ZÁPIS č. 30/17
z 30. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 30.1.2017 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 8 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
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA
Neomluven:
Hosté: 7 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mgr. Vilma Szutová, 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
8 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 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 23.1.2017 do 30.1.2017.
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) E.ON Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB.
3) Pozemek 624/5.
4) ZŠ Tučapy – Gymnastický oddíl.
5) Sociální komise, Finanční výbor.
6) Bytové hospodářství.
7) Odpadové hospodářství.
8) Lesní hospodářství.
9) Agra Deštná dodatek ke smlouvě.
10) Úložiště RO.
11) Dotace.
12) Music park pod lipami – anketa.
13) Inventarizace.
14) Pojištění majetku a odpovědnosti.
15) Rozpočtová opatření.
16) Žádost Spolku divadelních ochotníků Deštná.
17) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta navrhnul jako ověřovatele zápisu Ing. Mgr. Vilmu Szutovou a Pavla Přibyla.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Ing. Mgr. Vilmu Szutovou a Pavla Přibyla.
Zdržel se: 2 (Szutová, Přibyl)
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 30/17/02
2) E.ON Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB.
Předložil jsem vám smlouvy E.ONu.
Jedna se týká nově položeného kabelového vedení a umístění pilířů v Lipovce na 15 pozemcích
a je úplatná ve výši 11 tis bez DPH v rozsahu přiloženého GP a navazuje na Smlouvu o sml.
budoucí a zapíše se takto na katastr.
Druhá je Smlouva budoucí na položení kabelového vedení v Zahradní ulici pro nový pozemek
města a T. Plachého na našich dvou pozemcích a je úplatná ve výši 3.340 Kč bez DPH v
rozsahu GP. Po realizaci předloží E.ON smlouvu o VB, která se vloží na katastr.
Příloha č. 3 (5 listů): Smlouva č. JH-014330040535/023 o zřízení věcného břemene.
Příloha č. 4 (2 listy): Smlouva č. 1030033779/002 o sml. budoucí o zřízení VB.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. JH-014330040535/023 mezi těmito smluvními stranami: E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupená na základě
plné moci ze dne 17.9.2015 společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591, zastoupená Ivanou Baselovou,
Manažerkou věcných břemen, jako „oprávněná“ a Město Deštná, se sídlem nám. Míru 65,
378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako
„povinný“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/03
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 1030033779/002 s E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupená na základě plné
moci ze dne 12.3.2009 společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591, zastoupená dvěma pověřenými
zaměstnanci: Jan Kaun, Senior technik rozvoje a výstavby a František Pfauser, Technik
výstavby a obnovy DS, jako „budoucí oprávněná“ a Město Deštná, se sídlem nám. Míru
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65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako
„budoucí povinný“.
Pro: 8
Usnesení č. 30/17/04

