ZÁPIS č. 25/16
z 25. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 26.9.2016 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: 9 občanů
Zapisovatelka: Helena Janotová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, Jan Poslušný
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 16.9.2016 do 26.9.2016.
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) Územní plán – změna.
3) ZŠ a MŠ Deštná.
4) Úložiště RO – aktuality.
5) Music Park pod lipami.
6) Byty nad školní jídelnou.
7) Sociální komise.
8) Odpadové hospodářství.
9) Rozšíření prodejny Jednoty.
10) OSA – poplatky.
11) Dodatek č. 7 – Agra Deštná.
12) Rádio Česká Kanada.
13) Veřejnoprávní smlouva s městem Jindřichův Hradec – Místní komunikace.
14) Rozšíření bezdrátového rozhlasu.
15) Směna pozemků s Jihočeským krajem.
16) Vodovod - zřízení služebnosti - nátok ze studní.
17) Rozpočtová opatření.
18) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhnul jako ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Tupou a Jana Poslušného.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Mgr. Dagmar Tupou a Jana Poslušného.
Zdržel se: 2 (Mgr. D. Tupá, Jan Poslušný)
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 25/16/02
2) Územní plán – změna.
V letošním roce uběhlo 5 let od schválení územního plánu města. Již jsem vás informoval o
změnách, které se budou v rámci návrhu změny č. 1 realizovat, nyní můžete změnu shlédnout
na úřední desce až do 15.10.2016 nebo zde na úřadě, můžete se k ní vyjadřovat prostřednictvím
MěÚ J. Hradec. Připravena je nová textová část, také grafická část včetně nového
pozemkového podkladu.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Čeho se změna týká? Starosta: Jde o pozemkové úpravy. Starý územní
plán je na starém podkladu. Změna po digitalizaci, každý má možnost podívat se např., zda
orná půda nezasahuje do jeho pozemku apod.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o změně Územního
plánu Deštná.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/03
3) ZŠ a MŠ Deštná.
Rád bych vám představil pana Mgr. Petra Šulce, který nastoupil 1. srpna do funkce ředitele naší
školy a rád by nám dnes krátce představil.
MAP školství – již jsem vás informoval, že jsem já a Vilma členy řídícího výboru, který
připravuje a následně bude schvalovat právě MAP, tj. dokument, bez kterého si školy nesáhnou
na dotace. Za Deštnou jsou v něm zatím zmíněny 4 akce, ale v současnosti s panem ředitelem
upřesňujeme priority, dobu realizace a výši realizace. Poprosím o doplnění pana ředitele a
Vilmu.
Příloha č. 3 (7 listů): MAP Jindřichův Hradec – strategický rámec vzdělávání.
Rozprava
Pan ředitel Mgr. Petr Šulc: Od září, kdy jsem tady, jsem začal hledat, jakým způsobem šly
získat prostředky zejména na opravy. Dotace lze získat na modernizaci učeben spojenou
s bezbariérovostí. Je potřeba zrekonstruovat školní dvorek, šla by řešit vlhkost, která je ve
škole. Celkově zlepšit prostředí školy. Zlepšit výuku na 2. stupni.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k ZŠ a MŠ Deštná.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/04
4) Úložiště RO – aktuality.
Jak jsem avizoval na minulém zasedání, tak nám pan ministr Mládek zaslal dopis s třemi
základními otázkami, na které bychom měli odpovědět. Odpověď mi zaslali dopředu pouze 3 z
vás – Petr Janota, Honza Zedník a Dáša Tupá, kteří navrhují všichni 3xANO.
Na 13. září jsem svolal schůzku starostů a místostarostů do Pl. Žďáru, kde jsme získali info z
ostatních obcí. Světce a Pl. Žďár vstupují do nové platformy, o které jsme se bavili minule, a
odpoví na všechny otázky ministra NE. Lodhéřov má mít zasedání asi tento týden, pak dají
vědět, zatím se nevyjádřili konkrétně, ale podle starostky chtějí být v lokalitě jednotní,
rozhodnutí bude na jejich zastupitelích. Mám také nové informace k připravovanému zákonu, o
kterém je jedna z otázek ministra, ten je prý již připraven k předložení vládě a tudíž se začne
připravovat jeho paragrafové znění, tudíž se již nebudeme moci vyjadřovat, tak jak se nás ptají.
Sám jsem do schůzky s ostatními starosty nebyl rozhodnut, jak postupovat, ale nyní vím, že se
náš stát chová přesně jako vždycky a neúplnými informacemi se nás snaží navést někam, odkud
není cesty, za mne bych v této chvíli odpověděl 3x NE, z důvodu jednotnosti lokality a hlavně
přístupu státu, respektive ministra PO.
Příloha č. 4 (1 list): Otázky ministra Mládka k úložišti radioaktivního odpadu.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Jsem proti vstupu do nové platformy. Starosta: Také jsem zatím proti.
Z pracovní skupiny již odešly 3 lokality. Zastupitel Janota: Funguje novela atomového
zákona. Starosta: Je v připomínkovém řízení. Zastupitel Zedník: 3x Ano je podnět ke
komunikaci, 3x NE ničemu nepomůže. Zastupitelka Szutová: Aby to nebyl souhlas
s úložištěm. Starosta: Buďme opatrní. Zastupitelka Řepová: SÚRAO má vytipovaných stále
7 lokalit. Zastupitelka Szutová: Celá lokalita má být jednotná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záporné zodpovězení otázek v
dotazníku Ing. Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, ve věci vyhledávání lokality
pro umístění trvalého úložiště radioaktivních odpadů.
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel se: 3
(Šašek, Szutová, Poslušný)

(Janota, Zedník, Řepová)

(Poslušný, Přibyl, Tupá)

Usnesení č. 25/16/05
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nezodpovězení otázek v dotazníku
Ing. Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, ve věci vyhledávání lokality pro
umístění trvalého úložiště radioaktivních odpadů.
Pro: 2
Proti: 3
Zdržel se: 3
(Mládek, Přibyl)

(Šašek, Janota, Řepová)

(Poslušný, Szutová, Tupá)

Usnesení č. 25/16/06
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje kladné zodpovězení otázek v
dotazníku Ing. Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, ve věci vyhledávání lokality
pro umístění trvalého úložiště radioaktivních odpadů.
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Pro: 4

Proti: 3

Zdržel se: 2

(Janota, Zedník, Tupá, Řepová)

(Šašek, Szutová, Poslušný)

(Přibyl, Mládek)

Usnesení č. 25/16/07
5) Music Park pod lipami.
Zastupitelé měli možnost situaci ohledně hudebního parku promyslet, situaci jsme probírali na
červencovém zasedání, dnes bychom se mohli bavit o novém využití prostoru, protože Sokol
již hudební park provozovat nebude, většina staveb a věcí je Sokola, některé věci jsou na
hranici životnosti a Sokol park začne rozebírat.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Sokol ukončil pořádání zábav Pod lipami. Starosta:
K tomu se váže ukončení pronájmu pozemku Sokolem. Přijímáme další návrhy na využití.
Zastupitel Zedník: Parcela pro rodinné domy. Starosta. Nelze, není v územním plánu obce.
V územním plánu je pozemek veden jako občanská vybavenost. Zastupitelka Szutová: Mohl
by tam být dům důchodců s parkem. Zastupitel Mládek: Nejdříve by se musely pokácet lípy.
Může přijít nějaký podnět, zajímavá věc, na kterou by se daly získat dotace. Zastupitel
Janota: Mohla by tam být klidová zóna, udělat s minimálním nákladem terénní úpravy.
Starosta: Kdo si tam půjde jen tak sednout? Občanka Stejskalová: Je tam nepořádek.
Zastupitel Mládek: Měli bychom začít tím, že přijde odborník na stromy a posoudí jejich
jednotlivý stav. Starosta: Měl by také přijít architekt, který umí zapracovat vzrostlou zeleň do
projektu, např. na sociální byty. Na to stát také uvolňuje peníze. Zastupitelka Szutová: Musel
by to být dům pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá tento bod na další zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/08
6) Byty nad školní jídelnou.
Stavikom nám dodal slíbené PD až těsně před zasedáním. Poslal jsem vám dotační titul, ze
kterého jsme mohli byty vystavět, ale bez PD s razítkem a stavebního povolení máme smůlu.
Více nám řekne František Mládek.
Příloha č. 5 (1 list): Program Podpora bydlení pro rok 2017.
Rozprava
Zastupitel Mládek podal vysvětlení k projektu a situaci v budově. V pavilonu jsou
dřevotřískové příčky, které se snadno vybourají a vzniknou z nich 4 malometrážní byty
přibližně 50 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o projektové
dokumentaci na byty nad školní jídelnou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/09
7) Sociální komise.
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Předávám slovo předsedkyni Vilmě Szutové.
Příloha č. 6 (1 list): Korespondence k žádosti o splátkový kalendář – D. Havlíčková.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: 21.9. zasedala sociální komise. Byla řešena žádost o splátkový kalendář
paní Havlíčkové. Dosud nic z dluhů nezaplatila, ani splátku, kterou sama navrhla, nyní
nepracuje a neplatí. Zastupitel Janota: Řeší se neustále. Starosta: Dříve platila částečně
zálohy, nyní nenosí žádné platby kromě dávek, které posílá Úřad práce rovnou na účet města.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zápis z jednání sociální
komise.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/10
8) Odpadové hospodářství.
V posledním zhruba roce se bavíme při setkání se starosty na téma Odpady. Ve většině obcí je
hlavním dodavatelem služeb AVE, kde jsou obce většinou vázané smlouvou, u nás je tam i
závazek, který končí letos. Výpovědní lhůta je nastavena na 1 rok. Čekalo se také na J. Hradec,
který chtěl zakoupit svozové auto a chtěl si řešit odpady sám, to se nakonec díky několika
skutečnostem nepodařilo a musí si kupovat službu jinde. Existuje také tzv. Ekoskládka, jejímiž
členy jsou obce a také AVE, my měli také podíl, ale prodali jsme ho. Dnes si Ave i díky
našemu přičinění nenechá do řízení Ekoskládky mluvit a dá se těžko cokoliv prosadit.
Domlouvá se široká poptávka obcí po novém dodavateli služeb, respektive chceme zatlačit na
AVE, aby své ceny zmírnilo a přihlásilo se do nového výběrového řízení. Když se podaří
domluva hodně obcí, aby byla zakázka velmi zajímavá, pak nemám obavu o to, že bychom
cenu za služby nesnížili. AVE bylo seznámeno s připravovanými kroky obcí.
V minulém týdnu nás navšívili také zástupci společnosti Sompo z Pelhřimova, byli zde se
starostou Černovic. Oni provozují také svozy, bavili jsme se o možnosti zapojit Deštnou do
svozového plánu, oni zajíždí i do Mnichu. Sompo je akciovou společností, kde mají podíl obce
kolem Pelhřimova. Sompo nám připraví nabídku na využití jejich služeb bez vstupu do
společnosti a nabídku kdybychom vstoupili jako akcionář.
Dnes vás požádám o mandát k jednání ve věci snížení nákladů na odpadové hospodářství.
Příloha č. 7 (1 list): Členění plateb za odpady 2016.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: Poptávka půjde pře E-centre? Starosta: Ano, s nimi bylo jednáno už
v minulosti, přes ně by se pravděpodobně realizovala poptávka. Proběhlo jednání několika obcí
z okolí, pro Sompo by nebyl problém přibrat Deštnou do svozů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná pověřuje starostu k jednání ve věci snížení
nákladů na odpadové hospodářství.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/11
9) Rozšíření prodejny Jednoty.
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Jednota nám předložila návrh na rozšíření prodejny podle našich připomínek. Současný
navržený stav je s klasickou sedlovou střechou, bezbariérovým chodníkem až k parkovišti a
dalším. Zároveň jsem vám předložil návrh na oddělení pozemku a následný odkup, GP právě
schvaluje katastr a předloží nám ho možná ještě tento týden. V červenci 2015 jsme stanovili
cenu 150 Kč za metr, v případě rozšíření prodejny, mělo by jít o 236 m2.
Příloha č. 8 (1 list): Nákres rozšíření prodejny Jednoty.
Rozprava
Starosta: Budeme trvat na variantě „S“. I v minulosti zde byla sedlová střecha, o čemž svědčí
staré fotografie.. Cena je jasná. Zatím nevíme parcelní čísla, schvaluje se záměr prodat
pozemek dle GP č. 151/6.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat pozemek dle
geometrického plánu 665 – 249/2016 za 150 Kč za 1 m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/12
10) OSA – poplatky.
Poplatky OSE platíme všichni, kteří pořádáme jakoukoliv akci s reprodukovanou či živou
hudbou, to je zaběhnutá praxe, nyní se ale stalo ještě před platností novely autorského zákona,
že právě OSA zdražila o 50 % své poplatky. Toto zvýšení bude mít vliv na hlášení rozhlasu, na
plesy a jiné akce pořádané v Deštné místními spolky. Připojil jsem se k výzvě SMS ČR a
napsal jsem na MK a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dostali jsme zatím zprávu od
MK, které nám sdělilo, že podle zjištěných skutečností se OSA nedopustila žádného porušení
povinností vyplývajích z autorského zákona a proto s ní nemůže MK zahájit správní řízení.
Odpověď od ÚHOS zatím nemám.
Příloha č. 9 (3 listy): Sdělení ministerstva kultury ke zvýšení sazeb za reprodukovanou hudbu.
Rozprava
