VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z 33. zasedání, konaného dne 27. února 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
491. Ověřovatele zápisu PhDr. Tomáše Horynu a MUDr. Josefa Liškaře.
492. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části nebytového prostoru a
poskytování služeb s tím spojených ze dne 31.12.2004 s ČSAD Jindřichův
Hradec, a.s. se sídlem U Nádraží 694/II, Jindřichův Hradec, IČ: 600 71 109
k datu 28.02.2013, jejímž předmětem bylo poskytování 2 autobusových stání
v budově ev. č. 47, na pozemku parc. č. st. 302.
493. Kupní smlouvu se spol. BEDOX Sky s.r.o., zastoupenou jednatelem
Pavlem Honsou, se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČ: 284 22 139 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.
494. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 2278/9 o výměře 77m2 za
minimální nabídkovou cenu 30 Kč/m2 + cenu za vyhotovení geometrického
plánu ve výši 4.114 Kč.
495. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 599/6 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 12m2 za minimální nabídkovou cenu 30 Kč/m2.
496. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku PK 637 o výměře 30 m2 za
minimální nabídkovou cenu 20/Kč/m2/rok za účelem včelaření.
497. Převod kladného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Deštná ve výši
144.255,98 Kč do Fondu odměn.
498. Pronájem části pozemku p.č. 139/1 – parkoviště u Jednoty o výměře 975
m2 a parkoviště u Zdravotního střediska o výměře 320 m2, části pozemku p.č.
151/1 – kolem altánu o výměře 140 m2 a části pozemku p.č. 2335/15 o výměře
80 m2 za 3.500 Kč na 10 dní v daném roce při konání poutě panu Antonínu
Němečkovi, trvale bytem Planá 18, České Budějovice, IČ: 129 33 589.
499. Rozpočtové opatření č. 2.
500. Inventarizaci majetku a závazků za rok 2012.
501. Návrh likvidační komise dle inventur 2012 na vyřazení majetku, inventární
čísla 028-000348, 028-000378, 028-000109 a 028-000056.
502. Podat žádosti o dotace na:
a)oprava hřbitovní zdi prostřednictvím Města Jindřichův Hradec na Ministerstvo
kultury.
b) podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – opatření č. 2 –
oprava elektroinstalace na vodárně a dávkovač chlornanu sodného na
Jihočeském kraji.
c) podpora venkovského školství – opatření č. 2 – Mateřská škola – umývárna a
šatny na Jihočeském kraji.

503. A bere na vědomí návrh zadání územní studie lokality Za školkou
v katastrálním území Deštná.
504. Smlouvu o dílo s firmou Stavikom Mládek s.r.o., se sídlem Pilníkovská
383, Praha 9, IČ: 274 49 921 o zhotovení díla – Rekonstrukce východní zdi
hřbitova v Deštné za celkovou cenu včetně DPH 397.397,00 Kč.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e:
490. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření č. 2 do účetnictví města.

