ZÁPIS č. 4/14
z 4. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 29.12.2014 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné
Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota, Jan
Poslušný, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá, František Mládek, Pavel Přibyl, Ing. Mgr.
Vilma Szutová.
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA (dostavil se v 18,10).
Hosté: 13 občanů
Zapisovatel: Pavla Píglová
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 osm členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 1 –
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 Pavly Píglové.
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 22.12.2014 do 29.12.2014.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. (příloha č. 2 - Zveřejněná
informace o konání zasedání podle § 103 odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Pavla Píglová.
Návrh programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Schválení programu:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Rozpočet 2015.
03. Dodatek k licenční smlouvě – Triada.
04. Dodatek k nájemní smlouvě – Kamenolomy ČR.
05. Průzkumné území v lokalitě Čihadlo.
06. Smlouva o dílo Projekta Tábor – Projektová dokumentace pro provedení stavby.
07. Ceník služeb města.
08. Splátka úvěru na Obnovu parku u kostela.
09. Rozpočtová opatření.
10) Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu.
11) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – činnost gymnastického kroužku při
ZŠ Tučapy.
12) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – Zásobování Lipovka.
13) Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody – ZŠ a MŠ
Deštná.
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14) Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
15) Smlouva o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná od 1.1.2015.
16) Různé.
a) Kontrola matrika
b) Auditor – kontrolní činnost
c) Dotační manažer
d) Informace místostarosty o dluzích vůči městu
e) Mikroregion Jindřichohradecka – zápis
f) Výbory a komise činnost
Schválení programu:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Rozpočet 2015.
03. Dodatek k licenční smlouvě – Triada.
04. Dodatek k nájemní smlouvě – Kamenolomy ČR.
05. Průzkumné území v lokalitě Čihadlo.
06. Smlouva o dílo Projekta Tábor – Projektová dokumentace pro provedení stavby.
07. Ceník služeb města.
08. Splátka úvěru na Obnovu parku u kostela.
09. Rozpočtová opatření.
10) Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu.
11) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – činnost gymnastického kroužku
při ZŠ Tučapy.
12) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – Zásobování Lipovka.
13) Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody – ZŠ
a MŠ Deštná.
14) Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná.
15) Smlouva o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná od 1.1.2015.
16) Různé.
a) Kontrola matrika
b) Auditor – kontrolní činnost
c) Dotační manažer
d) Informace místostarosty o dluzích vůči městu
e) Mikroregion Jindřichohradecka – zápis
f) Výbory a komise činnost
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/01.
Bod 1. programu
Schválení ověřovatelů zápisu
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Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Řepovou a Jana Poslušného.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovatele zápisu paní Hanu Řepovou a pana
Jana Poslušného.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/02.

Bod 2. programu
Rozpočet 2015
K rozpočtu jsme se sešli na třech schůzkách, měli jste možnost se kdykoliv k rozpočtu
dotázat či něco doplnit či vyškrtnout. 12. prosince byl návrh rozpočtu vyvěšen na úřední
desce, tak jak nám ukládá zákon, tzn. minimálně po dobu 15 dnů před samotným
schválením, sejmut z úřední desky byl dnes. V rozpočtu na příští rok počítáme s příjmy ve
výši 14.172.900 Kč, s výdaji 15.013.500 Kč a financováním -840.500 Kč (to jsou splátky
úvěrů ve výši 422.000 Kč a zapojení zůstatku běžných účtů, respektive finančních
prostředků z let minulých), rozpočet budeme tudíž schvalovat jako schodkový dle zákona
250/2000 Sb. Příloha č. 3 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočet města na rok 2015 jako schodkový,
přičemž schodek bude kryt finančními prostředky z let minulých.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/03.

Bod 3. programu
Dodatek k licenční smlouvě - Triada
Společnost Triada je náš dodavatel softwaru MUNIS, což jsou moduly pro spisovou službu,
účetnictví, fakturaci, pokladnu a další. Nyní potřebujeme pro naši potřebu rozšířit nabídku o
3 moduly, jsou to: katastr nemovitostí, výkazy DPH a komunikátor CSÚIS. Příloha č. 4 (1
list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – v rozpočtu je s tím počítáno? Překvapila mě cena, je to dost.
Starosta – ano, je.
Účetní města H. Janotová – je to za tři moduly. Cena je bez daně. Bude to jednorázová
platba, pak se budou další rok platit už jen aktualizace.
V 18,10 se dostavil zastupitel pan Ing. Jan Zedník, MBA a zastupitelé jsou tak
usnášeníschopní v počtu všech 9 členů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek k licenční smlouvě se spol. Triada, spol.
s.r.o., IČ: 438 71 020, se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, zastoupená Ing.
Arnoštem Hanzlem, jednatelem a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného
starostou Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/04.

Bod 4. programu
Dodatek k nájemní smlouvě – Kamenolomy ČR
Do námi vypsaného adresného záměru na uzavření Dodatku č. 2 s Kamenolomy ČR se
nepřihlásil nikdo. Proto můžeme schválit tento dodatek, kterým se zvětšuje výměra
pronajímaných pozemků. Vše je v souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání
v kamenolomu Deštná. Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – v dodatku není cena?
Starosta – tam se mění jen výměra, cena je navýšena o inflaci za všechny roky. U všech
pozemků je navýšena výměra. Je to změna dobývacího prostoru.
Zastupitelka Szutová – neměl by být dodatek vyvěšen i na úřední desce?
Starosta – byl vyvěšen. Do budoucna bude chtít kamenolom asi ještě více pozemků.
Zastupitelka Szutová – a až prostor vytěží, dají nám ho zpět?
Starosta – asi ano. Plán otvírky je asi na 60 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ve znění
Dodatku č. 1 s Kamenolomy ČR s.r.o., IČ: 494 52 011, se sídlem Polanecká čp. 849,
Ostrava – Svinov, zastoupené Ing. Martinem Kovalčíkem, jednatelem a Ing. Radmilou
Zapletalovou, jednatelem a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupené starostou
Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/05.

Bod 5. programu
Průzkumné území v lokalitě Čihadlo
Na minulém zasedání jsem vás informoval o našem podaném rozkladu proti rozhodnutí o
stanovení průzkumného území v lokalitě Čihadlo. K tomuto rozkladu přišlo následně
usnesení o možnosti doplnění do 5.12. Rozhodli jsme, že naše doplnění rozkladu bude
vycházet z rozkladu občanského sdružení Calla, se kterým jsme se ztotožnili. Doplnění jsem
podal a na to přišla informace z Ministerstva životního prostředí o tom, kdo a jaký podal
rozklad a doplnění proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Opomněli naše
doplnění, což jsem urgoval, a následně byla informace doplněna i o Deštnou. Nyní běží
lhůta 15 dnů pro doplnění dle správního řádu. Následně se s rozklady a doplněními MŽP
musí vypořádat a uvidíme, jaký bude výsledek. Další o čem jsem vás chtěl informovat je
nominace 2 zástupců naší lokality do Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti.
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Domluvili jsme se na tom, že nás budou zastupovat Zdeňka Klesalová z Lodhéřova a Radim
Beneš z Pluhova Žďáru, náhradníky jsem já a Zdeněk Sviták ze Světců. Příloha č. 6 (3 listy).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – teď už bude jen důležité, jak rozklad vyhodnotí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu o aktualitách ohledně
Průzkumného území v lokalitě Čihadlo.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/06.

Bod 6. programu
Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2015
Předložil jsem vám návrh zvýšení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva,
vlastně všech kromě starosty. Odměna byla snížena v roce 2013, od září. Nyní předkládám
na návrh neuvolněných zastupitelů zvýšení na původní hodnoty, tzn. pro člena zastupitelstva
890 Kč hrubého, pro předsedy výborů a komise 1.150 Kč, pro místostarostu 5.090 Kč.
Příloha č. 7 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – v rozpočtu je s tím počítáno?
Občan A. Stára – v souvislosti s tímto by měl být schválen nový jednací řád zastupitelstva,
ten také schvalujete?
Starosta – řád budeme schvalovat v lednu, mám zde připraveny jak tvé připomínky, tak
moje a i současného místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů od
01.01.2015 dle návrhu, který je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/07.

Bod 7. programu
Ceník služeb města
Předložil jsem vám upravený Ceník služeb města, který řeší mimo jiné hlášení rozhlasem,
prodej palivového dřeva, inzerci, kopírování, laminování, vazbu dokumentů, pronájem
kulturního domu a tělocvičny, psí známky, propagační materiály, a další. Doplnil jsem ještě
cenu za vodné a stočné a stočné pro cizí. Příloha č. 8 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – hřbitov je tam uveden proč? Pro lepší přehlednost?
Starosta – ano, chtěl jsem to zcelit. Změnila se cena dřeva, vypustili jsme úplně dřevo za
1.150 Kč, přibyl bod 5 a 6, laminování a vazba, některé propagační materiály, hřbitov,
vodné - stočné a stočné pro cizí. Naposledy byl ceník schvalován 24.04.2014.
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Zastupitelka Szutová – pronájem stanu je bez DPH, mělo by se to tam připsat.
Starosta – to je s DPH. Pronájem tělocvičny, neboli poskytnutí sportovních služeb je
osvobozeno od DPH.
Zastupitel Zedník – zdají se mi poddimenzovány ceny u pronájmu kulturního domu. Když si
někdo bude chtít pronajmout prostory například v Jindřichově Hradci, vyjde ho to
neskutečně výš.
Vedoucí technického oddělní P. Kučera – už takhle se to prodejcům nevyplatí, přestali sem
jezdit. Cena je to i s úklidem. Ale využívané to stejně není.
Starosta – vlastně se tam jen připravili stoly a židle. Uklízet ani nebylo potřeba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná Ceník služeb města Deštná s účinností od 01.01.2015,
přičemž Ceník služeb schválený 24.04.2014 pozbývá platnosti.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/08.

Bod 8. programu
Splátka úvěru na Obnovu parku u kostela
V roce 2015 jsme měli do 20. března zaplatit poslední splátku úvěru ve výši 50 tis. Kč +
úroky 530,70 Kč. Letošním hospodařením se nám podařilo připravit prostředky na splacení
již nyní. Česká spořitelna s předčasným splacením nemá sebemenší problém, naopak nám
tuto transakci sami doporučili. Příloha č. 9 (1 list).
Rozprava:
Starosta – tato změna bude zmíněna v rámci rozpočtových změn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje splacení poslední splátky úvěru ve výši 50.000
Kč Kč na Obnovu parku u kostela včetně úroků z rozpočtu 2014.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/09.

Bod 9. programu
Rozpočtová opatření
Připravil jsem návrh usnesení k převodu kompetencí k rozpočtovým změnám pro starostu
v příjmech a výdajích. Do této doby jsem měl možnost provádět změny rozpočtu pouze
v rámci schváleného rozpočtu v rámci paragrafu na jednotlivých položkách s tím, že jsem
vám každé provedené opatření dal na nejbližším zasedání na vědomí. Můj návrh vychází
z praxe a návrhu odborníků tak, aby byla zachována transparentnost rozpočtových změn a
zároveň abychom se vyhnuli případným porušením zákona o rozpočtových pravidlech. Měli
jste možnost si materiály prostudovat.
Poté starosta předal slovo účetní města paní Heleně Janotové a ta zastupitele seznámila
s Rozpočtovým opatřením č. 17 a 18. Příloha č. 10 (3 listy).

6

Rozprava:
Starosta – například jsme obdrželi dotaci a neměli jsme to v rámci rozpočtu schváleno.
Změna vychází ze zákona o obcích.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 41/13/11 o kompetencích starosty
k rozpočtovým změnám ze dne 31.10.2013.
Výsledek hlasování: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/10.
Návrh usnesení 2:
I.
Zastupitelstvo města Deštná stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) a §99 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Příjmová strana rozpočtu
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí
starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení
do výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové
příjmy) do výše 100.000 Kč. Tyto finanční prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů
rozpočtu města kromě účelově určených darů.
c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast města při podání žádosti o
transfer nebo jsou-li transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto finanční
prostředky zapojuje do výdajů.
Výdajová strana rozpočtu
a) Navýšení závazného ukazatele do výše 100.000 Kč v období mezi jednotlivými
zasedání zastupitelstva. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky
na provoz“ zřízeným příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho závazného
ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové
straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke
zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové
výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po
uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100.000 Kč a to je
v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu města, v případech havárií
nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
II.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
Výsledek hlasování 2: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/11.
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Návrh usnesení 3:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 17.
Výsledek hlasování 3: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/12.
Návrh usnesení 4:
Zastupitelstvo města Deštná Rozpočtové opatření č. 18 v příjmech a výdajích ve výši
696.570 Kč a pověřuje účetní města k zapracování tohoto opatření do účetnictví města.
Výsledek hlasování 4: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 04/14/13.

Bod 10. programu
Dohody o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu
Vedoucí technik Pavel Kučera nám připravil seznam dohod na likvidaci komunálního
odpadu pro rok 2015 v rámci podnikatelů. Jedná se o 22 dohod, kdy jsou různě řešeny
vývozy, buď je to 1x7 dní za cenu 2.500 Kč za popelnici nebo 1x14 dní za cenu 2.000 Kč za
popelnici, dále vývoz kontejneru za cenu 11.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Poslal
jsem vám také jednu z Dohod, kdy každá řeší právě velikost sběrné nádoby, četnost vývozů
a číslo známky. Příloha č. 11 (2 listy).
Rozprava:
Zastupitel Zedník – jaké tam jsou změny?
Starosta – jediná ta, že přibylo Zahradnictví u Šimečků, ceny jsou stejné od roku 2009.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dohody o zneškodňování a likvidaci odpadů pro
rok 2015 dle seznamu v příloze č. 11, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/14.

Bod 11. programu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – činnost gymnastického kroužku při
ZŠ Tučapy
Na základě Žádosti o finanční příspěvek pro kroužek sportovní gymnastiky z Tučap jsem
připravil Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 ve výši 2.000 Kč.
Je to stejná částka jako v letošním roce. Gymnastky z Tučap vede Jana Čížková, rodačka
z Deštné, jezdí do Deštné na soustředění, bydlí v budově bývalé družiny, vystupují na
sportovních a kulturních akcí v Deštné, úzce spolupracují s gymnastickým oddílem Sokola
Deštná, členkou je i Natálie Jedličková z Deštné. Příloha č. 12 (4 listy).
Rozprava:
Občanka Stejskalová – proč se nepřispívá v Deštné gymnastickému kroužku?
Starosta – to už jsme řešili. Když si požádají, příspěvek jim taky poskytneme, zatím si nikdo
neřekl. Gymnastika Tučapy používá tento příspěvek na dopravu na vystoupení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro
činnost gymnastického kroužku v roce 2015 v částce 2.000 Kč při Základní škole a
Mateřské škole Tučapy, IČ: 750 00 784, se sídlem Tučapy 200, zastoupené ředitelem
školy Mg. Lubomírem Turínem a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného
starostou Davidem Šaškem, DiS, kdy částka bude poskytnuta bezhotovostním
převodem do 10 dnů od podpisu smlouvy.
Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/15.

Bod 12. programu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – Zásobování Lipovka
Ještě v letošním roce poskytovala službu zásobování Lipovky paní Helena Kamišová za
cenu 14.400 Kč za rok, jezdila tam 2x týdně a obsluhovala cca 3 rodiny. Chtěl bych tuto
službu zachovat, pouze bych jí spojil s rozvozem obědů. Pan ředitel Javorský se domluvil na
rozvozu obědů s paní Jaroslavou Šťastnou, podrobnosti neznám, asi nám o tom řekne sám
pan ředitel. S paní Šťastnou jsem rozvoz obědů a současně nákupů konzultoval a je pro tyto
dvě činnosti pro Lipovku vykonávat. Zatím jsem připravil smlouvu pouze na první tři
měsíce příštího roku a uvidíme, jak se situace vyvine. Příloha č. 13 (2 listy).
Rozprava:
Starosta – k zásobování přibyde i rozvoz obědů, to už řešil pan ředitel. Obědy a nákupy
budou tedy při jedné cestě.
Zastupitelka Szutová – paní Kamišová to už dělat nechce?
Starosta – zítra to budu více domlouvat, ale paní Kamišová už o tom ví.
Zastupitel Přibyl – je třeba zmínit, že bez kuchařek by tato služba zanikla.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – nejsme v situaci, kdyby škola mohla rozvážet
obědy, pak už by se to vůbec finančně nevyplatilo. Je to vlastně služba obyvatelstvu.
Zvyšuje nám to sice příjem do doplňkové činnosti, ale také navíc to umožňuje seniorům
dostat oběd bez dopravy.
Starosta – doplňková činnost jde mimo nás. V průměru se vozí kolem dvaceti obědů, při
pořízení auta a všech poplatků by nebyl poplatek jako je v současné chvíli nějakých 60 Kč,
ale mohl by být až 90 Kč.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – ano, poplatek by se musel zvýšit tak o 20 Kč a
pak by rozvážení ztratilo smysl. Myslím, že i lidi by přestali mít zájem.
Zastupitelka Szutová – město platí tedy kolik?
Starosta – my budeme paní Šťastné platit 3.600 a rozvoz obědů si řeší pan ředitel.
Zastupitelka Szutová – je to dobrá služba. Ještě by nebylo špatné oslovit všechny okolní
obce, třeba se tahle služba ještě více rozšíří.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na
příspěvek na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka potravinami v roce 2015 od
ledna do března v částce 3.600 Kč s paní Jaroslavou Šťastnou, bytem zahradní čp. 262,
Deštná a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem Šaškem,
DiS, kdy částka bude poskytnuta v hotovosti po nabytí platnosti smlouvy.
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Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/16.

Bod 13. programu
Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody – ZŠ a
MŠ Deštná
Tomuto kroku předchází schválení rozpočtu města na rok 2015, který schválen byl, a částka
na úhradu nadnormativních výdajů byla stanovena. Ruku v ruce s touto smlouvou by mělo
být schválení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2015/2016, ale výjimka nám zatím nebyla
předložena, platí tedy usnesení o schválení výjimky pouze na školní rok 2014/2015. Udělení
výjimky z počtu žáků nás zavazuje právě prostředky na platy a odvody pro ZŠ a MŠ Deštná
vyčlenit v rámci rozpočtu. Prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu na rok 2015 totiž nemusí
stačit nebo naopak nebude prostředků tolik potřeba. Jak víte, tak školní rok není v souladu
s hospodářským rokem, pro nás rozpočtovým rokem, bude záležet na počtu žáků v daném
školním roce. Poprosím tedy pana ředitele o osvětlení situace ohledně výjimky a zároveň
prosím kolegyně a kolegy zastupitele o komentář k možnému schválení výjimky na další
školní rok. Příloha č. 14 (1 list).
Rozprava:
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – výjimku předložím v lednu, až budu mít hotový
hospodářský výsledek. V současné době má škola 75 žáků. V budoucnu by neměl být
pokles, spíše by měl počet žáků v průběhu let lehce stoupat. Stále budeme zachovávat
všechna úsporná opatření. Problémem je zvýšení mezd pracovníků o 3,5%, což v našem
případě je 23.000 Kč měsíčně.
Zastupitelka Szutová – to asi ještě není zapracované v rozpočtu?
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – už je to tam připravené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na
prostředky na platy a odvody v roce 2015 ve výši 1.460.000 Kč se ZŠ a MŠ Deštná, IČ:
709 86 55, se sídlem nám. Míru čp 44, Deštná, zastoupenou ředitelem školy Mgr.
Janem Javorským a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem
Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/17.

Bod 14. programu
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná
Pan ředitel zakoupil do školní jídelny pračku se sušičkou. Jelikož všechen majetek nabývá
naše škola do vlastnictví města a my jim ho následně dáváme do výpůjčky, tak je potřeba
dělat v průběhu roku takovéto dodatky kvůli účetnictví. Přílohou dodatku je nově vypůjčená
pračka a soupis hodnot vypůjčeného majetku celkem. Příloha č. 15 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Deštná,
IČ: 709 86 55, se sídlem nám. Míru čp 44, Deštná, zastoupenou ředitelem školy Mgr.
Janem Javorským a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem
Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/18.

Bod 15. programu
Smlouva o výpůjčce ZŠ a MŠ Deštná od 1.1.2015
Tato smlouva řeší vypůjčený majetek na rok 2015, přílohou je soupis vypůjčeného majetku
celkem a součástí budou také inventurní soupisy. Příloha č. 16 (1 list).
Rozprava:
Starosta – smlouva je od 01.01.2015.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o výpůjčce se ZŠ a MŠ Deštná, IČ: 709
86 55, se sídlem nám. Míru čp 44, Deštná, zastoupenou ředitelem školy Mgr. Janem
Javorským a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeného starostou Davidem
Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu 1: přítomno 9 členů zastupitelstva: pro 9 proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 04/14/19.

Bod 16. programu
Různé
A) Kontrola matrika
B) Auditor – kontrolní činnost
C) Dotační manažer
D) Informace místostarosty o dluzích vůči městu
E) Mikroregion Jindřichohradecka – zápis
F) Výbory a komise činnost
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost,
občanům za účast na jednání a popřál všem přítomným do nového roku hlavně hodně zdraví
a štěstí. Jednání skončilo v 19,10 hodin.
Přílohy:
č. 1:
č. 2:
č. 3:

Prezenční listina (1 list).
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 103 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (1 list).
Návrh rozpočtu města Deštná na rok 2015 (1 list)
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č. 4: Dodatek k licenční smlouvě – Triada spol. s.r.o. (1 list).
č. 5: Dodatek č. 2 – Kamenolomy ČR (1 list).
č. 6: Sdělení o podání rozkladu – Čihadlo (3 listy).
č. 7: Přehled odměn neuvolněných zastupitelů (1 list).
č. 8: Ceník služeb města Deštná (1 list).
č. 9: Splacení úvěru – Obnova parku u kostela (1 list).
č. 10: Rozpočtové opatření (3 listy).
č. 11: Dohody – komunální odpady (2 listy).
č. 12: Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – gymnastika Tučapy (4 listy).
č. 13: Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - zásobování Lipovka (2 listy).
č. 14: Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody – ZŠ a
MŠ Deštná (1 list).
č. 15: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – ZŠ a MŠ Deštná (1 list).
č. 16: Smlouva o výpůjčce – ZŠ a MŠ Deštná (1 list).

Zápis byl vyhotoven dne 08.01.2015

Zapisovatel:

Pavla Píglová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé:

Hana Řepová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Poslušný

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

David Šašek, DiS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Starosta města:
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