ZÁPIS č. 40/17
z 40. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 27.11.2017 od 20:00 hod. v Kulturním domě Deštná
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, František Mládek, Jan Poslušný, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá
Omluven: Ing. Jan Zedník, MBA, Ing. Mgr. Vilma Szutová
Neomluven:
Hosté: 9 občanů
Zapisovatel: Helena Janotová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Petr Janota
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno ve 20:05 hodin starostou města Davidem
Šaškem, DiS. Přivítal zastupitele a hosty a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7
členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 1, 1 list – Prezenční
listina) a zasedání je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné
připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu paní Mgr. Věry Šichtové.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Deštná
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.11.2017 do 27.11.2017.
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 Helena Janotová.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení ověřovatelů zápisu.
Odpadové hospodářství.
Prodej pozemku 2256/2.
Vzájemná dohoda o zrušení pachtu pozemku 231/3.
Mikroregion Jindřichohradecko.
Rozpočtová opatření.
Sociální komise.
Rozpočet 2018.
Různé.

Starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění či změnu dnešního
programu zasedání. Žádný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/01

Návrh usnesení byl přijat.
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1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta: Dovolím si navrhnout zastupitele Dagmar Tupou a Petra Janotu. Má někdo jiný
návrh?
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Mgr. Dagmar Tupou a Ing. Petra Janotu.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/02

Návrh usnesení byl přijat.
2) Odpadové hospodářství
Starosta: Od 18 hodin probíhala debata k odpadovému hospodářství. Představen byl systém
pro odpady a pro odměňování těch, kteří odpady třídí a odpadům předcházejí.
Kompostéry – 30 kusů 1.050 litrů + 10 kusů 450 litrů. Zbývá 8 kusů 450 litrů.
Svozová společnost – poptávkové řízení – oslovili jsme 6 svozových společností. Dvě z nich
se omluvily, že nemají kapacity, jedna podala nabídku. Nabídku podalo AVE CZ J. Hradec,
ale dalo takovou cenu na období 3 let, že jsem musel nechat postup prověřit našeho právního
zástupce. Cena totiž přesáhla hranici 2 mil. bez DPH, nad kterou se již musí dělat zadání
zakázky dle zákona o VZ, ne jako zakázka malého rozsahu. AVE dalo cenu ještě vyšší než je
cena současná, což je velice divné, zvlášť, když odpadnou náklady na obsluhu kontejnerů i
popelnic při 14 denním svozu. Až obdržím vyjádření právníka, tak se rozhodneme, zda
poptávkové řízení ukončíme, či přijmeme nabídku. V případě ukončení bychom museli
rozhodnout co dál, zda udělat nové poptávkové řízení na kratší dobu, abychom se vešli do 2
mil, s tím, že oslovíme opět několik svozových společností, nebo rozhodneme o jiném
postupu.
BIO – oslovil jsem AVE, aby nám předložili novou smlouvu na svoz bioodpadu, současná
končí 31. 12.2017. Máme od nich kontejnery a popelnice v domácnostech, svoz je každých 14
dní od dubna do listopadu, v ostatních měsících dle potřeby. Návrh smlouvy zatím nedorazil.
Bioodpad bychom měli do budoucna řešit i sami, případně přes kompostárnu.
Dotace – přístřešky a povrch prostor za úřadem + sběrný dvůr, mojeodpadky – systém,
kontejnery + nosič, nádoby bio, stojany na pytle. Sběrný dvůr bude, až se odstěhuje Stavikom.
Obecně závazné vyhlášky – změna. Systém bude pro každou obec trochu jiný, začínají s tím i
velká města.
Máme stanovenou vyhlášku o stanovení systému shromažďování odpadu a vyhlášku o
místním poplatku za systém shromažďování odpadu. Obě dvě musíme změnit.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o odpadovém
hospodářství.
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Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/03

Návrh usnesení byl přijat.
3) Pozemek prodej.
Starosta: Do námi vyhlášeného záměru na prodej části pozemku 2256 o výměře 433 m2
v Tenisové ulici se přihlásili manželé Jílkovi, kteří tento postup i vyvolali, splnili podmínky
záměru, pozemek navazuje na jejich nemovitost. Můžeme tudíž schválit kupní smlouvu,
kterou se zřizuje i bezplatná služebnost kanalizace. Cena za pozemek byla stanovena na
12.990 Kč. Na pozemku se nacházejí služebnosti – teplovod Agry (zapsaná v KN dle GP),
plynovod E.ON (nezapsaná v KN), kanalizace Město (zapíše se do KN touto smlouvou).
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 3 (1 list): Záměr prodat pozemek parc. č. 2256/2.
Příloha č. 4 (1 list): Kupní smlouva – Jílkovi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu se zřízením
služebnosti inženýrské sítě na pozemek 2256/2 o výměře 433 m2 za cenu 12.990 Kč mezi
těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu, nám. Míru 65,
378 25 Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
prodávající a manželé Jan a Martina Jílkovi, oba bytem Tenisová 340, 378 25 Deštná,
jako kupující.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/04

Návrh usnesení byl přijat.
4) Vzájemná dohoda o zrušení pachtu pozemku 231/3.
Starosta: Pan Pavel Kučera vyjádřil zájem o skončení pachtu zahrádky na pozemku 231/3 na
Zájezku. Připravil jsem vzájemnou dohodu o zrušení pachtu k 31.12.2017. Pavel Kučera se
rozhodl již zahradu nevyužívat, bude se tam zřizovat kanalizace.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 5 (1 list): Dohoda o skončení pachtu pozemku – Kučera.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Vzájemnou dohodu o zrušení
pachtu pozemku 231/3 v Deštné na Zájezku mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná se sídlem městského úřadu, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506,
zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako propachtovatel a Pavel Kučera,
bytem Podfarská 337, Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/05

Návrh usnesení byl přijat.

