ZÁPIS č. 37/17
z 37. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 31.07.2017 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Mgr. Vilma Szutová, Ing. Jan
Zedník, MBA
Omluven: Jan Poslušný
Neomluven:
Hosté: 9 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mgr. Vilma Szutová a Ing. Jan Zedník, MBA
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 21.07.2017 do 31.07.2017.
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) Odpadové hospodářství.
3) Vodovod k čp. 244.
4) Služebnosti města a vůči městu.
5) Dotace – hasiči, stromy.
6) Obecně závazná vyhláška 3/2007.
7) Multifunkční zařízení na MěÚ.
8) Školský obvod ZŠ a MŠ Deštná.
9) Pozemky k výstavbě.
10) Pozemky k pronájmu.
11) Žádost SDH Chotěmice.
12) Destinační management.
13) Rozpočtové opatření.
14) Různé.
Starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění či změnu dnešního
programu zasedání. Žádný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
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Pro: 7
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/01

Zdržel se: 0

1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta navrhnul jako ověřovatele dnešního zápisu Ing. Mgr. Vilmu Szutovou a Ing. Jana
Zedníka, MBA.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Ing. Mgr. Vilmu Szutovou a Ing. Jana Zedníka, MBA.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/02
2) Odpadové hospodářství.
Posledních několik měsíců je součástí zasedání tento bod.
Doposud jsme se rozhodli vypovědět smlouvu s AVE na svoz odpadů v plném rozsahu. Měli
bychom nejpozději v září vypsat zakázku na novou svozovou firmu – plast, papír, sklo, bio.
Domluvili jsme se, že v Deštné a Lipovce zavedeme pytlový sběr plastů a papíru, aby lidé
nemuseli až k sběrným místům, budou moci tyto odpady nechávat před domem. Tyto dvě
komodity se dají zpeněžit a předpokládáme, že úhrada nám minimálně nahradí naše náklady,
natož abychom platili svozové firmě. Také zavedeme bonusový systém pro ty, kteří budou
řádně třídit odpady a ti budou mít slevu na poplatku.
Máme podepsanou dohodu se společností Garanta, že požádáme o dotace na svozovou techniku
a na vybavení sběrného dvora, který vznikne na dvoře MěÚ po novém roce, až prostory uvolní
Stavikom, který se stěhuje k pekárně.
Tento čtvrtek máme s Pavlem schůzku se zástupci kompostárny v Týně nad Vltavou, kteří
přijedou nabídnout, že by sváželi bio odpad z Deštné.
Na všech předchozích zasedáních, kde jsme tento bod projednávali, jsem vás vyzýval, abyste
přišli se svými nápady, nápady svých blízkých, nápady sousedů, tak jak se s lidmi bavíte a
představujete naše plány. Zatím se mi od vás nedostalo žádných nápadů, krom těch, které padly
na zasedáních. Proto se ptám i dnes a žádám o rozpravu.
V 18:05 se dostavil zastupitel František Mládek.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Mám zpětnou vazbu od občanů, mají strach, že budou pytle končit na
černé skládce, pokud budou trestáni ti, kteří nebudou třídit. Starosta: Nevidím důvod, proč by
lidé měli vozit komunální odpad někam do lesa. Zastupitelka Szutová: Můžou probíhat
kontroly, namátkou. Místostarosta Janota: Nikoho nemůžeme nutit. Hnízda na tříděný odpad
zůstanou. Starosta: Poplatek může být jen do skutečné výše nákladů. Komunální odpad vždy
nějaký zůstane. Ani pro svozovou firmu bychom nebyli zajímaví a nejezdila by k nám,
kdybychom neměli komunální odpad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k odpadovému
hospodářství.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/03
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3) Vodovod k čp. 244.
Majitelka domu čp. 244 Michaela Marešová náš požádala o připojení na deštenský vodovod.
Důvody byly zmíněné minule. Do dneška jsme měli možnost se domluvit na možnostech
položení vodovodu, a to také proběhlo.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Jde o to, co se nám podaří dostat do rozpočtu. Nevíme,
