VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z 32. zasedání, konaného dne 24. ledna 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
474. Ověřovatele zápisu Mgr. Jaroslava Říhu a Mudr. Jiřího Štipla.
475. Darovací smlouvu s Mikroregionem Jindřichohradecka – svazek obcí
Jindřichohradecko, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 709
74 250 na dar technického zhodnocení v celkové hodnotě 85.836 Kč na
provedení výměny dveří v budově kulturního domu.
476. Kupní smlouvu a Smlouvu o zrušení věcného břemene s Vladimírem
Havlíčkem ml. na parcelu KN 221/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 47 m2 – zrušení věcného břemene pro Vladimíra Havlíčka st. a Blaženu
Havlíčkovou.
477. Přijetí daru – výukového softwaru pro ZŠ a MŠ Deštná.
478. Převod kladného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Deštná na běžný účet
města.
479. Společnost BEDOX Sky s.r.o., zastoupenou jednatelem Pavlem Honsou, se
sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČ: 284 22 139 jako výherce výběrového
řízení na prodej nemovitosti ev. č. 47 za cenu 262.700 Kč a pozemku pod ní st.
p.č. 302 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za cenu 87.300 Kč.
480. Vyvěšení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 139/1, p.č. 2335/13 a p.č.
151/1 pro umístění pouťových atrakcí a parkování techniky na dobu 3 let
v rozsahu uvedeném v KN mapě na maximálně 10 dní během poutě v Deštné za
cenu 3.500 Kč/rok/10 dnů.
481. Pořízení územní studie lokality „Za školkou“ a zároveň schvaluje žádost o
pořízení územní studie této lokality.
482. Rozpočtové opatření č. 1.
483. Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a
vyhlášky č. 416/2004 Sb.
484. Směrnici Odepisování dlouhodobého majetku.
485. Směrnici o používaných podpisových vzorech města Deštná od 01.01.2013.
486. Prodloužení nájemních smluv do 30.06.2013 Daně Havlíčkové v čp. 119,
Marcelu Maršákovi v čp. 83 a Martinu Štejdýřovi v čp. 252 s podmínkou
uhrazení všech dluhů a navýšením nájmu o inflační koeficient o 3,3%.
487. Nájemní smlouvy do 31.01.2014 dle přílohy č. 11, která je součástí zápisu
č. 32/13 podmínkou bezdlužnosti vůči městu Deštná s navýšením nájmu o
inflační koeficient 3,3%.
488. Bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací p.č. 619/23 ostatní
plocha – jiná plocha v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce z vlastnictví České
republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví města Deštná.

Zastupitelstvo města v y l u č u j e:
489. Vylučuje možnost použití účtu města Deštná u České národní banky, který
bude zřízen podle § 33 odst. 2 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění zákona č. 501/2012 Sb., k příjmu výnosů daní nebo podílu
na nich převáděných správcem daně městu Deštná podle zákona upravujícího
rozpočtové určení daní a abychom požádali, aby nám byly převody výnosů daní
nebo podílů na nich nadále zasílány na náš bankovní účet vedený u české
spořitelny č. 600434339/0800.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e:
490. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření do účetnictví města.

