ZÁPIS č. 29/16
z 29. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 28.12.2016 od 16:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 6 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá
Omluven: František Mládek, Ing. Mgr. Vilma Szutová, Ing. Jan Zedník, MBA
Neomluven:
Hosté: 13 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Jan Poslušný, Ing. Petr Janota
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 16:00 hodin starostou města Davidem
Šaškem, DiS. Přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno
6 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 20.12.2016 do 28.12.2016.
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 Věra Šichtová.
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Odpadové hospodářství.
3) Zpráva zastupitelů zvolených do školské rady.
4) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2017/2018.
5) Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
6) Přísálí KD.
7) Pozemek 624/5.
8) Pozemek 2289/8.
9) ZŠ Tučapy – Gymnastický oddíl.
10) Mikroregion Jindřichohradecka.
11) Sociální komise, Finanční výbor.
12) Smlouva Česká spořitelna.
13) Dotace.
14) Bezdrátový rozhlas.
15) Agra Deštná dodatek ke smlouvě.
16) Úložiště RO.
17) Náprava nedostatků z dílčího přezkumu hospodaření.
18) Rozpočtová opatření.
19) Rozpočet 2017.
20) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta navrhnul jako ověřovatele zápisu Jana Poslušného a Ing. Petra Janotu.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Jana Poslušného a Ing. Petra Janotu.
Zdržel se: 1 (Jan Poslušný)
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 29/16/02
2) Odpadové hospodářství.
Na několika předešlých zasedáních jsme se zaobírali touto tematikou, tak abychom správně
hospodařili v rámci zákona o VZ a také, a to hlavně, abychom snižovali podíl komunálního
odpadu, což nás stejně nemine, protože skládkování bude ukončeno od roku 2024. Měli jste
možnost situaci prostudovat, mohli jste popřemýšlet, prosím tedy všechny o váš komentář.
Postupoval bych ve stejném duchu jako v Kardašově Řečici, kde dali AVE výpověď a v příštím
roce budou soutěžit dodavatele. Výpovědní lhůta je 12 měsíců, dle smlouvy z roku 1997.
Využil bych také nabídku starosty z Jarošova n/Než. a dojel bych se po novém roce podívat
tam, jak systém upravili a jak to funguje tam, vzal bych si z toho to, co by se dalo dělat také u
nás.
Budeme mít rok na to, abychom vymysleli systém vhodný pro Deštnou a Lipovku. Pro pytlový
sběr potřebujeme stejně nějaký prostor, kam by se pytle svážely a na ten čekáme, až ho opustí
Stavikom na dvoře za úřadem, případně jim můžeme dát také výpověď.
Můžeme také využít nabídku z Moravy a dojet se podívat i tam. Bylo by dobré připravit v
příštím roce motivační program pro třídění.
Rozprava
Zastupitel Janota: Systém diferencovaných plateb je nejlepší vymyšlený, ale funguje v
různých místech různě. Starosta: Odstranili bychom nešvar, že lidé z jiných obcí nám sem vozí
odpad do velkých kontejnerů. Měli bychom dát AVE výpověď už proto, že s novým rokem
nám přijde změna cen o inflaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná vypovídá smlouvu z 12.12.1997 včetně všech
jejích dodatků s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., dle článku VII. bez udání důvodu,
uzavřenou mezi těmito smluvními stranami: Obec Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25
Deštná, IČO 00246506, zastoupená Ing. Karlem Chalupským a TESCO Jindřichův
Hradec spol. s r.o., se sídlem Václavská 609/III, Jindřichův Hradec, IČO 48202606, DIČ
086 48202606, zastoupená jednatelem společnosti p. Vlastimilem Pípalem. Jsme
srozuměni s 12 měsíční výpovědní lhůtou, která by měla začít běžet 1.1.2017
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/03
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3) Zpráva zastupitelů zvolených do školské rady.
Dnes se budeme školou zabývat více, proto jsem dal i tento bod na zasedání. Institut školské
rady je důležitý ke správnému chodu školy. Jsou do ní voleni zástupci školy, rodičů a také
zřizovatele. My tam máme dva své zástupce. Kontrolní otázka: Víte, kdo byl zvolen do školské
rady z našich zastupitelů? Poprosím tedy naše zástupce ve školské radě o krátké shrnutí jejich
činnosti.
Příloha č. 3 (1 list): 561/2004 Sb., § 167 a 168 – školská rada.
Příloha č. 4 (9 listů): Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná za 2015/16.
Rozprava
Zastupitelka Tupá: Scházíme se 2x do roka, schvalovali jsme školní řád, hodnocení prací
žáků a v listopadu aktuálně výroční zprávu za loňský školní rok. Pokaždé nás předsedkyně
Bӧhmová seznámí s celoročním provozem, s akcemi, stavem o výjimce atd. Starosta: Funkční
období školské rady je 3 roky, příští rok do ní budou volby. Má 6 členů, po třetinách za rodiče,
učitele, zřizovatele. Ředitel ZŠ Mgr. Šulc: Školská rada není jen formální, má poměrně velké
pravomoci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace ze Školské rady ZŠ
a MŠ Deštná.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/04
4) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2017/2018.
Pan ředitel Šulc nám předložil žádost o udělení výjimky. K tomuto kroku nás vede již několik
let nenaplněnost tříd. Normativ na jednu třídu je stále 17 žáků, co je pod tuto hodnotu, jde na
vrub zřizovatele, tedy náklady na platy učitelů. Pro rok 2017 je výše doplatku stanovena na 1
mil 300 tis. Kč. Rozpočet na rok 2017 již s touto částkou počítá. Připravil jsem také smlouvu o
úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody mezi námi a školou, kdy bude
částka odváděna ve čtvrtletních splátkách.
Příloha č. 5 (1 list): Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2017/18.
Příloha č. 6 (1 list): Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů.
Rozprava
Ředitel ZŠ Mgr. Šulc: Škola má v současné době 111 žáků. 153 dětí by byl plný stav. Škola je
nyní plně devítiletá. Prognóza do budoucna je 10 dětí ze školky. Napřesrok by mělo jít dětí ze
školky více. Doufám, že přijdou i děti z okolních obcí. Prognózy není možné odhadnout přesně.
Příští rok bychom měli být na stejném počtu jako letos.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje výjimku z počtu žáků ve školním
roce 2017/2018 a schvaluje Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na
platy a odvody ve výši 1.300.000 Kč pro rok 2017 mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná se sídlem nám. Míru 65, Deštná, PSČ 378 25, okres Jindřichův Hradec, IČ:
00246506, DIČ: CZ 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem DiS., na straně
jedné a Základní škola a Mateřská škola Deštná se sídlem náměstí Míru 44, Deštná, PSČ
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378 25, okres Jindřichův Hradec, IČ: 709 865 33, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem
Šulcem, na straně druhé.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/05
5) Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
V průběhu letošního roku došlo k pohybům v majetku vypůjčeném škole. Jednalo s DDHM,
který se vyřazoval i zařazoval. Připravili jsme dodatek, abychom shrnuli změny a souhlasila
nám částka vypůjčeného majetku na účetnictví. Celková hodnota vypůjčeného majetku je 12
mil 600 tis 848 korun 64 haléřů.
Příloha č. 7 (1 list): Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem nám. Míru 65, Deštná, PSČ 378
25, okres Jindřichův Hradec, IČ: 00246506, DIČ: CZ 00246506, zastoupené starostou
Davidem Šaškem DiS., na straně jedné jako půjčitel a Základní škola a Mateřská škola
Deštná se sídlem náměstí Míru 44, Deštná, PSČ 378 25, okres Jindřichův Hradec, IČ: 709
865 33, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Šulcem, na straně druhé jako vypůjčitel.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/06
6) Přísálí KD.
Na minulém zasedání jsme schválili Dohodu o výpovědi z nájmu s Drs Deštná, s.r.o. Vypsali
jsme záměr nový, do kterého se přihlásili dva zájemci a oba splnili podmínky. Prvním je
Václav Traxmandl – nabídl 3.200 Kč za měsíc a druhým je Drs Deštná – nabídl 1.000 Kč za
měsíc. Předložil jsem vám pachtovní smlouvu, kterou bude nájem realizován.
Dosud nebyla ještě podepsána Dohoda o skončení nájmu z iniciativy Drs Deštná do doby, než
bude vyřešena situace ohledně nákladů Drs Deštná na stavební úpravy provedené v přísálí –
sádrokartony, elektroinstalace, světla, infratopení, truhlářské práce a další, které byly vyčísleny
na 179.075 Kč bez DPH z čehož by v případě, že tam úpravy zůstanou, požadoval F. Drs 2/3
zpět, tj. 119.383 Kč. Tento dokument není podložený žádnou fakturou či jiným dokladem, což
bych při vyrovnání očekával. Je vyčísleno také nájemné ve výši 470 tis. za dobu trvání nájmu.
Tento krok bychom podnikli ve chvíli, kdyby Drs Deštná nebyl staronovým provozovatelem
hostinské činnosti v přísálí a zároveň by tyto věci chtěl nový provozovatel.
Stoly a židle byly prodány Drs Deštná za 15 tis. + DPH.
Do budoucna bychom měli uvažovat o zastropování celého přísálí, což měl již F. Mládek
předběžně projednat se statikem. Výsledek zatím neznám.
Hned druhého ledna bude přísálí připojeno na internet prostřednictvím JhCompu.
Včera jsme se také setkali se zástupci Jednoty J. Hradec, kteří budou dostavovat provozovnu –
prodejnu. Žádali nás o místo, kde by mohli prodávat v době uzavření prodejny. Napadlo nás
přísálí, tedy ta část u vchodu a šatny. Provoz prodejny by byl po velikonoční zábavě od 18.
dubna až do cca 20. června, kdy by měl být zahájen provoz prodejny. Tento stav by se musel
zohlednit v pachtovní smlouvě s provozovatelem přísálí, kdy bychom nepožadovali nájemné
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ani náklady na V+S, elektřinu, apod. Nájem tohoto prostoru by šel za Jednotou. Je to věc nová,
ale je třeba o ní rozhodnout také dnes, aby s tím počítal pachtýř a také s tím souhlasil.
Jednota se nás také ptala na vytápění v prodejně a hospodě, které je v současnosti řešeno
topným kanálem z naší kotelny. Kotle budou mít i v prodejně, a i v hospodě nově svoje.
Ptali se nás také na provozování pošty, na což jsem jim řekl, že budeme rádi, aby byl zachován
současný stav, a to pobočka jako taková, s čím souhlasili a v provozovně nebudou vyhrazovat
místo pro umístění pobočky.
Příloha č. 8 (1 list): Vyčíslení nákladů – F. Drs.
Příloha č. 9 (3 listy): Pachtovní smlouva – Václav Traxmandl.
Rozprava
Starosta: Máme tedy 2 nabídky, obě splnily podmínky záměru. Propachtovat je staronový
pojem, když nejde o holý nájem a součástí nájmu je i vybavení.
Místostarosta Janota: Přečetl jsem si obě nabídky, nabídka pana Traxmandla mi vychází jako
lepší, nabízí vyšší nájem a souhlasí se všemi podmínkami záměru. Úpravy, které provedl Drs
Deštná mi připadají jako smysluplné. Zastupitel Přibyl: Dobrá výše vyššího nájemného.
