Výtah ze 49. zasedání Zastupitelstva města Deštná - Zasedání se konalo ve
středu 25. června 2014 od 18,00 hodin v zasedací místnosti na městském úřadě.
Přítomno bylo 6 zastupitelů, omluveni V. Szutová a J. Liškař, neomluven J.
Štipl, hostů z řad veřejnosti bylo 9. Na programu bylo 19 bodů. Připravili jsme
pro vás vybrané body. Celý zápis ze zasedání v případě potřeby najdete na
městském úřadě.
Prodej pozemků – na 48. zasedání byly schváleny 2 záměry na prodej pozemků
v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce. Na každý záměr se přihlásil pouze 1
zájemce, a oba splnili podmínky záměrů. Byly schváleny Kupní smlouvy, které
budou po podpisu podány na Katastrální úřad.
Věcná břemena pro E.ON – E.ON v zastoupení společnosti Fiera připravila
dvě Smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedna smlouva řeší napojení
rodinného domu přes naši cestu na elektrickou energii na Zájezku. Druhá
smlouva řeší vzdušné vedení VN v ulici Světecká. Obě věcná břemena jsou
zřízena úplatně a v rozsahu geometrického plánu, který je nedílnou součástí
každé ze smluv.
Závěrečný účet, Účetní závěrky města a ZŠ a MŠ Deštná, vše za rok 2013 –
závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 4. do 23. června, v této době se
k němu mohli občané vyjádřit. Součástí závěrečného účtu jsou účetní výkazy
města a školy, zpráva o přezkumu hospodaření a opatření k nápravě chyb a
nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření. Závěrečný účet města Deštná
za rok 2013 byl schválen s výhradou.
Dále se schvalovaly účetní závěrky města a školy za rok 2013. Cílem
procesu schvalování účetní závěrky je posouzení úplnosti a průkaznosti účetní
závěrky ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví. Účetní
závěrka obsahuje požadované účetní výkazy, zprávu o přezkumu a dalších
kontrolách a inventurní zprávu. Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města i
školy.
Zásady přidělováni finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně
slabých rodin – na základě doporučení ředitele ZŠ a MŠ L. Pospíchala a
předsedy Sociální komise J. Říhy byly schváleny tyto Zásady. Jedná se o
možnou podporu rodin, které o příspěvek požádají a budou vedením školy a
Sociální komisí doporučeny k podpoře.