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Pozemek 624/5.
Na minulém zasedání jsme schválili záměr prodat tento pozemek. Do záměru se přihlásili
pouze manželé Drobilovi, splnili podmínky a nabídli 30 Kč za metr (5.700 Kč), a tudíž nám nic
nebrání schválit smlouvu, kterou jsem připravil.
Příloha č. 5 (1 list): Kupní smlouva o koupi nemovité věci – SJM Drobil J. a A.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o koupi nemovité věci,
pozemku parc. č. 624/5 o výměře 190 m2 v katastrálním území Deštná u Jindřichova
Hradce za vzájemně ujednanou celkovou kupní cenu ve výši 5.700 Kč mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako „prodávající“ a SJM Drobil Jaroslav a
Drobilová Alena, Drobil Jaroslav, Zahradní 308, 378 25 Deštná, Drobilová Alena,
Zahradní 308, 378 25 Deštná, jako „kupující“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/05
4) ZŠ Tučapy – Gymnastický oddíl.
Na minulém zasedání jsme schválili poskytnutí dotace – příspěvku ve výši 3.000 Kč pro
kroužek gymnastek při ZŠ a MŠ Tučapy. Připravil jsem Smlouvu o dotaci, kterou jste měli
možnost prostudovat.
Příloha č. 6 (1 list): Smlouva o poskytnutí dotace – ZŠ a MŠ Tučapy.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
podporu činnosti gymnastického kroužku ve výši 3.000 Kč mezi těmito smluvními
stranami: Město Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené
starostou Davidem Šaškem, DiS., jako „poskytovatel“ a Základní škola a Mateřská škola
Tučapy, se sídlem Tučapy 200, 391 26 Tučapy, IČ 75000784, zastoupená ředitelem Mgr.
Lubomírem Turínem, jako „příjemce“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/06
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5) Sociální komise, Finanční výbor.
Prosím o slovo Vilmu Szutovou jako předsedkyni SK, která nás seznámí se zápisem a revizí
Zásad přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, které
navštěvuji ZŠ či MŠ.
Zastupitelka Szutová: Sešli jsme se 25. ledna na MěÚ, řešili jsme ještě z minulého jednání
některé dluhy. Projednávali jsme také zásady přidělování finančních prostředků. Na sociálním
odboru v JH jsem mluvila s paní Šindelářovou, vedoucí soc. odboru, která nám doporučila naše
zásady zrušit a případně zavést formu účelových darů. Spolupracovat s ředitelem školy, kde
znají děti, kterým má být finanční pomoc poskytnuta.
Prosím o slovo zástupce FV, kteří nás seznámí se zápisem.
Zápis FV dosud není hotov.
Příloha č. 7 (1 list): Soc. komise - zápis ze zasedání 25. ledna.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Zásady přidělování finančních
prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, které navštěvují Základní školu a
Mateřskou školu Deštná, ze dne 4.6.2014.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/07
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Sociální komise a
pověřuje předsedu Finančního výboru k předložení zprávy z kontroly na únorové
zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/08
6) Bytové hospodářství.
Pavel Kučera předložil tabulku nájmů u jednotlivých bytů.
Slyšeli jsme také od SK návrh na prodloužení nájmů u „problémových“ nájemníků.
U domu čp. 252, tzv. „důchoďáku“ skončil na konci roku 2016 závazek z dotace a nyní
můžeme hýbat výší nájmu. Máme tam 6 bytů. U jednoho bytu je smlouva na dobu neurčitou,
což odporuje podmínkám dotace, byla podepsána v roce 2001 a musíme se s nájemnicí
domluvit na zrušení stávající smlouvy a podepsání nové na dobu určitou s možností
prodloužení. Jsem pro navýšení nájemného až do výše 50 Kč za metr, ale ne skokově, ale v
průběhu 3 – 5 let bez dalšího zvyšování o inflaci. Nájemné je v současné době ve výši 22,85 Kč
za metr. Nájemné je ve výši od 568 Kč do 856 Kč za měsíc dle výměry bytu. Na byty tohoto
typu zde evidujeme několik žádostí.
U ostatních bytů se nájemné pohybuje od 30,42 Kč za metr až po 53,13 Kč. Zde je nutné
připomenout, že některé byty jsou rozlehlé a nebylo je možno v určité době pronajmout a s
cenou se hýbalo směrem dolů, některé byty byly pronajímány na základě výběrového řízení v
době, kdy jsme neevidovali žádnou žádost, proto je takový rozptyl v cenách.
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Je nutné také připomenout postup, který jsme zvolili v září minulého roku, v případě pana
Rozsívala, kdy jsme byli striktní a trvali jsme na bezdlužnosti, až poté byla smlouva
prodloužena.
Stavikom nám také předložil stavební rozpočet k bytům nad školní jídelnou. Stále ale čekám na
rozpočty elektřiny, odpadů a vody. Již nyní je ale cena na zhruba 2,5 mil Kč. Na byty
dokážeme získat dotaci nejspíše 500 tis/byt, tzn. 2 mil. Zbytek bude muset být hrazeno z
rozpočtu, důležitá bude vysoutěžená cena. V rozpočtu není počítáno s cenou za fasádu a revizi
či opravu střechy.
Příloha č. 8 (1 list): Byty nad školní jídelnou – rozpočet.
Příloha č. 9 (1 list): Soupis nájemních smluv.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: Uvidí se, až se udělá výběrové řízení, o kolik klesne cena. Starosta:
Uvidíme, jaké budou dotace. Vedoucí technického úseku Kučera: Na tento dům se vztahuje
nařízení vlády. Na dobu neurčitou nelze dát smlouvu, jinak jde o porušení podmínek dotace.
Zastupitel Přibyl: Bavili jsme se o navýšení každý rok. Vedoucí technického úseku Kučera:
Navyšováním se neporušují pravidla, nesmí být výdělečné, musí pokrýt náklady na provoz a na
opravy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje prodloužení nájemních smluv paní
Havlíčkové, paní Nešporové, panu Rozsívalovi do 30.6.2017 a ostatním dle přílohy č. 9
(součástí zápisu) do 31.1.2018.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/09
7) Odpadové hospodářství.
Navážu na minulé zasedání, kde jsem vám podal základní informace a následně jsme schválili
výpověď AVE, kterou jsme jim zaslali prostřednictvím DS, tak aby výpověď běžela od 1.1. po
dvanáct měsíců. Nyní probíhají a probíhat budou jednání obcí o společném postupu na zakázku
na vysoutěžení nových cen a případně nového dodavatele služeb na svoz odpadů. Každá z obcí
připravuje podklady a 16.2. proběhnou jednání se zástupci svozových firem. Poté bude
rozhodnuto, jakým způsobem budeme postupovat, protože se musíme pro veřejnou zakázku
sdružit. Mohlo by se jednat o zhruba 7 – 9 tis. obyvatel. Ruku v ruce s výběrem poskytovatele
služeb musí být snižování podílu komunálního odpadu. Musíme také rozmyslet, zda si
pořídíme svoje kontejnery, nádoby a podobně, což nás stejně nemine, když by zakázku vyhrál
někdo jiný než AVE, protože máme od nich hodně nádob ve výpůjčce. Připravujeme právě
podklady za rok 2015 a 2016 a poskytneme je firmě, která nám zajistí výběrové řízení a
provede nás možnostmi, jak v Deštné nakládat s odpady a jak systém vylepšit a snížit podíl
KO.
Příloha č. 10 (1 list): Manuál k třídění odpadů v Jarošově nad Nežárkou.
Rozprava
Místostarosta Janota: Ten systém z Jarošova na čárové kódy se mi líbil. Starosta: Poplatek je
snížen podle toho, jak která rodina nebo nemovitost třídí. Zastupitelka Szutová: Nejúčinnější
bude motivovat lidi tím, že ušetří.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace z odpadového
hospodářství.
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Pro: 8
Usnesení č. 30/17/10

