ZÁPIS č. 42/17
z 42. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 27.12.2017 od 10:30 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta Ing. Petr
Janota, Mgr. Dagmar Tupá, František Mládek, Ing. Jan Zedník, MBA, Pavel Přibyl, Hana
Řepová
Omluven: Jan Poslušný, Ing. Mgr. Vilma Szutová
Neomluven:
Hosté: 3 občané
Zapisovatel: Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Ing. Petr Janota
Zasedání Zastupitelstva města Deštná bylo zahájeno v 10:40 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 19.12.2017 do 27.12.2017.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce (příloha č. 2, 1 list - Zveřejněná
informace o konání zasedání podle § 103 odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Věra Šichtová.
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Ceník služeb města Deštná.
3) Odpadové hospodářství.
4) Prodej pozemků 2312/2 a 2312/3.
5) Pacht části pozemku 2347.
6) Rozpočtová opatření.
7) Střednědobý výhled rozpočtu.
8) Rozpočet 2018.
9) ZŠ a MŠ Deštná.
10) Mikroregion Jindřichohradecko.
11) Finanční výbor, Kontrolní výbor.
12) Pohledávky.
13) 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.
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Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/01

Návrh usnesení byl přijat.
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta: Rovnou si dovolím navrhnout kolegy zastupitele Hanu Řepovou a Petra Janotu. Má
někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Hanu Řepovou a Ing. Petra Janotu.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/02

Návrh usnesení byl přijat.
2) Ceník služeb města Deštná.
Starosta: Upravené body:
Palivové dřevo s přednostním právem pro naše občany a rekreanty.
Na doporučení kontroly ze Specializovaného finančního úřadu jsme upravili znění bodu
vodné a stočné – Likvidace kalů.
Vypustili jsme bod Pytle na odpad z důvodu nedohody s AVE.
Prosím o rozpravu.
Rozprava
Starosta: Kontrola FÚ. Kontrola na podání podnětu dopadla v náš prospěch, dokonce se
divili, proč držíme ceny tak nízko a nechceme po lidech skutečné náklady. Netvořili jsme
tabulku přiměřeného zisku. Zisk netvoříme. Vedoucí technického úseku Kučera: Zisk
netvoříme. Doplnili jsme ji, tabulka se musí dělat, i když zisk netvoříme.
Příloha č. 3 (1 list): Ceník služeb města Deštná platný od 28.12.2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje aktualizovaný ceník služeb
města Deštná platný od 28.12.2017.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/03

Návrh usnesení byl přijat.
3) Odpadové hospodářství.
Starosta: Kompostéry – 30 kusů 1.050 litrů + 10 kusů 450 litrů. Zbývá stále 7 kusů 450 litrů.
BIO – oslovil jsem AVE, aby nám předložili novou smlouvu na svoz bioodpadu. Máme od
nich kontejnery a popelnice v domácnostech, svoz je každých 14 dní od dubna do listopadu,
v ostatních měsících dle potřeby. Návrh smlouvy dorazil minule, měli jsme připomínky, které
AVE zapracovalo.
Dotace – přístřešky a povrch prostor za úřadem + sběrný dvůr, mojeodpadky – systém,
kontejnery + nosič, nádoby bio, nádoby ostatní odpady, stojany na pytle, ….
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Obecně závazná vyhláška 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – zrušení. Máme místo ní Pravidla k Programu
zodpovědného nakládání s odpady ve městě Deštná a místní části Lipovka č. 1/2017.
Pytle a systém, Roznos známek na popelnice – zapojení zastupitelů – Petr Janota, Hana
Řepová, David Šašek.
Harmonogram svozu. 8. ledna 2018 první vývoz komunálního a svoz tříděného odpadu. Podle
dohody s AVE kontejnery na plasty zmizí 1. ledna a kontejnery na papír 23. ledna 2018.
Dohody podnikatelé. Nebude se platit paušál, ale skutečně vyvezený počet popelnic. Měli
bychom po podnikatelích chtít to, co chce po nás AVE. AVE bude účtovat za vývoz malé
popelnice 44 Kč, za větší 72 Kč, kontejner 385 Kč, vše bez DPH a plasty 450 Kč za tunu. I
pro podnikatele platí dobrovolnost zapojení se do systému. Zatím máme asi 20 zapojených
podnikatelů.
Web informace www.destna.cz/odpady
Výměna popelnic – staré za nové, menší za větší, atd. Někdo chce menší, nechce mít
v systému velkou, když ji dává jednou za měsíc apod. V tuto chvíli nefunguje starý výměnný
systém starou za novou.
Rozprava
Místostarosta Janota: Jsme asi poměrně rarita, ve většině okolních obcí mají lidé popelnice
svoje. Zastupitel Zedník: Myslím, že by si lidé měli sami řešit, město jim může jenom
pomoci zprostředkovat. Vedoucí technického úseku Kučera: Pokud budou popelnice patřit
lidem, budou se o ně úplně jinak starat, než když teď přijdou a chtějí novou. Starosta:
Nebudeme tedy měnit staré za nové.
Starosta: Jihočeské třídění.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Není moc jasné, jak probíhají výpočty, například nám
tam vůbec nezapočítali kovový odpad. Zastupitel Mládek: Lidé by měli konkrétně vědět,
když třídí, kolik za co jim bude vráceno.
Příloha č. 4 (2 listy): Smlouva – bioodpady. Ev.č. Sodp.05003388/22500135/103/18.
Příloha č. 5 (1 list): Návrh dohod s podnikateli – sběr a zneškodňování odpadu.
Příloha č. 6 (1 list): Obecně závazná vyhláška č. 1/2015.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a
odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, Ev.č. Sodp.05003388/22500135/103/18,
mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, IČO: 00246506, se sídlem nám. Míru
65, 378 25 Deštná, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako objednatel a AVE
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ:
49356089, jako zhotovitel.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/04

Návrh usnesení byl přijat.

ZÁPIS č. 42/17 z 42. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 27.12.2017

Stránka 3 z 9

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje návrh dohod o využívání
systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu s podnikateli a zároveň nové ceny
od 1.1.2018.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/05

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zrušení Obecně závazné
vyhlášky 01/2015.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/06

Návrh usnesení byl přijat.

4) Prodej pozemků 2312/2 a 2312/3.
Starosta: Do našeho záměru se přihlásil jediný zájemce, a to Jiří Staněk. Jedná se o pozemky
na cestě do mlýna pod farou, na které jsme zapomněli v rámci směny pozemků. Předložil
jsem vám podklady.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 7 (2 listy): Kupní smlouva – prodej pozemků, Staněk.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu na prodej
pozemků a) pozemku parc. č. 2312/2 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, b) pozemku parc. č. 2312/3 o výměře 50 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, to vše zapsáno na LV č.
10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec, pro katastrální území Deštná u Jindřichova Hradce a obec Deštná,
za celkovou kupní cenu za všechny uvedené nemovitosti ve výši 2.850 Kč mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná, IČO: 00246506, se sídlem nám. Míru 65, 378 25
Deštná, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako prodávající a Jiří Staněk,
nar. r. 1958, bytem Samota 300, 378 25 Deštná, jako kupující.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/07

Návrh usnesení byl přijat.

5) Pacht části pozemku 2347.
Starosta: Do našeho záměru se přihlásil jediný zájemce, a to Josef Hořký. Jedná se o
pozemek u čp. 119, kde má umístěný plechový sklad. Předložil jsem vám podklady.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 8 (2 listy): Pachtovní smlouva pozemek parc. č. 2347 – Hořký.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pachtovní smlouvu týkající se
pozemku parcelní číslo 2347 o celkové výměře 1377 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
respektive jeho části o výměře 25 m2, zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální
území a obec Deštná u Jindřichova Hradce, za pachtovné ve výši 500 Kč za kalendářní
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rok, mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, IČO: 00246506, se sídlem nám.
Míru 65, 378 25 Deštná, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
propachtovatel a Josef Hořký, bytem Kostelní 119, 378 25 Deštná, nar. r. 1934, jako
pachtýř.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/08

Návrh usnesení byl přijat.

6) Rozpočtová opatření.
Starosta: Prosím paní účetní, aby nás seznámila se zněním RO č. 17.
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 17.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 9 (2 listy): Rozpočtové opatření č. 17.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 17
v příjmech ve výši 109.167 Kč, ve výdajích ve výši -1.581.600 Kč a ve financování
1.690.767 Kč

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/09

Návrh usnesení byl přijat.

7) Střednědobý výhled rozpočtu.
Starosta: Výhled rozpočtu je vytvořen na roky 2018 – 2020, byl vyvěšen od 8.12. dodnes.
Prosím paní účetní o seznámení se zněním a komentář.
Paní účetní seznámila přítomné se střednědobým výhledem rozpočtu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 10 (1 list): Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
města Deštná na roky 2018 – 2020.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/10

Návrh usnesení byl přijat.

