ZÁPIS č. 5/15
z 5. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 26.01.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné
Přítomno: šest zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota, Hana
Řepová, Mgr. Dagmar Tupá, Pavel Přibyl, Ing. Mgr. Vilma Szutová,
Omluven: František Mládek, Jan Poslušný (dostavil se v 18,05), Ing. Jan Zedník, MBA
(dostavil se v 18,10).
Hosté: 14 občanů
Zapisovatel: Pavla Píglová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Mgr. Vilma Szutová
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 šest 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 19.01.2015 do 26.01.2015.
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.
V 18,05 se dostavil zastupitel pan Jan Poslušný a zastupitelé jsou tak usnášeníschopní
v počtu 7 členů.
Schválení výměny bodu v programu:
Předsedající navrhl přítomným zastupitelům vyměnit bod č. 13 z „Běžecké stopy“ na bod
„Kupní smlouva pozemky E. ON“, bod č. 14 „Různé“ na bod „Smlouva o elektronickém
vystavování daňových dokladů Dřevozpracující družstvo Lukavec“ a bod „Různé“ posunout
na pozici č. 15.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje výměnu bodu č. 14 z „Běžecké stopy“ na bod
„Kupní smlouva pozemky E.ON“, bod č. 14 „Různé“ na bod „Smlouva o
elektronickém vystavování daňových dokladů Dřevozpracující družstvo Lukavec“ a
bod „Různé“ posunout na pozici č. 15.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/01.
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Program:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Bytové hospodářství.
03. Darovací smlouva pro Provaznické muzeum K. Klika.
04. Věcné břemeno na pozemcích města.
05. Jednací řád zastupitelstva.
06. Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022.
07. Rozpočtové opatření.
08. Dotace Jihočeského kraje.
09. Školní družina.
10) Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Deštná.
11) Protidrogová problematika.
12) MMS smlouvy propagace muzeí.
13) Kupní smlouva pozemky E. ON.
14) Smlouva o elektronickém vystavování daňových dokladů Dřevozpracující družstvo
Lukavec.
15) Různé.
Schválení programu:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Bytové hospodářství.
03. Darovací smlouva pro Provaznické muzeum K. Klika.
04. Věcné břemeno na pozemcích města.
05. Jednací řád zastupitelstva.
06. Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022.
07. Rozpočtové opatření.
08. Dotace Jihočeského kraje.
09. Školní družina.
10) Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Deštná.
11) Protidrogová problematika.
12) MMS smlouvy propagace muzeí.
13) Kupní smlouva pozemky E.ON.
14) Smlouva o elektronickém vystavování daňových dokladů Dřevozpracující družstvo
Lukavec.
15) Různé.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje následující program zasedání:
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/02.
V 18,10 se dostavil zastupitel pan Ing. Jan Zedník, MBA a zastupitelé jsou tak
usnášeníschopní v počtu 8 členů.
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Bod 1. programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Mgr. Vilmu Szutovou a paní Mgr.
Dagmar Tupou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovatele zápisu paní Ing. Mgr. Vilmu
Szutovou a paní Mgr. Dagmar Tupou.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/03.

Bod 2. programu
Bytové hospodářství
Předložil jsem vám seznam nájemníků v městských bytech, jedná se o 24 bytů. Nájemní
smlouvy končí svou platnost k 31. lednu, výjimku tvoří tři byty, kde je nájemní smlouva na
dobu neurčitou. V tabulce vidíte původní nájem a nájem nový, zvýšený o inflaci za přechozí
kalendářní rok, výjimku tvoří byty v čp. 252 u školky, kde je nájem konstantní a bude do
konce roku 2016, pak s ním můžeme hýbat. Smlouvy prodlužujeme vždy u platících na
jeden rok, u neplatících nebo platících nepravidelně na ¼ roku. Neplatící jsou tři, respektive
nemají doplacen jeden až dva nájmy paní Nešporová a paní Hořejší, dluhy má také Dana
Havlíčková, u ní je situace složitější. Vím i od pana ředitele o finanční tísni paní Nešporové
a paní Havlíčkové. Rád bych se také zeptal Vilmy, zda Sociální komise provedla nějaké
šetření za poslední dobu v těchto rodinách? O závazcích Dany Havlíčkové nám více řekne
Petr Janota, který má dluhy na starosti. Příloha č. 3 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – s Danou Havlíčkovou jsem mluvila, je na tom špatně zdravotně,
nepracuje, nebere nemocenskou. Nemoc jí začala, když už nepracovala, takže na ní nemá
nárok.
Místostarosta Janota – snaží se platit, co to jde. Moc nedluží, bývalo to s ní daleko horší.
Starosta – musíme myslet na to, že v únoru, nebo březnu bude faktura za teplo. Takže dluh
se v podstatě zdvojnásobí.
Zastupitelka Szutová – je vlastně bez příjmu, v únoru by snad už měla jít do práce. Jsem pro
to prodloužit jí smlouvu.
Starosta – problémy s placením má dlouhodobě. Jsem pro, prodloužit smlouvu o tři měsíce.
Pak se situace může změnit.
Zastupitel Zedník – z úřadu práce lze u sociálně slabších občanů posílat jejich přiznané
dávky přímo na úřad. Pokud částka za bydlení přesáhne 30%, což je třetina jejich příjmu,
mají nárok na příspěvek na bydlení. Tímto způsobem můžeme předejít dlužníkům.
Zastupitelka Szutová – tohle už jsme měli, ale funguje to, pokud příspěvek mají přiznaný.
Zastupitel Zedník – je to jen takový můj návrh, dát tuto možnost přímo do příště
uzavíraných smluv.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje prodloužení nájemních smluv pro Jiřího Bendla
– čp. 9, Radka Melzocha – čp. 9, Simonu Koštialovou – čp. 61, Jiřího Rozsívala – čp.
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61, Janu Honsovou – čp. 61, Ing. Jiřího Janotu – čp. 83, Věru Šindelářovou – čp. 83,
Miroslava Blažka – čp. 83, Františka Stejskala – čp. 83, Adélu Chytrovou – čp. 83,
Jiřího Steinvirta – čp. 119, Josefa Hořkého čp. 119, Petru Tuháčkovou – čp. 119,
Martina Štejdýře – čp. 252, Annu Kubinovou – čp. 252, Vladimíra Žillu – čp. 252,
Marii Lapínovou – čp. 252 a Květoslavu Camrdovou – čp. 252 do 31.01.2016.
Výsledek hlasování 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/04.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Zastupitelstvo města Deštná schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy pro Danu Havlíčkovou – čp. 119, pro Hanu Hořejší – čp.
61 a pro Marii Nešporovou – čp. 9 do 30.04.2015.
Výsledek hlasování 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/05.

Bod 3. programu
Darovací smlouva pro Provaznické muzeum K. Klika
Prostřednictvím průvodce v Provaznickém muzeu Dana Fleischmanna mě kontaktovala paní
Stará ze Semil, která měla v rodině provazníka a i proto chce podpořit naše muzeum částkou
10 tisíc Kč, z toho 500 Kč na úpravu hrobu Karla Klika a zbytek na úpravy v Provaznickém
muzeu. Příloha č. 4 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – budeme muset zaplatit daň z příjmu.
Starosta – daň je stejně příjmem obce. V sezoně má do Deštné paní Stará přijet, podívat se
do muzea.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Darovací smlouvu s paní Jarmilou Starou, nar.
02.05.1950, bytem Brodská čp. 79, Semily na finanční dar ve výši 10.000 Kč, kdy 500
Kč se použije na úpravu hrobu Karla Klika a 9.500 Kč na úpravu Provaznického
muzea a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeným starostou Davidem Šaškem,
DiS., kdy se finanční dar převede nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy na
bankovní účet, nebo v hotovosti do pokladny města.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/06.

