ZÁPIS č. 13/15
z 13. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 26.10.2015 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 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: 9 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Pavel Přibyl
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 18,00 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 19.10.2015 do 26.10.2015.
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 jméno Věra Šichtová.
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) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Místní program obnovy města na období 2016 – 2023.
3) Rozpočtový výhled města na období 2016 – 2018.
4) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016.
5) Místní akční plán pro oblast školství.
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
7) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná.
8) Ceník služeb města.
9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy s městem J. Hradec.
10) Smlouva o provedení díla Atelier M.A.A.T, s.r.o. projekty k zasíťování lokality Za školkou.
11) Plynové topení byt čp. 9.
12) Dopravní automobil pro komunální úsek města.
13) Rozpočtové opatření č. 11.
14) Různé.
Návrh změny v programu jednání:
Předsedající navrhl začlenit bod 14) „Zpráva o uplatňování územního plánu Deštná“ na
místo původního budu „Různé“. Bod Různé se posune na pozici 15.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje úpravu programu - začlenit bod
14) „Zpráva o uplatňování územního plánu Deštná“ na místo původního budu
„Různé“. Bod Různé se posune na pozici 15.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/01 .
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Místní program obnovy města na období 2016 – 2023.
3) Rozpočtový výhled města na období 2016 – 2018.
4) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016.
5) Místní akční plán pro oblast školství.
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
7) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná.
8) Ceník služeb města.
9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy s městem J. Hradec.
10) Smlouva o provedení díla Atelier M.A.A.T, s.r.o. projekty k zasíťování lokality Za školkou.
11) Plynové topení byt čp. 9.
12) Dopravní automobil pro komunální úsek města.
13) Rozpočtové opatření č. 11.
14) Zpráva o uplatňování územního plánu Deštná.
15) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/02 .
1) BOD PROGRAMU: Schválení ověřovatelů zápisu.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Řepovou a Pavla Přibyla. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Hanu Řepovou a Pavla Přibyla.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/03.

Zdržel se: 0

2) BOD PROGRAMU: Místní program obnovy města na období 2016- 2023.
Tento dokument jsme tvořili zhruba 1,5 roku. Program řeší hlavní investice v letech 2016 –
2023, jejich realizaci v daném roce, zdroj financování a komentář o aktuálním stavu dané
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akce. Vyzývali jsme také veřejnost skrze zpravodaj i zasedání zastupitelstva, několik
připomínek přišlo a jsou zde zapracované. Bez tohoto dokumentu nemůžeme žádat o dotace.
Příloha č. 3 (2 listy).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Místní program obnovy města na
období 2016 – 2023.
Výsledek hlasování:
Hlasů pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/04.

Zdržel se: 0

3) BOD PROGRAMU: Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2018.
Rozpočtový výhled vychází z aktuálního rozpočtu města, také z Místního programu obnovy
a splátek úvěrů, jsou zde konkrétní částky v příjmech, výdajích i financování. Doporučuje se
ho tvořit na maximálně 3 – 5 let tak, aby byl vypovídající, a příští rozpočty z něho musí
vycházet. Výhled a rozpočet pro příští rok máme v pracovní verzi připraven hlavně pro
finanční výbor, který by se mu měl věnovat nejvíce a také pro ostatní zastupitele, kdy se
budeme v průběhu listopadu scházet na minimálně 3 schůzkách ve středu 4., 11. a 18.11.
vždy v 18 hodin, a budeme tvořit Rozpočtový výhled spolu s rozpočtem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o tvorbě
Rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/05.

Zdržel se: 0

4) BOD PROGRAMU: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016.
V rámci tohoto programu můžeme žádat o dotace pro příští rok až do výše 250 tisíc.
V letošním roce jsme čerpali dotace na okna v Zdravotním středisku, úroky z úvěrů. Vybrali
jsme opět zapojení do opatření 3 na úroky z našich úvěrů 82 tisíc Kč při dotaci až 70%, dále
v opatření 1 na okna ve škole 299 tisíc Kč a podporu služeb na venkově na elektřinu
v lékárně 42 tisíc Kč obě při dotaci 50 % z částky bez DPH.
Rozprava
Zastupitelka Tupá: Bereme na vědomí. Zastupitel Přibyl: Budeme čekat, jak to dopadne.
Zastupitelka Szutová: Odbočím, mikroregion nebude žádat o dotace, podmínky jsou trochu
změněné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zapojení do Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2016 na úroky z úvěrů, okna v Základní škole a
podporu služeb na venkově.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/06.
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V 18:15 hod. se dostavil zastupitel Ing. Jan Zedník, MBA, Zastupitelstvo je nyní
usnášeníschopné v počtu 8 členů.
5) BOD PROGRAMU: Místní akční plán pro oblast školství.
Dne 1. září 2015 byla vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů (MAP) v
území Obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec. Realizace místních akčních plánů je
součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli
Prioritní osy 3 Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). KLIMA je
akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze,
Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Bez Místních akčních
plánů nebudou moci základní školy a mateřské školy žádat o finanční prostředky
z Integrovaných regionálních operačních programů a dalších dotačních programů. Pro
zpracování MAP bude vytvořený realizační tým, který bude tvořený zástupci Místní akční
skupiny, ORP, základních škol, mateřských škol, ostatních škol zvláštního určení, rodičů a
odborníků, kteří budou posuzovat zpracované MAP v průběhu samotné tvorby, ale i na
konci projektu. Zapojení jednotlivých škol musí schválit jejich zřizovatel. V této souvislosti
musíme schválit zpracování Místního akčního plánu za území ORP Jindřichův Hradec
Místní akční skupinou Česká Kanada a schválit zapojení naší školy do tvorby Místního
akčního plánu na území ORP Jindřichův Hradec.
Více nám určitě ještě řekne ředitelka MAS ČK Vilma Szutová i pan ředitel Javorský, který
se bude chtít osobně zapojit do realizačního týmu
Příloha č. 4 (1 list).
Rozprava
Zastupitelka Szutová: Celý plán má systémově podpořit vzdělávání dětí do 15 let. Je
koncipován i pro učitele. Je investičně určen i na výstavbu učeben např. biologie, chemie,
IT, možná se do škol vrátí i pozemky – děti nejsou zručné. O kolik se zvýší kapacita, o tolik
dotace, takto se bude dotace přepočítávat. Budeme plánovat komunitní jednání s rodiči a
dalšími skupinami. Ředitel Javorský: Budu vycházet ze strategického plánu rozvoje školy,
který mám zpracovaný. Šablony klíčových aktivit se chystají na příští rok. Letos jsme díky
šablonám získali dva projekty, díky kterým jsme vybavili knihovnu a v současné době
rekonstruujeme a vybavujeme školní jídelnu. Budu se tomu věnovat i nadále, koncepčně
zlepšovat. Příští rok by šablony měly být zaměřeny na inkluzívní vzdělávání a vzdělávání
pedagogických pracovníků. Zastupitelka Szutová: Která škola nebude mít akční plán
zpracovaný, ta nebude moci žádat o dotace. Do akčního plánu musí být zapojeno 70% škol
v ORP. Starosta: Když žádá místní akční skupina, je dotace 100%. Bez spoluúčasti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zpracování Místního akčního
plánu za území Obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec Místní akční
skupinou Česká Kanada o.p.s., Masarykovo náměstí 168/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ 28158717, a zapojení naší Základní školy a Mateřské školy Deštná, nám. Míru 44,
378 25 Deštná, IČ 709 865 33, do tvorby Místních akčních plánů.
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Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/07.

Zdržel se: 0

6) BOD PROGRAMU: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a
Mateřskou školou Deštná.
V průběhu roku se do školy, školky či jídelny nakoupila škrabka brambor a zeleniny,
počítače, projektor, sedačka a vysavač, převedly se tam 3 monitory z města. Naopak se
vyřadila lednička a projektor. Dodatek řeší pouze tyto změny, ostatní body smlouvy se
nemění.
Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava
Zastupitel Zedník: Výpůjčka je účetně problematická. Starosta: Bylo nám doporučeno
předat majetek buď do výpůjčky, to znamená, že zůstává naším majetkem a škola ho vede
na podrozvaze, anebo se předává do užívání, což je opačný stav, kdy nám zůstává na
podrozvaze a škola má majetek v účtech. Ředitel Javorský: Současnou variantu považuji za
lepší.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce mezi Městem Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupeným starostou města Davidem Šaškem, DiS., a Základní školou a Mateřskou
školou Deštná, se sídlem nám. Míru 44, 378 25 Deštná, IČ 709 865 33, zastoupenou
ředitelem Mgr. Janem Javorským.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/08.

Zdržel se: 0

7) BOD PROGRAMU: Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Deštná.
Předsedající požádal o komentář pana ředitele Javorského.
Ředitel Javorský: Patří k povinnostem ředitele a školské rady výroční zprávu sestavit.
Výroční zpráva se zpracovává za minulý školní rok, schvaluje ji školská rada a je předána
zřizovateli. Je k přečtení na webových stránkách školy i ve škole. Z dalších informací připravujeme nové webové stránky.
Rozprava
Zastupitel Zedník: V počtu hodin u 6. třídy jsou 2 hodiny výtvarné výchovy týdně a 0
hodin jazyků. Ředitel Javorský: To vychází z rámcového vzdělávacího programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti
Základní školy a Mateřské školy Deštná za školní rok 2014/2015.
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Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/09.

Zdržel se: 0

8) BOD PROGRAMU: Ceník služeb města.
Zaktualizovali jsme ceník podle nových skutečností a schválení zastupitelstva. Změny jsou u
kopírovacích a tiskových prací, zápůjčky stanu a pivních setů a také u vodného a stočného.
Příloha č. 6 (1 list).
Rozprava
Starosta: Vodné je dostatečné, stočné nepokrývá náklady. Musíme i podle zákona vytvářet
větší rezervy. Vybírané částky nejsou adekvátní k ceně kanalizace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Ceník služeb města platný od
27.10.2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/10.

Zdržel se: 0

9) BOD PROGRAMU: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové
agendy s městem J. Hradec.
Původní smlouva je z roku 2003, kde se stanovila cena 1000 Kč za řešení každého přestupku
spáchaného na území Deštné či Lipovky. Dodatek řeší zvýšení ceny o 200 Kč za přestupek,
což je po dvanácti letech první změna, očekávaná a divím se, že zvýšení ceny nepřišlo dříve.
Pro nás je to rozhodně lepší, že tuto agendu zařizuje MěÚ J. Hradec, sami bychom tuto
agendu nedokázali adekvátně vykonávat. Co si pamatuji, tak nám fakturovali maximálně
3.000 Kč, tzn. řešení 3 přestupků za rok.
Příloha č. 7 (2 listy).
Rozprava
Zastupitel Janota: Za ty peníze nám to rozhodně stojí. Zastupitel Zedník: Lepší možnost
asi není. Zastupitelka Szutová: O tom není co diskutovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě na úseku přestupkové agendy mezi Městem Deštná, se sídlem nám. Míru 65,
378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupeným starostou města Davidem Šaškem, DiS., a
městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ
00246875, zastoupeným starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/11.

Zdržel se: 0

10) BOD PROGRAMU: Smlouva o provedení díla Atelier M.A.A.T. s.r.o. projekty
k zasíťování lokality Za školkou.
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Územní studie lokality za školkou je již více než rok hotova a nyní přistupujeme ke
zpracování projektů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Jedná se o projekty pro
cesty, kanalizaci, vodovodu, plynovodu a další. Celkem za cenu 297 tisíc Kč bez DPH. Další
nabídky byly přes 300 tisíc Kč.
Příloha č. 8 (3 listy).
Rozprava
Zastupitel Zedník: Je cena adekvátní? Zastupitel Janota: Ano, je. Zastupitel Zedník: Jak
je to s Agrou? Starosta: Máme s nimi i písemnou dohodu, že nám vyjdou vstříc.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Atelier M.A.A.T., s.r.o, jako
nejvhodnějšího zájemce a schvaluje Smlouvu o provedení díla mezi Městem Deštná, se
sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupeným starostou města
Davidem Šaškem, DiS., a Atelierem M.A.A.T. s.r.o., se sídlem Převrátilská 330, 390 01
Tábor, zastoupeným Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA, za cenu 297.000 Kč
na projekty k zasíťování lokality Za školkou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/12.

Zdržel se: 0

11) BOD PROGRAMU: Plynové topení byt čp. 9.
Pavel Kučera připravil výběrové řízení na plynové topení v bytě v prvním patře. Osloveny
byly 3 firmy, nejlevnější cenu dala společnost Gastop za cenu 118.857 Kč bez DPH. V bytě
se v současné době topí elektřinou a krbovými kamny.
Příloha č. 9 (1 list).
Rozprava
Starosta: Akumulační kamna mají velkou spotřebu elektřiny. Zastupitel Přibyl: Je to cena
za kompletní rozvod – kotel a další? Starosta: Je to cena za všechno. Plynový kotel,
zednické práce, potrubí, ventily a a další.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Gastop JH s.r.o., se sídlem Na
Kopečku 3, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 260 83 175, jako nejvhodnějšího
zájemce na akci plynové topení v bytě č. 2 v čp. 9.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/13.

