Voda je tam dobrá, ale za cenu, že se tam lije spousta chemie. Dva roky řešíme
koupaliště, věcí, které jsme zvažovali, bylo dost, ale moc možností není.
Zastupitel Ing. Rous L. – nekritizoval jsem, že máme rozjeté projekty, které jsou. Jen jsem chtěl,
abychom si řekli, kam budeme směřovat. Mělo by se říct, že sportovní hala, o které jsme se bavili a
s kterou asi řada lidí počítala, protože se jim slíbila, že se situace změnila. Nikomu to nevyčítám, situace
se mění bez ohledu na to, co si přejeme. Máme projekt na halu, není pro nás reálný, je to za hranicí
toho, co jsme schopní, tak pojďme opustit tento velký projekt alespoň na čas a pojďme směřovat k jiným
projektům, které máme rozdělané. Vyjmenovala jsi řadu toho, co se plánuje a co je nutné – rybníček u
návsi, rekonstrukci obecního úřadu, hasičárnu. Máme v této době dát 220 tisíc na studii, aniž bychom
věděli, zda se to vejde do priorit, které máme, jestli bude nějaká dotace? Máme málo informací na to,
abychom dali čtvrt milionu. Souhlasím s tím, že by se s koupalištěm mělo něco udělat, máme málo vody
a koupaliště je obrovské. Nediskutovali jsme o žádných variantách, vycházíme z toho, že máme
obrovskou nádrž, se kterou si nevíme rady. Když uděláme hezký biotop, budeme u dalšího problému, že
nemáme parkoviště.
V 19:00 h odešel zastupitel Mgr. Miroslav Košař. Počet přítomných zastupitelů se snížil na 13 členů.
Občan p. Kvapil – vy jste o potenciální investiční akci v budoucích letech o biotopu v Nové Huti už
někdy hlasovali?
Starosta obce – v investičním plánu máme řešení nedostatku vody v koupališti obecně.
Občan p. Kvapil – hlasovat o studii za 220 tisíc, když není vyjasněný zájem zastupitelů, případně i
obyvatel obce tam vytvořit biotop? Jestli by neměla být diskuse, že tam budeme mít biotop a má to
ekonomické souvislosti a když zastupitelé řeknou, že ano, tak můžeme udělat projekt. Toto bude nejvíc
investičně nákladné.
Starosta obce – to si nemyslím, že to bude nejvíc investičně nákladné, protože pokud se chceme zbavit
chemie, která tady byla léta kritizovaná, jiná cesta než toto nebo klasický bazén není, když není dost
vody, která tam bude protékat. Jednání a hledání několika zastupitelů trvá již několik let, obešli jsme
spoustu věcí. Snažili jsme se zjistit, jak to funguje jinde.
Občanka p. Nesvadbová – biotop by byl na velkém koupališti? Jak by to bylo technicky řešené?
Starosta obce – byly by rozpracované tři varianty. Jedna varianta by byla, že by byl biotop mimo, dole
pod koupalištěm, druhá varianta, že by se upravilo koupaliště a třetí varianta by byla kombinace.
Občanka p. Nesvadbová – když by se brala voda z řeky, může si vzít obec jakékoliv množství vody?
Starosta obce – to určitě si nemůže vzít, tyto limity by měli být řešeny ve studii. Co je možné, jak by to
fungovalo, kolik vody by bylo.
Občan p. Kvapil – jsme schopni se zeptat té společnosti, aby nám udělala hrubou kalkulaci nákladů
všech tří variant, bez zpracování a zaplacení této studie? Bavíme se o 5 mil. investici, 15 mil. nebo 25
mil. investici?
Starosta obce – takto jsem dotaz nepoložil. Můžu se zkusit zeptat.
Zastupitel Ing. Rous L. – když jste se bavili o biotopu, který je v té nabídce jako referenční a když je to
zhruba stejně velké, předpokládám, že někdo projektovou dokumentaci udělal, kalkuloval
předpokládané náklady. Koupaliště se řeší možná víc než 6 let. Je to jedno z řešení. Já bych pro to,
abych schválil čtvrt milionový výdaj, potřeboval znát alespoň základní ekonomické údaje.
Občan p. Krupka – z kolika nabídek jste vybírali?
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Starosta obce – nabídek jsme víc neměli, protože jsme byli rádi, že jsme sehnali alespoň jednu firmu,
která je schopná to udělat.
Občan p. Kvapil – a máš nějakou představu, kolik by to mělo stát?
Starosta obce – říkal jsem, že asi 18 milionů to stálo v Kosmonosech.
Zastupitel Ing. Rous L. – pokud by byly 3/4 dotace, tak je to o něčem jiném. Když už to tam realizují, tak
nějaké provozní údaje, cenové údaje mají a z jakého dotačního titulu to šlo?
Místostarostka obce – dejme si nějaký finanční limit, který je přijatelný, aby nám to zjednodušili, a může
to odsouhlasit rada.
Zastupitel Ing. Rous P. – ty tři varianty vznikly na základě technického řešení nebo estetického řešení?
Starosta obce – oni by chtěli variantu dát to vedle bazénu, já jsem prosazoval variantu ať je to mimo
bazén, ať se zachová největší užitná plocha. V Kosmonosech je to z části přímo v bazénu a z části těsně
okolo.
Zastupitel Ing. Rous P. – možná je nesmysl rozpracovávat tři varianty, jestli je to z hlediska estetiky?
Starosta obce – každá varianta má svá specifika. Zkusím svolat schůzku s firmou a přizvu všechny
zastupitele, kteří budou mít zájem se jí zúčastnit.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí předloženou nabídku „Koupaliště Dýšina –
přírodní koupací biotop“ společností Stream s. r. o., IČ: 24719943, Pod Vilami 30, 130 00
Praha 4 s tím, že rozhodnutí bude po vzájemné schůzce na příštím zastupitelstvu obce.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