kolik budeme muset platit spoluúčast za odpady. Zastupitel Zedník: Chceme občanům vyjít
vstříc, je potřeba zjistit, jaký je formální postup, aby byl schůdný. Občanka Marešová:
Potřebuji znát stanovisko, protože máme už rozpracovaný plán s obcí Světce a abychom věděli,
v jaké výši budeme vodovod spolufinancovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná pověřuje starostu k jednání s právním
zástupcem města ohledně financování akce vodovod k čp. 244.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/04
4) Služebnosti města a vůči městu.
Na minulém zasedání jsme projednávali smlouvy budoucí a smlouvy o zřízení služebností. Dali
jste mi důvěru a nevzali si na svá bedra pravomoc rozhodovat o těchto smlouvách. Nerozhodli
jsme však o cenách, jak na pozemcích města, tak na pozemcích ostatních. Třeba nyní řešíme
služebnost na pozemku ÚZSVM, kteří požadují dle jejich vnitřního předpisu 300 Kč za běžný
metr. V minulosti jsme nabízeli 100 Kč bez DPH, to bylo třeba u nátoku na vodárnu. Snažil
bych se vždy o služebnost bezplatnou, ale nejde to ve všech případech. Měli bychom stanovit
limit, za který nelze jít. Také je nutné pro fyzické i právnické osoby stanovit výši úplaty, v
minulosti jsme požadovali také 100 Kč za běžný metr třeba u Agry za teplovod, ale třeba
návrhy od E.Onu takové výše nedosahují.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Neselektoval bych, dal bych stejnou cenu pro všechny kupující. Pokud
bychom rozlišovali kupující, bylo by to napadnutelné.
Následuje rozprava zastupitelů o ceně v místě obvyklé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje úplatu za služebnosti na
nemovitostech, pro město maximálně 100 Kč bez DPH za běžný metr a od města
minimálně 100 Kč bez DPH za běžný metr.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/05
5) Dotace – hasiči, stromy.
Prosím, aby nás místostarosta seznámil s žádostí o dotaci pro hasiče.
Místostarosta Janota podává informace o distribuci a administraci krajských investičních i
neinvestičních dotací pro dobrovolné hasiče. Více v příloze.
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Chtěl bych požádat o dotaci u SFŽP na ošetření stromů v hudebním parku pod lipami. Dle
posudku Ing. Markéty Roubíkové jsou navrženy ke kácení dvě lípy a jedna slivoň, u ostatních
jsou navržená opatření k jejich ošetření. Dále navrhla dosazení dalších stromů, aby toto místo
plnilo funkci parku. Jinou variantu jsme ani na základě ankety nevybrali, nepřišli jsme s dalším
řešením místa, proto jednám v duchu toho, že tam lípový park zůstane a bude dále osazen a
udržován. Dotace by měla být vypsána v září či říjnu. Realizace pak je do 4 let, alespoň dle
předchozí výzvy. Maximálně můžeme získat 250 tis. Kč, a to jako 80 % celého díla, dle našeho
projektu potřebujeme 227 tis. Kč, dotace by tedy mohla být maximálně 182 tis. Kč, zbytek
bude hrazen z rozpočtu města. Zjišťoval jsem informace, prý není problém o tuto dotaci
zažádat sám, ale raději se na vyhlášenou výzvu, až tedy bude, podívám a případně bychom
mohli oslovit někoho na zpracování žádosti.
Příloha č. 3 (1 list): Informace k podání žádosti na výdaje jednotek SDH, odborná příprava.
Příloha č. 4 (1 list): Deštná - Žádost na výdaje jednotky SDH, odborná příprava.
Příloha č. 5 (1 list): Žádost o poskytnutí fin. přísp. – výchova lesních porostů.
Rozprava
Zastupitelka Tupá: Třetí řada stromů mi připadá nadbytečná.
Starosta: Podali jsme také žádost na Jihočeský kraj na prořezávky a probírky v našich lesích.
Žádáme o 12.430 Kč. Vedoucí technického úseku Kučera: Jde o standardní dotaci, kterou
podáváme poměrně často. Jakmile uděláme nějaké prořezávky, hospodář odsouhlasí a
podáváme dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci
k Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 odborná příprava, zásahy a věcné vybavení
neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků
požární ochrany, v celkové výši 28.012 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/06
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podání žádosti o poskytnutí
podpory v Národním programu Životního prostředí na ošetření stromů v hudebním
parku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/07
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci k podané žádosti
k Jihočeskému kraji, o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku, v celkové výši 12.430 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/08
6) Obecně závazná vyhláška 3/2007.
V minulých měsících jsme problematiku této vyhlášky již řešili. Je nutné rozhodnout, zda
budeme i nadále postupovat dle ní, nebo ji zrušíme. Podkladů pro dnešní jednání jsem zaslal
dost, ať to byla informace právníka, tak Metodické stanovisko MF, tak info z kraje, info ze
zákona místních poplatcích. V Deštné vznikají a budou vznikat místa, kde se staví a stavět
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bude. Tato platná vyhláška z roku 2007 říká, že je stavebník majitel nemovitosti povinen
uhradit městu maximálně 2.250 Kč za vodovod a 3.000 Kč za kanalizaci, jedná se o zhodnocení
stavebního pozemku tím, že může na své nemovitosti zřídit přípojku.
Podle doporučení MF by se měla stanovit sazba poplatku pro zhodnocení pozemku ve vyhlášce
určením zjištěné ceny stavebního pozemku podle oceňovací vyhlášky. Podle současné
oceňovací vyhlášky vyžaduje zjištění ceny vysoké odborné znalosti a praktické zkušenosti.
Obcím je doporučováno, aby pro určování ceny využili služby znalců, které nalezneme na
serveru Min. spravedlnosti.
Z toho vyplývá, že naše vyhláška není v souladu s dalšími právními předpisy. Buď musíme
vyhlášku upravit dle současné legislativy a dělat na každé zhodnocení pozemku posudek, nebo
vyhlášku prostě zrušíme. Já se přikláním k druhé variantě, zrušme vyhlášku.
Příloha č. 6 (1 list): Informace KÚ JčK č.3/2017/4/OEKO - zhodnocení stav. pozemku.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: V podkladech Ministerstva vnitra stojí, že vyhlášku musí obec mít.
Místostarosta Janota: Metodický pokyn pro nás není závazný, muselo by to být v zákoně.
Vedoucí technického úseku Kučera: Stojíme o to, aby sem lidé šli. Neměli bychom je
zbytečně zatěžovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší OZV č. 3/2007 o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a
kanalizace.
Proti: 1 (Szutová)
Pro: 7
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/09
7) Multifunkční zařízení na MěÚ.
Uběhlo 5 let od podpisu smlouvy se společností Impromat na zařízení Ricoh, na kterém
tiskneme výhradně zpravodaj, brožury a z podatelny. Oslovili jsme opět společnost Ricoh a nás
oslovil obchodní zástupce Canon se svou nabídkou.
Cenová nabídka Canon je sice asi o 400 Kč měsíčně levnější, ale u stroje Ricoh víme tzv. do
čeho jdeme. Smlouva u Canon je na 4 roky, u Ricoh na 5 let.
Současný stroj by mohla získat škola místo toho, co tam má nyní.
Příloha č. 7 (1 list): RICOH, Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy se servisními službami.
Příloha č. 8 (1 list): RICOH, Nájemní smlouva se servisními službami č. 00514/17/440.
Příloha č. 9 (1 list): RICOH, obchodní nabídka.
Příloha č. 10 (1 list): TranSoft, CANON, obchodní nabídka.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná přijímá nabídku společnosti RICOH a
schvaluje nájemní smlouvu se servisními službami číslo 00514/17/440 na zařízení MP
C3004exSP za měsíční nájemné (paušál) ve výši 1.720 Kč bez DPH, mezi těmito
smluvními stranami: RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4,
pobočka Rudolfovská tř. 132/71, 370 04 České Budějovice, IČ 48117820, zastoupená
Martinou Kaskounovou, Area Sales Managerem, jako pronajímatel a Město Deštná, nám.
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Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
nájemce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/10
8) Školský obvod ZŠ a MŠ Deštná.
Od ledna letošního roku je v platnosti novela školského zákona, o které jsme vás již
informovali. Je nutné připomenout povinnost obcí zajistit podmínky pro plnění povinné školní
docházky jak v ZŠ, tak v MŠ. Obce, které nezřizují ZŠ ani MŠ by měly mít snahu uzavřít
dohodu o vytvoření společného školského obvodu a schválit vyhlášku s obcí, která školní
zařízení zajišťuje. Školský obvod se zřizuje zvlášť pro ZŠ a zvlášť pro MŠ nebo lze spojit,
alespoň dle právničky z kraje. Osobně bych řešil každé zvlášť, hlavně z důvodu, že školka je
zcela naplněná a v budoucnu by mohly děti ze Světců dostat přednost před našimi, při celé
naplněnosti školky. Ve škole se nám tato situace asi nestane.
Příloha č. 11 (1 list): Světce, žádost o uzavření dohody o školském obvodu.
Příloha č. 12 (5 listů): Informace č. 26/2016/3/OSMT, stanovení školských obvodů.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná vyhovuje žádosti obce Světce o uzavření
dohody o školském obvodu pro ZŠ a MŠ Deštná a pověřuje starostu k vypracování dohod
o uzavření školských obvodů a obecně závazných vyhlášek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/11
9) Pozemky k výstavbě.
V územním plánu máme vyznačené pozemky k výstavbě. Nutno říci, že jich je velice málo v
našem vlastnictví a je těžké vyhovět žádostem místních, když chtějí stavět. Na pozemcích
určených k výstavbě soukromých vlastníků je hlavně orná půda a louky.
Připravujeme pozemky za školkou, kde začne stavět T. Plachý a bude tam jedna parcela města.
Další v lokalitě přibydou dále, bude záležet, jak připravíme rozpočet.
Dalšími pozemky k výstavbě jsou v lokalitě BR6, která je církevní a část je Agry. Zde bych
chtěl oslovit církev, zda by pozemky prodala. Jedná se o veliké území cca 40 tis. metrů, kde by
mohly vzniknout stavební pozemky.
Dalšími pozemky k výstavbě jsou v lokalitě BR5, kde jsou také pozemky církve, ale také
soukromé. Je tam 15 vlastníků nebo spoluvlastníků. To hlavní vlastní církev. Zde bych chtěl
oslavit také církev, zda by pozemky prodala. Jednalo by se o území cca 28 tis. metrů.
Následovat by mělo oslovení soukromých vlastníků.
Také evidujeme v územním plánu pozemky, které jsou již součástí zastavěného území. Jsou to
2 pozemky na Farských Vrších – A. Drse z Vícemile, které jsou připravené k výstavbě o
rozloze přes 1 tis. metrů.
Hned vedle A. Drse je pozemek paní Bártové, také o rozloze přes 1 tis. metrů.
Další na vrších je pozemek paní Paškové, který je také k výstavbě o rozloze přes 3 tis. metrů.
Další dva pozemky jsou manželů Bőhmových a paní Drsové v Tenisové ulici, oba o výměře
přes 1 tis. Kč.
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Takto bych mohl pokračovat dále. Jestli chceme lidem nabídnout bydlení v Deštné, tak bychom
se měli pokusit získat alespoň vyjádření vlastníků pozemků, jak s nimi budou nakládat, a chtěl
bych je informovat o možnosti pozemky prodat. Vyjádření vlastníků bude dobré pro další
změnu ÚP či vydání nového, abychom počítali případně i s jiným využitím těchto pozemků a k
výstavbě nabídli pozemky města. Území v ÚP určené k výstavbě máme oproti jiným obcím
hojné, v dalším ÚP by jich nemělo být tolik, protože ÚP by se měl taky naplnit, ale když si
vezmu, že platnost se počítá na 10 – 15 let a my jsme dnes v sedmém roce a v Deštné se skoro
nestaví, pak je jasné, že ÚP v tomto směru nenaplníme.
Budu rád, když mne pověříte jednáním ve věci odkupu pozemků pro výstavbu.
Rozprava
Zastupitel Janota: Pokud budeme v dohledné době dělat nový územní plán, musíme zvážit,
kde skutečně stavět jde a kde je to fyzicky nemožné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná pověřuje starostu Davida Šaška k jednání ve