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Lesní hospodářství.
V letošním roce jsme požádali o dotaci na prořezávky dle domluvy s lesním hospodářem.
Dotace je ve výši 80 % skutečných nákladů.
Dále jsme vám předložili informaci o těžbě a prodeji kulatiny.
Příloha č. 11 (1 list): Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu lesa.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace z lesního
hospodářství města.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/11
9) Agra Deštná dodatek ke smlouvě.
Prosím místostarostu, aby nás seznámil s jednáním na Agře a zda můžeme schválit záměr
uzavřít tento dodatek, předpokládám, že upravený v příloze.
Příloha č. 12 (1 list): Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu zem. pozemků č. 682.
Příloha č. 13 (1 list): Tabulka k právnímu užívání pozemků.
Příloha č. 14 (1 list): Tabulka identifikací pozemků.
Rozprava
Místostarosta Janota: Jednal jsem s Agrou ohledně příslušných výměr. Přišel jsem na
nesrovnalost, dva pozemky obhospodařuje soukromý zemědělec, nemá smlouvu s Agrou, užívá
bez právního podkladu. Domluvíme další postup. Dodatek s Agrou doporučuji schválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr uzavřít Dodatek č. 7 ke
Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 682, mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou
Davidem Šaškem, DiS., jako „pronajímatel“ a AGRA Deštná a.s., IČ 25172735, se sídlem
378 25 Deštná 311, zastoupená Zdeňkem Svitákem, předsedou představenstva, jako
„nájemce“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/12
10) Úložiště RO.
Průběžně vám zasílám informace jak z jednání vlády, tak jednání pracovní skupiny a jednání
platformy proti úložišti. Informace máme také z ostatních zemí, kde je úložiště aktuální téma.
SÚRAO požádalo MŽP o prodloužení průzkumných území, mj. i v naší lokalitě o další dva
roku. Lhůta pro podání odvolání skončí zítra. Někteří z vás se vyjádřili tak, že bychom se bránit
neměli, pouze Petr psal, že bychom měli jako gesto nevole s postupem napsat alespoň
nesouhlas jako jednoduchou větu. Přijmout v tomto směru usnesení, s čímž se maximálně
ztotožňuji. Navrhuji tedy přijmout usnesení ve znění: Zastupitelstvo města Deštná nesouhlasí se
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stanovením (či prodloužením) průzkumného území v katastrálním území Deštná u Jindřichova
Hradce a ať si s tím úředníci ministerstva poradí.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná nesouhlasí se stanovením (či prodloužením)
průzkumného území v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce ve věci hledání
úložiště radioaktivních odpadů.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/13
11) Dotace.
Průběžně vám zasílám informace, na minulém zasedání jsme schválili podání žádosti o dotaci
na opravu hasičského automobilu. Jelikož mi od vás nepřišel podnět, tak jsem připravil
podklady pro podání žádosti o dotaci na propagaci muzeí. Chci nechat vyrobit tzv. skládačku s
osmi okny a také oboustranný leták A5 pro obě muzea. Tyto propagační informace budeme
prezentovat na íčkách a také v rámci Destinačního managementu na veletrzích cestovního trhu.
Jestli má někdo další návrh na podání žádosti, tak ho prosím řekněte.
Rozprava
Místostarosta Janota: Ohledně dotace na hasičské auto: potřebujeme opravit trambus,
prokluzuje spojka a z některé převodovky uniká olej, ale nevíme z které. Dynamo bude potřeba
vyměnit za alternátor. Vhledem k 23.12. při zásahu v Horní Radouni, kdy nám málem selhalo
čerpání vody, bude potřeba generálka. Můžeme podat až 3 žádosti, po poradě s úřednicí
Jihočeského kraje je ale lepší podat jen jednu souhrnnou žádost, aby nebyla zbytečná
administrativa. Rozhodující je datum a čas podání žádosti, měli bychom podat co nejdříve.
Starosta: Ve druhé vlně jsme dostali další techniku zjednodušující komunikaci při zásahu.
Místostarosta Janota: Tablet nás operační vidí přes GPS a vidí se i ostatní auta mezi sebou
navzájem. Starosta: Ještě je potřeba zařídit sim kartu s datovým tarifem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o darovací smlouvě
s Jihočeským krajem na techniku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Deštná.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/14
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podání žádosti o dotaci na
propagaci muzeí na Jihočeský kraj.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/15
12) Music park pod lipami – anketa.
Chci vás dneska seznámit s výsledkem ankety, se stanoviskem Sokola a také se stavem stromů.
Starosta představuje přehled odpovědí v anketě.
Starosta čte dopis Sokola o postupné likvidaci vybavení parku pod lipami.
Ohledně stromů konzultace s oborníky.
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Příloha č. 15 (1 list): T. J. Sokol Deštná - stavby v parku pod lipami.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o music parku pod
lipami.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/16
13) Inventarizace.
Poprosím Petra jako předsedu ústřední inv. komise, aby nás seznámil s výsledkem inventur.
Příloha č. 16 (3 listy): Zpráva o výsledku inventarizace majetku.
Příloha č. 17 (1 list): Zápis z jednání likvidační komise.
Rozprava
Místostarosta Janota: Nevidím nic, co by se dalo prodat. Počítač jsme nabízeli loni a nikdo ho
nechtěl. Dnes prodávat deset let starý počítač nemá cenu. U nemovitosti Svatojánská čp. 24 je
potřeba podat žádost na výmaz z katastru, je stále vedena jako stavba.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje závěrečnou zprávu ústřední
inventarizační komise o výsledku inventarizace k 31.12.2016.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/17
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zápis z jednání likvidační
komise a schvaluje návrh na vyřazení majetku dle soupisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/18
14) Pojištění majetku a odpovědnosti.
Už začátkem prosince jsem oslovil nezávislého poradce ve věci našeho pojištění majetku a
odpovědnosti, které máme u Kooperativy. Jednalo se hlavně o dopojištění dalšího majetku,
který nebyl součástí pojistky a také průzkum trhu, zda by to některá ze společností nedokázala
lépe, protože náš tříletý závazek díky slevě z pojištění z posledního dodatku ke smlouvě končí
k poslednímu březnu a poté bychom platili zase více peněz.
Bylo osloveno 5 společností včetně Kooperativy. Jedna – Allianz, odmítla nabídku podat. Od
ostatních nabídku máme. Nejlépe vyšla, navzdory našemu vcelku velkému škodnímu průběhu,
nabídka od Kooperativy, kterou ještě poradce zreviduje a připraví novou smlouvu od 1.4. Cena
je zatím stanovena jako roční ve výši 75 tis. Kč.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o pojištění majetku
a odpovědnosti.
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Pro: 8
Usnesení č. 30/17/19

Proti: 0

Zdržel se: 0

15) Rozpočtová opatření.
Starosta požádal paní účetní, aby zastupitele seznámila se zněním RO č. 1 a RO č. 2.
Příloha č. 18 (1 list): Rozpočtové opatření č. 1.
Příloha č. 19 (1 list): Rozpočtové opatření č. 2.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 a
schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 v příjmech i výdajích ve výši 9.600 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/20
16) Žádost Spolku divadelních ochotníků Deštná.
Místní ochotníci nás žádají o možnost umístit sídlo spolku na adresu úřadu, tj. nám. Míru 65.
Změnou legislativy, když se museli spolky zapisovat do rejstříku, tak si ochotníci zvolili adresu
spolku u účetní. Nyní by chtěli, i právě proto, že je to ochotnický spolek z Deštné, mít zde na
úřadě sídlo.
Příloha č. 20 (1 list): Žádost o změnu sídla pro Spolek div. ochotníků Deštná.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná vyhovuje žádosti Spolku divadelních
ochotníků Deštná a souhlasí s umístěním sídla spolku na adresu nám. Míru 65, 378 25
Deštná.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/17/21
17) Různé.
- Jednota – příloha teplo.
- SMO – svatovítské varhany. Starosta čte žádost o dar na varhany.
- Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“. Starosta se ptá přítomných zastupitelů, zda se chtějí
připojit - většina je proti.
- Kalendář akcí a událostí.
Vepřové hody 25. února…
Příloha č. 20 (1 list): Příloha č. 8 ke smlouvě o dodávce tepla.
Rozprava
MUDr. Liškař: Uzavírám koncem tohoto roku svou praxi zubního lékaře. Není mojí
povinností ani povinností obce sehnat nového zubaře. Je to záležitost pojišťoven a lékařské
komory.
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Občanka Stejskalová: Poděkování úklidové četě města při sněhové kalamitě, uklizeno vše
perfektně a rychle.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 19:35 hodin.
Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (5 listů):
č. 4 (2 listy):
č. 5 (1 list):
č. 6 ( list):
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 (3 listy):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):
č. 19 (1 list):
č. 20 (1 list):
č. 21 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Smlouva č. JH-014330040535/023 o zřízení věcného břemene.
Smlouva č. 1030033779/002 o sml. budoucí o zřízení VB.
Kupní smlouva o koupi nemovité věci – SJM Drobil J. a A.
Smlouva o poskytnutí dotace – ZŠ a MŠ Tučapy.
Soc. komise - zápis ze zasedání 21. ledna.
Byty nad školní jídelnou – rozpočet.
Soupis nájemních smluv.
Manuál k třídění odpadů v Jarošově nad Nežárkou.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu lesa.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu zem. pozemků č. 682.
Tabulka k právnímu užívání pozemků.
Tabulka identifikací pozemků.
T. J. Sokol Deštná - stavby v parku pod lipami.
Zpráva o výsledku inventarizace majetku.
Zápis z jednání likvidační komise.
Rozpočtové opatření č. 1.
Rozpočtové opatření č. 2.
Žádost o změnu sídla pro Spolek div. ochotníků Deštná.
Příloha č. 8 ke smlouvě o dodávce tepla.

Zápis byl vyhotoven dne 8.2.2017
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Ing. Mgr. Vilma Szutová

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

dne

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

Pavel Přibyl

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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