Zastupitel Zedník: OSA zneužila své pravomoci. Zastupitel Janota: Dle Ministerstva kultury
se OSA ničeho nedopustila, neboť zveřejnila ceník na internetu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí situaci k poplatkům OSA.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/13
11) Dodatek č. 7 – Agra Deštná.
Agra předložila dodatek na pronájem pozemků včetně aktuální přílohy. Tento rok proběhlo
několik prodejů městu či Agře, proto uzavíráme dodatek. Cena za hektar se nemění, pouze
výměra pronajatých pozemků.
Příloha č. 10 (1 list): Dodatek č.7 – Agra Deštná.
Rozprava
Zastupitel Janota: Celková výměra je jiná, než v dodatku, mám s tím problém. Navrhuji
jednání s Agrou na další zasedání.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá Dodatek č. 7 na další zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/14
12) Rádio Česká Kanada.
Od května jsem urgoval vedení rádia, aby nám předložili smlouvu o spolupráci, tak abychom se
mohli rozhodnout, zda se chceme prezentovat tímto způsobem. Nyní nám předložili návrh do
konce roku 2016 za cenu 20 tis. bez DPH a návrh na rok 2017 za cenu 50 tis. bez DPH.
Zastupitelé měli možnost si smlouvy prostudovat, zahajuji tedy rozpravu.
Příloha č. 11 (3 listy): Smlouva o zajištění vysílání rozhlasové reklamy 2016.
Příloha č. 12 (3 listy): Smlouva o zajištění vysílání rozhlasové reklamy 2017.
Rozprava
Zastupitelka Řepová: Chybí rozsah vysílání. Zastupitel Zedník: Je formální chyba ve jméně
starosty. Zastupitel Janota: Cena není včetně výroby spotů. Starosta: S předloženým
návrhem nesouhlasím. Zastupitel Zedník: Nerozumím konstrukci cen – za co, kolik a dopad
vysílání. Navrhuji odložit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odmítá spolupráci s Rádiem Česká Kanada pro
rok 2016 a odkládá jednání pro rok 2017.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/15
13) Veřejnoprávní smlouva s městem Jindřichův Hradec – Místní komunikace.
Změnou zákona se stalo to, že když budeme chtít dělat jakékoliv úpravy na našich místních
komunikacích, pak tato rozhodnutí musí činit člověk, který na to má aprobaci, což nikdo
nemáme a tuto agendu, stejně jako třeba agendu přestupků za nás bude dělat MěÚ J. Hradec za
úplatu za jednotlivé případy.
Příloha č. 13 (2 listy): Veřejnoprávní smlouva – místní komunikace.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy na
úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/16
14) Rozšíření bezdrátového rozhlasu.
V současné době čekáme na ukončení původního projektu ze strany SFŽP, kdy se realizoval
srážkoměr tady u úřadu, hladinoměr na Dírenském potoce a 25 míst s rozhlasem. Postupem
času se zjistilo v jednotlivých lokalitách, že někde rozhlas slyšet je dostatečně, jinde málo,
jinde vůbec. Rozdali jsme několik domácích přijímačů, které ale musí být neustále napájeny ze
sítě. Byl bych rád, kdybychom podpořili rozšíření rozhlasu, abychom si sáhli na dotace
(předpokládá se 70 %) a zároveň dořešili nedostatečné pokrytí. Nová místa jsou navržena tak,
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aby zasáhla ta místa, kde nebylo slyšet a také tam kde předpokládáme další výstavbu a rozvoj.
Realizaci předpokládám v příštím roce.
Příloha č. 14 (2 listy): Cenová kalkulace k rozšíření varovného a protipovodňového systému
Deštná.
Rozprava
Starosta: Spoluúčast je dle návrhu 140.000 Kč + DPH. Zastupitel Zedník: Souvisí to
s povodněmi? Starosta: Ano souvisí, nabídka je od člověka, který zpracovával povodňový
plán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozšíření bezdrátového rozhlasu
podle návrhu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/17
15) Směna pozemků s Jihočeským krajem.
S JčK jsme domluvili směnu pozemků. Oni nám dají chodníky ve Svatojánské ulici, tam