Zastupitelka Řepová: Jako dobré mi připadá propojení přísálí s restaurací. V létě by bylo lepší
jedno posezení venku. Výhodnější, když by měl jeden nájemce. Občan Drs: Provozuji čtyři
roky a souhlasím s tím, co říkáte. Nutné je také říci, že je pro vás důležitější výše nájmu než
podnikatel z Deštné, který vám na daních za rok přinese nemálo peněz. Občan Traxmandl:
Potřebuji hlavně stoly. Občan Drs: Doložím původní doklady k úpravám, požaduji 2/3
z původní ceny.
Následuje rozprava o vodoinstalaci, topení a dalších technických parametrech přísálí.
Zastupitelka Tupá: Personální zajištění plesů a akcí nebude problém? Občan Traxmandl:
Ne, to nebude problém. Občanka Stejskalová: Prosím o dodržování zavírací doby, je tu hluk.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nabídku Václava Traxmandla jako
nejlepší a zároveň schvaluje pachtovní smlouvu mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná se sídlem nám. Míru 65, Deštná, PSČ 378 25, okres Jindřichův Hradec, IČ:
00246506, DIČ: CZ 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem DiS., jako
propachtovatel a Václav Traxmandl, se sídlem Poděvousy 66, 345 61 Staňkov, IČ:
02178338, DIČ: CZ 8010202167 jako pachtýř.
Zdržel se: 1 (Dagmar tupá)
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 29/16/07
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje odkup zařízení přísálí Kulturního
domu Deštná od Drs Deštná s.r.o. podle návrhu v bodě 1 - 12 za 2/3 pořizovací ceny.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/08
7) Pozemek 624/5.
Jedná se o pozemek v Sadové ulici, který má pronajatý pan Jaroslav Drobil ze Zahradní ulice
již od roku 1995. Žádal o koupi tohoto pozemku, ale narazili jsme na dvě překážky. Stát prodal
pozemky sousedící jako zahrádky a tento pozemek je ještě z dob dávno minulých veden jako
místní komunikace. Pozemek je využíván pouze jako zahrada, nyní probíhá řízení o vyjmutí
tohoto pozemku s MK a obešel jsem majitele zahrádek sousedících, kteří vyjádřili souhlas s
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prodejem. Na prodej pozemku bych vyhlásil záměr za cenu 30 Kč za metr, pozemek má
190 m2.
Příloha č. 10 (1 list): Informace o pozemku p.č. 624/5.
Příloha č. 11 (1 list): Ortofoto p.č. 624/5.
Příloha č. 12 (1 list): Záměr prodeje nemovitých věcí.
Rozprava
Místostarosta Janota: Sousedi by s tím souhlasili všichni? Starosta: Zatím chybí podpis paní
Turkové, jinak souhlasili všichni. Zastupitel Přibyl: Cena? Starosta: 30 Kč za metr.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č.
624/5 o výměře 190 m2 za minimální nabídkovou cenu 30 Kč/m2.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/09
8) Pozemek 2289/8.
Tento pozemek se nachází ve vlastnictví JčK s právem hospodařit SÚS JH v Táborské ulici. O
část tohoto pozemku projevila zájem Agra Deštná a JčK nás oslovil, zda bychom s tímto
prodejem souhlasili či ne, a zda bychom pozemek chtěli sami. Agra požádala o část pozemku v
rozsahu od Vilmy až po Tomšovy, vlastně tam, kde je před domy místo pro parkování. Její
nemovitost je již nějakou dobu k prodeji.
Poslal jsem vám svůj komentář v této věci a také vyjádření SÚS. Můj názor je takový, že město
nemá zájem tento pozemek kupovat, ale zároveň by JčK měl část pozemku prodat pouze, tedy
v případě jeho rozhodnutí o prodeji, v rozsahu jednotlivých nemovitostí, a to právě majitelům
sousedních nemovitostí v případě jejich zájmu. V současné době tam parkují i majitelé
nemovitostí na druhé straně ulice Táborská, kteří by mohli být na koupi dalšími v pořadí,
kdyby majitelé sousedních nemovitostí pozemek nechtěli.
Příloha č. 13 (2 listy): E-mailová korespondence – Ing. Radomír Kučera, KÚJK.
Rozprava
Zastupitel Janota: Byl bych proti tomu, aby se pozemek prodal komukoliv. Byl bych pro to,
abychom požádali Kraj o bezúplatný převod. Kupovat je to zbytečné. Starosta: Ano, je to
zbytečné břemeno a budeme tam chodit dělat rozhodčí mezi těmi, co tam mají nemovitosti a
těmi co tam parkují. Místostarosta Janota: Nebudeme. Nelze tam zakázat užívání, protože
pozemek je součástí veřejného prostranství, bez ohledu na to, kdo ho vlastní. Starosta: Veřejné
prostranství ano, ale ne parkoviště. Místostarosta Janota: Viz Adamská, hádám se tam s nimi
každou chvíli. Jsou paragrafy na parkování na silniční zeleni. Občan Drs: Byl bych pro to, aby
majitelé domů odkoupili část – pruh pozemku před svým domem a ne Agra, která by potom
pronajímala tuto část každému zvlášť. Starosta: Když si koupí každý kousek před svým
domem, pokud mu tam bude někdo parkovat, vyžene si ho sám. Občan Drs: Měli bychom
projevit na Kraji svoji vůli prodat pozemek majitelům přilehlých pozemků. Místostarosta
Janota: Vyjádřit stanovisko, že jsme proti tomu, aby kraj pozemek prodával.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná nesouhlasí s prodejem pozemku č. 2289/8
jako celku, souhlasí však s prodejem majitelům jednotlivých sousedních nemovitostí.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 29/16/10
9) ZŠ Tučapy – Gymnastický oddíl.
ZŠ a MŠ Tučapy podala Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 3.000 Kč na
dopravu gymnastického oddílu. Členkami oddílu jsou i děvčata z Deštné. Jedná se výhradně o
dopravu na závody gymnastek, na účast na akcích v Deštné jako jsou plesy, akce Sokola, akce
v tělocvičně. Informace jste obdrželi, prosím o rozpravu.
Příloha č. 14 (1 list): Formulář žádosti o poskytnutí ind. dotace.
Rozprava
Starosta: Dnes bychom mohli schválit výši příspěvku a příště smlouvu, pakliže se na tom
domluvíme. Vedoucí technického úseku Kučera: Tučapy žádají všude, odkud mají děti, a tam
dostávají příspěvky. Zastupitelka Řepová: Jde o děti, nemám s tím problém.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná vyhovuje žádosti o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtových prostředků města Deštná Základní škole Tučapy ve výši 3.000 Kč
pro gymnastický oddíl.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/11
10) Mikroregion Jindřichohradecka.
VH Mikroregionu se konala 13.12. Bylo projednáno mj. Plán sociálních služeb v ORP JH a
Sociální bydlení. Informace k POV Mikroregionu – Deštná – stan nůžkový 5x3. Byl schválen
rozpočet na rok 2017 a byla schválena spolupráce s Destinačním managementem.
Příloha č. 15 (2 listy): Stanovy – Mikroregion Jindřichohradecko.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu z Mikroregionu
Jindřichohradecka.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/12
11) Sociální komise, Finanční výbor.
Sociální komise měla své zasedání, z kterého pořídila zápis. A Vilma byla pověřena k revizi
Zásad pro přidělování finančních prostředků.
Finanční výbor byl na kontrole ve škole, zápis zde zatím nemám, ale i tak poprosím o
komentář.
Příloha č. 16 (1 list): Zápis z jednání Sociální komise Deštná.
Rozprava
Starosta Šašek: přečetl zápis ze Sociální komise. Zastupitelka Řepová: Postupovali jsme
podle jednotlivých bodů, zkontrolovali jsme jednotlivé položky, děkujeme panu řediteli za
spolupráci. Zápis bude teprve dopsaný. Všechno v pořádku.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Sociální komise města
Deštná a pověřuje předsedkyni o předložení revize Zásad pro přidělování finančních
prostředků na lednové zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/13
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Finančního výboru
města Deštná.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/14
12) Smlouva Česká spořitelna.
