ZÁPIS č. 39/17
z 39. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 30.10.2017 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 6 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA
Neomluven: Ing. Mgr. Vilma Szutová, František Mládek
Hosté: 5 občanů
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Jan Poslušný
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 6
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 20.10.2017 do 30.10.2017.
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.
Starosta: Zápis z minulého zasedání je uložen u paní Šichtové, nebylo proti němu vzneseno
námitek ani připomínek.
Zápis z 37. zasedání nebyl ověřen kolegyní Szutovou, dochází tedy k porušení § 95 zákona o
obcích. Nelíbilo se jí, jak byly uvedeny datumy, toto bylo upraveno v souladu s pravidly
Ústavu pro jazyk český, ale stejně k podpisu nedošlo.
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Pozemek prodej.
3) Bezdrátový rozhlas rozšíření.
4) Odpadové hospodářství.
5) Rozpočtová opatření.
6) Rádio Česká Kanada.
7) Přeshraniční spolupráce.
8) Program obnovy venkova.
9) Dílčí přezkum hospodaření, kontrola SFRB.
10) Směrnice k vedení pokladny.
11) Pohledávky.
12) ZŠ a MŠ.
13) Různé.
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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.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/01

Návrh usnesení byl přijat.

1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta: Dovolím si navrhnout zastupitele Hanu Řepovou a Jana Poslušného. Má někdo jiný
návrh?
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Hanu Řepovou a Jana Poslušného.

Pro:
5

Proti:
0

Zdržel se:
1 (Řepová)

Usnesení č.
39/17/02

Návrh usnesení byl přijat.

2) Pozemek prodej.
Starosta: Do námi vyhlášeného záměru na prodej části pozemku 2256 o výměře 433 m 2 se
nepřihlásil nikdo. Manžele Jílkovi, kteří tento postup vyvolali, nedali nabídku, mysleli si, že
stačila původní žádost, i když jsem je na tuto nutnost upozornil. Záměr vyvěsíme znovu a
v listopadu schválíme kupní smlouvu.
Rozprava.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k prodeji části
pozemku 2256 o výměře 433 m2.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/03

Návrh usnesení byl přijat.

3) Bezdrátový rozhlas rozšíření.
Starosta: Dalším krokem k doplnění systému bylo nutné oslovit zhotovitele. Oslovil jsem JD
Rozhlasy, Empemont a Bártek rozhlasy. Empemont se neozval vůbec, Bártek rozhlasy se
omluvily, JD Rozhlasy daly nabídku a zaslaly návrh SOD. Cenu díla stanovily na 312.930 Kč
vč. DPH. Cena je menší než v plánovaném rozpočtu.
Rozprava.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 3 (1 list): Smlouva o dílo – doplnění varovného systému, JD Rozhlasy.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o dílo s JD Rozhlasy na
doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu za
cenu 312.930 Kč vč. DPH, mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru
65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
objednatel a JD Rozhlasy s.r.o., se sídlem Vigantice 196, 756 61 Vigantice, zastoupená
jednatelem Milošem Drápalem, jako zhotovitel.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/04

Návrh usnesení byl přijat.

4) Odpadové hospodářství.
Starosta: K tomuto tématu jsme se za poslední rok sešli několikrát. Rozhodli jsme se pro
pytlový sběr od nového roku. S tím spojené je informování lidí, zajištění techniky, nákup
pytlů, zajištění systému a pravidel pro nakládání s odpady, zadat poptávkové řízení, a další.
Zaslal jsem vám k projednání na dnešním zasedání několik dalších dokumentů a informací.
- Poptávkové řízení s 3 přílohami
- Pravidla k programu zodpovědného nakládání s odpady s 8 přílohami
- Informace k dotaci – Prokešová (Garanta), stojany na pytle
- Smlouvy s Ing. Nevídalem (na vědomí)
- Kompostéry – již začal rozvoz
Rozprava
Místostarosta Janota: Je potřeba zmínit i Lipovku, aby nevznikla mýlka, že jde jenom o
Deštnou. Starosta: Napadlo mě, jestli zahrnout i bioodpad a sklo. Místostarosta Janota:
Sklo tam bylo, bioodpad ne. Starosta: Bio by bylo lepší mít zvlášť. Plnění není tak velké,
můžeme zadat mimo smlouvu. Pokud vznikne ve Světcích kompostárna, můžeme vyvážet
tam.
Příloha č. 4 (2 listy): Poptávkové řízení - svoz odpadu.
Příloha č. 5 (1 list): Krycí list nabídky – svoz odpadu.
Příloha č. 6 (1 list): Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Příloha č. 7 (3 listy): Návrh Příkazní smlouvy o svozu komunálního odpadu a evidenci
obsloužených nádob.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zadání Poptávkového řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu – Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci
na „Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v městě Deštná a
Lipovce“.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/05

Návrh usnesení byl přijat.
Starosta: Odpadový dotazník dostane každá domácnost. Někdo např. nekupuje nic
plastového, byl by v nevýhodě oproti ostatním. Proto je potřeba vyplnit je pravdivě. V jiných
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obcích si prý lidé zpočátku vzájemně kradli pytle, přelepovali kódy, schovávali dovnitř
železo, aby byl odpad těžší apod. Postupně se způsob upraví tak, aby byl funkční. Poptáváme
čtrnáctidenní svoz.
Plánujeme udělat sezení s dotazy a odpověďmi. Máme nakoupenou techniku, váhu, tablet,
štítky. Máme seznam podnikatelů, rekreačních objektů, obyvatel. Místostarosta Janota:
Bude možné vyměnit velkou popelnici za menší? Starosta: Systém by měl být natolik
variabilní, že nebude problém vyvíjet ho dál.
Příloha č. 8 (2 listy): Pravidla k Programu zodpovědného nakládání s odpady.
Příloha č. 9 (1 list): Odpadový dotazník.
Příloha č. 10 (1 list): Inventura stanoviště - odpady.
Příloha č. 11 (2 listy): EKO body za třídění odpadů.
Příloha č. 12 (1 list): Návod jak třídit vybrané odpady.
Příloha č. 13 (1 list): Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pravidla k Programu
zodpovědného nakládání s odpady ve městě Deštná a Lipovce.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/06

Návrh usnesení byl přijat.
Starosta: Stojany na odpadové pytle lze propůjčit do domácností, později předat. Zastupitel
Poslušný: V Mikulově mají v každé domácnosti dvě popelnice, jednu na smíšený odpad a
druhou na plasty a vůz vyváží odpad z obou.
Starosta: K tomuto bodu máme připravené smlouvy s Ing. Nevídalem. Jedna se týká
zpracování osobních údajů, druhá naplnění systému nakládání s odpady.
Příloha č. 14 (1 list): Smlouva o zpracování osobních údajů – odpadové účty.
Příloha č. 15 (1 list): Smlouva č. 17/2017 o zavedení, provedení a koordinaci – odpady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí bez výhrad Smlouvu o
zpracování osobních údajů a Smlouvu č. 17/2017 o zavedení, provozování a koordinaci
Programu zodpovědného nakládání s odpady mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS.,
starostou, jako správce a Ing. Jiří Nevídal, Dlouhá 581, 691 76 Šitbořice, IČO: 04880170
jako zpracovatel.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/07

Návrh usnesení byl přijat.

