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Obec Dýšina

Zápis
ze 43. jednání Rady obce Dýšina, které se konalo dne 21. 3. 2022
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, nám. 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.

1. Úvod
Dne 21. 3. 2022 v 18.00 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, Čestmír Šíma,
Mgr. Radek Výrut
Nepřítomen: p. Radek Smaha – omluven
Písemným zápisem byla starostou obce pověřena Mgr. Ing. Jana Krupičková, ověřovatelem
zápisu p. Čestmír Šíma.
Záznam způsobu hlasování bude prováděn jmenovitě (pro – proti – zdržel se).
Rada obce byla svolána s tímto programem:
1. Úvod
2. Pomoc ukrajinským obyvatelům
3. Základní škola a Mateřská škola gen. Pattona Dýšina, p. o.
3.1. Zřízení adaptační skupiny pro ukrajinské děti
3.2. Různé
4. Dodatky k nájemním smlouvám na byty v BD čp 209
5. Smlouva o krátkodobém pronájmu poz. parc. č. 125 a 128/1 v k. ú. Dýšina
6. Připravovaná kniha Plzeňský kraj, města obce
7. Publikace Stopa bezpečí – peníze a jiná strašidla
8. Příprava zasedání ZO dne 25. 4. 2022
8.1. Žádosti o osvobození z poplatkové povinnosti za odkládání směsného
komunálního odpadu
8.2. Volné finanční prostředky obce
8.3. Místní komunikace Lesní – obecní část, Slepá včetně dešťové kanalizace
9. Diskuse
10. Závěr
Starosta navrhl rozšířit program o jednací body:
9. Dohoda o využívání obecního kamerového monitorovacího systému
10. Smlouva o odběru bioodpadu
11. Workcamp 2022
12. Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí, z. s.
13. Beach volejbalové hřiště v areálu koupaliště v Nové Huti
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Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila rozšířený program 43. jednání Rady obce Dýšina dne 21. 3. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0 )
Usnesení RO bylo přijato.
2. Pomoc ukrajinským obyvatelům
Starosta obce informoval členy rady o tom, že dle dostupných statistik ke dni konání rady
bylo v obci zaevidováno celkem přes 50 ukrajinských občanů. Tito občané se především
zdržují na ubytovnách, když se jedná o matky a děti, které přijely za svými manželi, kteří zde
již pracují. Ze strany obce byl nabídnut k možnosti dočasného ubytování jeden obecní byt, a
ten využívají dvě ženy a dvě děti. Dne 5. 3. 2022 společně s SDH Dýšina byla zorganizována
humanitární sbírka, kdy lidé přinesli na obecní úřad jak potraviny, hygienické potřeby,
lůžkoviny, hračky, oblečení apod. Část sbírky byla odvezena do Plzně do areálu bývalého
obchodního domu Prior, a část byla převezena na ubytovny v Dýšině.
Usnesení RO:
RO bere na vědomí informaci starosty obce o konání humanitární sbírky na pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny, která proběhla dne 5. 3. 2022 ve spolupráci s SDH Dýšina.
3. Základní škola a Mateřská škola gen. Pattona Dýšina, p. o.
3.1. Zřízení adaptační skupiny pro ukrajinské děti
Starosta obce informoval členy rady o tom, že v minulém týdnu vznikla adaptační skupina
pro děti z Ukrajiny a zároveň kurz češtiny pro dospělé. Minimálně z větší části by náklady na
výuku těchto dětí, případně další náklady na pomůcky měly být kryty ze strany státu, a to
dotacemi, které ministerstvo školství již avizovalo na svých stránkách, rovněž tak MŠMT
informovalo na svých stránkách, že nejpozději do konce března by měl být znám příděl
prostředků ze státního rozpočtu na tyto adaptační skupiny, které napomáhají začlenění
ukrajinských dětí do výuky. V souvislosti se vznikem adaptačních skupin vznesl zastupitel pan
Radek Výrut dotaz, zda děti, které se pohybují de facto v areálu školy, byly zdravotně