Bod 4. programu
Věcné břemeno na pozemcích města
Předložil jsem vám geometrický plán, na kterém je vyznačeno věcné břemeno vedení
kanalizace. Věcné břemeno je po našich dvou pozemcích ve Svatojánské ulici. Zkoušel jsem
vypátrat i na katastru, jakým způsobem můžeme zapsat břemeno na našich pozemcích, když
je v budoucnu budeme chtít prodávat či jejich části. Z katastru mi dali informaci, že máme
připravit smlouvu a oni se vyjádří, což je velice divná odpověď, když jsem jasně řekl, že
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žádná smlouva o věcném břemenu, kupní či jiná smlouva neexistuje. Zkusíme břemeno
zapsat pouze výpisem z usnesení a návrhem na vklad. Rozhodnutí Zastupitelstva by mělo na
zapsání stačit. Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – ještě by se mělo dodat kolaudační rozhodnutí, ale to už asi bylo
dávno.
Místostarosta Janota – v pátém řádku bych doplnit číslo Občanského zákoníku. Jinak je to
elegantní řešení.
Starosta – uvidíme, jak se vyjádří katastr, ale myslím, že to bude v pořádku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zatížení pozemků města st. 109 a 189/1 oba
v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce věcným břemenem vedení kanalizace v rozsahu
daném GP č. 620-130/2014, kdy povinným i oprávněným z VB bude město Deštná
takto:
Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené starostou
Davidem Šaškem, DiS., jako povinné zřizuje, ve smyslu občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., v platném znění a ve smyslu platných právních předpisů ve prospěch
oprávněného města Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené
starostou Davidem Šaškem, DiS., věcné břemeno, které spočívá v právu uložení a
vedení kanalizace a v právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, udržování, oprav
a výměny předmětného kanalizačního potrubí k nemovitostem pozemkům p.č. st. 109 a
p.č. 189/1, oba v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce v šířce 1,5 metru od osy vedení na
každou stranu v trase podle situace a to v rozsahu jak je vymezeno geometrickým
plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 620-130/2014 vyhotoveným
společností Ing. Jan Hoška, Stará cesta 546/II, 377 01 Jindřichův Hradec, který byl
potvrzen Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
v Jindřichově Hradci č. 46/2014. Tento geometrický plán tvoří nedílnou součást tohoto
usnesení. Popsané inženýrské sítě je strana oprávněná užívat pro vedení kanalizace.
Povinní se zavazují neprovádět na dotčených částech pozemků stavební činnosti ani
nevysazovat žádné dřeviny bez předchozího projednání se stranou oprávněnou a po
předchozí dohodě strpět činnosti bezprostředně související s údržbou a provozem
kanalizace. Strana oprávněná je povinna v případě potřeby na žádost povinných sítě
vytýčit a při pracích postupovat šetrně, zasahovat do práv vlastníka pouze
v nezbytném rozsahu a v případě vzniklé škody včas uvést pozemky do předchozího
stavu, resp. náležitého stavu. Povinní prohlašují, že jsou si vědomi všech omezení, která
souvisejí se zřízením a provozováním zařízení, v jehož prospěch je věcné břemeno
zřizováno, a že nebudou provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit
toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho provozu. Oprávněný z věcného
břemene takto vymezené věcné břemeno přijímá a povinní z věcného břemene se
zavazují takto vymezené věcné břemeno strpět. Věcné břemeno pozemků se zřizuje
jako věcné břemeno spojené s vlastnictvím a přechází tak s vlastnictvím těchto
nemovitostí na každého budoucího nabyvatele.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/07.
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Bod 5. programu
Jednací řád zastupitelstva
Předložil jsem vám aktualizovaný Jednací řád dle platné legislativy. Jednací řád se vydává
dle ustanovení § 96 zákona o obcích a upravuje: pravomoci zastupitelstva, zasedání, účast
členů na zasedání, průběh a program zasedání, hlasování, dotazy a připomínky, činnost
výborů a komise a další. Příloha č. 6 (3 listy).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – jednací řád upravuje i činnost Kontrolního, Finančního výboru a
Sociálního komise. O tom se píše na konci řádu, ale v tom případě by to mělo být zmíněné i
na začátku v bodě 1, článku 3. Ale celkově mi přijde, že je zbytečné dávat do řádu úpravu
činností výborů a komise.
Starosta – zastupitelstvo může výborům a komisi přikazovat činnost.
Zastupitel Zedník – ale to už je dané zákonem a ten je nadřazený všemu.
Starosta – jednací řád je zpracovaný dle metodiky.
Zastupitel Zedník – obsah změn na mě působí jako vodopád absurdit. Například, že odměna
nebude vyplacena, pokud se zastupitel nezúčastní jednání, to je absurdní. Je to dost
diskriminační, v rámci inventarizace jsme za měsíc odvedli spoustu práce a v případě, že
bych se nemohl zúčastnit jednání zastupitelstva, nedostanu odměnu.
Starosta – je to dost striktní. Ale v jednacím řádu toto není, to bylo pouze v návrhu.
Zastupitel Zedník – zvedlo mě to ze židle. Cíl chápu, ale cesta je to hodně kostrbatá.
Zastupitel Přibyl – já s tím nemám problém, je zpracovaný podle metodiky.
Starosta – je to v podstatě kopírování zákona o obcích.
Zastupitelka Szutová – ale nevím, zda by tam měla být činnost výborů. Případně tam dopsat,
že výbory a komise si bude dělat zápisy sama.
Zastupitel Zedník – já bych toto vyškrtnul úplně, přijde mi to zbytečné.
Zastupitel Janota – já bych to tam nechal a doplnil ještě na začátku jednacího řádu.
Zastupitel Zedník – zastupitelstvo může výborům uložit jakýkoliv úkol, je to ale stejně dané
ze zákona, takže to nemá žádný dopad. Dívám se na to čistě pragmaticky. Za mě je to
zbytečné. Já budu hlasovat proti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Jednací řád zastupitelstva s úpravou v článku 1,
bod 3, kdy se doplní činnost Finančního a Kontrolního výboru a Sociální komise.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 6 (Šašek, Janota, Poslušný,
Řepová, Tupá, Přibyl), proti 2 (Szutová, Zedník), zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/08.

Bod 6. programu
Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 - 2022
Předložil jsem vám návrh Místního programu obnovy, který vychází ze vzoru předloženém
Jihočeským krajem. Místní program by měl mít jakousi hlavičku, kde se sumarizují základní
informace o městě, další částí jsou již akce, které by město chtělo realizovat v letech 2015 –
2022. Popisuje se současný stav, konečný stav, termín realizace, náklady a zdroj
financování. Zapracoval jsem připomínky kolegů a kolegyň. Je potřeba ještě program
doplnit o informace, případně další akce. Příloha č. 7 (2 listy).
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Rozprava:
Starosta – protože ještě nemáme doplněné počáteční a konečné stavy, žádám o jejich
doplnění. Je zde například modernizace a rozšíření kanalizace, obnova a rozšíření vodovodu,
veřejné osvětlení, komunikace, školní jídelna, mateřská a základní škola, byty, kultura,
rekreace, pošta, lékárna, hřbitovní zeď, mechanizace, úroky z úvěru, sakrální památky a
další. Je třeba vědět zdroje financování, termíny dokončení. Tento bod tedy musíme odložit.
Dám informace na webové stránky a do Zpravodaje, ať se můžou vyjádřit i občané.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná odkládá bod č. 6 Místní program obnovy venkova města
Deštná na období 2015 – 2022 na další jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/09.

Bod 7. programu
Rozpočtové opatření
Starosta předal slovo paní účetní a ta seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami.
Příloha č. 8 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 v příjmech a výdajích
ve výši 93.020 Kč a pověřuje účetní města k zapracování tohoto opatření do účetnictví
města.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/10.

Bod 8. programu
Dotace Jihočeského kraje
Z nabídky různých grantů kraje jsme se rozhodli zapojit do 3 z nich.
Prvním je grant na Podporu muzeí a galerií – zde žádáme o 28.000 Kč na propagační
skládačky, dále na spot v rádiu Faktor, plus práce na skládačce a spotu. Celkové náklady
jsou 40.586 Kč. Druhým grantem je Podpora sportu – zde žádáme o 71.706 Kč na dostavbu
hřiště na pingpong, pétanque a badminton. Celkové náklady jsou 89.633 Kč. Třetím grantem
je Podpora obnovy zásahových vozidel JSDH – zde žádáme o maximální dotaci 600.000 Kč
na zakoupení dopravního vozidla. Celkové náklady by měly být 1.000.000 Kč. Příloha č. 9 (
10 listů).
Rozprava:
Starosta SDH Deštná Bc. Petr Janota – Avia z roku 1972 už definitivně dosluhuje, poslední
technická kontrola proběhla v listopadu. Letos nám ji už neudělají. O dotaci jsme žádali už
vloni, ale nevyšla. Teď jsou trochu jiné podmínky. Rozdělili prostředky, zvlášť na dopravní
auta a na cisterny. Přišli jsme de facto o 300.000 Kč, ale s tím nejde nic udělat. A dle výše
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přiznané dotace budeme hledat vozidlo. Do 10. - tého měsíce musí být vše hotovo, do konce
roku musí být dotace vyúčtována. Musí být doložena k dotaci i statistika zásahů. Tak
v polovině února by měli rozhodnout.
Starosta – vše je připraveno a žádost o dotaci povezu zítra na kraj. Myslím, že rozhodovat
budou asi v dubnu. Do konce roku se například dává Program obnovy venkova a rozhodují
taky až v dubnu. Další dotace je na podporu sportu.
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – jedná se o využití prostoru vedle tenisového
kurtu, povedlo se nám prostor vyrovnat, udělal jsem studii a pod dětským hřištěm jde udělat
hřiště na ping-pong, pétanque a badminton. To zde chybí. Hlavně, aby se děti zodpovědně
chovaly a nebylo hřiště hned zničené.
Starosta –stavební povolení být nemusí. Nemusí být ani ohlášení.
Zastupitel Zedník – chci Pavlovi poděkovat, moc se mi to líbí, výborná myšlenka, hřiště
nenáročné na údržbu, snad se k němu budou děti dobře chovat. To je vždy kámen úrazu.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do Grantového programu
Jihočeského kraje pro rok 2015 na Podporu muzeí a galerií.
Výsledek hlasování 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/11.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do Grantového programu
Jihočeského kraje pro rok 2015 na Podporu sportu.
Výsledek hlasování 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/12.
Návrh usnesení 3:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje podat žádost do Grantového programu
Jihočeského kraje pro rok 2015 na Podporu obnovy zásahových požárních automobilů
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie
JPO II a JPO III.
Výsledek hlasování 3: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/13.

Bod 9. programu
Školní družina
V loňském roce byla přesunuta školní družina z budovy čp. 289 u jídelny do budovy
základní školy vedle tělocvičny, musíme ohlásit do rejstříku škol tuto změnu, je k tomu
potřeba usnesení zastupitelstva o přesunu a vyjádření hygieny. Vyjádření hygieny již mám.
Rozprava:
Starosta – díky panu řediteli Javorskému jsme takto dodělali náš rest.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje přesunutí školní družiny z budovy čp. 289 do
budovy Základní školy a Mateřské školy Deštná, IČ: 183 06 870, se sídlem nám. Míru
čp. 44, Deštná.
Výsledek hlasování: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 05/15/14.

Bod 10. programu
Výjimka z počtu žáků ZŠ a MŠ Deštná
Pan ředitel žádá o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015/2016. Usnesení
zastupitelstva je potřeba vždy, když nedosahuje škola ideální naplněnosti tříd, to je 17 žáků
ve třídě. Rozpočet na rok 2015 již počítá s udělením výjimky. Prosím o komentář pana
ředitele. Příloha č. 10 (2 listy).
Rozprava:
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jan Javorský – škola má 85 žáků v 8 třídách. Zákon stanovuje
ideální naplněnost třídy na 17 dětí. Zřizovatel pak doplácí nadnormativ, což je částka, která
se doplácí na platy učitelů. Jedná se o rozdíl, který je při ideální naplněnosti tříd, což je 17
žáků. Zápis do 1. třídy byl v pátek, bylo 12 žáků a minimálně 10 žáků by mělo nastoupit.
S tím, že by snad do budoucí 6. třídy měly nastoupit 2 děti z Lodhéřova. V roce 2015-2016
nebude 9. ročník. Ve školním roce 2016-2017 budeme už plně organizovaní, budou tedy
otevřeny všechny ročníky. Chci dodat, že jsem občas zaslechl, že rodiče dávají své děti
raději do Jindřichova Hradce, ale mohu tu říci, že děláme naprosté maximum, ale děti šly do
školy k nám. V příštích letech se snad počty dětí budou zvedat. Rok 2012/2013 jsme
překonali. To bylo jen 77 dětí. Vše souvisí s demografickým vývojem a ten jen velmi těžko
ovlivním. Je velmi dobrá naplněnost školky, což je optimistická budoucnost.
Místostarosta Janota – zeptám se vás na novelu školského zákona, a že by snad výpočet
normativu neměl být ovlivněn jen počtem žáků.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jan Javorský – ano, skutečně by počet žáků neměl být
jediným kritériem výpočtu. Budou k tomu další hodnocení školy, zapojení školy v různých
soutěžích, projektech. Ale to je ještě dlouhá cesta. V příštích dvou letech to určitě nebude.
Zastupitel Zedník – taková kvalitativní kritéria jsou dost složitá otázka. Ovšem počet žáků
také není optimální.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jan Javorský – myslím, že by měla být větší podpora
Jihočeského kraje. Tvoří si finanční rezervu, kterou přerozděluje do škol, ale bohužel jen do
těch nadlimitních. Čímž jsme značně znevýhodněni.
Starosta – takhle to má nastavené kraj?
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jan Javorský – ano. Sami si určují kolik a kam peníze půjdou.
Nechci přímo říci, že jsme diskriminovaní. Podlimit ve zdejší škole trvá už deset let. Nevím,
jaká byla opatření, když ten stav začal. Ale teď se snažíme, aby počet dětí šel maximálně
nahoru. Ale nedokážu samozřejmě říci, zda za deset let budeme nad limitem.
Zastupitel Zedník – to se nám myslím nepodaří být nad limitem. Řešením by byly nové
parcely.
Zasupitelka Szutová – a aby tady byla práce.
Starosta – v letošním roce budeme řešit územní plán.
Občan Zelinger – tak je třeba vymyslet jak sem dostat děti, například je svážet školním
autobusem, nespoléhat se na linkové autobusy, které vychází spíš vstříc pracujícím
občanům. Autobus by objel obce a svezl děti do školy. Nebo finančně motivovat rodiče, aby
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dali děti do školy právě k nám. Třeba v Želči obec financuje rodiny 10.000 Kč ročně a platí
autobus. Spousta rodičů na to slyší.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jan Javorský – maximálně by se jednalo o Pluhův Žďár, nebo
Mnich, ale ty spádově patří jinam. Ještě Lodhéřov, ale ten si drží školu za každou cenu.
Občanka Bőhmová – rodiče z Mnichu, kteří pracují v Kamenici si děti berou samozřejmě
s sebou do Kamenice do školy. I když k nám to mají blíž.
Starosta – možnost, že by k nám do školy dávali rodiče děti z Okrouhlé Radouně už jsem
s jejich starostou projednával, ale nakonec se nijak nevyjádřil. My těžko můžeme obcházet
dům od domu. Navíc, když rodiče jezdí do práce jinam, tak si vozí děti s sebou.
Občan Zelinger – mladí tíhnou do větších měst. Nakonec tady nikdo nezůstane.
Zastupitel Přibyl – to je běh na dlouhou trať.
Občanka Bőhmová – taky byl nápad svážet děti osobním autem, ale bylo to dost složité
zařídit, pojištění k tomu a další. Jednalo se o pár dětí.
Místostarosta Janota – před 3 až 4 roky se zaspalo. Nemáme uzavřené školské obvody.
Zastupitelka Szutová – nezaspalo se. Jen obvody nechtěl nikdo uzavřít.
Starosta – místo skutečných nákladů, které měly okolní obce stanoveny, posílaly všelijaké
částky, jen ne tu, kterou měly stanovenou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok
2015-2016 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Deštná, IČ:
709 86 533, se sídlem nám. Míru čp. 44, Deštná zastoupenou Mgr. Janem Javorským.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/15.

Bod 11. programu
Protidrogová problematika
Jihočeský kraj prostřednictvím oddělením prevence a humanitních činnosti nás oslovil se
žádostí o zapojení do spolufinancování protidrogových služeb pro rok 2015. Ta samá žádost
přišla i od Sdružení Meta z J. Hradce, které zajišťuje protidrogovou politiku na úrovni
Jindřichohradecka. Žádají nás o příspěvek 3.830 Kč (vypočítáno: 5 Kč/obyvatel) na terénní
program v okrese. Terénní služba je poskytování dle standardů Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky a je certifikována, finančně je podporována z prostředků státu a
Jihočeského kraje. Žádají o zapojení obcí z důvodu, že prostředky, které dostanou,
nepostačují na provoz služby tak, aby byla odpovídající a aby mohli optimálně řešit potřeby
regionu. Příspěvek zajistí lepší dostupnost služby pro obyvatele obcí či regionu. Kromě
terénního programu zajišťuje Meta ještě: protidrogovou prevenci pro školy, program pro děti
v rodinách zatížených závislostmi, odborné poradenství v oblasti závislostí. V rozpočtu
nemáme na zapojení vyčleněné prostředky.
Rozprava:
Zastupitelka Řepová – už dělalo tohle sdružení pro Deštnou nějakou přednášku?
Starosta – přednášky provádí, ale ne bezplatně.
Občanka Bőhmová – několikrát jsme je měli ve škole, ale je to samozřejmě placená služba.
Takže si zveme organizace, které dělají přednášky bezplatně. Jinak mají velmi zajímavý
program, snaží se zapojovat do běžného života drogově závislé, rozdávají stříkačky, to je ten
jejich terénní průzkum.
Zastupitel Janota – už jsme to tu řešili několikrát.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje neposkytnutí příspěvku Sdružení Meta.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/16.

Bod 12. programu
MMS smlouvy propagace muzeí
Jak již bylo zmíněno v bodě č. 8, tak budeme letos muzea propagovat prostřednictvím rádia
Faktor v měsíci červenci. Předložil jsem vám smlouvy na spoty v rádiu a výrobu spotu.
Rozpočet města s touto formou propagace počítá. Příloha č. 11 (2 listy).
Rozprava:
Zastupitel Zedník – jakou máme marketingovou koncepci? Je to jen výstřel, nebo takové
plácnutí do vody? Mě to nepřijde dobře zacílené. V červenci, kdy se má reklama vysílat jsou
všichni na dovolené.
Starosta – reklama je zacílená konkrétně na Jižní Čechy a to konkrétně na lidi, kteří jsou zde
na dovolené. To je cílová skupina. Analýzu připravenou nemáme. Ale při tvorbě rozpočtu
jsme věděli, že takováto reklama se připravuje.
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – spousta lidí jede někam na dovolenou a až
teprve na místě hledají, kam se pojedou podívat.
Zastupitel Zedník – ale návštěvníci Jižních Čech si mohou zapnout jakékoliv rádio.
Místostarosta Janota – obdobná reklama byla na oslavy 720 let města a velmi mě překvapily
kladné ohlasy.
Zastupitel Zedník – ale Radio Faktor je zaměřeno na občany ve věku 20 až 35 let. Spíš si
myslím, že by bylo vhodnější zvolit Radio Blaník, nebo Frekvence 1. Jde mi jen čistě o
zvolené rádio a cílovou skupinu.
Starosta – co si budeme povídat, nejlépe funguje samozřejmě televize. Zrovna nedávno
proběhla v televizi opět reportáž o leteckém muzeu. V letošním roce se rozbíhá projekt pod
záštitou Jihočeského kraje zaměřený na školy. Dávají tipy na výlety. Dostaly jsme se tam
s oběma muzei. V projektu je i Červená Lhota.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Obchodní smlouvu č. 2400183/15 s Media
Marketing Services a.s. Jižní Čechy, IČ: 276 04 942, se sídlem Koperníkova čp. 794,
Praha 2 zastoupenou Lenkou Vlčkovou v částce 11.907 Kč bez DPH na spot v rádiu a
Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeným starostou Davidem Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/17.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Obchodní smlouvu č. 2430007/15 s Media
Marketing Services a.s. Jižní Čechy, IČ: 276 04 942, se sídlem Koperníkova čp. 794,
Praha 2 zastoupenou Lenkou Vlčkovou v částce 1.800 Kč bez DPH na výrobu spotu do
rádia a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeným starostou Davidem Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/18.
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Bod 13. programu
Kupní smlouva pozemky E. ON
Tomuto kroku předcházelo vyhlášení záměru na prodej pozemků pod trafostanicemi u
Zdravotního střediska a na Hradecké ulici. Všechny kroky z naší strany byly udělány, nyní
připravil E. ON Kupní smlouvu na oba pozemky za schválenou cenu. Příloha č. 12 (2 listy).
Rozprava:
Starosta – budou dělat úpravy trafostanic, odkanalizování například.
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – chtějí změnit přívod pod Zdravotním střediskem,
povedou ho středem parkoviště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu č. 1290/1291/2014 se společností
E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou Ing. Zdeňkem Bauerem, místopředsedou
představenstva a Ing. Mariánem Kopčíkem, členem představenstva, IČ: 280 85 400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na prodej pozemků p. č. st. 436 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 za kupní cenu 5.100 Kč a p. č. st. 444 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 za kupní cenu 4.500 Kč oba v k. ú. Deštná
u Jindřichova Hradce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 10001 pro obec Deštná a katastrální území
Deštná u Jindřichova Hradce, kdy cena je 150 Kč za m2 a Městem Deštná, IČ: 002
46 506, zastoupeným starostou Davidem Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/19.
Bod 14. programu
Smlouva o elektronickém vystavování daňových dokladů Dřevozpracující družstvo
Lukavec
V současné době probíhá těžba hned vedle lomu na pozemcích, kam se bude rozšiřovat
dobývací prostor. Oslovili jsme pět firem ohledně cen za dřevo. Nejlepší cenu dal František
Kubů z Kamenice nad Lipou, ale na suráky (vršky) dalo nejlepší cenu družstvo, které ale má
své vnitřní předpisy a předložili nám smlouvu o elektronickém vystavování daňových
dokladů. Znamená to, že na základě přejímky vystaví za nás fakturu, kterou následně zaplatí.
Pro nás je to lehčí, než složitě z jejich podkladů vyhledat co máme fakturovat. Prosím o
doplnění technika a o rozpravu. Příloha č. 13 (1 list).
Rozprava:
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – podklady ke zpracování faktury jsou hodně
složité, musel jsem to všelijak vytahovat, bylo to náročné. Oni sami chtějí mít do týdne
fakturu připravenou a pro nás je to taky snazší.
Zastupitel Janota – do účetnictví to nevadí?
Účetní H. Janotová – nevadí, já si s tím poradím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o elektronickém vystavování daňových
dokladů kupujícím za prodávajícího s Dřevozpracujícím družstvem, IČ: 000 28 631, se
sídlem Lukavec čp. 9, zastoupeným Ing. Pavlem Křížem, předsedou představenstva a
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Jaroslavem Vondrů, místopředsedou představenstva a Městem Deštná, IČ: 002 46 506,
zastoupeným starostou Davidem Šaškem, DiS.
Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 05/15/20.

Bod 15. programu
Různé
A) Výbory a komise činnost – upozornění na činnost výborů a komise
B) Pozvánky na kulturní akce
C) Občanka Stejskalová – pokračování lékárny v Deštné
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost,
občanům za účast na jednání. Jednání skončilo ve 19,40 hodin.
Přílohy:
č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:
č. 5:
č. 6:
č. 7:
č. 8:
č. 9:
č. 10:
č. 11:
č. 12:
č. 13:

Prezenční listina (1 list).
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 103 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (1 list).
Změna nájmů - rok 2015 (1 list)
Darovací smlouva – J. Stará – Provaznické muzeum (1 list).
Věcné břemeno – geometrický plán 620-130/2014 (1 list).
Jednací řád (3 listy).
Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 - 2022 (2 listy).
Rozpočtové opatření č. 1 (1 list).
Dotace Jihočeského kraje – Podpora muzeí a galeríí, Podpora sportu, Podpora JSDH
(1 list).
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015/2016, odhad počtu dětí na
rok 2015/2016 (2 listy).
Obchodní smlouvy s Media Marketing Services a.s. (2 listy).
Kupní smlouva – E.ON Distribuce, a.s. na pozemky č. 436 a 444 (2 listy).
Smlouva o elektronickém vystavování daňových dokladů – Dřevozpracující družstvo
(1 list).

Zápis byl vyhotoven dne 03.02.2015

Zapisovatel:

Pavla Píglová

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

Ing. Mgr. Vilma Szutová. . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .
Starosta města:

David Šašek, DiS.

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