věci odkupů pozemků pro výstavbu dle Územního plánu Deštná.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/12
10) Pozemky k pronájmu.
V květnu jsme definitivně získali pozemky od SPÚCR – jeden v Podfarské, jeden na stráních,
jeden ve sportovní ulici a jeden pod cestou k druhému areálu ČOV.
Pozemky u areálu ČOV, ten na stráních a v Podfarské ul. jsou součástí honitby Honebního
společenstva Deštná - myslivců. Musím zjistit na ORP, zda tam HS podali informace, případně
musíme uzavřít písemnou smlouvu. Honitba dle webu http://www.asociacemyslivosti.cz
kopíruje skoro katastrální území. V této věci jsem vám zaslal informaci našeho právního
zástupce.
Pozemek u areálu ČOV je součástí nájmu s Agrou, kde budu apelovat na uzavření dodatku ke
stávající nájemní smlouvě.
Pozemek v Podfarské ulici je pronajat i po převedení pozemku na město panu J. Buštovi. Poslal
jsem vám rozbor právního zástupce, který navrhuje změnit nájemní smlouvu na pachtovní. J.
Bušta má stále o pozemek zájem a chce na něm hospodařit, ptal se mě také na prodej.
Příloha č. 13 (1 list): KVB adv. kancelář - informace ke smlouvě o nájmu (pachtu) honitby.
Příloha č. 14 (3 listy): SPÚ-Deštná, sml. o bezúpl. přev. pozemku, náj. sml. Bušta+dod. č. 3.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná pověřuje starostu k jednání s právním
zástupcem ohledně nájemní nebo pachtovní smlouvy s Jiřím Buštou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/13
11) Žádost SDH Chotěmice.
Hasiči z Chotěmic nás žádají o podporu na soutěž v Extralize požárního sportu – starosta
přečetl žádost.
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Příloha č. 15 (1 list): Žádost o finanční podporu při pořádání hasičské soutěže.
Příloha č. 16 (1 list): Darovací smlouva pro Sbor dobrovolných hasičů Chotěmice.
Rozprava
Zastupitel: Přibyl: V Chotěmicích máme i své zástupce. Místostarosta Janota: Byl bych pro
podpoření takto organizačně náročné akce. Občan Lukáš Přibyl: Má to být největší akce v
Jihočeském kraji pro tento rok. Zastupitel Zedník: Kolik navrhujete? Zastupitelka Szutová:
Pět tisíc? Zastupitelka Řepová: Kolik je v našich možnostech. Občan Lukáš Přibyl: Je
možné domluvit se v rámci akce například na propagaci muzeí. Zastupitel Přibyl: SDH
Deštná tam jede s technickou pomocí. Zastupitel Zedník: Akci podpořme v rozumné míře
podle našich možností.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná vyhovuje žádosti ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Chotěmice a schvaluje dar ve výši 5.000 Kč na spolupořádání, s obcí Chotěmice,
hasičské soutěže zařazené do seriálu Extraligy České republiky v požárním útoku a
zároveň Táborské hasičské ligy v požárním útoku dne 12.08.2017, mezi těmito smluvními
stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem
Šaškem, DiS., starostou, jako dárce a ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotěmice, se
sídlem Chotěmice 45, 392 01 Soběslav, IČ 67154611, zastoupený starostou sboru Milanem
Brusem, jako obdarovaný.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/14
12) Destinační management.
Ve středu 26. července se uskutečnila další valná hromada tohoto spolku zaměřeného na
cestovní ruch v České Kanadě a hlavně v členských městech, kterým jsme i my. DM má novou
manažerku, která sídlí v Nové Bystřici. Ona má na starosti koordinaci propagace – web,
facebook, brožury, veletrhy a další.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o Destinačním
managementu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/15
13) Rozpočtové opatření.
Prosím paní účetní Helenu Janotovou, aby nás seznámila se zněním rozpočtového opatření č. 9.
Příloha č. 17 (1 list): Rozpočtové opatření č. 9.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v příjmech
a výdajích ve výši 162.000 Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZÁPIS č. 37/17 z 37. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 31.07.2017

