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Obec Dýšina

Zápis
ze 42. jednání Rady obce Dýšina dne 28. 2. 2022
od 20:30 hodin v Modrém salónku, v ul. Na Vyhlídce, 330 02 Dýšina
__________________________________________________________________________
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.

1. Úvod
Dne 28. 2. 2022 ve 20:30 hod. zahájil jednání RO starosta obce přivítáním členů Rady obce
Dýšina a konstatoval, že rada obce je usnášeníschopná.
Přítomni: Ing. Jaroslav Egrmajer, Mgr. Ing. Jana Krupičková, Mgr. Radek Výrut, Čestmír Šíma
Nepřítomen: Radek Smaha – omluven
Písemným zápisem byla starostou obce pověřena Mgr. Ing. Jana Krupičková, ověřovatelem
zápisu Mgr. Radek Výrut.
Záznam způsobu hlasování bude prováděn jmenovitě (pro – proti – zdržel se).
Rada obce byla svolána s tímto programem:
1. Úvod
2. Základní škola a Mateřská škola gen. Pattona Dýšina, p. o.
2.1. Žádost o schválení mikrograntů
2.2. Různé
3. „Čertův kámen“ na návsi
4. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti OÚ
5. Diskuse
6. Závěr
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila program 42. jednání Rady obce Dýšina dne 28. 2. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Výrut, Šíma -0-0)
Usnesení RO bylo přijato.
2. Základní škola a Mateřská škola gen. Pattona Dýšina, p. o.
2.1. Žádost o schválení mikrograntů
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Starosta obce informoval členy rady o tom, že tato rada byla svolaná z důvodu zaslání žádosti
ze strany paní zástupkyně Základní školy, neboť souhlas rady potřebuje k podání žádosti
v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje “MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ a MLÁDEŽE
V ROCE 2022.“ Na základě této žádosti by měla škola obdržet finanční příspěvek na třídenní
prožitkový kurz pro členy žákovského parlamentu, kam jezdí žáci druhých až devátých tříd a
adaptační kurz pro žáky 6. třídy.
Návrh usnesení RO:
Rada obce projednala a schválila podání žádosti Základní školy a Mateřské školy gen.
Pattona Dýšina, p. o. v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „MIKROGRANTY PRO OBLAST
ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022“ na projekt „Třídenní prožitkový kurz pro členy
žákovského parlamentu (žáky 2. – 9. třídy).
Rada obce projednala a schválila podání žádosti Základní školy a Mateřské školy gen.
Pattona Dýšina, p. o. v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „MIKROGRANTY PRO OBLAST
ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022“ na projekt „Pobytový týdenní adaptační kurz pro žáky
6. třídy U Mloka.
Rada obce ukládá starostovi obce vydat prohlášení obce o schválení podání žádostí Základní
školy a Mateřské školy gen. Pattona Dýšina, p. o. v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje
„MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022“ v termínu do 15. 3. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Výrut, Šíma -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
3. “Čertův Kámen“ na návsi
Starosta obce informoval členy rady o tom, že na posledním kulturním výboru se probíraly
určité možnosti oslav obce Dýšina, která v tomto roce slaví 780 let. Jednou z možností
připomenutí si obce Dýšina je instalování památníku “Čertova kamene“ přímo na návsi,
neboť všichni obyvatelé Dýšiny asi vědí, kam se chodí k “Čertovu kamenu“, který je zde
v lesích a ke kterému se váže daná pověst. Kámen by měl být umístěn před statek paní
jednalo by se o velký žulový kámen, který by byl dotvořen sochařem panem
ve smyslu toho, že tento kámen de facto nesl čert, který ho zde upustil, a měl by
být slavnostně odhalen 11. 6. 2022. Všichni radní s tímto návrhem souhlasili, neboť mají za
to, že samozřejmě finanční částka, která má být uhrazena danému umělci není nízká, ale
s ohledem na náklady Paškova parku, které též byly ve značné částce, je nutné investovat
nejen do rozvoje infrastruktury apod., ale i do kulturních hodnot.
Návrh usnesení RO:
Rada obce projednala a schválila realizaci památníku „Čertova kamene“ na návsi MgA.
za 67 000 Kč dle předložené nabídky, který bude připomínat pověst
o Čertovu kameni a bude slavnostně odhalen dne 11. 6. 2022.
Rada obce ukládá starostovi obce zajistit realizaci památníku „Čertova kamene“ na návsi
MgA.
v termínu do 11. 6. 2022.
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Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Výrut, Šíma -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
4. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti OÚ
Všichni členové rady vzali na vědomí, že v roce 2021 nebyla podána žádná žádost
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Usnesení RO:
Rada obce bere na vědomí výroční zprávu za rok 2021 o činnosti Obce Dýšina v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Diskuse
Nebyl žádný bod do diskuse.
6. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 21.15 hod.
Vyhotovila: Mgr. Ing. Jana Krupičková
Dne 7. 3. 2022

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radek Výrut
podepsal dne …………………..

………………………………………………
Mgr. Ing. Jana Krupičková
místostarostka obce

……………………………………………...
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta

podepsala dne:

podepsal dne:

