ZÁPIS č. 19/16
z 19. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 11.04.2016 od 18:30 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 9 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Bc. Petr
Janota, František Mládek, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Ing. Mgr. Vilma Szutová,
Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Jan Zedník, MBA
Omluven:
Neomluven:
Hosté: 4 občané
Zapisovatel: Mgr. Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Jan Zedník
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou města Davidem
Šaškem, DiS. Přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 9
členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 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 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 04.04.2016 do 11.04.2016.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce (příloha č. 2, 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) Nabídka Arca Investments.
3) Pozemky Agra Deštná.
4) Pozemky města Deštná:
- Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti p.č. 266/1 k.ú. Deštná u Jindřichova
Hradce.
- Směnná smlouva p.č. 92/6 a p.č. 2335/14 oba k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce.
- Pozemky Lipovka Differencovi.
5) Úvěr na akci Vodovod a Kanalizace Deštná.
6) Garanta Příkazní smlouvy akce Vodovod a Kanalizace Deštná.
7) Rozpočtové opatření.
8) Necoss užívání anténního stožáru.
9) Destinační management Česká Kanada, z.s.
10) Mikroregion Jindřichohradecko aktuality.
11) Plán činnosti Sociální komise.
12) Různé.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/01
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Dovolím si navrhnout Hanu Řepovou a Jana Zedníka.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu ze zasedání Hanu
Řepovou a Ing. Jana Zedníka, MBA.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 19/16/02
2) Nabídka Arca Investments.
Dnes jsme měli možnost slyšet pomocí zvukové konference zástupce Arca Investment, kteří
k nám přijeli s nabídkou na investování finančních prostředků do jejich produktů. Poprosil bych
o komentář finanční výbor.
Příloha č. 3 (1 list):
E-mail: Informace ke směnečnému programu – Arca Investment.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Společnost nabízí uložení peněz za výhodných podmínek. Jde o nabídku
podle slovenského práva, proto budeme muset u právníků ověřit, jaká by byla úskalí. Starosta:
Oslovili jsme právníka, aby nám sdělil, jaké by mohly nastat problémy. Při vkladu 1.000.000
Kč a 6 % úroků jde o 65.000 za rok, avšak 15 % je zdanění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá nabídku Arca Investments, a.s., se
sídlem Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 975 041, na
příští zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/03
3) Pozemky Agra Deštná.
Agra Deštná chce od nás získat pozemek, respektive jeho ½, u čerpací stanice o výměře 7 m2.
Dále nám chce prodat pozemky pod třetí bytovkou u hřiště, zde jsme jim nabídli cenu 30 Kč za
metr, ale oni dali návrh podle znaleckého posudku 92 Kč za metr, když jsem jim oznámil, že je
to pro nás neakceptovatelná cena, tak navrhli, že bychom pozemky mohli směnit za ornou
půdu, kde ale paradoxně opět nabízí cenu pouze podle BPEJ, ale pozemky vykupují min. za 15
Kč za metr. Kdybychom nechali zpracovat znalecký posudek jako oni, tak bychom se také
mohli dostat na vyšší cenu. Jen podotknu, že nás pozemky u bytovky stály nemalé peníze, když
jsme ještě za vlastnictví nechali zpracovat GP a další a oni pozemky následně prodali, přitom
domluva byla, že nám je převedou. Na pozemcích jsme likvidovali za nemalé peníze septiky.
Na pozemcích jsou uloženy naše sítě, máme je pod smlouvou o VB, podotýkám, že za úplatu.
My chceme zase od Agry získat pozemek v Lipovce, je to část cesty a chodníku, zde jsme
navrhli cenu 30 Kč za metr a Agra souhlasila.
Kupní smlouva o koupi nemovité věci – AGRA Deštná.
Příloha č. 4 (2 listy):
Příloha č. 5 (2 listy):
Geometrický plán 61-15/2015, k. ú. Lipovka.
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Příloha č. 6 (1 list):
Příloha č. 7 (4 listy):
Příloha č. 8 (1 list):
Příloha č. 9 (2 listy):
Příloha č. 10 (1 list):

Snímek – pozemek u čerpací stanice.
Znalecký posudek č. 5070-74-2015.
E-mail: Žádost o vykoupení pozemků – AGRA Deštná.
Informace o pozemku parc. č. 1402/1 – Zájezek.
Záměr prodat podíl pozemku p. č. 2320/76.

Rozprava
Rozprava zastupitelů nad umístěním a cenami pozemků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat poloviční vlastnický
podíl pozemku p.č. 2320/76, ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Deštná u
Jindřichova Hradce, o výměře 7 m2 za cenu 30 Kč za m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/04
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu na odkup pozemku
parc. č. 2362/12, zahrada, o výměře 64 m2 v katastrálním území Lipovka, obec Deštná, za
cenu 1920 Kč mezi těmito smluvními stranami: AGRA Deštná, a.s. se sídlem Deštná čp.
311, 378 25 Deštná, IČO 25172735 zastoupená Zdeňkem Svitákem, předsedou
představenstva, jako prodávající a Město Deštná se sídlem 378 25 Deštná, nám. Míru 65,
IČO 00246506 zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako kupující.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/05
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná neschvaluje navrženou směnu pozemků p. č.
131/4, 131/8 ve vlastnictví AGRy Deštná, a.s. a pozemků p.č. 1402/1 a 1436 ve vlastnictví
města Deštná.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/06
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná navrhuje odkoupit pozemky 131/4 a 131/8 ve
vlastnictví AGRy Deštná, a.s., za 30 Kč za 1 m2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/07
4) Pozemky města Deštná:
- Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti p. č. 266/1 k. ú. Deštná u Jindřichova
Hradce.
Záměr prodat tento pozemek na stráních jsme schválili již v prosinci 2015. Součástí záměru
nebyl jen prodej, ale také věcné břemeno – služebnost cesty jak pro město, tak pro vlastníky
sousedních pozemků. Zadal jsem právníkovi dotaz, jak máme postupovat. Odpověď je jasná:
my pozemek prodáme a zároveň pro nás zřídíme věcné břemeno, pro vlastníky sousedních
pozemků se zřídí věcné břemeno – služebnost zvláštní smlouvou.
Příloha č. 11 (2 listy):
Kupní smlouva se zřízením věcného břemene – Kamil Štěpán.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kamila Štěpána jako
nejvhodnějšího žadatele o pozemek parc. č. 266/1 o výměře 328 m2 - trvalý travní porost
v k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce a schvaluje Kupní smlouvu se zřízením věcného
břemene
mezi
těmito
smluvními
stranami:
Ing.
Kamil
Štěpán,
bytem Na Suchých 126, 525 42 Vestec jako kupující a Město Deštná se sídlem 378 25
Deštná, nám. Míru 65, IČO 00246506 zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
prodávající.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/08
- Směnná smlouva p. č. 92/6 a p. č. 2335/14 oba k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce.
Pozemky, v Adamské ulici respektive u hřiště, směňujeme s Pavlem Pešanem, záměr směnit
byl vyvěšen od února do března. Domluvena je úhrada 1/3 ceny za GP a ½ správního poplatku
panem Pešanem. Rozdíl ceny směňovaných pozemků a úhrady za GP je 723 Kč, které
zaplatíme panu Pešanovi. Pan Pešan musí před uzavřením smlouvy zrušit zástavní právo
smluvní a zákaz zatížení na svém pozemku. Čekáme na vyjádření pana Pešana. Rád bych dnes
schválil Směnnou smlouvu s podmínkou, že na převáděném pozemku ve vlastnictví pana
Pešana nebudou viset žádná omezení.
Příloha č. 12 (2 listy):
Směnná smlouva - Pavel Pešan.
Rozprava
Zastupitel Janota navrhuje opravu směnné smlouvy na znění „daňová povinnost bude splněna
oběma nabyvateli, každým z jím nabývané nemovité věci“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Směnnou smlouvu mezi
smluvními stranami Bc. Pavel Pešan, Adamská 76, 378 25 Deštná, nar. 17.10.1974 a
Město Deštná se sídlem 378 25 Deštná, nám. Míru 65, IČO 00246506 zastoupené
Davidem Šaškem, DiS., starostou, na směnu pozemků p. č. 92/6 o výměře 123 m2, trvalý
travní porost ve vlastnictví pana Pešana a pozemku p. č. 2335/29 o výměře 72 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví města Deštná s podmínkou, že na pozemku
pana Pešana nebudou žádná omezení vlastnického práva.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/09
- Pozemky Lipovka Differencovi.
Nechali jsme zpracovat GP na dělení pozemků v Lipovce. S manželi Differencovými jsem
domluven, že pozemky směníme. Differencovi mají jeden pozemek v SJM a jeden má pouze
pan Differenc sám. Rozdíl výměry jejich a našeho pozemku je 11 m2, cenu 30 Kč za metr
zaplatí oni, budou se podílet i na ceně za GP a zaplatí podíl na vklad do KN.
Příloha č. 13 (4 listy):
Záměr směnit pozemky v k.ú. Lipovka – Differencovi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr směnit pozemky v k. ú.
Lipovka a uzavřít Směnnou smlouvu. Pozemek ve vlastnictví města Deštná: 2362/34.
Pozemek ve vlastnictví SJM Differenc Jiří a Differencová Ludmila: 1539/3. Pozemek ve
vlastnictví Jiřího Difference: st. 148/2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/10
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5) Úvěr na akci Vodovod a Kanalizace Deštná.
Na tuto akci čerpáme dotace z MZE a JčK – 60 % z uznatelných nákladů, zbytek UN a NN
musíme hradit ze svého. Již v minulém roce jsme se domluvili, že nebudeme používat vlastní
prostředky z účtu, ale na akci si půjčíme. Domluvil jsem vypracování úvěrové smlouvy s
Českou spořitelnou, kde máme běžný účet i další úvěrové. Úvěr ve výši 5.300.000 Kč s tím, že
není jisté, zda tuto částku skutečně využijeme v plné výši, bude záležet na datu ukončení akce.
Domluvili jsme čtvrtletní splátky ve výši 93 tisíc Kč, úvěr je na 15 let, tj. do roku 2031, s
možností dřívějšího splacení.
Podle obchodního zástupce by v případě, že bychom vyčerpali úvěr k 1.4.2016 a platily by
podmínky smlouvy, pak bychom zaplatili pouze 170.000 Kč za celou dobu trvání smlouvy,
v případě, že pribor (pohyblivá úroková sazba) zůstane na současné hodnotě 0,36 – 0,4 %.
S úvěrem jsou spojené poplatky za vedení účtu, za výpis a poplatek za položku v rámci deseti a
stokorun.
Dále jsem k tomuto bodu přidal nabídky Sparkasse a Unicredit bank, které přišly.
Příloha č. 14 (4 listy):
Smlouva o úvěru č. 0391857449.
Rozprava
Zastupitel Zedník: Dnešní úroková sazba Evropské centrální banky je na minimu a jde až do
mínusu. Tím by měly být motivovány banky, aby nenechávaly finance ležet, ale aby byly
oživovány ekonomiky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0391857449 na
úvěrovou částku ve výši 5.300.000 Kč na účel projektů „Tlaková kanalizace Deštná“ a
„Vodovod Deštná“ mezi těmito smluvními stranami: Česká spořitelna, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782, zastoupená Ing. Petrem Chotívkou,
manažerem pro veřejný a neziskový sektor a Město Deštná se sídlem 378 25 Deštná, nám.
Míru 65, IČO 00246506 zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/11
6) Garanta Příkazní smlouvy akce Vodovod a Kanalizace Deštná.
Domluvili jsme se s Garantou na pokračování spolupráce, kdy pro nás připraví závěrečné
vyúčtování dotace MZE a JčK.
Příloha č. 15 (3 listy):
Příkazní smlouva GARANTA – vodovod Deštná.
Příloha č. 16 (3 listy):
Příkazní smlouva GARANTA – tlaková kanalizace Deštná.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Příkazní smlouvu k projektu
„Vodovod Deštná“ mezi těmito smluvními stranami: GARANTA CZ a.s., sídlem Kněžská
365/22, 370 01 České Budějovice IČ: 260 88 398 DIČ: CZ26088398 zastoupená Ing.
Martinem Kundrátem, předsedou představenstva, jako příkazník a Město Deštná, sídlem
náměstí Míru 65, 378 25 Deštná u Jindřichova Hradce, IČ: 002 46 506, zastoupené
Davidem Šaškem, DiS., starostou města, jako příkazce. Předmětem smlouvy je:
vypracovat a odevzdat na místo určené poskytovatelem dotace závěrečné vyhodnocení
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akce, vypracovat a odevzdat žádost(i) o platbu částky spolufinancované Jihočeským
krajem, vypracovat a odevzdat vyúčtování částky spolufinancované Jihočeským krajem.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/12
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Příkazní smlouvu k projektu
„Tlaková kanalizace Deštná“ mezi těmito smluvními stranami: GARANTA CZ a.s.,
sídlem Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice IČ: 260 88 398 DIČ: CZ26088398
zastoupená Ing. Martinem Kundrátem, předsedou představenstva, jako příkazník a
Město Deštná, sídlem náměstí Míru 65, 378 25 Deštná u Jindřichova Hradce, IČ: 002
46 506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou města, jako příkazce. Předmětem
smlouvy je: vypracovat a odevzdat na místo určené poskytovatelem dotace závěrečné
vyhodnocení akce, vypracovat a odevzdat žádost(i) o platbu částky spolufinancované
Jihočeským krajem, vypracovat a odevzdat vyúčtování částky spolufinancované
Jihočeským krajem.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/13
7) Rozpočtové opatření.
Starosta předal slovo paní účetní, a ta seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5.
Příloha č. 17 (1 list):
Rozpočtové opatření č.5.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 v příjmech
a výdajích ve výši 4.435.000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/14
8) Necoss užívání anténního stožáru.
Společnost Necoss chce využít stožár sirény na čp. 61 nad LMD k umístění jejich antény, která
umožní připojení zájemců k internetu. V rámci kompenzace umístění jejich antény jsme
domluvili připojení do LMD a pro veřejnost do parku a u Jednoty bezplatně. Smlouva je na
dobu neurčitou, elektrické připojení si zajistí sami s podružným měřením, které jim 1x ročně
vyúčtujeme.
Příloha č. 18 (1 list):
Smlouva o užívání anténního stožáru – NECOSS.
Rozprava
Rozprava zastupitelů k možnostem umístění anténního stožáru, k technické specifikaci a
cenové nabídce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o užívání anténního
stožáru č. 12/4/2016 mezi těmito smluvními stranami: NECOSS s.r.o. sídlem Ant. Barcala
1446/26a, 370 05 České Budějovice, IČ: 26074915, zastoupená Ing. Tomášem Šimkem na
základě plné moci, jako uživatel a Město Deštná, nám. Míru 65, 378 02 Deštná, IČO: 002
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46 506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou města, jako poskytovatel.
Předmětem smlouvy je poskytnutí místa k užívání na společném anténním stožáru
poskytovatele nebo jiného určeného místa za účelem umístění vlastních antén – antény
pro příjem a antény pro vysílání (dále jen anténního systému) uživatele pro přenos
internetového signálu a příslušného místa pro technologii na budovu nám. Míru 61, 378
25 Deštná – stožár sirény.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/15
9) Destinační management Česká Kanada, z.s.
Předložil jsem vám informace o turistických oblastech. Poslal jsem vám i stanovy nově
vznikajícího spolku Destinační management Česká Kanada, jehož hlavní činností bude
spolupráce členů v rámci propagace cestovního ruchu, reprezentace území, komunikace s JčK o
rozvoji CR a další.
V nedávné době jsme hledali marketingový nástroj, který by naše muzea a Deštnou
zpropagoval. Tento druh prezentace v rámci spolupráce obcí a podnikatelů je zatím to nejlepší,
čeho jsem mohl za polední dobu být přítomen. Sami těžko budeme bez zaplacení specialistů či
oslovení Jihočeské univerzity schopni vymyslet marketing, který by nám v rámci CR pomohl.
Podle mne je jediná naše možnost při naší velikosti spolupracovat s většími celky (N.B.,
Slavonice, Dačice, J.H., …), kteří nám propagaci Deštné usnadní, protože na tyto činnosti mají
své lidi. Když by spolek nefungoval dle našich představ, vždycky můžeme vystoupit.
Příloha č. 19 (1 list):
E-mail: informace o Stanovách spolku – Bedrnová.
Příloha č. 20 (3 listy):
Stanovy – Destinační management Česká Kanada.
Rozprava
Zastupitel Janota: Písemným doručením oznámení o ukončení členství je členství ukončeno.
To je jednoduchý způsob ukončení. Na můj vkus už máme spolků poněkud moc, ale snad
z toho alespoň něco bude. Starosta: Byl bych pro, být zakládajícím členem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zapojení města Deštná i jeho obou
katastrálních území Deštná u Jindřichova Hradce a Lipovka do spolku Destinační
management Česká Kanada, z. s., se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
a souhlasí se stanovami spolku.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/16
10) Mikroregion Jindřichohradecko aktuality.
Na poslední valné hromadě jsme projednali:
- inventarizaci, kdy jsem jako člen dozorčí komise předsedou inventarizační komise.
- Uchazeče o VZ - mechanizace Agrozet – křovinořez pro Deštnou za 25.410 Kč podle
našich parametrů.
- Pivní sety Ferrum
- Party stany Empetent (Polsko)
- výčepní zařízení HK Plus
- odpadkové koše Advas
- lavičky venkovní Kovoart
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- lavičky skládací ZC Vrkoč
Žádost o přezkum hospodaření JčK za rok 2016.
Různé – příspěvek MAS, směrnici o účetnictví a podpisových vzorech a finanční
kontrole, spoluúčast na VZ.

Rozprava
Zastupitelka Szutová: Díky darům od měst a obcí MAS přežívá, avšak na hraně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí aktuality z Mikroregionu
Jindřichohradecko.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/17
11) Plán činnosti Sociální komise.
Předsedkyně předložila plán práce na rok 2016, ke kterému mám několik připomínek:
Příloha č. 21 (1 list):
Plán práce na rok 2016.
Příloha č. 22 (1 list):
Zápis z jednání sociální komise.
Rozprava
Starosta: Připomínky k plánu práce Sociální komise moje a od paní Šváchové pošlu mailem.
Zastupitelka Szutová: Není problém plán práce soc. komise upravit.
Ohledně Rozsívalů: Starosta: Nemíchat dluh na rodné číslo a dluh na IČO. Bezdlužnost
splnili. Ohledně Štejdýře: Starosta: Způsob opuštění bytu – otevřené dveře, klíče na schránce.
Zmizel neznámo kam. V současné době je úředně vystěhováván.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Plán práce Sociální komise
pro rok 2016 a Zprávu z jednání Sociální komise 15.3.2016.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/16/18
12) Různé.
-

SURAO dopis ohledně příspěvku 2016
Promítání filmu 22.4. v 18 hod. a 23.4 ve 13:30 Lodhéřov pochod proti úložišti
Dotace JčK – ze všech žádostí jsme získali dotaci
Brutus 15.4.
Brigáda sokol 16.4.
29.4. sběr železa
30.4. úklidová akce, odpoledne pro děti a dospělé a čarodějnice na hřišti, stavění máje
u kostela
21.5. bleší trh, otevření muzeí, gymnastické závody

Příští zasedání 16.5.2016 v 17:30 hod.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:05 hodin.
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Přílohy:
Příloha č. 1 (1 list):
Příloha č. 2 (1 list):
Příloha č. 3 (1 list):
Příloha č. 4 (2 listy):
Příloha č. 5 (2 listy):
Příloha č. 6 (1 list):
Příloha č. 7 (4 listy):
Příloha č. 8 (1 list):
Příloha č. 9 (2 listy):
Příloha č. 10 (1 list):
Příloha č. 11 (2 listy):
Příloha č. 12 (2 listy):
Příloha č. 13 (4 listy):
Příloha č. 14 (4 listy):
Příloha č. 15 (3 listy):
Příloha č. 16 (3 listy):
Příloha č. 17 (1 list):
Příloha č. 18 (1 list):
Příloha č. 19 (1 list):
Příloha č. 20 (3 listy):
Příloha č. 21 (1 list):
Příloha č. 22 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
E-mail: Informace ke směnečnému programu – Arca Investment.
Kupní smlouva o koupi nemovité věci – AGRA Deštná.
Geometrický plán 61-15/2015, k. ú. Lipovka.
Snímek – pozemek u čerpací stanice.
Znalecký posudek č. 5070-74-2015.
E-mail: Žádost o vykoupení pozemků – AGRA Deštná.
Informace o pozemku parc. č. 1402/1 – Zájezek.
Záměr prodat podíl pozemku p. č. 2320/76.
Kupní smlouva se zřízením věcného břemene – Kamil Štěpán.
Směnná smlouva - Pavel Pešan.
Záměr směnit pozemky v k. ú. Lipovka – Differencovi.
Smlouva o úvěru č. 0391857449.
Příkazní smlouva GARANTA – vodovod Deštná.
Příkazní smlouva GARANTA – tlaková kanalizace Deštná.
Rozpočtové opatření č. 5.
Smlouva o užívání anténního stožáru – NECOSS.
E-mail: informace o Stanovách spolku – Bedrnová.
Stanovy – Destinační management Česká Kanada.
Plán práce na rok 2016.
Zápis z jednání sociální komise.

Zápis byl vyhotoven dne 15.04.2016.
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Ing. Jan Zedník, MBA

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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