ZÁPIS č. 33/17
z 33. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 24.4.2017 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, František Mládek, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA, Ing. Mgr. Vilma Szutová
Neomluven:
Hosté: 7 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, 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, 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 13.4.2017 do 24.4.2017.
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) Pacht prostor ve Zdravotním středisku.
3) Pacht zemědělských pozemků.
4) Nebytové prostory čp. 9.
5) Prodej pozemku 234/3.
6) Prodej pozemku 2334/6.
7) Úložiště RO.
8) Odpadové hospodářství.
9) Žádosti o odkup pozemků.
10) 2018 – 10 let LMD a 20 let PM.
11) Rozpočtová opatření.
12) Linka bezpečí.
13) Mikroregion, Destinační management, Greenway.
14) Vítání občánků.
15) Prostor pod lipami.
16) Směrnice o podpisových vzorech.
17) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta navrhnul jako ověřovatele Hanu Řepovou a Ing. Petra Janotu.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Hanu Řepovou a Ing. Petra Janotu.
Zdržel se: 2 (Janota, Řepová)
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 33/17/01
2) Pacht prostor ve Zdravotním středisku.
Na minulé zasedání jsem připravil záměr propachtovat prostory ZS. Do záměru se přihlásil VJ
International. Pachtovní smlouvu i Vzájemnou dohodu o skončení nájmu současného,
zastupitelé obdrželi.
Příloha č. 3 (1 list): Thi Hai Yen Tran: Vzáj. dohoda o zruš. Smlouvy o nájmu nebyt. prostoru.
Příloha č. 4 (1 list): VJ International – Pachtovní smlouva.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Vzájemnou dohodu o zrušení
Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 1.8.2011 k datu 30.4.2017, mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako „pronajímatel“ a Thi Hai Yen Tran,
Bílkova 126, 378 25 Deštná, IČ 27287718 (ve Smlouvě o nájmu nebytového prostoru
uvedena adresa: Nádražní 685, 377 01 Jindřichův Hradec) jako „nájemce“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/03
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pachtovní smlouvu na prostor v
budově č. p. 313, na pozemku parc. č. st. 475, o výměře 404 m2, 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 a Luu Tran Vu, Rápošovská 110, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 jako
„pachtýř“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/04
3) Pacht zemědělských pozemků.
Na žádost pana Ondřeje Plucara, jsme vypsali záměr na propachtování našich pozemků,
respektive jejich částí, v Deštné. Do záměru se přihlásili dva zájemci. Agra Deštná s nabídkou
4.000 Kč/ha/rok a Ondřej Plucar s nabídkou 4.111 Kč/ha/rok.
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Příloha č. 5 (1 list): Návrh Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Jsem pro nejvyšší nabídku. Místostarosta Janota: Přišli jsme na pozemky,
které nebyly pod smlouvou. Užíval je pan Ladislav Vichra starší. Ondřej Plucar vstoupil do
jednání s Ladislavem Vichrou mladším s tím, že převezme veškeré pozemky, které pan Vichra
užíval. Mluvil jsem s ním, tím se cítím podjatý, zdržím se hlasování. Starosta: Celkem jde o
11 448 m2, zaokrouhleně 1,15 ha.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nabídku Ondřeje Plucara jako
nejlepší a zároveň schvaluje Pachtovní smlouvu na pozemky 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, za
cenu 4.111 Kč/ha/rok, na dobu od 1.5.2017 do 30.4.2017, mezi těmito smluvními stranami:
Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou Davidem
Šaškem, DiS., jako „propachtovatel“ a Ondřej Plucar, Rosička 43, 378 21 Kardašova
Řečice, IČO 75120551, jako „pachtýř“.
Zdržel se: 1 (Janota)
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 33/17/05
4) 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). Vyhlásili jsme záměr na
propachtování, ale nikdo se nepřihlásil.
Rozprava
Zastupitelka Řepová: Navrhuji nevyužívat prostor komerčně, ale poskytnout ho maminkám
s malými dětmi jako klubovnu, případně jim koupit pec na keramické výrobky, využít prostor
tímto směrem. Starosta: Proč ne? Jelikož jsme nedostali žádnou nabídku, můžeme to zkusit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ustupuje od záměru pronajmout nebytové
prostory v čp 9.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/06
5) Prodej pozemku 234/3.
