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Obec Dýšina

Usnesení
ze 43. jednání Rady obce Dýšina dne 21. 3. 2022
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, Náměstí Míru 30, 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.

RADA OBCE
I.

VZALA NA VĚDOMÍ

1252/43/2022 Informaci starosty obce o konání humanitární sbírky na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny, která proběhla dne 5. 3. 2022 ve spolupráci s SDH Dýšina.
1253/43/2022 Informaci starosty obce o možném dalším způsobu řešení odvedení dešťových vod
z MK Lesní, MK Slepá do řeky dle aktuální varianty ke dni 21. 3. 2022.
II.

PROJEDNALA A NESCHVÁLILA

1254/43/2022 Využít nabídku na spoluúčasti vydání publikace „Peníze a jiná strašidla“ společnosti
Stopa bezpečí s. r. o.
1255/43/2022 Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. v požadované výši 7 500 Kč z důvodu
schválených rozpočtových limitů na příspěvky v roce 2022.
III.

REVOKUJE

1256/43/2022 Usnesení RO č. 1188/39/22 ze dne 10. 1. 2022 (Přidělení bytu č. 24 v BD čp. 209
od 1. 2. 2022 paní
,
a následné usnesení
č. 1202/39/2022 ze dne 10. 1. 2022 (Starostovi obce podepsat smlouvu o nájmu bytu
č. 24 v BD čp. 209 s
,
,
v termínu
do 31. 1. 2022).
IV.

SOUHLASÍ

1257/43/2022 Se zřízením adaptační skupiny při ZŠ pro děti, které uprchly z důvodu války
na Ukrajině a kurz češtiny pro lidi, kteří uprchli z důvodu války na Ukrajině.
1258/43/2022 S využitím volného bytu č. 24 v BD 209 pro ukrajinské uprchlíky – dvě matky s dvěma
dětmi s tím, že bude uzavřena smlouva o výpůjčce do doby, než budou nastolena
pravidla ze strany státu.
1259/43/2022 S pořádáním WORKCAMP v roce 2022 s INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.
V.

PROJEDNALA A SCHVÁLILA

1260/43/2022 Rozšířený program 43. jednání Rady obce Dýšina dne 21. 3. 2022.
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1261/43/2022 Přidělení bytu č. 23 v BD čp. 209 od 1. 4. 2022 na tři měsíce paní
,
.

,

1262/43/2022 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2020 na pronájem bytu č. 19 v BD
čp. 209 s panem
,
,
.
1263/43/2022 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2019 na pronájem bytu č. 6 v BD čp. 209
s paní
,
,
.
1264/43/2022 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2016 na pronájem bytu č. 18 v BD čp.
209 s panem
,
,
.
1265/43/2022 Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 125 a č. 128/1 v termínu od 13. 6. 2022
do 19. 6. 2022 panu
,
,
za účelem
provozování pouťových atrakcí za 2 000 Kč.
1266/43/2022 Využití jedné strany ve vznikající publikaci „Plzeňský kraj, města a obce“ ve které
budou všechny obce Plzeňského kraje, vydávanou společností PROXIMA Bohemia,
spol. s r.o., IČO : 26796201, Vyšehradská 1349/2, Praha 2, 128 00 za 10 000 Kč.
1267/43/2022 Zřízení PC stanice vč. internetové připojení na služebně Policie ČR na oddělení Plzeň 4
společností MRAKNET s. r. o. dle cenové nabídky za 33 693 Kč vč. DPH.
1268/43/2022 Dohodu o využívání obecního kamerového monitorovacího systému včetně výpůjčky
PC stanice s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, IČ:
75151529, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.
1269/43/2022 Smlouvu o odběru bioodpadu se společností Recyklace Mýto s. r. o., IČ: 08773866,
Za dráhou 680, 338 05 Mýto.
1270/43/2022 Finanční příspěvek na činnost Linky bezpečí, z. s. na rok 2022 ve výši 2 000 Kč.
1271/43/2022 Uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na rok
2022 Lince bezpečí, z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 2 000 Kč
s využitím dle žádosti.
1272/43/2022 Spolufinancování vybudování beach volejbalového hřiště v Nové Huti maximálně
do výše 30 000 Kč.
1273/43/2022 Realizaci přemístění kontejnerového stání v ulici Přátelství, vytvoření nového stání
u garáží v ulici Jižní v celkové výši 35 000 Kč panem
, IČ: 42804442,
,
.
1274/43/2022 Realizaci ohrady pěti kontejnerových stání na Malém náměstí v celkové výši 180 000
Kč bez DPH panem
, IČ: 76617921,
,
.
VI.

DOPORUČUJE ZO NESCHÁLIT

1275/43/2022 Výjimky z poplatkové povinnosti za odkládání směsného komunálního odpadu.
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UKLÁDÁ

1276/43/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu o nájmu bytu č. 23 v BD čp. 209 s
,
,
v termínu do 31. 3. 2022.
1277/43/2022 Starostovi obce podepsat dodatky k nájemním smlouvám na pronájem bytů č. 6, 18
a 19 v BD čp. 209 v termínu do 31. 3. 2022.
1278/43/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu na krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 125 a
č. 128/1 v termínu od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022 s panem
,
,
v termínu do 13. 6. 2022.
1279/43/2022 Starostovi obce zajistit aktuální podmínky na uložení volných finančních prostředků
obce u významných finančních institucí v termínu do následujícího ZO.
1280/43/2022 Místostarostce obce učinit nutné kroky pro získání zbytku finančních prostředků
obce na účtu u SBERBANK (6 766,95 Kč – připsaný úrok, který již nešlo převést)
v termínu do 30. 6. 2022.
1281/43/2022 Podepsat dohodu o využívání obecního kamerového monitorovacího systému včetně
výpůjčky PC stanice s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského
kraje, IČ: 75151529, Nádražní 2, 306 28 Plzeň v termínu do 30. 4. 2022.
1282/43/2022 Zajistit osazení informativních cedulí o používání kamerového systému v obci
v termínu do 30. 4. 2022.
1283/43/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu o odběru bioodpadu se společností Recyklace
Mýto s. r. o., IČ: 08773866, Za dráhou 680, 338 05 Mýto v termínu do 30. 4. 2022.
1284/43/2022 Starostovi obce zajistit pořádání WORKCAMP v roce 2022 s INEX - Sdružení
dobrovolných aktivit, z. s. v termínu do 30. 6. 2022.
1285/43/2022 Místostarostce obce připravit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku (dotace) na rok 2022 Lince bezpečí, z. s., IČ: 61383198, Ústavní 95, 181 02
Praha 8 ve výši 2 000 Kč s využitím dle žádosti a starostovi obce ji podepsat
v termínu do 30. 4. 2022.
1286/43/2022 Starostovi obce zajistit realizaci přemístění kontejnerového stání v ulici Přátelství,
vytvoření nového stání u garáží v ulici Jižní panem
, IČ: 42804442,
,
v termínu do 31. 5. 2022.
1287/43/2022 Starostovi obce zajistit realizaci ohrady pěti kontejnerových stání na Malém náměstí
panem
, IČ: 76617921,
,
v termínu
do 31. 5. 2022.
Vyhotovil: Ing. Jaroslav Egrmajer
Dne 21. 3. 2022
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Ověřovatel zápisu: p. Čestmír Šíma

Mgr. Ing. Jana Krupičková
místostarostka
podepsala dne:

Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta
podepsal dne:

