ZÁPIS č. 32/17
z 32. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 27.03.2017 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, Jan Poslušný
Neomluven:
Hosté: 8 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, František Mládek
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, 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 20.3.2017 do 27.3.2017.
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) Pozemek včelaření – prodloužení nájemní smlouvy.
3) Pacht přísálí KD.
4) Pacht prostor prodejny na náměstí.
5) Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu.
6) Pacht prostor ve Zdravotním středisku.
7) Pacht zemědělských pozemků.
8) Nebytové prostory čp. 9.
9) Prodej pozemku 234/3.
10) Prodej pozemku 2334/6.
11) Žádost o napojení pozemku na vodovod a kanalizaci.
12) Úložiště RO.
13) ZŠ a MŠ Deštná.
14) Pojištění majetku a odpovědnosti.
15) Rozpočtová opatření.
16) Různé.
Starosta představil hosty, starosty Z. Leitnera z Okrouhlé Radouně a Zdeňka Svitáka ze Světců
a navrhnul přesunutí bodu Úložiště RO na začátek, aby mohli hosté odjet na další setkání.
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Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje úpravu programu podle návrhu
starosty.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/01
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Úložiště RO.
3) Pozemek včelaření – prodloužení nájemní smlouvy.
4) Pacht přísálí KD.
5) Pacht prostor prodejny na náměstí.
6) Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu.
7) Pacht prostor ve Zdravotním středisku.
8) Pacht zemědělských pozemků.
9) Nebytové prostory čp. 9.
10) Prodej pozemku 234/3.
11) Prodej pozemku 2334/6.
12) Žádost o napojení pozemku na vodovod a kanalizaci.
13) ZŠ a MŠ Deštná.
14) Pojištění majetku a odpovědnosti.
15) Rozpočtová opatření.
16) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/02
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta navrhnul ověřovateli zápisu Mgr. Dagmar Tupou a Františka Mládka.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Mgr. Dagmar Tupou a Františka Mládka.
Zdržel se: 2 (Tupá, Mládek)
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 32/17/03
2) Úložiště RO.
Vítám zde hosty – starosty Zdeňka Leitnera z Okrouhlé Radouně a Zdeňka Svitáka ze Světců.
Předám slovo hostům.
Starosta Okrouhlé Radouně Z. Leitner pozval zúčastněné na Pochod proti úložišti 22.4. ve
13:30 hod. z náměstí v Deštné. Starosta Světců Zdeněk Sviták požádal o stanovisko
zastupitelstva. Starosta Deštné David Šašek, DiS., potvrdil, že všechna usnesení týkající se
úložiště radioaktivních odpadů ctí výsledek referenda, což znamená, že pochod je s tímto v
souladu.
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Aktuality této problematiky zasílám zastupitelům průběžně. V poslední době se toho hodně
děje, alespoň co se týče papírování. MŽP nás vyzvalo, abychom se vyjádřili k zahájenému
řízení ve věci žádosti SURAA na prodloužení průzkumného území, to jsme také udělali a
přijali jsme k tomuto i usnesení. Dále se stalo to, že MŽP vlastně žádost SURAA odmítlo s tím,
že byla podána pozdě a řízení zastavilo. Nyní podalo v této věci SURAO zase rozklad a čeká se
na MŽP.
Platforma proti úložišti zaslala otevřený dopis předsedovi vlády Sobotkovi, který dočasně vede
MPO. V dopise shrnuje současnou situaci ve věci hledání úložiště a žádají ho o schůzku, což se
však asi už nestane, protože MPO bude mít nové vedení.
Nového ministra MPO po odvolaném J. Mládkovi by měl dělat jeho náměstek Jiří Havlíček.
Příloha č. 3 (1 list): Usnesení - zastavení řízení - Čihadlo.
Rozprava
Zastupitelé si ujasňují procesní postupy řízení ve věci žádosti SURAA na MŽP.
Místostarosta Janota: Jeden z výkladů správního řádu je, že pokud předmět řízení zanikne v
jeho průběhu, tak se řízení zastaví, protože by teoreticky nebylo o čem jednat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí aktuality kolem úložiště RO.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/04
3) Pozemek včelaření – prodloužení nájemní smlouvy.
Na minulém zasedání jsme projednali záměr uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu s panem
Novakem ze Zahradní ulice, který má na našem pozemku nad školní kuchyní umístěna
včelstva. Do záměru se nepřihlásil nikdo další, proto nám nic nebrání dodatek schválit.