Stránka 8 z 10

Návrh usnesení byl přijat. Usnesení č. 37/17/16
14) Různé.
- Oslavy 2018 – LM, PM, SDH, do konce prázdnin bychom měli mít nástin oslav.
- Dnes se sešel finanční výbor, Jan Zedník nás poinformuje.
Rozprava
K Finančnímu výboru zastupitel Zedník: Proběhla kontrola Finančního výboru, kontrolovali
jsme pokladní doklady, poplatky za odpady, namátkou rozpočtové opatření, vše v pořádku.
- Škola a školka opravy – vedoucí technického úseku Pavel Kučera nám poví, co je nového.
Rozprava
Škola a školka, vedoucí technického úseku Kučera: Ve školce dokončeny další úpravy, např.
kuchyňka ve spodním patře. Vše co ve škole opravujeme je shnilé, staré, rozpadlé, opravy se
protahují, materiál není k dostání, nejsou lidi na výrobu.
- Tvoří se nová projektová dokumentace VO stráně, Horní a zájezek.
- Lipovka - výjezdní zasedání bude v září.
- Šávol, výjezdní jednání v září.
Starosta pozval přítomné na akce:
- Internet v ZS
- Turnaj fotbal 05.08.
- Noční prohlídka LMD 04.08.
- Legrando 02.08.
- Divadlo pod lipami 18.08.
- Setkání letců v JH 26.08.
- Výstava výtvarníků do 15.09.
- 03.09. cyklistický závod Okolo Jižních Čech v Deštné a Lipovce
Příloha č. 18 (1 list): Zápis z kontroly fin. výboru města Deštná 31.07.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: MAS vyhlásila první výzvu operačního Programu rozvoje venkova, pro
zemědělce a pro nezemědělské podnikání. Příjem žádostí je od 15.08.2017, školení pro
žadatele bude 07.08.2017 v Jindřichově Hradci, žádosti se budou podávat do 30.08 2017.

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 (1 list):
č. 12 (5 listů):
č. 13 (1 list):
č. 14 (3 listy):
č. 15 (1 list):
č. 16 (1 list):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):

Prezenční 1 listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Informace k podání žádosti na výdaje jednotek SDH, odborná příprava.
Deštná - Žádost na výdaje jednotky SDH, odborná příprava.
Žádost o poskytnutí fin. přísp. – výchova lesních porostů.
Informace KÚ JčK č.3/2017/4/OEKO - zhodnocení stav. pozemku.
RICOH, Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy se servisními službami.
RICOH, Nájemní smlouva se servisními službami č. 00514/17/440.
RICOH, obchodní nabídka.
TranSoft, CANON, obchodní nabídka.
Světce, žádost o uzavření dohody o školském obvodu.
Informace č. 26/2016/3/OSMT, stanovení školských obvodů.
KVB adv. kancelář - informace ke smlouvě o nájmu (pachtu) honitby.
SPÚ-Deštná, sml. o bezúpl. přev. pozemku, náj. sml. Bušta+dod. č. 3.
Žádost o finanční podporu při pořádání hasičské soutěže.
Darovací smlouva pro Sbor dobrovolných hasičů Chotěmice.
Rozpočtové opatření č. 9.
Zápis z kontroly fin. výboru města Deštná 31.07.2017.

Zápis byl vyhotoven dne 08.08.2017
Zapisovatel:

Mgr. Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Ing. Mgr. Vilma Szutová

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

dne

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

Ing. Jan Zedník, MBA

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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