5) Rozpočtová opatření.
Starosta: V tomto bodě začnu netradičně. V nedávné době jsem oslovil F. Stejskala, který se
v současné době zabývá mj. s p. Vyhnálkem z Mnichu nákupem a prodejem traktorů a vozů.
Dlouhodobě chceme pro město nějaký vhodný traktor. V současné době přivezli Zetor 7340,
za cenu 420 tis. Kč, po prvním majiteli. Ještě přivezli čelní nakladač QUICKE s paletizačními
vidlemi za cenu 120 tis. Kč. Nabízí nám také vůz za 40 tis. Kč. Dohromady tedy za 580 tis.
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Kč. Traktor prohlédl Pavel Přibyl, který nám ho jistě popíše sám – jak vypadá motorově, rok
výroby, stav celkový, jak jsou na tom pneu, zda má nakladač a vidle TP a jak vypadají, atd.
Průzkumem trhu jsme zjistili, že cena za traktor a příslušenství je adekvátní. Pan Vyhnálek
nám na prodej vystaví fakturu, nebylo by tedy potřeba sepisovat Kupní smlouvu.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Traktor jsem prohlédl, VIN kód vypovídá, že traktor nejezdil
v zemědělství. Stav je dobrý, jde o ZETOR, žádná novinka, jsme schopni udržovat ho sami,
ne nákladně. V zimním období by stačil. Za mě ano. Starosta: Důležitý je právě vlastní
servis. Zastupitel Přibyl: Bylo by možné domontovat i radlici, vidle, lopatu.
Starosta: Ještě prosím informace o voze. Zastupitel Přibyl: Vůz za 40 tis. se mi nezdá
drahý.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje koupi traktoru Zetor 7340 za
cenu 420.000 Kč, čelního nakladače QUICKE za cenu 120.000 Kč od pana Vladimíra
Vyhnálka, nar. r. 1955, bytem Mnich 168, 394 92 Mnich, a traktorového vleku BSS P73S
za kupní cenu 40.000 Kč od pana Františka Stejskala, nar. r. 1964, bytem Táborská 73,
378 25 Deštná, dle nabídky.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/08

Návrh usnesení byl přijat.
Starosta: Prosím paní účetní, aby nás seznámila s RO č. 12, které bude na vědomí a RO č.
13, které se bude schvalovat.
Příloha č. 16 (1 list): Rozpočtové opatření č. 12.
Příloha č. 17 (1 list): Rozpočtové opatření č. 13.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 13 v příjmech ve výši 1.248.488,40 Kč, výdajích ve
výši 1.028.488,40 Kč a financování 220.000 Kč.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/09

Návrh usnesení byl přijat.

6) Rádio Česká Kanada.
Starosta: V nedávné době mě navštívila obchodní zástupkyně RČK, která přivezla konečně
konkrétní nabídku. V této věci jsme již několikrát jednali, ale RČK nedokázalo podat
informace, tak jak jsme chtěli. Jelikož je to regionální rádio, s dosahem na Jindřichohradecku,
tak zatím nedělali průzkum sledovanosti, tento údaj tedy chybí, ale jedná se o konkrétní
nabídku pro rok 2018.
Zúčastnil jsem se konference Radiohouse – Faktor. Rád bych navázal na spolupráci z let
minulých a realizoval bych reklamu na muzea.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Mají výzkum sledovanosti? Starosta: To právě nemají. Zastupitelka
Řepová: Regionální rádio se mine účinkem, protože muzea v našem regionu v povědomí
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jsou. I turisté si naladí celostátní rádio. Přidat peníze, zadat Faktoru, ne rádiu Česká Kanada.
Starosta: Chceme cílit na ty, kdo přijedou nově, z jiných regionů. Zkusit rádiu Česká Kanada
zadat jednorázově spot pro oslavy. Zastupitel Přibyl: Zadat reklamu na místní oslavy bych
viděl jako smysluplné.
Příloha č. 18 (3 listy): Nabídka mediální spolupráce – rádio Česká Kanada.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o rádiu Česká
Kanada a konferenci Radiohouse.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/10

Návrh usnesení byl přijat.

7) Přeshraniční spolupráce.
Starosta: V minulosti jsme se pokoušeli najít v Rakousku partnerskou obec, se kterou
bychom mohli realizovat nějaké projekty. Oslovili jsme tehdy městys Schweiggers
prostřednictvím spolku Silva Nortica, kterého jsme členy, ale bez úspěchu.
Zajímá mne, zda chceme projekty realizovat a v případě, že ano, jaké projekty a v jakých
aktivitách. Zajímavé by to bylo jistě prostřednictvím naší školy pro žáky.
Finanční podpora je 85 % neinvestičních nákladů, v rozsahu 3 až 20 tis. EUR.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o přeshraniční
spolupráci.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/11

Návrh usnesení byl přijat.