Zdržel se: 0

12) BOD PROGRAMU: Dopravní automobil pro komunální úsek města.
Dlouhodobě sháníme dopravní auto pro komunální úsek. V současné době máme 8
zaměstnanců, které potřebujeme různě vozit na pracoviště, řešili jsme to svými osobními
auty. V rozpočtu počítáme s nákupem auta. Hasiči se byli podívat na auta poblíž Brna, kde
se upravuje i naše nové hasičské auto, tam ale byla auta v jiném stavu, než jak o nich psali
na internetu. Pavel Kučera se byl podívat minulý týden v ČB, tam je Volkswagen
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Transporter, který splňuje to, co od auta očekáváme, je v dobrém stavu, rovnou ho tam
zamluvil a dokonce vyjednal o 9.900 Kč nižší cenu, nyní je tedy za 235 tisíc Kč, to je cena,
která je obvyklá u většiny prodejců, a my musíme dnes schválit smlouvu s dodavatelem,
abychom o auto nepřišli a nekoupil ho někdo jiný.
Příloha č. 10 (1 list).
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Viděl jsem několik Wolkswagenů této specifikace v horším stavu za
cenu o 15.000 vyšší. Zastupitel Janota: Kolikamístné je? Starosta: Jde o auto šestimístné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem
Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupeným starostou
města Davidem Šaškem, DiS., a Autocentrem Dan a syn, s.r.o., se sídlem Hlincová Hora
51, 373 71 Rudolfov, IČ 01842498, zastoupeným jednatelem Danem Lavrincikem, na
nákup Volkswagenu Transporter za cenu 235 tisíc Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/14.

Zdržel se: 0

13) BOD PROGRAMU: Rozpočtové opatření č. 11.
Starosta předal slovo paní účetní a ta seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11.
Příloha č. 11 (1 list).
Rozprava
Zastupitel Zedník: Jaká bude klouzačka pro děti? Starosta: Jednoduchá konstrukce,
železný vršek, dřevěné stojky, tři sedátka na řetízcích, certifikovaná pro provoz na dětském
hřišti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 11
v příjmech ve výši 60 tisíc Kč a výdajích ve výši 60 tisíc Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/15.

Zdržel se: 0

14) BOD PROGRAMU: Zpráva o uplatňování územního plánu Deštná
Podle našeho požadavku byl vypracován po čtyřech letech od účinnosti územního plánu
návrh zprávy o uplatňování územního plánu Deštná. Zpráva obsahuje Důvodovou zprávu a
vyhodnocení požadavků dotčených orgánů.
Rozprava
Stojíme před rozhodnutím, jestli budeme chtít požádat o pořízení změny územního plánu
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor územního plánování, nebo si plán necháme za
úplatu zpracovat sami. Městský úřad Jindřichův Hradec by plán pro nás zpracoval zdarma,
což bude jistě neopominutelné hledisko. S odborem územního plánování v Jindřichově
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Hradci nemám žádný problém, s paní Přibylovou se dobře spolupracuje. Zastupitelka
Szutová: Je možné uplatnit dotaci i na územní plán? Starosta: Ano, mám za to, že i státní
dotace, nejenom krajská. Příští rok bude vyhodnocení územního plánu. Uvidíme, jestli
zpracovatel dokáže plán zpracovat, mapový podklad je špatný. Proběhla digitalizace,
digitalizované pozemky můžou vypadat jinak.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Důvodovou zprávu s údaji
o zpracování a projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Deštná.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/16.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje jako příslušný orgán dle
ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za
použití ustanovení § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh
zprávy o uplatňování územního plánu Deštná.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/17.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná rozhoduje v souladu s § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
změn a předpisů, o pořízení změny č. 1 územního plánu Deštná v rozsahu zprávy o
uplatňování územního plánu Deštná.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/18.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje, abychom požádali o pořízení
změny č. 1 územního plánu Deštná Úřadem územního plánování Jindřichův Hradec.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/19.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná určuje pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 1 územního plánu Deštná starostu Davida Šaška.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 13/15/20.

ZÁPIS č. 13/15 z 13. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 26.10.2015

Zdržel se: 1

Stránka 9 z 10

15) BOD PROGRAMU: Různé.
A) Inventarizace – bude ji zpracovávat místostarosta, zastupitelé budou předsedat dílčím
komisím.
B) Lékárna – postupně začíná provoz.
C) Červená Lhota – pozvání na představení Kabaret Neruda.
Rozprava
Zastupitel Janota: Dlužníci – zítra podáváme 3 žaloby, z principu.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost, občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 19:20 hodin.

Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (2 listy):
č. 4 (1 list):
č. 5 (1 list):
č. 6 (1 list):
č. 7 (2 listy):
č. 8 (3 listy):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022.
MAS Česká Kanada ops., Místní akční plán.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Deštná.
Ceník služeb města Deštná.
Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové agendy.
Smlouva o provedení díla s Atelier M.A.A.T., s. r. o.
Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci vytápění v čp. 9 byt č. 2.
Kupní smlouva – automobil Volkswagen Transporter.
Rozpočtové opatření č. 11 – říjen 2015.

Zápis byl vyhotoven dne 3.11.2015
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Pavel Přibyl

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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