Zasedání se konalo ve čtvrtek 31. října 2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti na městském
úřadě. Přítomno bylo všech devět zastupitelů, hostů z řad veřejnosti bylo 8. Na programu bylo 18
bodů. Připravili jsme pro vás vybrané body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na
městském úřadě.
Bytové hospodářství města – v tomto bodě se projednávalo prodloužení nájemní smlouvy za
stávajících podmínek pro dva naše nájemníky. Smlouvy se prodloužily do 31. ledna 2014. Dále byli
přítomní informováni, že byl byt na náměstí Míru čp. 61 pronajat, ale stále má město 2 volné byty
(více viz inzerát dále).
Využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu – systém využívají všichni
občané, kteří mají v Deštné nebo Lipovce trvalý pobyt nebo ten, kdo má nemovitost určenou k
rekreaci v Deštné nebo Lipovce na základě obecně závazné vyhlášky. Dále tento systém využívají
podnikatelé, kteří se do systému chtějí zapojit, ostatní dokládají městu informace, jak tyto odpady
likvidují. V tomto bodě se řešila možnost zapojení do systému pro fyzické osoby nepodnikající,
kteří nemají v Deštné ani Lipovce TP. Schválena byla cena 600 Kč/rok/osoba bez DPH, tak aby byl
tento poplatek spravedlivý vůči ostatním občanům. Zapojení těchto fyzických osob je však pouze
dobrovolné.
Rozpočet 2014 – v současné době pracujeme na zpracování rozpočtu pro příští rok. Hlavní kostru
rozpočtu zpracují zaměstnanci zařazení do městského úřadu, ostatní projednají zastupitelé.
Nebráníme se rozhodně zapojení veřejnosti, a proto vás zvu na pracovní jednání, kde budou
probírány investice, opravy a další, tato jednání se budou konat vždy od 17:30 hodin, termíny jsou:
středa 13.11., pondělí 18.11., pondělí 25.11. Rozpočet bude také projednáván i na veřejném
zasedání, kde můžete také podávat své návrhy.
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci stanovení průzkumného území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry Čihadlo – jak v nedávné době Správa úložišť radioaktivních odpadů
avizovala, tak se také stalo. Podali prostřednictvím státního podniku Diamo na Ministerstvo
životního prostředí Žádost o stanovení průzkumného území pro naši lokalitu. Zástupci města
Deštná jsou však vázání referendem, které proběhlo v lednu roku 2004, kde byl výsledek jasně proti
případné výstavbě úložiště a také se občané vyjádřili tak, že zástupci města mají využít všech
prostředků, aby zabránili stavbě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Referenda se
zúčastnilo v té době 333 voličů z 525, účast byla tedy 63,4 %.

