Výtah ze 47. zasedání Zastupitelstva města Deštná - Zasedání se konalo ve
čtvrtek 24. dubna 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti na městském úřadě.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, neomluveni V. Szutová a J. Štipl, hostů z řad
veřejnosti bylo 15. Na programu bylo 15 bodů. Připravili jsme pro vás vybrané
body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na městském úřadě.
Dotace z MŽP na zateplení budovy Základní školy – na březnovém zasedání
bylo přijato usnesení, že o dotaci požádáme. Během měsíce dubna jsme získali
několik nových informací a zjistili jsme, že bychom získali dotaci pouze kolem
70%, to by znamenalo v projektu za 7 milionů, spoluúčast přes 2 miliony. S tím
jsou spojené další náklady na zpracování dotace, výběrová řízení, a další.
Celkové náklady z rozpočtu, případně z úvěru, by byly více než 2,5 milionu.
Usnesení z března bylo zrušeno.
Ceník služeb města – Ceník jsme upravili v jednom bodě, a to že umožníme
výřez z větví po kácení samovýrobou v městských lesích po domluvě na MěÚ.
Bylo nám líto dávat velké větve na štěpkování, proto umožníme vyřezat větve
zájemcům z řad občanů. Cena za prostorový metr výřezu je stanovena na 121
Kč. Ceník byl jednohlasně schválen.
Bytové hospodářství -– v bytech na náměstí končila platnost nájemních smluv
na konci dubna a bylo třeba rozhodnout o jejich prodloužení či neprodloužení.
Smlouvy byly prodlouženy nájemníkům v čp. 9 do 31.1.2015, nájemnici v čp.
61 do 31.7.2014. Dále se jednalo o zrušení nájemní smlouvy z důvodu neplacení
po dobu 3 měsíců v bytě v Zahradní ulici. V tomto případě bylo rozhodnuto o
zrušení nájemní smlouvy.
Smlouva o poskytnutí grantu – „Rozšíření vodovodu“ – na základě naší
žádosti do krajského grantu – Opatření Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury jsme získali dotaci ve výši 250.000 Kč na
výstavbu vodovodního řadu ve Světecké ulici přes potok. Původně jsme žádali o
314.000 Kč. Předpokládané náklady budou do 500 tisíc.