Příloha č. 4 (1 list): Záměr uzavřít Dodatek č. 1 a Dodatek č. 1 – umístění včelstev.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
pozemku sloužícího k umístění včelstev na dobu určitou od 1.4.2017 do 31.3.2020, mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako pronajímatel a pan Vitalij Novak, nar.
21.3.1940, bytem Zahradní 276, 378 25 Deštná, jako nájemce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/05
4) Pacht přísálí KD.
Na minulém zasedání jsme projednali záměr propachtovat část přísálí KD, kde bude prodejna
Jednoty. Současný pachtýř V. Traxmandl s tímto krokem souhlasil při podpisu smlouvy a za
část propachtovanou Jednotě, která byla jediná, kdo podal nabídku, nebude hradit pacht po
dobu, co tam bude prodejna. Můžeme tedy schválit Pachtovní smlouvu.
Příloha č. 5 (1 list): Pachtovní smlouva – přísálí KD, Jednota od 18.4.2017 do 23.6.2017.
Rozprava
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pachtovní smlouvu na přísálí KD o
rozměru 134,9 m2 na období 18.4.2017 do 23.6.2017 za cenu 3.900 Kč bez DPH mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako propachtovatel a Jednota, spotřební
družstvo v Jindřichově Hradci, se sídlem: sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův
Hradec, IČO: 00031879, zastoupené předsedou družstva Ing. Radimem Klaškou a
místopředsedou družstva Zdeňkem Blahníkem, jako pachtýř.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/06
5) Pacht prostor prodejny na náměstí.
Na minulém zasedání jsme projednali záměr propachtovat prostory v budově čp. 330 na
náměstí zvané „márnice“ a pozemku před budovou. Do záměru se přihlásila společnost VJ
International zastoupená Thi Hai Yen Tran z Deštné a jejím synem Luu Tran Vu, splnili
podmínky záměru a byli jediní, kdo nabídku podal. Můžeme tedy schválit Pachtovní smlouvu.
Příloha č. 6 (1 list): Pachtovní smlouva – VJ International s.r.o.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pachtovní smlouvu na budovu čp.
330 a části pozemku 2335/2 o výměře 24 m2 od 28.3.2017 na dobu neurčitou za 44.384 Kč
ročně mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ
00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako propachtovatel a VJ
International s.r.o. se sídlem Bílkova 126, 378 25 Deštná, IČO: 05672333 zastoupená
jednateli Thi Hai Yen Tran, Bílkova 126, 378 25 Deštná, dat. nar. 10.12.1970 a Luu Tran
Vu, Rápošovská 110, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, dat. nar. 7.4.1992, jako pachtýř.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/07
6) Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu.
Zrušením nájemní smlouvy v budově čp. 330 zvané „márnice“ byla vlastně zrušena Dohoda o
využívání systému likvidace KO. Připravili jsme Dohodu novou již na nového pachtýře.
Příloha č. 7 (1 list): Dohoda č. 22 – komunální odpad VJ International s.r.o.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dohodu o využívání systému sběru
a zneškodňování komunálního odpadu od 1.4.2017 do 31.12.2017 za cenu 2.062 Kč mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., na straně jedné a VJ International s.r.o. se
sídlem Bílkova 126, 378 25 Deštná, IČO: 05672333 zastoupená jednateli Thi Hai Yen
Tran, Bílkova 126, 378 25 Deštná, dat. nar. 10.12.1970 a Luu Tran Vu, Rápošovská 110,
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Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, dat. nar. 7.4.1992, jakožto původce odpadu zařazeného
podle Katalogu odpadů jako původce odpadu komunálního na straně druhé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/08
7) Pacht prostor ve Zdravotním středisku.
V návaznosti na změnu nájemníka – pachtýře v „márnici“ na náměstí jsme zapomněli na to, že
paní provozovatelka má ještě pronajatý prostor ve zdravotním středisku. Připravil jsem záměr
propachtovat i tyto prostory. Na příštím zasedání připravím Pachtovní smlouvu i Vzájemnou
dohodu o skončení nájmu současného.
Příloha č. 8 (1 list): Záměr propachtovat místnost ve zdravotním středisku.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Záměr propachtovat prostory v
budově čp. 313 o výměře 14 m2 za cenu 5.515 Kč bez DPH za rok.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/09
8) Pacht zemědělských pozemků.
Předložil jsem vám žádost pana Ondřeje Plucara, který žádá o propachtování našich pozemků,
respektive jejich částí, v Deštné. Tento pacht s ním projednal Petr Janota. Připravil jsem Záměr
propachtovat, ale je třeba o něm diskutovat: zda zvolíme minimální cenu pachtu za hektar, jaká
bude délka pachtu, zda chceme propachtovat pozemky jako celek, co budeme dělat se zbylými
částmi pozemků, které nechce propachtovat, a další. Do záměru se však může přihlásit někdo
další.
Příloha č. 9 (3 listy): Záměr propachtovat zemědělské pozemky.
Příloha č. 10 (1 listy): Žádost o propachtování pozemků – Ondřej Plucar.
Rozprava
Zastupitelé diskutují nad mapou pozemků.
Zastupitel Přibyl: Je přípustný pacht na jeden rok s možností prodloužení? Místostarosta
Janota: Jde to jakkoliv. Zastupitelka Szutová: Je možné automatické prodloužení, pokud
bude vše v pořádku? Starosta: Zeptám se právníka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Záměr propachtovat tyto pozemky
v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce na 1 rok s možností prodloužení, za min. nabídku
3.000 Kč/hektar: parc. č. 514/14 o výměře 3.136 m2 (z celkových 3.136 m2) druh pozemku
orná půda, parc č. 599/1 o výměře 5.278 m2 (z celkových 9.639 m2) druh pozemku trvalý
travní porost, parc. č. 2281 o výměře 94 m2 (z celkových 540 m2) druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 283/36 o výměře 2.376 m2 (z celkových 4.036 m2)
druh pozemku trvalý travní porost, parc. č. 283/37 o výměře 296 m2 (z celkových 864 m2)
druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1221/3 o výměře 268 m2 (z celkových 1.104 m2) druh
pozemku trvalý travní porost. Propachtovány budou pouze všechny pozemky, ne
jednotlivé.
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Pro: 7
Usnesení č. 32/17/10

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Nebytové prostory čp. 9.
Kateřina Řepová, která má pronajaté prostory na kadeřnictví nám písemně oznámila ukončení
nájemní smlouvy k datu 31.5.2017. Prostory měla pronajaté od roku 2011 a současný nájem byl
17.738 Kč/rok za 43,7 m2 (hlavní místnost, wc + sklad). Vyvstává otázka, co s prostorem nyní.
Příloha č. 11 (1 list): Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Řepová.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Je potřeba prostory zveřejnit, nabídnout. Starosta: Nemáme žádnou
aktuální žádost o nebytové prostory, takže inzerovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná akceptuje výpověď paní Kateřiny Řepové
Nájemní smlouvy z nebytových prostor nám. Míru čp. 9, 378 25 Deštná.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/11
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr propachtovat nebytové
prostory v čp. 9, nám. Míru, 378 25 Deštná, za stejných podmínek jako dosud.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/12
10) Prodej pozemku 234/3.
Obdrželi jsme žádost Zdeňka Nacházela na odkup pozemku 234/3 – zahrady kolem jejich
domu v ulici Na Zájezku o výměře 486 m2. O tomto pozemku jsem v minulosti vedl několik
debat s jeho otcem, když tvrdil, že tento pozemek od obce získal již za starosty Chalupského,
ale nedohledal ani on ani my dokumentaci. Připravil jsem záměr prodeje nemovitých věcí.
Příloha č. 12 (1 list): Žádost o koupi pozemku parc.č. 234/3 - Nacházel.
Příloha č. 13 (1 list): Záměr prodeje nemovitých věcí, parc.č. 234/3.
Rozprava
Místostarosta Janota: Cenu máme schválenou 30 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat nemovitou věc –
pozemek p.č. 234/3 o výměře 486 m2, trvalý travní porost, v obci Deštná, katastrálním
území Deštná u Jindřichova Hradce, zapsaný na LV 10001.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/13
11) Prodej pozemku 2334/6.
Obdrželi jsme žádost manželů Radomíra a Dagmar Novotných z Prahy, majitelů domu čp. 171
na Stráních, o odkup pozemku před jejich domem p.č. 2334/6 o výměře 11 m2. S Novotnými
jsem prodej tohoto pozemku projednával v minulosti ihned po digitalizaci. Připravil jsem
záměr prodeje nemovitých věcí.
Příloha č. 14 (2 listy): Žádost o odkup pozemku p.č. 2334/6 - Novotní.
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Příloha č. 15 (1 list): Záměr prodeje nemovitých věcí, parc.č. 2334/6.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat nemovitou věc –
pozemek p.č. 2334/6 o výměře 11 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v obci Deštná,
katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce, zapsaný na LV 10001, se zřízením
služebnosti vedení kanalizace na celém pozemku.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/14
12) Žádost o napojení pozemku na vodovod a kanalizaci.
V této věci předám slovo Pavlu Kučerovi, který se žádostí zabýval.
Příloha č. 16 (1 list): Žádost o přivedení sítí k pozemku – Hýblová, Pech.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Čte žádost Ing. Pecha a Mgr. Hýblové týkající se žádosti
o přivedení vodovodu k pozemku s plánovanou výstavbou rodinného domu. Kučera vysvětluje
možnosti vedení vodovodu, zmiňuje časový výhled min. 1 rok k vyřízení dokumentace a další
kroky, které budou závislé na rozpočtových možnostech.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje přivedení vodovodu k pozemku č.
1239/3.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/15
13) ZŠ a MŠ Deštná.
Na minulém zasedání jsme schválili převod HV z DČ ve výši 79.027,16 Kč do Fondu investic.
Tento krok ale odporuje zákonu o rozpočtových pravidlech (viz zákon) a musíme usnesení
revokovat. Přijmeme usnesení nové, ve kterém HV převedeme do Rezervního fondu, z kterého
budeme moci peníze na základě našeho souhlasu jako zřizovatele naplnit třeba Fond investic.
Příloha č. 17 (1 list): Finanční hospodaření příspěvkových organizací.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 31/17/07 z 27.2.2017.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/16
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod hospodářského výsledku
z doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Deštná, za rok 2016 ve výši 79.027,16 Kč do Rezervního
fondu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/17
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14) Pojištění majetku a odpovědnosti.
Na minulé zasedání jsem vám předložil návrh pojistné smlouvy od Kooperativy, kterou za nás
zprostředkoval J. Hojer ml. Chtěl jsem oproti současné pojistné smlouvě dopojistit některý
majetek. Od minule jste se nikdo nevyjádřili, proto jsem se ještě domluvil sám na některých
změnách a cena se změnila až na 74.490 Kč/rok.
Ve staré smlouvě jsme měli pojistné 75.521 Kč/rok za méně pojištěného majetku.
Další nabídku na pojištění nám dal J. Rathouský, připravil Dodatek č. 10 k současné pojistné
smlouvě, pojištění odpovědnosti nechal zpracovat u jiné pojišťovny a přidal pojištění – (hasiči,
výkon st. správy, osoby ve veřejných funkcích, zastupitelstvo, …) a dále připravil ještě návrh
na pojištění vozidel, které je nyní ale druhořadé. Nabídku jsem vám zasílal. Cena pojištění
majetku a odpovědnosti je 68.107 Kč s tím, že je tam závazek do roku 2022, poté se zvyšuje
pojistné na 79.701 Kč.
Příloha č. 18 (7 listů): Návrh pojistné smlouvy – Hojer, Kooperativa.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Jakou nabídku kdo zpracoval? Zastupitelka Szutová: Jde o nezávislé
nabídky? Starosta: Jde o nezávislé nabídky, Hojer řeší novou smlouvou, druhý řeší dodatkem
k současné smlouvě. Zastupitel Mládek: Jaký je mezi nimi rozdíl v částce? Starosta: Rozdíl
je cca 6200 Kč. Místostarosta Janota: Nechal bych stávající smlouvu s dodatkem. Je
jednodušší. Zastupitel Přibyl: V obou smlouvách je toho víc.
Zastupitelé v rozpravě dále zvažují pro a proti předložených nabídek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pojistnou smlouvu předloženou
Josefem Hojerem, mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25
Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako pojistník a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 47116617, zastoupená.... jako pojistitel.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/18
15) Rozpočtové opatření.
Starosta předal slovo paní účetní Heleně Janotové, aby přítomné seznámila se zněním RO.
Příloha č. 19 (1 list): Rozpočtové opatření č. 4.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 v příjmech
i výdajích ve výši 824.410 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/17/19
16) Různé.
- Posílám vám průběžně nabídky dotací, většinou je to ale bez odezvy a i na přímý dotaz zda
ano či ne, jestli připravit podklady, tak nereagujete, rád bych, abyste se více zapojili. Naposledy
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jsem zasílal informace k dotaci SMS ČR na podporu aktivit na venkově a dotace na sociální
bydlení.
- Musíme vyhodnotit anketu ve věci Music parku pod lipami. Měli jste možnost dva měsíce
přemýšlet co a jak dál s prostorem, tato problematika je také od vás bez odezvy. Nechal jsem
zpracovat posudek na stromy, předpokládám, že ho budu mít v dubnu k dispozici. A na tuto
neděli v 10 hodin jsem si sjednal schůzku s architektem, kterého bych rád vzal jak pod lípy, tak
bych s ním rád prošel náměstí. Kdo máte zájem se zúčastnit, tak budu jen rád.
- Zúčastnil jsem se konference konané v Praze v Senátu, kde bylo hlavním tématem Obslužnost
a vylidňování území. Vystoupili zástupci ministerstev – MZdrav., MPSV, COOP, Pošty,
senátoři a starostové. Z této konference jsem odjížděl velmi rozčarován a zklamán přístupem
státu. Dle slov SMO ČR se na tato témata s nimi nebaví poslanci, a proto se obrací výhradně na
senátory, kteří ale zákony netvoří. V ČR je nedostatek lékařů, začínají být služby ať zdravotní,
tak lékárny, pošty a dále těžko udržitelné a když, tak jedině z dotací a podpor od obcí. Obce a
města dělají všemožné proto, aby tu měli zubaře, aby tu měli poštu, aby tu měli lékárnu, je to
podobný stav jako u nás. Nemyslím si, že obce jsou zřízeny pro to, aby provozovaly pošty,
lékárny a další služby. Tento stav potrvá nebo se bude zhoršovat, proto se musíme na tuto
situaci připravit.
- Státní pozemkový úřad nám odpověděl částečně na naše žádosti o bezúplatný převod
pozemků. Do minulého pátku jsem měl podepsat smlouvy na 4 pozemky, doložil jsem všechny
potřebné přílohy a mělo by vše proběhnout. Ostatních 11 pozemků nám nepřevedou. Zjistím,
nebo pověřím místostarostu, zda bychom pozemky od fondu nemohli koupit.
- Chtěl bych vás pozvat:
a) tuto sobotu od 11 do 14 hodin a otevření LMD, kdy přijede generál Emil Boček, svého
času nejmladší český pilot RAF
b) Dále vás zvu na 8. dubna na úklidovou akci, sraz před hasičskou zbrojnicí v 8:30 hod.
c) Upozorňuji, že divadlo ochotníků z J.H. 8.4. je zrušeno a hledáme náhradní termín
d) 16.4. se uskuteční velikonoční zábava v KD
e) Koncert v kostelíku sv. Jana Křtitele bude na Velikonoční pondělí
f) 28. dubna proběhne sběr železného šrotu
g) A poslední, co mě napadá jsou čarodějnice v neděli 30.4. a stavění máje.
Rozprava
Zastupitelka Řepová: Hřbitovní zeď - jednání s památkáři probíhá? Stav zdi je příšerný.
Starosta: Zaurgujeme památkáře. Vedoucí tech. úseku Kučera: Nesmíme dělat nic, dokud
není rozhodnuto. Občanka Stejskalová: Cestička na hřbitově je ve špatném stavu. Vedoucí
tech. úseku Kučera: Nemáme kapacitu pracovníků, zadat práce firmě by bylo drahé, na to teď
nemáme prostředky v rozpočtu. Občanka Stejskalová: Kdy budou hradečtí zametat po zimě?
Vedoucí tech. úseku Kučera: Nesmějí zametat dřív, než skončí zimní období, potom
postupně, zametacích strojů mají málo.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 19:45 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 (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 (1 list):
č. 14 (2 listy):
č. 15 (1 list):
č. 16 (1 list):
č. 17 (1 list):
č. 18 (7 listů):
č. 19 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Usnesení - zastavení řízení - Čihadlo.
Záměr uzavřít Dodatek č. 1 – umístění včelstev.
Pachtovní smlouva – přísálí KD, Jednota od 18.4.2017 do 23.6.2017.
Pachtovní smlouva – „márnice“, VJ International s.r.o.
Dohoda č. 22 – komunální odpad VJ International s.r.o.
Záměr propachtovat místnost ve zdravotním středisku.
Záměr propachtovat zemědělské pozemky.
Žádost o propachtování pozemků – Ondřej Plucar.
Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Řepová.
Žádost o koupi pozemku parc.č. 234/3 - Nacházel.
Záměr prodeje nemovitých věcí, parc.č. 234/3.
Žádost o odkup pozemku p.č. 2334/6 - Novotní.
Záměr prodeje nemovitých věcí, parc.č. 2334/6.
Žádost o přivedení sítí k pozemku – Hýblová, Pech.
Finanční hospodaření příspěvkových organizací.
Návrh pojistné smlouvy –Hojer, Kooperativa.
Rozpočtové opatření č. 4.

Zápis byl vyhotoven dne 4.4.2017
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

František Mládek

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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