VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z 36. zasedání, konaného dne 30. května 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
528. Ověřovatele zápisu Mgr. Jaroslava Říhu a PhDr. Tomáše Horynu.
529. Kupní smlouvu na prodej parcely KN 196/2 o výměře 31 m2 za minimální
nabídkovou cenu 30 Kč/m2 s Lubomírem Drsem, podíl 1/6, s Miroslavem
Drsem, podíl 1/6, s Pavlem Drsem, podíl 1/6 a Marií Drsovou, podíl ½.
530. Kupní smlouvu a pozemek p.č. 195/2 o výměře 63 m2 oddělenou
geometrickým plánem č. 578-739/2013 zahrada za minimální nabídkovou cenu
30 Kč/m2 s Marií a Jiřím Spilkovými.
531. Žádost o povolení umístění elektrického zařízení „Deštná, Aldorf –
přípojka NN“ se spol. Fiera, a.s., Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hradec, IČ:
251 66 361 a Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030013562/002 s E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280
85 400.
532. Darovací smlouvu pro Adélu Maršákovou.
533. Darovací smlouvu pro Rostislava Jílka.
534. Odkládá žádost o zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy přes
pozemek – parcelu č. 275/3, případně prodej pozemku – parcely č. 275/3
v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce Hany a Jana Štefanových na
další jednání zastupitelstva.
535. Odkládá žádost o zrušení, nebo přesunutí bodu č. 7 Dagmar a Radomíra
Novotných, bytem Moravanská 542, Praha 9 na další jednání zastupitelstva
města.
536. Závěrečný účet města Deštná za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření s výhradami a současně přijali opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2012:
a) Závěrečný účet za rok 2012 již obsahuje údaje o tvorbě a použití fondů
a vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a k hospodaření
dalších osob.
b) Položka 8115 bude upravena rozpočtovým opatřením v případě, že již
nebyla rozpočtována.
c) Při přecenění prodávaného majetku reálnou hodnotou bude sestaven
inventurní soupis účtu, kde bude zaznamenán skutečný stav tohoto
majetku.
d) Bude účtováno v okamžiku uskutečnění účetního případu a bude
postupováno dle směrnice o pokladně.

e) Inventurní soupisy budou obsahovat přílohy a požadované údaje a
informace, kterými lze prokázat zůstatky evidované na těchto účtech.
f) Inventurní soupisy budou evidovat zůstatky analytických účtů stejné
jako analytická předvaha sestavená k 31.12. a budou ověřeny konečné
zůstatky analytických účtů.
537. Účetní závěrku města Deštná za rok 2012.
538. Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Deštná za rok 2012.
539. Směrnici o používaných podpisových vzorech.
540. Směrnici k vedení pokladny.
541. Rozpočtové opatření č. 5.
542. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.
Zastupitelstvo města r e v o k u j e:
543. Usnesení č. 34/13/08, 35/13/03 a 35/13/04.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e:
544. Účetní města k zapracování rozpočtového opatření č. 5 do účetnictví města.

