Zasedání se konalo v pondělí 30. září 2013 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti na městském úřadě. Přítomno bylo všech devět zastupitelů, hostů z řad
veřejnosti bylo 5. Na programu bylo 20 bodů. Připravili jsme pro vás vybrané
body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na městském úřadě.
Účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
– na základě našich žádostí z konce minulého a začátku tohoto roku
obdržíme dotace ve výši 70% na akce: Úroky z úvěru „Kanalizace
Podfarská“ – 56.000 Kč, Úroky z úvěru „Obnova parku před kostelem“ –
12.000 Kč, Úroky z úvěru „Intenzifikace ČOV“ – 58.040 Kč, dále dotace
ve výši 50% na akce: „Ošetření stromů v Music parku pod lipami“ –
33.000 Kč a „Výměna povrchu chodníku na náměstí“ – 46.000 Kč.
Smlouvy ke všem těmto dotacím byly jednohlasně odsouhlaseny.
Kontejner na použité šaty – zastupitelé rozhodli o rozšíření možnosti
třídit další druh komunálního odpadu formou umístění kontejneru na
použité šaty, plyšové hračky, aj. Kontejner nám do Deštné umístí
Diakonie Broumov, která pořádá každoročně Sbírky ošacení. Věci
uložené do kontejneru budou předány dále potřebným nebo budou
průmyslově zpracovány, stejně jako při sbírkách na MěÚ. Kontejner bude
umístěn u hasičské zbrojnice.
Byly projednány žádosti o koupi pozemků ve vlastnictví města – jedna
žádost byla zamítnuta, jedna žádost byla odložena na další zasedání a třem
bylo vyhověno. Budou zveřejněny záměry na prodej pozemků tam, kde
nebyla nutnost vypracovat geometrický plán (dvě žádosti) a tam kde je
nutnost GP, tak bude záměr schválen po vypracování GP.
Směrnice k inventarizaci majetku a závazků, Plán inventur, Příkaz
k provedení inventarizace – jednou z povinností města je každoroční
inventarizace majetku a závazků a k tomuto je potřeba mít schválené
dokumenty na dané období – tj. rok 2013. Inventarizuje se všechen
majetek k 31.12.2013. Byly zároveň schváleny Ústřední inventarizační
komise, Dílčí inventarizační komise a Likvidační komise. Více se můžete
dozvědět na MěÚ.
Žádost o dlouhodobý pronájem KD Deštná pro pořádání diskoték –
žadatel z Nové Cerekve chtěl pořádat celoročně diskotéky bez toho, aniž
by znal místní poměry tzn., že je přísálí KD pronajato k provozování
restaurace. Žádost byla jednohlasně zamítnuta.