ZÁPIS č. 40/17 z 40. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 27.11.2017

Stránka 3 z 7

5) Mikroregion Jindřichohradecko.
Starosta: Návrh rozpočtu – tajemnice MJ V. Szutová nám zaslala Návrh rozpočtu na rok
2018 – příjmy 70.180 Kč, výdaje 97.260 Kč a financování (přebytky z let minulých) 37.080
Kč.
POV 2018 – program obnovy venkova připravuje Jihočeský kraj. V letošním roce bylo
z programu pořízeno – účetnictví, školení a prodejní stánky (budky). Pro Deštnou nebyl
podpořen párty stan. O POV se hovořilo na poslední VH, kde byl místostarosta.
Další VH se bude konat zítra, tj. 28.11. v J. Hradci.
Rozprava
Místostarosta Janota: Probíral se Program obnovy venkova. Většina obcí chce nakoupit
pivní sety. Možnost pořídit z dotací nabíjecí stanice pro elektromobily. Vyplynulo, že dotace
by byly velice malé, bude se hledat jiné řešení, např. přes ČEZ.
Příloha č. 6 (1 list): Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2018.
Příloha č. 7 (3 listy): Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Mikroregion Jindřichohradecko.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k aktualitám z
Mikroregionu Jindřichohradecko.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/06

Návrh usnesení byl přijat.

6) Rozpočtová opatření.
Starosta: Prosím paní účetní, aby nás seznámila s RO č. 14, které bude na vědomí a RO č.
15, které se bude schvalovat.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 8 (1 list): Rozpočtové opatření č. 14.
Příloha č. 9 (1 list): Rozpočtové opatření č. 15.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 15 v příjmech ve výši 87.867 Kč a výdajích ve výši
87.867 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/07

Návrh usnesení byl přijat.
7) Sociální komise.
Starosta: Podkladem k tomuto bodu je zápis ze zasedání komise.
Zápis ze schůze 23.10.2017, zasedání mělo dva body, setkání seniorů a příprava vánočních
balíčků v počtu 41 kusů pro „starší“ občany.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 10 (1 list): Zápis ze schůze Sociální komise 23.10.2017.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Sociální komise
z 23.10.2017.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/08

Návrh usnesení byl přijat.
8) Rozpočet 2018.
Starosta: V tomto bodě máme Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu o tvorbě návrhu
rozpočtu na rok 2018 a tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
40/17/09

Návrh usnesení byl přijat.
9) Různé
- Úložiště – návrh na znovuobnovení průzk. území v naší lokalitě, máme se vyjádřit do
5.12.2017
- Oslavy 2018 – 140 let SDH, 10 let Provaz. muzea, 20 let Leteckého muzea
- Hasiči – dar – 4 kusy ochranné přilby v hodnotě 45.960 Kč (11.490 Kč/kus)
- Hasiči – dotace od kraje – HZS – 4.375 Kč na zásahy mimo obvod, 28.012 Kč na
vybavení jednotky, technické prohlídky a další (celkem 32.387 Kč)
- Pozvánky: 1.12. Brouk v hlavě, 2.12. turnaj ve stolním tenise, 2.12. zdobení vánočního
stromu a výroční schůze SDH Deštná, 9.12. Setkání dříve narozených, 16.12. koncert
kapely Parkán v KD, 20.12. slavnost Betlémského světla, 23.12. prodej ryb
v Rybářské stodole, 26.12. koncert v kostelíku sv. Jana, a další.
- O dalším zasedání vás budeme informovat – budou nejspíše 2. Jedno začátkem
prosince a druhé 28.12.
Rozprava
Starosta: Proběhlo jednání se zástupcem Jednoty ohledně převodu chodníku u Jednoty do
našeho majetku.
Příloha č. 11 (2 listy): MŽV – rozhodnutí „Čihadlo“ – navrácení k projednání.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:45 hodin.
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Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (1 list):
č. 5 (1 list):
č. 6 (1 list):
č. 7 (3 listy):
č. 8 (1 list):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (2 listy):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Záměr prodat pozemek parc. č. 2256/2.
Kupní smlouva – Jílkovi.
Dohoda o skončení pachtu pozemku – Kučera.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko na rok 2018.
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu – Mikroregion Jindřichohradecko.
Rozpočtové opatření č. 14.
Rozpočtové opatření č. 15.
Zápis ze schůze Sociální komise 23.10.2017.
MŽV – rozhodnutí „Čihadlo“ – navrácení k projednání.
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Zápis byl vyhotoven dne 04.12.2017
Zapisovatel:

Helena Janotová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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