ČS změna své obchodní podmínky, a díky této změně předložila upravenou Smlouvu o
zajištění bankovních platebních služeb. V paušální roční ceně 9.000 Kč se Smlouva nemění.
Příloha č. 17 (1 list): Smlouva o zajištění bankovních a souvisejících služeb.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o nové Smlouvě o
zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb s Českou spořitelnou, a. s.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/15
13) Dotace.
Předkládám vám průběžně informace o nových dotačních titulech, do kterých bychom se mohli
zapojit. Dotace jsou z ministerstev či krajské. Chci se zeptat, zda jste je prostudovali a zda máte
nějaký nápad, kde je využít.
Rozprava
Zastupitel Janota: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Deštná - oprava techniky připravena
k podání počátkem ledna, jde o krajskou dotaci, myslím, že bychom se do toho vešli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podání žádosti o dotaci pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Deštná u Jihočeského kraje na opravu zásahového
automobilu CAS.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/16
14) Bezdrátový rozhlas.
Na začátku prosince přišlo z OPŽP závěrečné vyhodnocení akce, kdy nám SFŽP schválil
dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce „Varovný protipovodňový systém pro město
Deštná“. Nyní již pracujeme na další žádosti a zasílám podklady pro Rozšíření tohoto systému,
tak jak bylo schváleno.
Příloha č. 18 (2 listy): Protokol závěrečného vyhodnocení akce.
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Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o protipovodňovém
systému pro město Deštná.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/17
15) Agra Deštná dodatek ke smlouvě.
Agra předložila dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým se mění pozemky pronajaté díky
prodejům v letošním roce a dále se mění výměra pozemků pronajatých dle toho, jak je Agra
využívá a dostává na ně dotace od státu.
Poprosil bych ještě P. Janotu o doplnění i vzhledem k využívání našich pozemků bez smlouvy
na čerpání dotací.
Příloha č. 19 (1 list): Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu zem. poz. č. 682.
Příloha č. 20 (1 list): Návrh dodatku k nájemní smlouvě – Agra Deštná.
Rozprava
Místostarosta Janota: Díval jsem se do smlouvy s Agrou. Pozemky, které byly posuzované,
tam všechny jsou. jde o registr půdních bloků, na které dostávají zemědělci dotace. To, že je
nevyužívají celé, není naše vina. Např. neobnovená strouha, kde vyrostlo křoví, je vyjmuta.
Teď nám hospodaří na některých pozemcích někdo, s kým nemáme smlouvu. Budu chtít
schůzku s Agrou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá tento bod na lednové zasedání a
pověřuje místostarostu k jednání o výměře pozemků s Agrou Deštná.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/18
16) Úložiště RO.
Průběžně vám zasílám aktuality z dění ohledně výběru vhodné lokality pro úložiště RO. Nyní
nám bylo sděleno, že bude podána žádost na MŽP o prodloužení stanovení průzkumných
území. Stát, respektive SURAO tento krok nechalo opět až na konec roku, bohužel. Ministr PO
nebyl schopen do dneška svolat pracovní skupinu, která se mu rozpadá pod rukama a vystupují
s ní další a další obce, lokality a subjekty. Tyto kroky státu nás opět uvádí do nejistoty.
Nevíme, zda a v jaké formě bude pracovní skupina pokračovat, nevíme, zda bude stát chtít
mluvit s novou platformou, nevíme, zda se budeme moci vyjadřovat k žádostem o prodloužení
průzkumných území, a další a další. Stát a SURAO nepřistupuje ke všem obcím daných lokalit
stejně. Přesvědčili jsme se o tom sami, kdy jsme v podstatě na stejné startovní čáře jako
Lodhéřov, ale starostka Klesalová je přizvána k většině jednání, ať to byl návrh nových
poplatků, tak dalších akcí SURAA. Pl. Žďár a Světce vstoupili do nové platformy.