chceme dělat úpravy. My jim zase dáme pozemek pod silnicí v Hradecké u vjezdu Na Zájezek.
Smlouvu jste dostali k prostudování. Měli bychom schválit záměr směnit.
Příloha č. 15 (1 list): Žádost o podepsání směnné smlouvy v k.ú. Deštná u J. Hradce.
Příloha č. 16 (2 listy): Směnná smlouva Jihočeský kraj – Deštná.
Rozprava
Zastupitel Janota: Kraj navrhl, že doplatek nebude.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr směnit pozemek 2278/10 o
výměře 134 m2 s Jihočeským krajem.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/18
16) Vodovod - zřízení služebnosti - nátok ze studní.
Začátkem června jsme schválili výši úhrady za zřízení služebnosti dle GP ve výši 100 Kč za
bm. Tam, kde je vedení přímé není problém a výše úhrady je vcelku jasná, ale tam, kde je VB
prostorově, tak nevím jak stanovit úhradu. Chtěl bych, abychom se shodli na ceně na
pozemcích Švejdových a Kublových.
Aktuální situace se má tak, že čekám na vyjádření Lesů ČR, kdy si JH přeposílá dokumenty s
PE. Paní Votýpková souhlasí, paní Štrbačková zatím nereagovala a paní Parkmanová má
výhrady asi ke všemu, co jsme navrhli, její případ řeším s naším právním zástupcem, budu jí v
dohledné době psát odpověď na její poslední email.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: Jak to dělají jinde? Starosta: Náš je pozemek, ochranné pásmo je na
jejich pozemku, zatím nevím, jak to ocenit – za metry, za plochu? Podle geometrického plánu
za metr2?
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje cenu 20 Kč/m2 za věcné břemeno
dle geometrického plánu 651/15/2015 na pozemcích Švejdových a Kublových.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/19
17) Rozpočtová opatření.
Předávám slovo paní účetní, aby nás seznámila se zněním RO č. 11 na vědomí a č. 12 ke
schválení.
Příloha č. 17 (1 list): Rozpočtové opatření č. 11.
Příloha č. 18 (1 list): Rozpočtové opatření č. 12.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/20
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 ve výši
48.100 Kč v příjmech, výdajích a financování.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/16/21
18) Různé.
- Pozvánka na divadelní představení Veselohra na mostě.
- Hlásit se na muzikál Hello Dolly.
- Návrh na další zasedání 17.10. a 31.10. 2016.
Rozprava
Zastupitel Janota: Poděkování hasičům za zásah 3.9.2016 v Jižné.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:55 hodin.
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Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (7 listů):
č. 4 (1 list):
č. 5 (1 list):
č. 6 (1 list):
č. 7 (1 list):
č. 8 (1 list):
č. 9 (3 listy):
č. 10 (1 list):
č. 11 (3 listy):
č. 12 (3 listy):
č. 13 (2 listy):
č. 14 (2 listy):
č. 15 (1 list):
č. 16 (2 listy):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
MAP Jindřichův Hradec – strategický rámec vzdělávání.
Otázky ministra Mládka k úložišti radioaktivního odpadu.
Program Podpora bydlení pro rok 2017.
Korespondence k žádosti o splátkový kalendář – D. Havlíčková.
Členění plateb za odpady 2016.
Nákres rozšíření prodejny Jednoty.
Sdělení ministerstva kultury ke zvýšení sazeb za reprodukovanou
hudbu.
Dodatek č.7 – Agra Deštná.
Smlouva o zajištění vysílání rozhlasové reklamy 2016.
Smlouva o zajištění vysílání rozhlasové reklamy 2017.
Veřejnoprávní smlouva – místní komunikace.
Cenová kalkulace k rozšíření varovného a protipovodňového systému
Deštná.
Žádost o podepsání směnné smlouvy v k.ú. Deštná.
Směnná smlouva Jihočeský kraj – Deštná.
Rozpočtové opatření č. 11.
Rozpočtové opatření č. 12.

Zápis byl vyhotoven dne 5.10.2016
Zapisovatel:

Helena Janotová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

Jan Poslušný

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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