Zasedání se konalo ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti na městském úřadě. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů,
hostů z řad veřejnosti bylo 9. Na programu bylo 24 bodů. Připravili jsme pro vás
vybrané body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na městském
úřadě.
Program obnovy Jihočeského kraje pro rok 2014 – již na minulém zasedání
bylo rozhodnuto, že se do tohoto grantového programu zapojíme a budeme žádat
o podporu na 5 akcí. Na tomto zasedání jsme změnili jednu akci a to: místo
opravy chodníku od Jednoty k Leteckému muzeu zažádáme o podporu na
výměnu oken ve Zdravotním středisku.
Dotace Jihočeského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Deštná
– dotace nám byla přidělena ve výši 112.426 Kč a je určena na výdaje na
odbornou přípravu velitelů a strojníků, zásahy mimo obvod jednotky, výdaje na
akceschopnost a nákup věcného vybavení. Dotace byla vyčerpána do konce roku
2013.
Majetek do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Deštná – podle
zřizovací listiny příspěvkové organizace dáváme do výpůjčky movitý majetek.
Schválili jsme smlouvu, která řeší výpůjčku movitého majetku ZŠ, ŠJ a MŠ pro
rok 2014 ve výši více jak 3 miliony Kč.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zásobování Lipovky –
smlouva je uzavřena na dobu leden – červen 2014 za cenu 7.200 Kč. Zásobování
probíhá 2x v týdnu soukromým prodejcem.
Rozpočet města pro rok 2014 – na rozpočtu pracovali zaměstnanci města a část
zastupitelů. Návrh rozpočtu visel i na webových stránkách města a úřední desce
města. Schválen byl rozpočet přebytkový:
Příjmy
13.500.800 Kč
Výdaje
13.072.700 Kč
Financování
428.100 Kč
Smlouvy o zřízení věcného břemene vedení:
a) Vtokové potrubí do rybníka Voleský – část potrubí vede přes pozemek
rybářů a touto smlouvou zřizujeme VB na jejich pozemku.
b) Teplovod – Agra Deštná položila na našich pozemcích teplovod pro dílny.
Touto smlouvou zřizujeme VB za cenu 100 Kč za bm.
c) Vodovod – vodovod města v ulici U hřiště, na pozemcích 2 soukromých
vlastníků a Agry Deštná. Smlouvou se zřizuje VB na dobu neurčitou.