Na žádost Zdeňka Nacházela na odkup pozemku 234/3 – zahrady, kolem jejich domu v ulici Na
Zájezku o výměře 486 m2 jsme vyhlásili záměr na prodej. Do tohoto záměru se přihlásil právě
Z. Nacházel. Splnil všechny podmínky. Kupní smlouvu zastupitelé dostali k prostudování.
Příloha č. 6 (1 list): Záměr prodeje nemovitých věcí, pozemek parc. č. 234/3 o výměře 486 m2.
Příloha č. 7 (1 list): Kupní smlouva na prodej pozemku 234/3 se Z. Nacházelem.
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Rozprava
Místostarosta Janota: S touhle kupní smlouvou můžeme myslím souhlasit, protože Zdeněk
Nacházel pozemek dlouhodobě využíval, myslel si, že je jejich. Při novém mapování se přišlo
na to, že je obecní. Podobné věci se snažíme narovnávat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 234/3, trvalý travní porost o výměře 486 m2 mezi těmito smluvními stranami:
Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou Davidem
Šaškem, DiS., jako prodávající a Zdeněk Nacházel, nar. 29.12.1971, bytem Na Zájezku
136, 378 25 Deštná, jako kupující.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/07
6) Prodej pozemku 2334/6.
Na 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, jsme vyhlásili
záměr na prodej se zřízením služebnosti pro tlakovou kanalizaci. Do záměru se přihlásili právě
manželé Novotní. Kupní smlouvu se zřízením služebnosti mohli zastupitelé prostudovat.
Příloha č. 8 (1 list): Záměr prodeje nemovitých věcí, pozemek parc. č. 2334/6 o výměře 11 m2.
Příloha č. 9 (1 list): Kupní smlouva na pozemek p.č. 2334/6 se zřízením služebnosti inženýrské
sítě s manželi Novotnými.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č.
2334/6, ostatní plocha (ostatní komunikace), se zřízením služebnosti inženýrské sítě, mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČO:
00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako prodávající a Radomír
Novotný, nar. 22.3.1973, bytem Moravanská 542, 190 17 Praha 9 Vinoř a Dagmar
Novotná, nar. 15.10.1975, bytem Moravanská 542, 190 17 Praha 9 Vinoř, jako kupující.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/08
7) Úložiště RO.
Informoval jsem vás o podání rozkladu SURAA proti rozhodnutí MŽP o zastavení řízení o
prodloužení průzkumných prací z důvodu neoprávněnosti žádosti, respektive SURAO žádost
podalo pozdě.
Podání rozkladu SURAA může mít další vliv na rozhodnutí ministra ŽP, který bude o rozkladu
rozhodovat sám. Také může mít vliv na rozhodnutí soudu, který by mohl říci, že je naše žaloba
proti průzkumům již bezpředmětná a to se může stát ještě před rozhodnutím ministra ŽP, které
může být tentokrát pro SURAO pozitivní a žalobu bychom museli podat znovu.
V této věci nás oslovil právník Doucha, který za nás podával žalobu, že bychom měli podat
vyjádření k rozkladu SURAA a poslání doplnění na soud, že obce považují předmět soudního
řízení za stále existující a že chtějí v řízení pokračovat. Bohužel se stalo to, že jsem ho oslovil
za nás a Světce a on vyhotovil Vyjádření proti rozkladu pouze za Světce a Pl. Ždár, nyní čekám
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na jeho odpověď, zda podal vyjádření i za nás. Dále čekám na jeho odpověď na situaci ohledně
doplnění žaloby.
Ve čtvrtek 20. dubna jsme se s místostarostou zúčastnili setkání s ředitelem SURAA v
Lodhéřově. Bylo nám zopakováno, že podali rozklad proti zamítavému rozhodnutí MŽP, kde
očekávají vyjádření ministra ŽP do června. Mají z průzkumů informací dost pro rozhodnutí o
lokalitách. O 4 lokalitách, ve kterých se budou provádět další průzkumy, se rozhodne zhruba v
polovině roku 2018.
Proběhl také den proti úložišti, kterého se zúčastnilo na padesát lidí, byli zde i zástupci z
Rakouska. Byla vysazena lípa u benzínky jako symbol protestu proti postupu státu. V rámci
tohoto dne jsme se měli setkat se zástupci Rakouské strany, ale nakonec jsem se s nimi bavil až
při pochodu. Setkání na úřadě se chtěl zúčastnit i místostarosta, poté odešel. Ostatní zastupitelé
zvolili jiný program a účast odmítli.
Příloha č. 10 (1 list): Čihadlo - Oznámení o podání rozkladů proti usnesení o zastavení řízení.
Příloha č. 11 (3 listy): Vyjádření k rozkladu SÚRAO proti usnesení MŽP ze dne 28. 2. 2017.
Příloha č. 12 (2 listy): E-mailová korespondence – Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Příloha č. 13 (4 listy): Rozklad ze dne 15. 3. 2017 - Čihadlo.
Rozprava
Místostarosta Janota: Připomenu setkání geologů a dalších specialistů, které se před časem
uskutečnilo v restauraci U Mocnáře. Podobné setkání plánují zopakovat, ještě se neví přesně
kde, ale někde v naší lokalitě. V té době by už měli mít nástin hydrogeologických a
geofyzikálních dat. Doporučuji setkání se zúčastnit. Nepůjde o zaměstnance SÚRAA, ale o
odborníky ze společnosti, která pro stát průzkum zpracovává.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí aktuality k úložišti
radioaktivních odpadů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/09
8) Odpadové hospodářství.
Školení dnes – bude nám zaslána prezentace.
Úklidová akce.
Oslovil jsme spol. Garanta ohledně možnosti podat žádost o dotaci na nákup zařízení pro
pytlový sběr – kontejnery (papír, plast, bio) s nosičem kontejnerů, systém pro načítání
informaci (pc, váha, systém, čtečka), a další. Dotace jsou a budou vyhlášeny. Je důležité mít v
této věci jednotný názor a je třeba, abyste se zapojili do přípravy tohoto systému a náležitě se k
němu vyjádřili. Můžeme oslovit i další společnosti, které by nám o dotace požádaly, ale
podotýkám od A do Z. Od vytvoření projektu, přes podání žádosti o dotaci, přes provedení
veškeré komunikace v rámci dotací, s provedením výběrového řízení až po konečné
vyhodnocení a podání závěrečné zprávy k dotaci.
Musíme rozhodnout, v jaké míře chceme pytlový sběr začít. Jak to bude dále s bioodpadem, se
sklem a velkoobjemovým odpadem, a dalším. Jak dále budeme provozovat sběrné místo, jestli
by po vytvoření místa pod odchodu Stavikomu z pozemku za úřadem nestálo za to zde vytvořit
sběrný dvůr.
Otázek je mnoho a my o nich budeme rozhodovat a musíme informovat veřejnost. Očekávám
vaše podněty a nápady nejlépe dnes.
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Příloha č. 14 (2 listy): Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na pytlový sběr odpadu.
Příloha č. 15 (2 listy): Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení.
Příloha č. 16 (3 listy): Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na přípravu projektové žádosti.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Podle mě rozjet pytlový sběr co nejdřív. Starosta: Pytlový sběr rozjíždějí
jak velká města, tak malé obce, ušetří to hodně peněz. Místostarosta Janota: Velké plus je, že
se ztratí anonymita.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o odpadovém
hospodářství.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/10
9) Žádosti o odkup pozemků.
Přišlo nám několik žádostí o odkup, případně o směnu pozemků. U všech jsme nechali
zpracovat GP, které by měly být zohledněné v ceně pozemků.
Žádosti podali:
Tomáš Závodný – část pozemku, místní komunikace, v Sadové ulici – dle nového GP, zde musí
před prodejem proběhnout správní řízení o vyjmutí této části pozemku z pasportu MK.
Jan a Martina Jílkovi – dle GP, služebnost kanalizace a teplovod i plynovod, žádají snížení
ceny z důvodu zatížení služebnostmi, kde máme ale jen kanalizaci, ostatní nejsou naše, měli se
také domluvit s J. Poslušným na odkupu jeho části pozemku.
Tomáš Plachý – dle GP (+ pozemky za školkou).
Vaňkovi – Lipovka směna dle GP.
Staněk – směna pozemků.
Podíl na GP a poplatky na KN – u směny 1/2, u prodeje 100%?
Podíl na vypracování smlouvy?
Příloha č. 17 (1 list): Žádost o koupi pozemku - Závodný.
Příloha č. 18 (1 list): Tomáš Závodný - Geometrický plán č. 678-640/2017.
Příloha č. 19 (1 list): Žádosti o odkoupení pozemku a o snížení ceny - Jan a Martina Jílkovi.
Příloha č. 20 (1 list): Jan a Martina Jílkovi - Geometrický plán č. 677a-640/2017, kanalizace.
Příloha č. 21 (1 list): Jan a Martina Jílkovi - Geometrický plán č. 677b-640/2017, teplovod.
Příloha č. 22 (1 list): Žádost o odkoupení pozemku – Tomáš Plachý.
Příloha č. 23 (1 list): Tomáš Plachý - Geometrický plán č. 676-640/2017.
Příloha č. 24 (1 list): Záměr směnit pozemky – Lipovka.
Rozprava
Místostarosta Janota: Mluvil jsem s Honzou Jílkem, je potřeba vyjasnit si, kdo nechá udělat
geometrický plán. Zastupitel Přibyl: Jde o to, zda snížit cenu nebo ne.
Následuje rozprava zastupitelů upřesňující podmínky vyhlášení záměrů prodeje pozemků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat pozemek 2279/12, 81
m2 za minimální nabídkovou cenu 30 Kč za m2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/11
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá žádosti manželů Jana a Martiny
Jílkových o odkoupení pozemku p.č. 2256 a o snížení jeho ceny na další zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/12
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat pozemek 599/1 díl A o
výměře 181 m2 za min. nabídkovou cenu 150 Kč za 1 m2.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/13
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr směnit tyto pozemky: část
pozemku parc. č. 2362/27 o výměře 13 m2 v katastrálním území Lipovka (LV č. 10001),
označenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 67-640/2017 jako díl „d“, za část
pozemku parc. č. st. 104 o výměře 28 m2 v katastrálním území Lipovka (LV č. 19),
označenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 67-640/2017 jako díl „a“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/14
10) 2018 – 10 let LMD a 20 let PM.
V loňském roce jsem vás informoval o výročích v roce 2018. Budou to právě 10 let LMD a 20
let PM. Také bude mít výročí SDH – 140. let. Zajímá mne váš názor, zda budeme tyto události
slavit? Měli jste rok na přemýšlení, jistě budete sršet zájmem a nápady.
Rozprava
Místostarosta Janota: Tématicky se dá špatně spojit. Zastupitelka Tupá: Obávám se
rozdělení – nepřijde dost lidí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k výročím
Leteckého muzea Deštná, Provaznického muzea a Sboru dobrovolných hasičů Deštná v
roce 2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/15
11) Rozpočtová opatření.
Starosta předal slovo účetní Heleně Janotové, a ta seznámila zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 5.
Příloha č. 25 (1 list): Rozpočtové opatření č. 5.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 v příjmech
i výdajích ve výši 41.200 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/16
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12) Linka bezpečí.
Starosta přečetl dopis Linky bezpečí.
Příloha č. 26 (1 list): Dopis Linky bezpečí – žádost o finanční podporu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá bod Linka bezpečí na další zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/17
13) Mikroregion, Destinační management, Greenway.
Mikroregion – aktuality z VH.
Greenway – spolek Na dobrých cestách.
DM – info od Petra, zápis z VH.
Příloha č. 27 (1 list): Informace o festivalu Greenway.
Příloha č. 28 (1 list): Spolek Na dobrých cestách – stanovy.
Příloha č. 29 (2 listy): Zápis z VH spolku Destinační management Č. Kanada z 4. 4. 2017.
Rozprava
Místostarosta Janota: V programu Valné hromady Destinačního managementu byl návrh
rozpočtu na rok 2017, mediální a ediční plán, rozšíření výkonného výboru, koordinace činnosti
a další body. Předsedá tomu hradecký starosta pan Mrvka, letošní rok označil jako rozjezdový.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace z Valné hromady
Mikroregionu, z Valné hromady Destinačního managementu Česká Kanada a odmítá
vstup do spolku Spolek Na dobrých cestách.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/18
14) Vítání občánků.
V této záležitosti máme dlouhodobě schváleno, že občánek Deštné dostane od města 2.000 Kč
a to buď formou finančního daru, kterých je dnes nejvíce, nebo jsme připravovali také produkty
České pošty – vkladní knížky či běžné účty. Byl bych rád, abychom částku, kterou občánkům
darujeme, zvýšili. Abychom nezvyšovali letošní rozpočet, tak navrhuji zvýšení na 4.000 Kč.
Darovací smlouvy jsem dával doposud na zasedání ke schválení, ale dle výkladu našeho
právníka není nutné tyto smlouvy, které nejsou nad rámec rozpočtu, schvalovat
zastupitelstvem, jestli si však tuto pravomoc nevyhradí, což nepředpokládám.
Všechny děti z matričního obvodu – Vícemil, Lipovka, Březina, Drunče, Rosička, Světce a
Deštné – od nás dostávají další věcné dary – bryndáky, hračky, a další.