prohlídnuty, respektive, jestli mají veškerá očkování, které při nástupu do školky musí mít
naše děti, a tím je zabezpečeno, že tato očkování mají tedy i při nástupu do školy. Tento
dotaz byl ještě během jednání rady sdělen panu řediteli, který následující den sdělil k tomuto
dotazu, že české děti dokládají očkovací kalendář pouze při přijímání do předškolního
vzdělávání, které není povinné. Při přihlašování k povinnému předškolnímu vzdělávání či
základnímu vzdělávání očkování nedokládají. Protože však děti z Ukrajiny pocházejí z cizího
prostředí a jiných podmínek, bylo komunikováno s lékařkou a odborem školství Magistrátu
města Plzně, který zřídil též adaptační skupiny.
Rodiče dětí dokládají čestným prohlášením, že dítě je zdravé a že je očkované dle očkovacího
scénáře ukrajinského, který je odlišný od českého. Tento scénář je tedy maximem zatím
toho, čeho můžeme dosáhnout.
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Návrh usnesení RO:
RO souhlasí 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0 -0)
Usnesení RO bylo přijato.
4. Dodatky k nájemním smlouvám na byty v BD čp. 209
Starosta obce informoval členy rady o tom, že při minulém jednání rady byl byt v BD čp. 209
přidělen, respektive bylo vyhověno žádosti paní
, ta však nakonec o byt
neprojevila zájem a odmítla jej. S ohledem na to byl tedy byt poskytnut dvěma ukrajinským
matkám se dvěma dětmi. Dále starosta informoval členy rady o tom, že paní
má zájem o byt po své matce, která nájemní smlouvu na byt ukončila, s ohledem
na to však, že v domě se vyskytly určité problémy spočívající v nadměrném hluku
pocházejícího právě z bytu, který dnes užívá paní
, bylo jí sděleno, že
pokud jí rada přidělí byt, tak pouze na dobu tří měsíců a pokud by se určité hlukové incidenty
v domě čp. 209 opakovaly nad rámec běžných poměrů, pak by nájemní smlouva již nebyla
dále prodlužována. Všichni členové rady s tímto postupem vyslovili souhlas.
Návrh usnesení RO:
RO revokuje 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).
RO souhlasí 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.
RO projednala a schválila přidělení bytu č. 23 v BD čp. 209 od 1. 4. 2022 na tři měsíce paní
,
,
.
RO projednala a schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2020 na pronájem
bytu č. 19 v BD čp. 209 s panem
,
,
.
RO projednala a schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2019 na pronájem bytu
č. 6 v BD čp. 209 s paní
,
,
.
RO projednala a schválila dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2016 na pronájem bytu
č. 18 v BD čp. 209 s panem
,
,
.
RO ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o nájmu bytu č. 23 v BD čp. 209 s
,
,
,
v termínu do 31. 3. 2022.
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RO ukládá 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijato.
5. Smlouva o krátkodobém pronájmu poz. parc. č. 125 a 128/1 v k. ú. Dýšina
Starosta obce informoval členy rady o tom, že je nutné pousnout termín konání poutě
z důvodu červnových oslav, a proto pronájem daného pozemku panu
bude
v termínu od 13. 6. do 19. 6. 2022.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila 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.
RO ukládá 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
6. Připravovaná kniha Plzeňský kraj, města a obce
Starosta obce informoval členy rady o tom, že přišla nabídka ohledně přípravy knihy Plzeňský
kraj, města a obce, kde by mohla na určité části této knihy se obec Dýšina prezentovat.
Všichni členové rady měli za to, že je na místě této nabídky využít, a projevili zájem
o prezentaci obce Dýšina na jedné A4.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO bylo přijato.