8) Program obnovy venkova.
Starosta: Poslal jsem vám Pravidla POV JčK. V letošním roce jsme z tohoto programu
čerpali peníze na okna a dveře v ZŠ, na elektřinu v lékárně a úroky z úvěrů.
Pro rok 2018 bychom opět mohli požádat na zbylá okna v ZŠ – jižní strana a vnitřní vchodové
dveře. Dále také na úroky, případně něco dalšího či jiného, ale max. ve výše dotace je 250 tis.
Kč v součtu všech žádostí v POV.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zapojení do Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2018, podat žádosti do opatření č. 1, dotační titul 1 –
okna a dveře v ZŠ Deštná, opatření č. 3, dotační titul č. 8 – úroky z úvěrů.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/12

Návrh usnesení byl přijat.
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9) Dílčí přezkum hospodaření, kontrola SFRB.
Přezkum hospodaření proběhl 4. října. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nedostatky z loňska
budou napraveny do konce tohoto roku. Chtěl bych poděkovat a pochválit paní účetní, protože
má na výsledku kontroly velký podíl.
Také proběhla kontrola Státního fondu rozvoje bydlení, kdy kontrolovali dodržování
podmínek pro bydlení v podkrovních bytech v čp. 83 v Adamské ul. Tato kontrola dopadla
také bez závad. Zde patří díky a pochvala Pavlu Kučerovi, který má v gesci bytový fond.
Kontroloři nám poradili, abychom požádali o změnu smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků SFRB, toto jsem také udělal. Změnou smlouvy by odpadly kontroly a závazek by
měl být zkrácen. Zatím nemáme odpověď o akceptaci, budu vás následně informovat.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 19 (4 listy): Žádost o změnu smlouvy – dotace SFRB.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu o Dílčím přezkumu
hospodaření, o kontrole SFRB a o podání Žádosti na SFRB.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/13

Návrh usnesení byl přijat.

10) Směrnice k vedení pokladny.
Starosta: Tato směrnice mj. řeší vybírání vstupného v muzeích. V praxi se nám neosvědčilo,
co je psané ve směrnici. Průvodci měli vydávat stvrzenku (doklad) na každý vstup – každou
vstupenku. Rádi bychom ji zrušili a novou schválím sám ve znění, které vám dáme na
vědomí.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Směrnici k vedení pokladny
z 1.11.2013.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/14

Návrh usnesení byl přijat.

11) Pohledávky.
Starosta: Pohledávky vůči městu má v gesci místostarosta P. Janota, proto mu předávám
slovo.
Rozprava
Místostarosta Janota: Pan Melišík má pobyt na úřadě, zdržuje se neznámo kde,
korespondenci si doručujeme sami sobě. Vedení pohledávky je složité, nikdy z ní nic nebude,
navrhuji k vyřazení. Ohledně paní Štindlové můžeme čekat, běží exekuce, jsme v pořadí,
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nevylučoval bych. Ve věci pohledávky za panem Maršákem, který bohužel zemřel, nás soudní
exekutor vyzval, abychom se vyjádřili. Vyjádřil bych souhlas se zastavením, protože zemřelý
nezanechal žádný majetek.
Místostarosta Janota čte seznam exekutory vypsaných dlužníků vůči městu, u většiny není
předpoklad vymožení. Částky do 20.000 lze odepsat pravomocí starosty.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k dlouhodobým
pohledávkám vůči městu.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/15

Návrh usnesení byl přijat.

12) ZŠ a MŠ.
Starosta: Podkladem k tomuto bodu byla Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017,
kterou schválila Školská rada a my ji vezmeme na vědomí. Poprosím J. Poslušného a D.
Tupou, jako naše zástupce ve ŠR, o komentář.
Rozprava
Zastupitelka Tupá: Pan ředitel nás seznámil s počtem žáků, s akcemi, které se odehrály,
výlety, projekty atd. Zastupitel Poslušný: Přibyde asistent pro jednoho žáka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Výroční zprávu Základní
školy a Mateřské školy Deštná za školní rok 2016/2017.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
39/17/16

Návrh usnesení byl přijat.

13) Různé
- Sociální komise zápis - předsedkyně předložila zápis z června, kdy se projednávali
dlužníci, což už dnes není aktuální.
- Mikroregion SR a VH – Místostarosta Janota: Bylo by možné pořídit nabíjecí
stanice pro elektrokola, elektromobily, nutno mít vlastní pozemek. Není to zdarma,
ten, kdo si chce dobít, má buď kartu, nebo si přijde pro žeton na obec, má předplacený
čas. Zastupitelka Řepová: Elektrokola se rozšiřují. Zastupitel Přibyl: Elektroauta
sem jezdí? Starosta: Ano, zatím hlavně z Rakouska. Místostarosta Janota: Dále
říkal starosta z Hospříze, že se mu líbí lis na kaly převozitelný na vozíku za autem,
který by si mohly obce mezi sebou půjčovat. Na vědomí bylo dáno vystoupení obce
Kamenný Malíkov jak z Masky, tak z Mikroregionu ke konci roku. Probíralo se také,
zda bude školení na ochranu osobních údajů, obce budou muset mít zabezpečení
osobních údajů. Odpovědný je starosta, nemůže pravomoc na nikoho přeložit, musí
být pověřenec, ale není zatím jasné, kdo to může být.
- Úložiště – Starosta: Poslední informace je oznámení, že se v okolí budou provádět
geofyzikální práce. Měli by oslovit vlastníky pozemků, protože mezi lidmi je nevole
vůči průzkumům.
ZÁPIS č. 39/17 z 39. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 30.10.2017

Stránka 8 z 11

-

Destinační management - Starosta: Kdo máte čas zúčastnit se, jste zváni (starosta
předkládá pozvánku).
Oslavy 2018 – Starosta: Měli bychom rozhodnout v rámci rozpočtu, jaké peníze
chceme dát.
Územní plán – Starosta: Už je v právním stavu. Vydaná změna je uložena tady na
úřadě. Ještě dáme na internet.
Lipovka – Starosta: Setkání 28.10., probíraly se věci, které jsou v Lipovce aktuální.
Voda a další.
Odměňování zastupitelů – Starosta: Mění se zásadně. Podívejte se na to, jakým
způsobem se odměňování mění. Podklady průběžně zasílám.
JUDr. Kubánek – Starosta: Prezentace, Nakládání s majetkem – prezentace.
Schůzky rozpočet 2018 – Starosta: Schůzky budou v pondělí 13.11.2017 a pondělí
20.11.2017 v 17:30.
40. zasedání - Starosta: Další zasedání zastupitelstva bude 27.11.2017 v 18 hod.
Příloha č. 20 (1 list): Zápis ze zasedání soc. komise.

Občanka Stejskalová: Bude v Deštné nový zubař? Starosta: Nevíme, zatím nemáme od
pana doktora informace.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 20:15 hodin.
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Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (2 listy):
č. 5 (1 list):
č. 6 (1 list):
č. 7 (3 listy):
č. 8 (2 listy):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (2 listy):
č. 12 (1 list):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (1 list):
č. 16 (1 list):
č. 17 (1 list):
č. 18 (3 listy):
č. 19 (4 listy):
č. 20 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Smlouva o dílo – doplnění varovného systému, JD Rozhlasy.
Poptávkové řízení - svoz odpadu.
Krycí list nabídky – svoz odpadu.
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Návrh Přík. sml. o svozu komun. odpadu a ev. obsloužených nádob.
Pravidla k Programu zodpovědného nakládání s odpady.
Odpadový dotazník.
Inventura stanoviště - odpady.
EKO body za třídění odpadů.
Návod jak třídit vybrané odpady.
Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad.
Smlouva o zpracování osobních údajů – odpadové účty.
Smlouva č. 17/2017 o zavedení, provedení a koordinaci – odpady.
Rozpočtové opatření č. 12.
Rozpočtové opatření č. 13.
Nabídka mediální spolupráce – rádio Česká Kanada.
Žádost o změnu smlouvy – dotace SFRB.
Zápis ze zasedání soc. komise.
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Zápis byl vyhotoven dne 07.11. 2017
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Jan Poslušný

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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