Zasedání se konalo ve čtvrtek 20. února 2014 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti na městském úřadě. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven F. Mládek,
hostů z řad veřejnosti bylo 12. Na programu bylo 22 bodů. Připravili jsme pro
vás vybrané body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na
městském úřadě.

Hospodářské výsledky ZŠ a MŠ Deštná – hlavní a doplňková činnost:
Hospodaření naší příspěvkové organizace v roce 2013 bylo kladné jak v hlavní,
tak doplňkové činnosti. V hlavní činnosti činil hospodářský výsledek 412.470,43
Kč a bude převeden do rozpočtu města, jedná se o úsporu na provozních
výdajích, to je za plyn, elektřinu, vodu. Hospodářský výsledek z doplňkové
činnosti činil 69.777,96 Kč a ten bude převeden do fondů školy. Na návrh pana
ředitele Pospíchala se část hospodářského výsledku z hlavní činnosti použije na
výměnu oken ve školce, školní jídelně a také ve škole. Do školní jídelny se
nakoupí nové trouby na pečení nebo konvektomat z rezervního fondu.
Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Deštná - Připravili jsme s panem
ředitelem Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Deštná. Tento dodatek je vlastně nové znění zřizovací listiny, protože předchozí
ve znění sedmi dodatků vykazovala nesrovnalosti, byly tam chyby a některá
ustanovení již neplatila. Současná zřizovací listina, respektive Dodatek č. 8, je
přehlednější, věcnější a hlavně aktuální, ruší také všechny předchozí dodatky.
Ceník služeb města – Aktualizovali jsme ceník města, respektive upravili ceny
některých služeb a doplnili chybějící údaje. Ceník řeší 12 položek – hlášení
rozhlasem, palivové dřevo, inzerci, kopírování, pronájem sálu a tělocvičny, a
další. Znění aktuálních předpisů města najdete na www.destna.cz.
Pronájem rybníka Voleský – Již při projednávání záměru pronájmu rybníka
Voleský jsme se vyjádřili ve smyslu pronajmout rybník i nadále místní
organizaci rybářů, i když někdo nabídne vyšší nabídku, protože je to ve
veřejném zájmu. Rybáři se podílí na kulturním dění, spolupracují s městem, se
složkami záchranného systému, s místními podnikateli a firmami, s ostatními
spolky, většina jejich členů jsou z Deštné nebo okolí, vedou také kroužek
mladých rybářů. Chce se nám věřit, že rybáři, kteří zde působí již 66 let a
nesmazatelně se zapsali do historie města, budou i nadále přispívat k lepšímu

životu v Deštné a okolí. Pro pronájem ČRS MO Deštná se vyjádřili všichni
přítomní zastupitelé.

