Výtah ze 48. zasedání Zastupitelstva města Deštná - Zasedání se konalo ve
čtvrtek 29. května 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti na městském úřadě.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni V. Szutová a A. Stára, hostů z řad
veřejnosti bylo 14. Na programu bylo 20 bodů. Připravili jsme pro vás vybrané
body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na městském úřadě.
Výběr dodavatele a Smlouva o dílo na akci „Rozšíření vodovodu Jusko
(Vodovodní řad 1)“ - na minulém zasedání jsme informovali o přidělené dotaci
z kraje ve výši 250.000 Kč. Postupovali jsme podle naší Směrnice k veřejným
zakázkám, oslovili jsme 5 firem, 3 dodaly nabídku, 2 nedodaly. Vyhrála firma
Profes-Com, s.r.o. za cenu 441.365 Kč bez DPH.
Nákup elektřiny a plynu pro město od 1.1.2015 – V roce 2013 jsme se zapojili
do společného nákupu elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno. Tento nákup nám přinesl úspory u obou komodit, s nákupem byl spojen
poplatek za realizaci.
Těsně po nákupu komodit nás oslovila firma E-Centre, která se zde i
prezentovala a ta nabízela společný nákup pro obec i občany skrze elektronickou
aukci. My jsme v té době měli nákup vyřešený, a občanů se zapojila hrstka, ale
ti byli více než spokojeni, úspory se pohybovaly přes 25%. Za realizaci se
v tomto případě žádné poplatky neplatily.
My máme se současnými dodavateli komodit smlouvy do 31.12.2014,
můžeme smlouvy prodloužit, nebo se pokusit o zlepšení ceny. Neznamená to
však, že cena musí být za každou cenu nižší, ale dá se to předpokládat.
Schváleno bylo zapojení obce, podnikatelů a občanů přes elektronickou
aukci.
Úpravy domu čp. 24 ve Svatojánské ulici – v květnu proběhlo stržení části
domu čp. 24. Vystavěly se tam 2 zdi a 1 základ další možné zdi. Prostor vzniklý
zbořením jsme terénně upravili do roviny. Byla zde také uložena část nové
kanalizace. Nyní bychom se měli rozhodnout o dalším postupu prací. Jedná se o
to, že bychom měli prostor doplnit o zeď oddělující nově vzniklý prostor k ulici
a pozemek dolů k potoku – na tyto úpravy je potřeba zpracovat jednoduchý
projekt a stavbu ohlásit na stavební úřad. Po povolení a výstavbě bychom měli
rozhodnout o pozemcích.
Schváleno bylo vypracování projektu na výstavbu nové zdi, ohlášení
stavby a stavbu jako takovou.

