ZÁPIS č. 12/15
z 12. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 28.09.2015 od 09:00 hod na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Mgr. Vilma Szutová, Bc. Petr
Janota, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá, Jan Poslušný
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA, František Mládek
Hosté: 4 občané
Zapisovatel: Helena Janotová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, Jan Poslušný
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 09,00 hodin starostou města Davidem Šaškem, DiS.
Přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva z
celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 1, 1 list – Prezenční listina) a zasedání je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky
a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu paní Věry Šichtové.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Deštná zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.09.2015 do 28.09.2015. Současně byla zveřejněna
na elektronické úřední desce (příloha č. 2, 1 list - Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 103 odst.
5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Helena Janotová.
Návrh programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení ověřovatelů zápisu.
Pronájem prostoru pro lékárnu.
Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji.
Rozpočtové opatření č. 10.
Revokace usnesení č. 04/14/03 – Rozpočet 2015.
Různé.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje následující program zasedání:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Pronájem prostoru pro lékárnu.
3) Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce.
4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji.
5) Rozpočtové opatření č. 10.
6) Revokace usnesení č. 04/14/03 – Rozpočet 2015.
7) Různé.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/01.
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1) BOD PROGRAMU: Schválení ověřovatelů zápisu.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Dagmar Tupou a Jana Poslušného. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání Mgr.
Dagmar Tupou a Jana Poslušného.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/02.

2) BOD PROGRAMU: Pronájem prostoru pro lékárnu.

Na minulém zasedání jsme schválili záměr na pronájem prostoru v čp. 15 na náměstí pro provozování
výdejny léků. Do záměru se přihlásila společnost Medipharma CZ. Splnila podmínky a můžeme tudíž
schválit jako nejvhodnějšího zájemce a zároveň i Smlouvu o nájmu.
Příloha č. 3 (2 listy).
Rozprava:
Starosta: Lékárna je 45,05 m2, nájem bude 1000 Kč bez DPH měsíčně, zálohy na elektrickou energii
budou hradit 3500 Kč měsíčně. Chceme se zapojit do dotačního Programu obnovy venkova. Otevřeno by
mělo být od 19. října. Musíme jim dodat kolaudační rozhodnutí nebo nějaký odpovídající doklad. Pokud
nevyjde dotace, budou si platit elektřinu sami. Otevřeno bude v pondělí, úterý a v pátek.
Zastupitelka Szutová: Není co dodat, hlavně že se podařilo lékárnu otevřít.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje společnost Medipharma CZ jako
nejvhodnějšího zájemce a schvaluje s ní Smlouvu o nájmu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/03.

3) BOD PROGRAMU: Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce.
Tato smlouva navazuje na Smlouvu o smlouvě budoucí. Jedná se o plynovou přípojku pro dům čp. 98,
prodejna oděvů – secondhand. Přílohou smlouvy je geometrický plán. Věcné břemeno je úplatné za cenu
1.000 Kč bez DPH.
Příloha č. 4 (4 listy).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová: Tam se schvalovala smlouva o smlouvě budoucí.
Starosta: Ano.
Zastupitel Janota: To je standardní smlouva.
Starosta: Ano.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP014330034308/001 s E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/04.
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4) BOD PROGRAMU: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Domácí kompostování
v Jihočeském kraji.
V rámci tohoto projektu jsme získali za 10 % ceny z dotací z EU kompostéry již dříve od SMOJKu.
Některé obce kompostéry neudaly mezi své občany, a my jsme pro zájem našich občanů požádali o 20
kusů kompostérů. Ty, které neudáme, můžeme dát i na městské pozemky jako třeba na čovku, ke školce a
jinde.
Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava:
Starosta: Kompostéry nám přivezou pracovníci z Lodhéřova.
Zastupitelka Szutová: Už je vidět někde nějaký posun?
Starosta: Ne, zatím se objem komunálního odpadu nesnížil, ke konci roku to budeme vyhodnocovat.
Velké kompostéry bychom měli nechat v provozu déle, domluvíme se na AVE.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce v rámci
projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji podpořeného z OPŽP.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/05.

5) BOD PROGRAMU: Rozpočtové opatření č. 10.
Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10.
Příloha č. 6 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová: Výdaj 100.000 Kč na auto pro komunální služby?
Starosta: Jedná se o automobil pro dopravu lidí a věcí hlavně do lesa.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 10 v příjmech i
výdajích ve výši 338.803 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/06.

6) BOD PROGRAMU: Revokace usnesení č. 04/14/03 – Rozpočet 2015.
Usnesení musíme revokovat na doporučení pana Holuba z přezkumu hospodaření Jihočeského kraje. Do
rozpravy se dostala jiná částka než je schválený rozpočet. Návrh rozpočtu i rozpočet v účetnictví je
v pořádku.
Rozprava:
Zastupitelka Szutová: Stala se chyba, tak ji napravíme, když nám to doporučili.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 04/14/03.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/07.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový
v příjmech i výdajích ve výši 14.172.900 Kč a financování -840 500 Kč, přičemž schodek bude kryt
finančními prostředky z let minulých.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 12/15/08.

7) BOD PROGRAMU: Různé.
Rozprava:
Starosta: Rád bych vás pozval na výstavu fotografií z Vietnamu, která probíhá v obřadní síni. Také vás
zvu na Bleší trh, který se uskuteční v sobotu 3. října v Kulturním domě.
Na příštím zasedání je potřeba schválit inventarizační komisi, to budeme připravovat.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost, občanům za účast na
jednání. Jednání skončilo v 9,30 hodin.

Přílohy:
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:
č. 5:
č. 6:

Prezenční listina (1 list).
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná (1 list).
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (2 listy).
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330034308/001 (4 listy).
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce v rámci projektu Domácí kompostování (1 list).
Rozpočtové opatření č. 10 – září 2015 (1 list).

Zápis byl vyhotoven dne 01.10.2015
Zapisovatel:

Helena Janotová

.........................................

dne

..................

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

.........................................

dne

..................

Jan Poslušný

.........................................

dne

..................

David Šašek, DiS.

.........................................

dne

..................

Starosta města:
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