Zápis ze 43. jednání Rady obce Dýšina dne 21. 3. 2022

strana 5

7. Publikace Stopa bezpečí – peníze a jiná strašidla
Návrh usnesení RO:
RO projednala a neschválila využít nabídku na spoluúčasti vydání publikace „Peníze a jiná
strašidla“ společnosti Stopa bezpečí s. r. o.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO bylo přijato.

8. Příprava zasedání ZO dne 25. 4. 2022
8.1. Žádosti o osvobození z poplatkové povinnosti za odkládání směsného komunálního
odpadu
Na obec se obrátilo několik žadatelů o možnosti osvobození z placení poplatku za odkládání
směsného komunálního odpadu. Především se jednalo o vlastníky rekreačních objektů, které
se nacházejí až u Ejpovického jezera, nicméně se jedná o k. ú. Dýšina. Všichni radní se shodli
na tom, že i když například vlastníci těchto rekreačních objektů plně nevyužívají sběrný dvůr
apod., neměli by být od placení daného poplatku osvobozeni. Těžko lze stanovit, v jaké
oblasti by ještě poplatek měl být placen a jací občané by ho již neplatili.
Návrh usnesení RO:
RO doporučuje ZO neschválit výjimky z poplatkové povinnosti za odkládání směsného
komunálního odpadu.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO bylo přijato.
8.2. Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Starosta obce informoval členy rady o tom, že na posledním jednání zastupitelstva bylo
uloženo rozhodnout o převedení volných finančních prostředků do čtyř nesilnějších
bankovních institucí. Místostarostka obce má za to, že chápe, že v současné době s ohledem
na rostoucí inflaci se zvyšují úrokové sazby, které nabízejí banky při vkladech na jejich
termínovaných či spořicích účtech. Má však za to, že situace na bankovním trhu není tak
jistá, a pokud v současné době tedy obec využila svoji možnost, kterou jiné subjekty v ČR
nemají, tedy uložila podstatnou část volných finančních prostředků v ČNB, kde jsou de facto
100 % jištěny v plné výši, pak by je tam zatím ponechala. Má za to, že situace se může
v souvislosti s Ukrajinou vyřešit v řádu několika měsíců a raději by tedy oželela určitý úrok
z finančních prostředků, než by je uložila k některému, byť dnes silných bankovních domů,
ale kdyby náhodou došlo k jejich krachu, pak by ztráty byly mnohonásobně vyšší než pouhý
úrok, který by mohl být v současné době dosažen. I ostatní radní se shodli na tom, že by bylo
na místě, aby o uložení finančních prostředků opětovně rozhodlo zastupitelstvo, které se
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bude konat koncem dubna a bude již zřejmé, zda došlo k určité stabilitě na finančním trhu a
zda si tedy raději neponechat v současné době volné finanční prostředky na dvou účtech u
České spořitelny a Raiffeisenbank a podstatou část finančních prostředků raději nechat
uloženou u ČNB, sice bezúročně, ale se 100% jistotou možnosti výplaty.
Dále informoval starosta členy rady o tom, že u SBERBANK zůstala částka 7000,-- Kč, což se
jedná o připsaný úrok, který tedy byl připsán až poté, co byly finanční prostředky převedeny
do České spořitelny, a s ohledem na to, že finanční prostředky obce nepodléhají pojištění,
budou následně pouze přihlášeny do insolvenčního řízení, kde budou pak vypořádány.
Návrh usnesení RO:
RO ukládá starostovi obce zajistit aktuální podmínky na uložení volných finančních
prostředků obce u významných finančních institucí v termínu do následujícího ZO.
RO ukládá 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
8.3. Místní komunikace Lesní – obecní část, Slepá včetně dešťové kanalizace
Starosta obce informoval členy rady o tom, jakým způsobem dojde k pravděpodobnému
vyřešení svodu dešťových vod s MK Lesní, MK Slepá do řeky, a to přes pozemek
Usnesení RO:
RO 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 21. 3. 2022.
9. Dohoda o využívání obecního kamerového monitorovacího systému
Starosta obce informoval členy rady o tom, jaká proběhla jednání s možností využití
informací, respektive nahrávek z monitorovacího systému přímo Policii ČR – Doubravka. Celá
situace by byla vyřešena tak, že by byl zakoupen ze strany obce počítač, který by byl
zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce Policii ČR – Doubravka a na tento počítač by pak
byly stahovány veškeré údaje a záznamy z kamerového systému. Obec by pak nebyla tedy
zpracovatelem těchto osobních údajů, ale vše by bylo přeneseno na policii.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila 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.
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RO projednala a schválila 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.
RO ukládá 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.
RO ukládá zajistit osazení informativních cedulí o používání kamerového systému v obci
v termínu do 30. 4. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
10. Smlouva o odběru bioodpadu
Starosta obce informoval členy rady o tom, že obec měla v minulosti uzavřenou smlouvu
o odběru bioodpadu s Kompostárnou Mýto s. r. o., která však by v mezidobí měla zaniknout