Příloha č. 21 (1 list): Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o aktuální situaci o
úložišti radioaktivních odpadů.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/19
17) Náprava nedostatků z dílčího přezkumu hospodaření.
V dílčím přezkoumání hospodaření nám bylo zjištěno, že jsme při schvalování účetní závěrky
neúčtovali v okamžiku přijetí tohoto usnesení, ale až následně. Tato skutečnost byla shledána
jako chyba a my bychom měli dnes přijmout opatření k nápravě této chyby.
Příloha č. 22 (3 listy): Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Deštná.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
z dílčího přezkumu hospodaření, účetní jednotka bude účtovat vždy v okamžiku
uskutečnění účetního případu, dle ustanovení Českého účetního standardu č. 701, při
schvalování účetní závěrky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/20
18) Rozpočtová opatření.
Starosta předal slovo paní účetní, a ta seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 17 a č. 18.
Příloha č. 23 (1 list): Rozpočtové opatření č. 17.
Příloha č. 24 (1 list): Rozpočtové opatření č. 18.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 17 a
schvaluje Rozpočtové opatření č. 18 v příjmech 447.741 Kč, výdajích 447.741 Kč včetně
financování 1.300.000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/16/21
19) Rozpočet 2017.
S rozpočtem jste se měli možnost seznámit, jak zastupitelé, tak občané na úřední i elektronické
desce ve formě Návrhu rozpočtu. Rozpočet je v příjmech 16 mil 425 tis., ve výdajích 16 mil
425 tis. včetně financování 339 tis. Schvalován bude tudíž jako přebytkový.
Příloha č. 25 (1 list): Návrh rozpočtu města Deštná na rok 2017.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje přebytkový rozpočet města Deštná
na rok 2017 v příjmech 16.425.000 Kč, ve výdajích 16.425.000 Kč včetně financování ve
výši 339.000 Kč.
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Pro: 6
Usnesení č. 29/16/22

Proti: 0

Zdržel se: 0

20) Různé
- Informace, které starosta zaslal zastupitelům.
- Anketa.
- Akademie samospráv.
- Odpovídání na otázky v emailu.
- Kolaudace VaK 10.1.2017, připojeni skoro všichni.
- OZV zhodnocení pozemku – připravíme.
- Starosta popřál hezký nový rok a pozval zastupitele na krátkou exkurzi ve škole.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 17:45 hodin.
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Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (9 listů):
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 (1 list):
č. 12 (1 list):
č. 13 (2 listy):
č. 14 (1 list):
č. 15 (2 listy):
č. 16 (1 list):
č. 17 (1 list):
č. 18 (2 listy):
č. 19 (1 list):
č. 20 (1 list):
č. 21 (1 list):
č. 22 (3 listy):
č. 23 (1 list):
č. 24 (1 list):
č. 25 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
561/2004 Sb., § 167 a 168 – školská rada.
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná za 2015/16.
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2017/18.
Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce.
Vyčíslení nákladů – F. Drs.
Pachtovní smlouva – Václav Traxmandl.
Informace o pozemku p.č. 624/5.
Ortofoto p.č. 624/5.
Záměr prodeje nemovitých věcí.
E-mailová korespondence – Ing. Radomír Kučera, KÚJK.
Formulář žádosti o poskytnutí ind. dotace.
Stanovy – Mikroregion Jindřichohradecko.
Zápis z jednání Sociální komise Deštná.
Smlouva o zajištění bankovních a souvisejících služeb.
Protokol závěrečného vyhodnocení akce.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu zem. poz. č. 682.
Návrh dodatku k nájemní smlouvě – Agra Deštná.
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Deštná.
Rozpočtové opatření č. 17.
Rozpočtové opatření č. 18.
Návrh rozpočtu města Deštná na rok 2017.

Zápis byl vyhotoven dne 6.1.2017
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Jan Poslušný

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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