7.

Místní komunikace Lesní – obecní část, Slepá včetně dešťové kanalizace

Starosta obce informoval o tom, že je reálné, že se domluvíme s vlastníky pozemků. Vyvedení dešťové
kanalizace by mělo jít po pozemcích, vjezdem a po zahradě manželů
a paní
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o přípravě realizace dokončení MK Lesní a MK
Slepá včetně dešťové kanalizace (Usn. 1139/38/2021 ze dne 13. 12. 2021).
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o způsobu řešení odvedení dešťových vod z MK
Lesní, MK Slepá do řeky dle předložené PD dne 24. 1. 2022 (Usn. 1211/40/2022 ze dne 31. 1. 2022).
Rada obce uložila starostovi obce jednat o vhodnějším způsobu řešení odvedení dešťových vod z MK
Lesní, MK Slepá do řeky dle předložené PD dne 24. 1. 2022 v termínu do ZO (Usn. 1221/40/2022 ze
dne 31. 1. 2022).
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o možném dalším způsobu řešení odvedení
dešťových vod z MK Lesní, MK Slepá do řeky dle aktuální varianty ke dni 14. 2. 2022.
(Usn. 1225/41/2021 ze dne 14. 2. 2022)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o přípravě realizace dokončení MK Lesní a
MK Slepá včetně dešťové kanalizace. (Usn. 677/24/2021 ze dne 20. 12. 2021)
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce a místostarostce obce dále jednat o způsobu realizace a
financování dešťové kanalizace a dokončení komunikace MK Lesní a MK Slepá v termínu do 31. 3.
2022. (Usn. 697/24/2021 ze dne 20. 12. 2021)
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Občan p. Krupka – pokud by se to dohodlo, jaký je časový plán realizace?
Starosta obce – jakmile se to dohodne, tak se okamžitě zahájí řízení o povolení, dokončí se projekt a
bude se realizovat během léta nebo na podzim.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí informaci starosty obce o možném dalším
způsobu řešení odvedení dešťových vod z MK Lesní, MK Slepá do řeky dle aktuální varianty
ke dni 28. 2. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

8.

Převod splaškové kanalizace do majetku obce – prodloužení MK Lesní

Starosta obce informoval o aktuální situaci ohledně prodloužení kanalizačního řadu a dodatečných
přípojek. Protože se nově bude na kanalizačním řadu dodělávat 6 přípojek pro pozemky na jihovýchodní
straně budoucí komunikace, tak řad nebyl předán obci. Proto se nepodařilo splnit usnesení, podepsat
smlouvu a převzít kanalizaci.
Rada obce doporučila ZO schválit převod splaškové kanalizační stoky v MK Lesní od společnosti Renta
Plus s. r. o. (Usn. 1166/38/2021 ze dne 13. 12. 2021)
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o stavu výstavby splaškové kanalizace a přípojek v
prodloužení MK Lesní. (Usn. 1226/41/2021 ze dne 14. 2. 2022)
Zastupitelstvo obce schválilo převod splaškového kanalizačního řadu v MK Lesní od společnosti Renta
Plus s. r. o., IČ: 28014464, Jasmínová č. p. 127, Nová Huť, 330 02 Dýšina za 2 500 Kč dle předložené
smlouvy. (Usn. 687/24/2021 ze dne 20. 12. 2021)
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce podepsat smlouvu na převod splaškového kanalizačního řadu
v MK Lesní od společnosti Renta Plus s. r. o., IČ: 28014464, Jasmínová č. p. 127, Nová Huť, 330 02
Dýšina za 2 500 Kč v termínu do 31. 1. 2022. (Usn. 698/24/2021 ze dne 20. 12. 2021)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje prodloužení plnění termínu usnesení č. 698/24/2021 ze
dne 20. 12. 2021 (ZO uložilo starostovi obce podepsat smlouvu na převod splaškového
kanalizačního řadu v MK Lesní od společnosti Renta Plus s. r. o., IČ: 28014464, Jasmínová
čp. 127, Nová Huť, 330 02 Dýšina za 2 500 Kč v termínu do 31. 1. 2022.) do 30. 6. 2022 .
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

9.

Udělení čestného občanství obce
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Starosta obce informoval, že tento bod zařadil na základě několika podnětů. Jde o udělení čestného
občanství významnému malíři pocházejícího z Dýšiny panu Rudolfu Riedlbauchovi. Nabízí se skloubit
udělení občanství s výročím obce.
Rada obce doporučila ZO schválit udělení čestného občanství obce Dýšina pro významného malíře
Rudolfa Riedlbaucha narozeného v Dýšině (Usn. 1238/41/2022 ze dne 14. 2. 2022).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Zastupitel Mgr. Výrut – když to má být čestný občan, podařilo se dohledat, kde se v Dýšině narodil? On
na svých stránkách uvádí, že se narodil v Dýšině a od 3 let žil ve Strakonicích.
Starosta obce – pravděpodobně se narodil u Jedličků. Iva potvrdila, že jeho bratr, pan ministr, tam
bydlel, tak předpokládám, že tam bydlel i on.
Občanka p. Nesvadbová – žila jsem v domnění, že čestný občan se má významně podílet na rozvoji obce.
To je základní charakteristika, proč by měl být někdo jmenovaný čestným občanem.
Zastupitel Ing. Rous L. – pohledy jsou dva. Někdo se zasadí o obec svou prací pro obec v rámci obce,
někdo si vybuduje věhlasnost. Je otázka, jestli se on zviditelní na obci nebo obec na něm? Obec na tom
neprodělá a on na tom asi moc nezíská. Dlouho přemýšlím a teď se to hodí, před rokem zemřela
Vendula Kuklíková, chtěl bych dát návrh, jestli bychom nemohli čestné občanství udělit i jí. Je to typický
příklad člověka, který pro obec udělal výrazně hodně po kulturní, sportovní i pracovní stránce. Myslím
si, že je to člověk, který by si to zasloužil a obzvlášť vzhledem k výročí obce a k oslavám.
Starosta obce – nevím, jestli lze čestné občanství dát člověku, který žil v Dýšině?
Zastupitel Ing. Rous L. – máme tu ty, kteří již zemřeli i ty, kteří ještě žijí. Pravidla stanovujeme my.
In memoriam klidně udělit lze.
Občanka p. Nesvadbová – jestli žije nebo nežije v obci je prý základní pravidlo, já o tom nevím.
Starosta obce – když jsme řešili udělování před pěti lety, bylo tam základní pravidlo, že čestným
občanem může být pouze občan nežijící v obci.
Zastupitel Ing. Rous L. – jsem si toho vědom, řešili jsme, že když je řádný občan, tak nemůže být čestný
občan. Myslím si, že pokud člověk zemřel, mělo by to být ocenění jeho celoživotní práce, byť se ho on
bohužel nedožil. Historicky by to tady zůstalo.
Občan p. Kvapil – neměla by takhle vážnou věc nejdříve projednat rada obce, odhlasovat a dát
doporučení zastupitelům?
Zastupitel Ing. Rous L. – tady to rada projednala a doporučení dala. Já jsem se domníval, že když o tom
hlasuje zastupitelstvo, že by se to sdružilo a udělalo by se to najednou. Pokud je to zásadní problém, ať
to projedná rada a můžeme to odsouhlasit na příštím zastupitelstvu.
Zastupitel Mgr. Výrut – hledal jsem pojem čestný občan obce a v § 36 zákona o obcích se říká: „Obec
může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné
občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce, své stanovisko
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.“ Nepíše se tam nic o podmínce, zda žije nebo nežije v
obci.
Místostarostka obce – zastupitelstvo si může odhlasovat bližší podmínky. Myslím, že jsme si nějaké
podmínky říkali, proto bychom to radši našli.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje udělení čestného občanství obce Dýšina pro
významného malíře Rudolfa Riedlbaucha narozeného v Dýšině.
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Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá starostovi obce předat čestné občanství obce Dýšina
významnému malíři Rudolfu Riedlbauchovi narozenému v Dýšině v rámci oslav výročí obce
ve dnech 10. – 12. 6. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá radě obce prověřit možnost udělení čestného občanství
paní Václavě Kuklíkové v termínu do příštího zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

10. Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Starosta obce seznámil s nabídkami bank. Nejvýhodnější nabídka je od J&T Banka, termínovaný vklad
na 3 měsíce - 4,15 % p. a., na 6 měsíců - 4,20 % p. a. a vkladový účet s výpovědní lhůtou 33 dní – 4,10
% p. a.
Rada obce doporučuje ZO schválit uložit volné finanční prostředky obce na termínované vklady (20
mil. Kč s 6 měsíční výpovědní lhůtou, 20 mil. Kč se tří měsíční výpovědní lhůtou a 10 mil. Kč s měsíční
výpovědní lhůtou) dle nejlepší nabídky v den konání Zastupitelstva obce Dýšina (Usn. 1239/41/2022 ze
dne 14. 2. 2022).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Rozprava:
Občan p. Kvapil – doporučujete celou částku dát jedné bance?
Starosta obce – v současné době dle doporučení rady ze 14. 2. 2022, tak ano.
Občan p. Kvapil – nechcete zvážit rozložení rizika do 3 - 4 bank, úrokové sazby budu podobné. Když
dnes čtu informace od různých subjektů, kterým se zastavil chod, protože všechny peníze měli ve
Sberbank. Já bych to nedal do jedné banky, z důvodu rozložení rizika.
Starosta obce – zastupitelstvo nechtělo dlouhá léta řešit vůbec zhodnocování finančních prostředků.
Rada navrhla nejkonzervativnější metodu. Rozdíly tam jsou v desetinách procent. Další nabídka od
Raiffeisenbank byla asi 4,08 % ale s 12 měsíční výpovědí.
Občan p. Kvapil – když najdete v současnosti největší úrokovou sazbu, ještě nečiníte s péčí řádného
hospodáře. Rozložení rizika v této době řeší každá fyzická osoba. Dát takovouto částku jedné bance mi
nepřipadá vhodné. Připadá mi to jako obrovské riziko do dalších let.
Starosta obce – je to na tři měsíce.
Občan p. Kvapil – není to na tři měsíce, ty se opakují, výpovědní doby nebudete řešit u každého
zastupitelstva. To budete točit. Čtěte co se děje v dnešní době se Sberbank a s firmami, fyzickými
osobami, občanskými sdruženími, které si všechny finance uložili ve Sberbank a nemají z čeho vyplatit
výplaty. Situace může být jiná za dva měsíce u jiné banky. Šel bych rozložením rizika do 4 velkých
silných bank.
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Zastupitel Ing. Rous L. – musím souhlasit, to co jsme si před týdnem nedovedli představit, se stalo.
Nemám problém s J&T Bankou. Problém u termínovaných vkladů je, že doba výpovědi je dlouhá a my
s těmi penězi nic neuděláme. Když to bude na běžném účtu a budeme mít trochu štěstí, tak to z toho účtu
dokážu dostat nebo aspoň část, ale s termínovaným účtem nebo spořicím účtem se hnout nedá. Taky
bych to rozložil do tří bank, klidně čtyři banky. Že je banka velká neznamená, že nemůže skončit.
Zastupitelka Bc. Vaníková – taky bych nešla cestou jednoho peněžního ústavu. Konverzi do cizí měny
jste nezvažovali?
Zastupitel Ing. Rous L. – myslím si, že konverze už bude asi spekulace.
Občan p. Kvapil – neoslovoval bych menší banky, které jsou na trhu. Jsou tu 4 největší banky (Komerční
banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank a ČSOB). Každá z nich je vlastněná jinou zemí. Rozložení
rizika tam je. Obec má vytvořené finanční prostředky a nesmí o ně přijít. Nedával bych to na
termínovaný účty, ale na vkladové účty s 30 denní výpovědní dobou.
Místostarostka obce – souhlasím, když o tom rada jednala, doporučovali jsme nejvyšší zhodnocení, před
14 dny byla jiná situace. Myslím si také rozložit a jít cestou menšího úroku, když je situace, jaká je.
Občan p. Kvapil – zastupitelstvo může pověřit starostu, ať dá 15 mil. do KB, 15 mil. do Spořitelny, 15
mil. do ČSOB a 15 mil. do Raiffeisenbank a určí typ produktu.
Místostarostka obce – když jsme odsouhlasovali, říkala jsem, že toto není změna financí, to může
odsouhlasit rada, ale sami jsme se shodli na tom, dnes vidíme, že to bylo dobře, že to dáme do
zastupitelstva, je za 14 dnů, ať si zastupitelé řeknou. Mezitím proběhlo, co proběhlo. Odsouhlasme jen,
že se to dá do 4 největších bank a po jakých částkách a zbytek už vyřeší starosta.
Zastupitel Ing. Rous L. – vezměme 3 největší a dejme ¼ do J&T Banky, tam je dobrý úrok. Riziko je
rozložené.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá radě obce rozdělit volné finanční prostředky obce do 4 – 5
nejvýznamnějších finančních institucí v termínu do 15. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 1 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

11. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. Celkové příjmy po
rozpočtovém opatření č. 1/2022 jsou ve výši 44 584 000 Kč, celkové výdaje jsou ve výši
50 140 000 Kč, financování úvěru ve výši 1 080 000 Kč. Schodek rozpočtu po odečtení
financování činí částku ve výši 6 636 000 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků
hospodaření z minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
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NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá starostovi obce zajistit zrušení účtu u Sberbank CZ, č. ú.
4211027690/6800 a Equa bank, č. ú. 1019072332/6100 v termínu do 15. 3. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.

12. Diskuse
Starosta obce informoval, že obdržel dnes oznámení Vodárenské a kanalizační, že od zítřka mění ceny
vodného z důvodu zvýšení cen elektrické energie.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí cenu vodného Vodárenské a kanalizační a. s.
platnou od 1. 3. 2022 ve výši 77,23 Kč vč. DPH (navýšení o cca 2,12 %).
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0 Zdrželi se 0

bylo schváleno.
Starosta dále informoval o první studii hasičárny, viděli jsme první návrh. Kdo bude mít zájem, může se
po skončení zastupitelstva podívat. Pracovní skupina se tím bude dál zabývat. V plném proudu jsou
přípravy k výročí obce. Kulturní a sportovní výbor se tím zabývá již od počátku roku.
Zastupitel Ing. Rous P. – plánuje se nějaká oprava přístřešku na dětském hřišti?
Starosta obce – v plánu je revize všech dětských prvků včetně okolních prostor. Také s tím souvisí i
střecha nad retenční nádrží. Návrh statického posouzení a úpravy lávky. Střecha je v havarijním stavu.
V současné době se zpracovává řešení, aby střecha byla rozebíratelná, aby se mohly odtěžit sedimenty,
které jsou v retenční nádrži. Jsou tam značné nánosy, které snižují retenční schopnost nádrže.

13. Závěr
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 20:05 h a sdělil, že příští zasedání Zastupitelstva obce Dýšina
se bude konat 25. 4. 2022.
Zapsala: Jitka Tomanová
V Dýšině dne 2. 3. 2022
Ověřovatelé zápisu:
p. Václav Světlík

_____________________ podepsal dne ___________________

Mgr. Radek Výrut

_____________________

podepsal dne ___________________
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___________________________
Mgr. Ing. Jana Krupičková
místostarostka

__________________________
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta

podepsala dne: ______________

podepsal dne: ______________

Přílohy:
1. Prezenční listina zastupitelů
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Jmenné hlasování
4. Usnesení
5. Prezenční listina veřejnosti
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