a vznikla nová společnost Recyklace Mýto s. r. o. S ohledem na to, že se však jedná o jinou
společnost s jiným IČ, je nutné uzavřít novou smlouvu s tímto subjektem, přičemž podmínky
zůstávají stejné.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila smlouvu o odběru bioodpadu se společností Recyklace Mýto s. r. o.,
IČ: 08773866, Za dráhou 680, 338 05 Mýto.
RO ukládá 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
11. Workcamp 2022
Starosta obce informoval členy RO o tom, že by v roce 2022 mohl být opět obnoven
Workcamp, tedy zahraniční studenti by přijeli do obce tak jak tomu bylo v době před
Covidem. Radní proti tomuto návrhu, respektive obnovení Workcampu nemají žádných
připomínek.
Návrh usnesení RO:
RO souhlasí s pořádáním WORKCAMP v roce 2022 s INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.
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RO ukládá starostovi obce zajistit pořádání WORKCAMP v roce 2022 s INEX - Sdružení
dobrovolných aktivit, z. s. v termínu do 30. 6. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
12. Žádost o finanční příspěvek na linku Bezpečí
Návrh usnesení RO:
RO projednala a neschválila žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. v požadované výši 7 500 Kč
z důvodu schválených rozpočtových limitů na příspěvky v roce 2022.
RO projednala a schválila finanční příspěvek na činnost Linky bezpečí, z. s. na rok 2022 ve výši
2 000 Kč.
RO projednala a schválila 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.
RO uložila 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.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
13. Beach volejbalové hřiště v areálu koupaliště v Nové Huti
Starosta obce projednával se současnými nájemci možnost vzniku beach volejbalového
hřiště v areálu koupaliště. Všichni radní se shodli na tom, že tato investice je na místě
s ohledem na možnost sportovního využití návštěvníků koupaliště. Obec by se spolupodílela
cca 50 % na realizaci tohoto hřiště, maximálně však do částky 30.000,- Kč.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila spolufinancování vybudování beach volejbalového hřiště v Nové
Huti maximálně do výše 30 000 Kč.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO bylo přijato.
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14. Přemístění kontejnerového stání v ulici Přátelství, vytvoření nového stání u garáží
Starosta obce informoval všechny členy rady o tom, že se domluvil s firmou e-plast, s. r. o.,
že je možné z jejich strany přendat kontejnerové stání od rodinného domku naproti, když
o to tito vlastníci rodinného domku žádali a zároveň bylo domluveno vybudování nového
kontejnerového stání v ul. Jižní.
Dále bylo projednáno objednání ohrazení kontejnerů na Malém náměstí. Původní nabídku
podával p. Prokop, dále pak obec oslovila společnost PALIS s. r. o., jejíž nabídka avšak byla
vyšší, proto byla vyžádána aktualizace nabídky pana
pro realizaci těchto ohrad.
Návrh usnesení RO:
RO projednala a schválila realizaci přemístění kontejnerového stání v ulici Přátelství,
vytvoření nového stání u garáží v ulici Jižní v celkové výši 35 000 Kč panem
,
IČ: 42804442,
.
RO ukládá 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.
RO projednala a schválila realizaci ohrady pěti kontejnerových stání na Malém náměstí
v celkové výši 180 000 Kč bez DPH panem
, IČ: 76617921,
,
.
RO ukládá starostovi obce zajistit realizaci ohrady pěti kontejnerových stání na Malém
náměstí panem
, IČ: 76617921,
,
v termínu
do 31. 5. 2022.
Hlasování: 4-0-0
(Egrmajer, Krupičková, Šíma, Výrut -0-0)
Usnesení RO byla přijata.
15. Plnění usnesení RO
Všechna usnesení jsou plněna
16. Diskuse
Starosta obce informoval členy rady o tom, že ve čtvrtek proběhla schůzka se zástupci
společnosti, kteří nabízeli studii vzniku biotopu na koupališti. Tato schůzka byla vyvolána na
základě jednání na posledním zastupitelstvu s tím, že by se jednotliví zastupitelé rádi
seznámili podrobně s nabízenou studií. Zástupci společnosti, kteří přijeli ze Staré Boleslavi, se
však setkali pouze s třemi zastupiteli, tedy vedením obce a p. Radkem Smahou, který však byl
již v sídle jejich firmy, ostatní zastupitelé se bohužel nedostavili. Nicméně alespoň v této úzké
skupině bylo tedy vykomunikováno se společností, že asi nejlepší varianta pro realizaci by
bylo zachování stávající plochy koupaliště, která je příhodná pro dostatečné sportovní
využití, a proto biotop by měl být situován mimo tuto plochu koupaliště, aby se plocha
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nezmenšila, tedy pravděpodobně pod hranou koupaliště ve spodní části. Podrobnější návrh
tedy se zavázala společnost rozpracovat do dalšího jednání zastupitelstva ve smyslu nákladů
na tuto variantu, případně ročních nákladů na provoz v této variantě.
17. Závěr
Starosta obce ukončil jednání RO v 21:30 hodin.
Vyhotovila: Mgr. Ing. Jana Krupičková
Dne 4. 4. 2022

Ověřovatel zápisu: p. Čestmír Šíma
Podepsal dne …………………..

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

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

podepsala dne:

podepsal dne:

