ZÁPIS č. 28/16
z 28. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 28.11.2016 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, František Mládek, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Ing. Mgr. Vilma Szutová, Mgr. Dagmar
Tupá
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA
Neomluven:
Hosté: 8 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, 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 7
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 Mgr. 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 21.11.2016 do 28.11.2016.
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 Věra Šichtová.
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Dary a příspěvky na Setkání dříve narozených.
3) OZV č. 3/2007.
4) Smlouva o dílo – VOP Bousov.
5) Přísálí KD.
6) Kontrolní výbor, Sociální komise, Finanční výbor.
7) Úložiště RO.
8) Bytové hospodářství – byty nad školní jídelnou, dlužníci.
9) Odpadové hospodářství.
10) Muzea.
11) Komunální služby.
12) Smlouva o provedení díla s Atelier M.A.A.T – lokalita Za školkou.
13) Rozpočtové opatření.
14) Revokace usnesení č. 25/16/16.
15) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhnul jako ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Tupou a Ing. Petra Janotu. Jiný
návrh nebyl vznesen.
V 18:05 se dostavil zastupitel Jan Poslušný, zastupitelstvo je nyní usnášeníschopné v počtu 8
členů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Mgr. Dagmar Tupou a Ing. Petra Janotu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Dagmar Tupá, Petr Janota)
Usnesení č. 28/16/02
2) Dary a příspěvky na Setkání dříve narozených.
Vodohospodářské stavby z ČB
Nadační fond RBB Invest z JH
Signum – zinkovna
AVE Jindřichův Hradec
Stavikom Mládek
Delana Deštná
Mašek Drogerie Deštná
Intersnack Choustník
Jednota Jindřichův Hradec
Místní rybáři, myslivci a hasiči
Obce Březina, Drunče, Rosička, Světce a Vícemil
Dary byly v celkové výši 35.050 Kč.
Chtěl bych také poděkovat Sboru pro občanské záležitosti a Sociální komisi za přípravy a
vydařený průběh akce.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci k darům a
příspěvkům na akci Setkání dříve narozených.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/03
3) OZV č. 3/2007.
Od roku 2007 máme schválenu Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Poplatek je
stanoven na 15 Kč u vodovodu a 20 Kč u kanalizace za m2, celkový poplatek může činit
nejvýše však 2.250 Kč u vodovodu a 3.000 Kč u kanalizace. Připojujeme stávající domy na
vodovod i kanalizaci a měli bychom rozhodnout, zda vyhlášku budeme uplatňovat i v těchto
případech, či se vyhláška bude týkat pouze nové výstavby, případně můžeme vyhlášku zrušit a
připravit novou či nevydávat žádnou.
Příloha č. 3 (1 list): Obecně závazná vyhláška č. 3/2007.
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Rozprava
Zastupitel Janota: Podle mě je potřeba vyhlášku přepracovat. Neměla by se týkat stávající
zástavby, ale jen nových pozemků. Zastupitelka Szutová: Rozdíl je v tom, který pozemek je
zasíťovaný a který není. Zastupitel Mládek: Mohlo by jít o dovětek, který by se netýkal
stávající staveb. Starosta: Ohlídat, aby nešlo o diskriminaci. Zastupitelka Szutová: Je potřeba
vyřešit, co je to nová zástavba. Vedoucí technického úseku Kučera: Jakmile táhnete síť
kolem jakýchkoliv pozemků, už je zhodnocujete.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá tento bod na další zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/04
4) Smlouva o dílo – VOP Bousov.
Na základě schválení zastupitelstva jsem vyjednal další postup ve věci rozšíření bezdrátového
rozhlasu pro příští rok. Společnost VOP Bousov za nás podá žádost o dotaci, zařídí výběrové
řízení a podá závěrečnou zprávu o dotaci. Celkově za cenu 42.350 Kč vč. DPH.
Příloha č. 4 (2 listy): Smlouva o dílo – VOP Dolní Bousov.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o dílo ve věci „Doplnění
lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město
Deštná“ mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem nám. Míru 65, 378 25
Deštná , IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako objednatel a
VOP Dolní Bousov spol. s r.o. se sídlem Tovární 785, 29404 Dolní Bousov, IČ 62959531,
zastoupená Josefem Turkem, jednatelem společnosti, jako dodavatel.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/05
5) Přísálí KD.
Přísálí jsme pronajali v roce 2011 panu Drsovi – Drs Deštná, s.r.o. Následně tam byly
provedeny stavební úpravy v roce 2012, prodány byly také stoly a židle. Nyní pan Drs předložil
návrh na úpravu podmínek nájmu: Starosta čte návrh pana Drse. Měli jsme možnost s ním 2x
mluvit a jeho názor v podstatě sdílíme, jen musíme vše řádně vypořádat v rámci zákona o
obcích, proto bychom měli dnes schválit dohodu o ukončení nájmu k 31.12. letošního roku a
vypsat záměr na pronájem za nových podmínek od 1.1.2017. Zároveň musíme počítat se
skutečností, že nájemcem nemusí být již pan Drs a měli bychom uvažovat o tom, zda úpravy,
které tam provedl, ponecháme a odkoupíme, či je necháme demontovat. Chtěl jsem poprosit o
slovo pana Drse, který přislíbil účast, ale nedostavil se.
Příloha č. 5 (1 list): Úprava nájemních podmínek objektu čp. 303.
Příloha č. 6 (2 listy): Zápis ze zasedání zastupitelstva z 31.1.2012 – přísálí KD.
Příloha č. 7 (1 list): Zápis ze zasedání zastupitelstva z 28.3.2012 – odkup zařízení.
Příloha č. 8 (1 list): Zápis ze zasedání zastupitelstva z 26.4.2012 – předzahrádka.
Příloha č. 9 (1 list): Dohoda o skončení nájmu.
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Rozprava
Zastupitel Janota: Vypovědět smlouvu, vypsat nový záměr. 1000 Kč se mi zdá jako
oželitelné, za tu cenu bych nepronajímal. Starosta: Můžeme provozovat sami, ale nejsme toho
schopni. Museli bychom mít živnostenský list, koncesi, ale nemuseli bychom mít EET.
Kučera: Je nereálné to dělat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje dohodu o ukončení nájmu přísálí
KD k 31.12.2016 a záměr na pronájem od 1.1.2017 v tomto znění: Minimální požadované
nájemné bude 1.000 Kč bez DPH za měsíc, nájem bude na 3 roky, celoroční provoz,
hostinská činnost bude provozována při všech oznámených akcích i v sále a v horním
patře přísálí, teplo v přísálí bude fakturováno ve výši 3.000 Kč bez DPH pouze při akcích,
které nepořádá město Deštná nebo místní spolky.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/06
6) Kontrolní výbor, Sociální komise, Finanční výbor.
Kontrolní výbor se sešel 16.11., prosím tedy předsedu P. Přibyla o komentář k zápisu.
Zastupitel Přibyl: Neshledali jsme žádné pochybení.
Sociální komisi bych požádal o komentář k činnosti do konce roku a zároveň bych navrhl
pověřit předsedkyni k revizi Zásad pro přidělování finančních prostředků v návaznosti na zákon
25/2015 – rozpočtová pravidla.
Zastupitelka Szutová: Schůzka Sociální komise se bude konat v tomto týdnu, zprávu z ní
budu mít na dalším zasedání.
Finanční výbor poprosím o komentář k činnosti do konce roku a krátce také k rozpočtu.
Zastupitelka Tupá: Na 12.12. máme naplánovanou schůzku s panem ředitelem ZŠ ohledně
školního hospodaření. To je pro zbytek roku vše.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace Kontrolního
výboru, Sociální komise a Finančního výboru a pověřuje předsedkyni Sociální komise
k revizi Zásad pro přidělování finančních prostředků.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/07
7) Úložiště RO.
Ministr Mládek nám poděkoval za naše vyjádření k otázkám, které nám položil. V návaznosti
na odpovědi však opět jakýmsi záhadným výběrem některých obcí pozval pouze vybrané k
jednání ohledně poplatků obcím. Schůzka by měla být teď někdy. Paradoxem je, že jsme
nepřijali usnesení, tudíž by se dalo předpokládat, že se u nás stav věci nemění. Třeba Lodhéřov
odpověděl na první otázku ano, na ostatní dvě neodpověděl a k jednání pozváni byli. Toto je
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další postup SURAA či MPO, který mě stále více vede k tomu, že dialog není fér a je veden
pouze účelově. Nemám k jednání s těmito dvěma institucemi důvěru.
V návaznosti na situaci ve věci práce pracovní skupiny, která se ještě od konce září, kdy chtěl
ministr odpovědi, dodnes nesešla a nikdo neví, kdy se sejde a v jakém složení, protože
z Pracovní skupiny vystupují další a další obce a města. Od odstoupení R. Beneše z postu
starosty Pl. Žďáru jsme nedořešili jeho odvolání jako zástupce naší lokality v PS. 7.11. jsme se
jako starostové lokality sešli a domluvili se, že odvoláme jak R. Beneše, tak Z. Klesalovou a
vyčkáme na první jednání PS, poté uvidíme co dál, jak bude PS fungovat a zda vůbec, jak se
přistoupí či nepřistoupí k jednání s novou platformou, atd.
Pověřili jsme Z. Klesalovou k jednání s hejtmanem Zimolou, aby se vyjádřil k úložišti na
území JčK. Ta nám napsala: Starosta přečetl dopis Z. Klesalové. Domluvili jsme si další
schůzku 12.12. v Lodhéřově, kdy budeme vědět zase více jak z platformy, tak z jednání
Lodhéřova ve věci příspěvků, tak možná z PS.
Vznikla nová platforma, informace jsem zasílal. Členy jsou z naší lokality Světce a Pl. Žďár.
Celkem je členů 28 z toho 17 obcí k 16.11. Koukal jsem však, že některé obce nejsou přímo
lokalitou zasaženy, jako třeba u nás Okrouhlá Radouň, která je členem platformy také.
Příloha č. 10 (1 list): Dopis – Petr Klásek.
Příloha č. 11 (1 list): Odvolání zástupců z Pracovní skupiny pro Dialog.
Příloha č. 12 (1 list): Tisková zpráva z Platformy proti hlubinnému úložišti.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k úložišti
radioaktivního odpadu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/08
8) Bytové hospodářství – byty nad školní jídelnou, dlužníci.
Stavikom nám pořád nedodal celou dokumentaci, hlavně tedy rozpočty, podle kterých bychom
měli stanovit spoluúčast pro dotaci. Jedná se o 4 byty a předpokládaná cena je zatím cca 700 tis
na byt. Při dotaci 500 tis na byt, bychom měli doplatit 800 tis z rozpočtu, což pro příští rok není
reálné. Žádost o dotaci v letošním roce nestihneme podat, ale pro příští období bychom požádat
měli.
Poprosím o komentář k dlužníkům místostarostu.
Rozprava
Zastupitel Janota: Běžící exekuce beze změny. Jedno běžící insolvenční řízení, insolvenční
rejstřík je veřejný. Marian Prágr v insolvenčním řízení, správce však podal návrh na zrušení
řízení, což by znamenalo obnovení exekucí. Zastupitel Mládek: Rozsívalovi doplatili všechny
nájmy a žádají o prodloužení smlouvy k bytu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci k bytovému
hospodaření a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s panem Rozsívalem od dnešního dne
do 31.1.2017 ve stávajícím znění.
Pro: 7
Proti: 1 (Vilma Szutová)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/09
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9) Odpadové hospodářství.
Ve věci možné výpovědí AVE a společnému zadání nové zakázky více obcemi zatím žádné
novinky nemám, ale očekávám, že v této věci rozhodneme na posledním letošním zasedání.
Obdrželi jsme nabídku společnosti SOMPO, která je zajímavá, ale i tak musíme nového
dodavatele služeb soutěžit. Měli bychom se také rozhodnout, zda si nazakupit svoje nádoby –
barevné kontejnery z dotací, které jsou vypsány, tak abychom snížili poplatky, případě bychom
začali s novým druhem svozu, jako jsou třeba pytlové sběry atd.
Ještě se zmíním o nákladech a poplatku za KO. Poplatek je tvořen dvěma složkami a to 250 Kč
základ + poplatek dle nákladů obce. U nás tedy 250 + 350 = 600 Kč. Za letošní rok odhaduji
celkové náklady na KO na 640 tisíc Kč mínus příjmy ekokom a podobně = 502 tis. Kč. Takže
502 tis : 860 počet obyvatel a počet rekreačních chalup = 583 Kč. Tedy našich 350 Kč zdaleka
nepokrývá náklady na svoz odpadů.
Další věcí v tomto bodě jsou podnikatelské dohody na likvidaci odpadů. Je to pro podnikatele
náhrada za to, aby nemuseli mít smlouvu s nějakou společností. Jen podotknu, že se ceny od
roku 2009 nezměnily, a proto bych navrhl jejich zvýšení nyní o 10 % a každý další rok
minimální o inflaci. Seznam jste dostali v materiálech.
Příloha č. 13 (1 list): Dohoda č. 1 o využívání systému a zneškodňování kom. odpadu.
Příloha č. 14 (1 list): Seznam dohod na likvidaci komunálního odpadu za rok 2017.
Příloha č. 15 (1 list): Cenová nabídka za služby v oblasti odpadů – SOMPO, a.s.
Rozprava
Zastupitel Janota: Vychází v ceně za tuny SOMPO lépe než AVE? Starosta: SOMPO
vychází lépe než AVE, ale problém je v tom, že nemají kontejnery. AVE platíme za pronájem,
SOMPO vychází levněji, ale museli bychom koupit vlastní kontejnery.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o odpadovém
hospodářství.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/10
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje dohody na likvidaci komunálního
odpadu pro podnikatele na rok 2017 dle soupisu a zvyšuje cenu o 10%.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/11
10) Muzea.
V rámci tohoto bodu probereme tři věci.
Jednou z nich jsou aktuální informace k návštěvnosti obou našich muzeí. Poslal jsem vám
tabulky vypovídající o počtu návštěvníků v obou muzeích. Počty jsou srovnatelné s minulým
rokem, pouze s tím rozdílem, že vydáváme víc peněz na propagaci.
Druhou věcí jsou obchodní smlouvy na červen a červenec pro reklamu v rádiu Faktor pro příští
sezony. V letošním roce se nám reklama osvědčila, i tak byla návštěvnost taková jaká byla.
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Třetí věcí je další směřování obou muzeí. Jednak musíme promyslet jak dál s PM, kde bychom
měli zapracovat na domě, kde byl záměr vybudovat galerii, ale v rámci rozpočtu jsme na
úpravy nedali skoro žádné peníze, další věcí je oprava budov, přístavků, případně rozšíření PM,
zabezpečení, osvětlení a další. V LMD jsme vázáni dlouhodobou smlouvou, kde jsme se
zavázali k hrazení nákladů na provoz, dále 1/3 ze vstupného jde KHL a 1/3 ze vstupného by
měla jít na úpravy a rozvoj muzea, je škoda, že tato smlouva nebyla lépe ošetřena a nebyla tam
úhrada třeba ze zisku nebo nějaký fix a zbytek ze zisku atp., protože takto je to vcelku ubíjející.
Je škoda, že jsme se schůzky s členy KHL v pátek 18.11. šešli pouze 3, věděli jste o tom
dlouho dopředu. Neustále nás KHL tlačí do úvah o rozšiřování muzea ať nahoru, do dalších
místností budovy či směrem k parkovišti. Nyní KHL získal repliku letounu Spitfire, která bude
tahákem sezony 2018. V LMD právě probíhají úpravy osvětlení.
Příloha č. 16 (1 list): Platby za vstupné Letecké muzeum 2016.
Příloha č. 17 (1 list): Platby za vstupné Provaznické muzeum 2016.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k muzeím za rok
2016 a schvaluje Obchodní smlouvy s Radiohouse na reklamu v rádiu Faktor v červenci a
srpnu 2017.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/12
11) Komunální služby.
Tento bod rozdělíme na 3 oddíly. První je přijetí nového pracovníka. Druhý je Rámcová kupní
smlouva s Izomatem. Třetí je informace k VaK Stráně – napojování na kanalizaci a vodovod.
Příloha č. 18 (1 list): Smluvní podmínky – Izomat.
Příloha č. 19 (1 list): Příloha k rámcové kupní smlouvě – Izomat.
Příloha č. 20 (1 list): Rámcová kupní smlouva – Izomat.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Z pracovního úřadu se výběr neustále zpřísňuje, takže
výběr bude minimální. Rámcová smlouva s Izomatem je do konce roku 2017 a je kvůli tomu,
aby nám mohli prodávat na fakturu. Nakupujeme od nich pro kanalizace, mají nejvýhodnější
ceny s dopravou sem. Kdybychom chtěli platit hotově, tak ji nemusíme schvalovat. Ale platit
18 nebo 30 tisíc v hotovosti u nás nejde, proto je důležitá tato smlouva. Starosta: Smlouva je
obecná, s tím, že s ní můžeme nakoupit bezhotovostně do konce roku 2016, ale automaticky je
prodloužena o rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozšíření komunálního úseku města
o jednoho pracovníka od 1.1.2017.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/13
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rámcovou kupní smlouvu pro rok
2016 mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ
00246506, DIČ CZ00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako kupující a
IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ: 45242003, DIČ: CZ45242003, sídlo: Praha 1 – Staré
Město, Michalská 432/12, PSČ: 110 00, se sídlem pobočky Zavadilská 2272, Tábor 390 02,
zast. vedoucím této pobočky Petrem Kubíkem, jako prodávající.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/14
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k napojování na
vodovod a kanalizaci na stráních.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/15
12) Smlouva o provedení díla s Atelier M.A.A.T – lokalita Za školkou.
V návaznosti na změny v podání územních řízení jsme vám předložili dodatek ke smlouvě o
provedení díla.
Příloha č. 21 (2 listy): Smlouva o provedení díla – Atelier M.A.A.T.
Příloha č. 22 (1 list): Dodatek ke Smlouvě o provedení díla – Atelier M.A.A.T.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Kdybychom nerozdělili řízení na etapy, museli bychom
soutěžit celou lokalitu a jako takovou ji dělat. Tím, že jsme ji rozdělili, budeme moci soutěžit
jednotlivé etapy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje dodatek ke smlouvě o provedení
díla mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ
00246506, DIČ CZ00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako
objednatel, také investor a Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, Atelier M.A.A.T.,
s.r.o., IČO 281 45 968, DIČ CZ 281 45 968, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, jako
zhotovitel, také zodpovědný projektant.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/16
13) Rozpočtové opatření.
Jedno RO bude na vědomí, druhé budeme schvalovat. Paní účetní řekne také pár slov k
rozpočtu na rok 2017. Předávám tedy slovo.
Příloha č. 23 (1 list): Rozpočtové opatření č. 15.
Příloha č. 24 (1 list): Rozpočtové opatření č. 16.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 15 a
schvaluje Rozpočtové opatření č. 16 v příjmech i výdajích ve výši 103.439 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 28/16/17
14) Revokace usnesení č. 25/16/16.
K revokaci usnesení jsem přistoupil z důvodu přijaté legislativní změny zákona o pozemních
komunikacích na úseku speciálních stavebních úřadů. Tuto agendu bude provádět znovu
nadřízený úřad, tedy MěÚ J. Hradec.
Příloha č. 25 (1 list): Ukončení platnosti smluv a usnesení č. 25/16/16.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 25/16/16.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/16/18
15) Různé.
- Destinační management.
- Anketa.
- Domlouvám se starostou Budislavi Čížkem, že nám dá informace k revizím kotlů, že
tam má člověka, který tyto revize dělá pro několik značek kotlů – dakon, viadrus a
další. Budu informovat na webu a facebooku.
- Připojení k výzvě SMS – ministr Babiš.
- Výročka hasiči, Cirkus, pingpong, betlémské světlo, koncert kostelík, poslední
zasedání 28.12. od 16 hod.
- Trambus hasičů prošel technickou kontrolou

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:25 hodin.
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Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (1 list):
č. 5 (1 list):
č. 6 (2 listy):
č. 7 (1 list):
č. 8 (1 list):
č. 9 (1 list)
č. 10 (1 list):
č. 11 (1 list):
č. 12 (1 list):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (1 list):
č. 16 (1 list):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):
č. 19 (1 list):
č. 20 (1 list):
č. 21 (2 listy):
č. 22 (1 list):
č. 23 (1 list):
č. 24 (1 list):
č. 25 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007.
Smlouva o dílo – VOP Dolní Bousov.
Úprava nájemních podmínek objektu čp. 303.
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 31.1.2012 – přísálí KD.
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 28.3.2012 – odkup zařízení.
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 26.4.2012 – předzahrádka.
Dohoda o skončení nájmu
Dopis – Petr Klásek.
Odvolání zástupců z Pracovní skupiny pro Dialog.
Tisková zpráva z Platformy proti hlubinnému úložišti.
Dohoda č. 1 o využívání systému a zneškodňování kom. odpadu.
Seznam dohod na likvidaci komunálního odpadu za rok 2017.
Cenová nabídka za služby v oblasti odpadů – SOMPO, a.s.
Platby za vstupné Letecké muzeum 2016.
Platby za vstupné Provaznické muzeum 2016.
Smluvní podmínky – Izomat.
Příloha k rámcové kupní smlouvě – Izomat.
Rámcová kupní smlouva – Izomat.
Smlouva o provedení díla – Atelier M.A.A.T.
Dodatek ke Smlouvě o provedení díla – Atelier M.A.A.T.
Rozpočtové opatření č. 15.
Rozpočtové opatření č. 16.
Ukončení platnosti smluv a usnesení č. 25/16/16.

Zápis byl vyhotoven dne 7.12.2016

Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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