VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z 31. zasedání, konaného dne 20. prosince 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
452. Ověřovatele zápisu Ing. Antonína Stáru a Bc. Petra Janotu.
453. Rozpočet na rok 2013 jako přebytkový.
454. Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015.
455. Pověření pro Finanční výbor, starostu a místostarostu na vypracování zásad
pro poskytování odměn.
456. Směrnici Sociálního fondu.
457. Smlouvu na příspěvek na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka
potravinami v roce 2013 od ledna do června s paní Helenou Novákovou, trvale
bytem Chotěmice čp. 30, IČ: 183 06 870.
458. Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Deštná
pro rok 2013.
459. Výběr pana Josefa Hořkého, trvale bytem nám. Míru čp. 44, Deštná jako
nejvhodnějšího zájemce na pronájem části pozemku KN 2347 a zároveň
schvaluje smlouvu s ním dle podmínek záměru.
460. Vyvěšení záměru na prodej nemovitosti ev. č. 47 za minimální cenu
262.700 Kč a pozemku pod ní p.č. 302 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za
minimální cenu 87.300 Kč a to do 25.01.2013 do 12. hodin.
461. Výběr paní Martiny Trejbalové, trvale bytem Adamská čp. 83, Deštná jako
nejvhodnějšího zájemce na pronájem garáže čp. 9 a zároveň schvaluje smlouvu
s ní dle podmínek záměru.
462. Kupní smlouvu na pozemek p.č. 299/3 o výměře 83 m2 za cenu 30 Kč/m2 a
299/4 o výměře 20 m2 za cenu 30 Kč/m2, za celkovou cenu 3.090 Kč s Alenou a
Josefem Faldusovými, trvale bytem Hnězdenská 557/28, Praha 8.
463. Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2028/3 o výměře 641 m2 za cenu 30 Kč/m2
v celkové výši 20.370 Kč s Ing. Alešem Krejčů, trvale bytem Budivojova
1530/15, České Budějovice.
464. 21 Dohod o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního
odpadu v roce 2013 pro podnikatele.
465. Plán obnovy vodohospodářského majetku na období 2009-2018
aktualizované vydání v roce 2012.
466. Smlouvu na elektronickou aukci dřeva s firmou Woodprojekt, s.r.o., se
sídlem Karlštejnská 122, Tachlovice, IČ: 267 09 589.
467. Fakturaci v roce 2013 vodného a stočného v poměru 1/3 se sazbou 14%
DPH a 2/3 s novou sazbou DPH.
468. Darovací smlouvu ve výši 10.000 Kč se spol. Signum s.r.o., se sídlem
Nádražní 41, Hustopeče, zastoupena panem Františkem Studénkou.
469. Rozpočtové opatření č. 13.

470. Smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 500.000 Kč pro rok 2013
s Českou spořitelnou, a.s. pobočkou Jindřichův Hradec, se sídlem Nádražní
187/II, Jindřichův Hradec, úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy
města.
Zastupitelstvo města o d k l á d á:
472. Žádost pana Antonína Němečka o pronájmu pozemku na pouť.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e:
473. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření do účetnictví města.