Příloha č. 30 (1 list): Mgr. Ludvík Matoušek, vyjádření právníka k darům – Vítání občánků.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navýšení finančního daru v rámci
vítání občánků pro děti s trvalým pobytem v Deštné a Lipovce na 4.000 Kč s platností od
1.5.2017.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/19
15) Prostor pod lipami.
Od prosince, kdy jsem vás seznámil s výsledky ankety, přes informace o dopise Sokola, jste
měli čas na přemýšlení o tomto prostoru a jeho dalším využití.
Zadal jsem dendrologický posudek, který nám napoví o stavu jednotlivých stromů. Posudek
budou provádět, až budou mít stromy listy.
Oslovil jsem také architekty, kteří se byli v místě podívat a zaslali nám i svůj názor.
Dnes přišla také žádost Jana Hlavsy – přečíst.
Příloha č. 31 (1 list): Dopis architektů STUDIO DVA:JEDNA – postřehy z návštěvy Deštné.
Rozprava
Starosta čte část dopisu architektů (v příloze).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá bod Prostor pod lipami na další
zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/20
16) Směrnice o podpisových vzorech.
Tuto směrnici každoročně upravujeme díky změnám na postu průvodců v muzeích. Abychom
se vyhnuli tomu, že musíme při každé změně průvodce, případně i příjmení a dalším, tak si
dovoluji navrhnout tuto směrnici zrušit a sám vydám směrnici novou, aby jí nemuselo vždy
schvalovat zastupitelstvo, pakliže si tuto pravomoc nebudete chtít vyhradit.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Směrnici o používaných podpisových
vzorech města Deštná z 29.6.2015 ve znění všech dodatků.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/17/21
17) Různé.
- Pozvánky – čarodějnice a stavění máje, Hrdina Západu, bleší trh, Drunče a další.
- Zápis FV
- Dotace
- SMO na JčK – RUD a další
- Svatovítské varhany
- Pozemky SPUCR
Rozprava
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:00 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 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (3 listy):
č. 12 (2 listy):
č. 13 (4 listy):
č. 14 (2 listy):
č. 15 (2 listy):
č. 16 (3 listy):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):
č. 19 (1 list):
č. 20 (1 list):
č. 21 (1 list):
č. 22 (1 list):
č. 23 (1 list):
č. 24 (1 list):
č. 25 (1 list):
č. 26 (1 list):
č. 27 (1 list):
č. 28 (1 list):
č. 29 (2 listy):
č. 30 (1 list):
č. 31 ( list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Thi Hai Yen Tran: Vzáj. dohoda o zruš. Smlouvy o nájmu nebyt. prostoru.
VJ International – Pachtovní smlouva.
Návrh Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht.
Záměr prodeje nemovitých věcí, pozemek parc. č. 234/3 o výměře 486 m2.
Kupní smlouva na prodej pozemku 234/3 se Z. Nacházelem.
Záměr prodeje nemovitých věcí, pozemek parc. č. 2334/6 o výměře 11 m2.
Kupní smlouva na pozemek p.č. 2334/6 se zřízením služ. inž. sítě – Novotní.
Čihadlo - Oznámení o podání rozkladů proti usnesení o zastavení řízení.
Vyjádření k rozkladu SÚRAO proti usnesení MŽP ze dne 28. 2. 2017.
E-mailová korespondence – Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Rozklad ze dne 15.3.2017 - Čihadlo.
Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na pytlový sběr odpadu.
Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení.
Garanta CZ a.s. - Příkazní smlouva na přípravu projektové žádosti.
Žádost o koupi pozemku - Závodný.
Tomáš Závodný - Geometrický plán č. 678-640/2017.
Žádosti o odkoupení pozemku a o snížení ceny - Jan a Martina Jílkovi.
Jan a Martina Jílkovi - Geometrický plán č. 677a-640/2017, kanalizace.
Jan a Martina Jílkovi - Geometrický plán č. 677b-640/2017, teplovod.
Žádost o odkoupení pozemku – Tomáš Plachý.
Tomáš Plachý - Geometrický plán č. 676-640/2017.
Záměr směnit pozemky – Lipovka.
Rozpočtové opatření č. 5.
Dopis Linky bezpečí – žádost o finanční podporu.
Informace o festivalu Greenway.
Spolek Na dobrých cestách – stanovy.
Zápis z VH spolku Destinační management Č. Kanada z 4. 4. 2017.
Mgr. Ludvík Matoušek, vyjádření právníka k darům – Vítání občánků.
Dopis architektů STUDIO DVA:JEDNA – postřehy z návštěvy Deštné.

Zápis byl vyhotoven dne 3.5.2017
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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