ZÁPIS č. 24/16
z 24. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 5.8.2016 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 9 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, František Mládek, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Ing. Mgr. Vilma Szutová,
Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Jan Zedník, MBA
Omluven:
Neomluven:
Hosté: 3 občané
Zapisovatel: Helena Janotová
Ověřovatelé zápisu: František Mládek, Ing. Petr Janota
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
9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 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 27.7.2016 do 5.8.2016.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce (příloha č. 2, 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:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Lesní pozemky.
3) Rozpočtové opatření.
4) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/16/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Dovolím si navrhnout Františka Mládka a Ing. Petra Janotu.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu dnešního
zasedání Františka Mládka a Ing. Petra Janotu.
Zdržel se: 2 (František Mládek, Ing. Petr Janota)
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 24/16/02
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2) Lesní pozemky.
Na minulém zasedání jsme projednali nákup lesních pozemků od pana Kubeše. Podařilo se
hlavně Pavlovi Kučerovi vyjednat cenu 9 Kč za metr. Což je oproti znaleckému posudku
úspora zhruba 100 tisíc Kč. Když jsem si připravoval podklady pro katastr, tak jsem narazil
ještě na jeden pozemek, který má pan Kubeš na stejném LV, jako oba pozemky, o kterých jsme
jednali. Domluvili jsme se, že ho odkoupíme také za stejnou cenu, jedná se o cestu mezi oběma
zmíněnými pozemky o výměře 509 metrů. Celková cena za pozemky je nyní stanovena na
558.783 Kč při výměře 62.087 m2. Přílohou k tomuto bodu je smlouva, kterou jsem upravil o
nový pozemek.
Příloha č. 3 (1 list): Kupní smlouva o koupi nemovité věci – V. Kubeš.
Rozprava
Starosta: Doplnil jsem pozemky, je jiná cena, výměra. V čl. 7 nebude předání, je to obecné,
nevztahuje se na lesy. Zastupitelka Szutová: Díky Pavlovi za snížení ceny, je dobře, že jsou ty
pozemky všechny. Zastupitel Zedník: Máme na to prostředky? Starosta: Ano, zapojíme
položku 8115 – úspory minulých let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu o koupi nemovité
věci - lesních pozemků na LV č. 679 v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce,
p.č. 1879, 1880, 1882 o celkové výměře 62.087 m2 a za cenu celkem 558.783 Kč, mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako kupující a Vlastimil Kubeš, nar.
27.3.1956, bytem Seifertova 549/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, jako prodávající.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/16/03
3) Rozpočtové opatření.
Starosta předal slovo účetní města paní Heleně Janotové, a ta seznámila zastupitele
s Rozpočtovým opatřením č. 10.
Příloha č. 4 (1 list): Rozpočtové opatření č. 10.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 10
v příjmech, výdajích a financování ve výši 0 Kč.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 24/16/04
4) Název bodu
Úložiště – proběhla schůzka starostů z Lokality 19.7., dále proběhlo setkání se zástupci
SURAA 21.7., 28.7. proběhla schůzka zástupců obcí a pracovní skupiny na MPO - Po
prohlášení a následné tiskové zprávě ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ohledně
hledání vhodné lokality pro úložiště jaderného opadu, jsme byli pozváni jako starostové obcí
lokality Čihadlo přímo na MPO (pozváni byli zástupci Pracovní skupiny a starostové obcí
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všech lokalit). Na místo jsme jeli s očekáváními, co bude dál, když ministr prohlásil, že se další
práce nebudou konat tam, kde je jasný odpor a jsou podané žaloby proti rozhodnutí ministra
životního prostředí ve věci průzkumných prací. Byli jsme však v rozpacích, když nám ministr v
podstatě jen ospravedlnil své výroky, které byly médii pochopeny a prezentovány jinak než
chtěl. Stav v této záležitosti zůstává zatím stejný, tedy průzkumné práce by měly proběhnout do
konce tohoto roku (vydáno rozhodnutí ministra ŽP). Nyní nás bude ministr obesílat s dotazy,
jak si představujeme další vývoj na naší lokalitě a jestli jsme přístupni dialogu i nadále, zda
chceme pokračovat v účasti na Pracovní skupině, aj. Budeme následně iniciovat schůzku
zastupitelů celé lokality, abychom mohli rozhodnout, jak dále za lokalitu Čihadlo. Na MPO
jsme odevzdali panu ministrovi prohlášení všech starostů naší lokality, ve kterém jsme vyjádřili
nesouhlas s výstavbou úložiště a procesem jako takovým, kdy stát nebere v potaz odpor obcí. O
dalším vývoji budu informovat prostřednictvím emailu jako dosud a poté i na zasedání
zastupitelstva.
Rozprava
Občanka Jaroslava Kublová: Kdo bude v pracovní skupině, to znamená, že souhlasí
s úložištěm? Starosta: Není to úplně tak, zatím se úplně přesně neví, jak se bude postupovat
dále, Jihočeský kraj je proti úložišti. Občanka Marie Kublová: Je pro nás důležitá bezpečnost,
není nám lhostejný zásah do přírody, ohrožení zdrojů vody, změna vzhledu krajiny. Stát ještě
nestanovil kritéria pro vhodnost volby lokality. Měli bychom počkat na vydání nového zákona,
který vyplývá z atomového zákona. Zastupitel Petr Janota a Jan Zedník: Vyslovují souhlas
se současnými geologickými průzkumy. Na první straně je u nich bezpečnost dalšího postupu
nebo uložení. Ctí referendum a podle toho také budou hlasovat.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 18:40 hodin.
Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 ( list):
č. 4 ( list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Kupní smlouva o koupi nemovité věci – V. Kubeš.
Rozpočtové opatření č. 10.

Zápis byl vyhotoven dne 10.8.2016
Zapisovatel:

Helena Janotová

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

dne

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

Ověřovatelé:

František Mládek

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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