8) Rozpočet 2018.
Starosta: Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce od 8.12. do dnešního dne a
počítá s příjmy 18.908.000 Kč, výdaji 19.650.000 Kč a financováním 742.000 Kč, budeme ho
tedy schvalovat jako schodkový s tím, že schodek bude kryt přebytky z let minulých.
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2018.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 11 (1 list): Rozpočet na rok 2018.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočet města Deštná na rok
2018 jako schodkový, příjmy ve výši 18.908.000 Kč, výdaje 19.650.000 Kč a financování
742.000 Kč, kdy schodek bude kryt přebytky z let minulých.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/11

Návrh usnesení byl přijat.

9) ZŠ a MŠ Deštná.
Starosta: K projednání máme několik podbodů:
- Výjimka a smlouva o úhradě výdajů.
- Rozpočet a výhled.
- Dodatek ke smlouvě o výpůjčce.
- Školská rada.
- Školník.
Prosím pana ředitele o komentář:
Ředitel ZŠ a MŠ Šulc: ZŠ je opět podlimitní. Aby pedagogové byli zcela placeni z rozpočtu
Ministerstva školství, muselo by být 150 dětí, je jich 111. Od roku 2019 bude přechod na
nový způsob financování, nadále normativní, navíc se budou zohledňovat odučené hodiny,
výsledkem jsou pásma počtu dětí, na které bude škola získávat peníze. Pásmový systém by
nám měl trochu pomoci. Výhled je lehce optimistický, ve střednědobém výhledu bychom po
obci neměli chtít víc než dosud. Do budoucna bude problém sehnat kvalifikované učitele.
Pokud nebude v rozpočtu motivační částka pro učitele, nebudu je moci sehnat a udržet.
Byl přijat nový školník pan Machoň.
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled. Provozní rozpočet na běžné výdaje na provoz školy je
ve srovnání s loňským rokem nepatrně vyšší. Střednědobý výhled je velmi hrubý odhad,
protože financování ze státního rozpočtu není předem jasné.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 12 (1 list): ZŠ a MŠ Deštná - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce.
Příloha č. 13 (1 list): Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2018/2019.
Příloha č. 14 (1 list): ZŠ a MŠ Deštná – Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů.
Příloha č. 15 (1 list): ZŠ a MŠ Deštná – Návrh rozpočtu a střednědobý výhled na rok 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje výjimku z počtu žáků ve školním
roce 2018/2019 a zároveň Smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky na
platy a odvody ve výši 1.300.000 Kč na rok 2018 mezi těmito smluvními stranami: Město
Deštná, IČ 00246506, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná, zastoupené Davidem
Šaškem, DiS., starostou a Základní a Mateřská škola Deštná, nám. Míru 44, 378 25
Deštná,
IČ
70986533,
zastoupená
ředitelem
Mgr.
Petrem
Šulcem.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/12

Návrh usnesení byl přijat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
výpůjčce mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná, IČ 00246506, se sídlem nám.
Míru 65, 378 25 Deštná, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou a Základní a
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Mateřská škola Deštná, nám. Míru 44, 378 25 Deštná, IČ 70986533, zastoupená
ředitelem Mgr. Petrem Šulcem.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/13

Návrh usnesení byl přijat.
10) Mikroregion Jindřichohradecko.
Starosta: Dorazila žádost mikroregionu na poskytnutí dotace ve výši 2.334 Kč na financování
projektu – semináře pro obce.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 16 (1 list): Smlouva o poskytnutí dotace – Mikroregion Jindřichohradecko.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
jednorázově ve výši 2.334,00 Kč na úhradu 3 ks seminářů mezi těmito smluvními
stranami: Město Deštná, IČO: 00246506, se sídlem nám. Míru 65, 378 25 Deštná,
zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako poskytovatel a Mikroregion
Jindřichohradecko, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ
70974250, zastoupený předsedkyní Zdeňkou Klesalovou, jako příjemce.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/14

Návrh usnesení byl přijat.

11) Finanční výbor, Kontrolní výbor.
Starosta: Dnes se konala jednání obou těchto výborů, prosím tedy předsedy nebo členy o
komentář.
Zastupitel Zedník: Za Finanční výbor, dnes proběhlo poslední letošní jednání, poslední
kontrola, zkoumali jsme stav pohledávek nájemců městských bytů za obě pololetí, dále jsme
kontrolovali pokladní doklady, pokladní knihu, stav hotovosti, nebyly zjištěny žádné
nedostatky a současně předkládáme zastupitelstvu plán činnosti na rok 2018. Také jsme
náhodně kontrolovali vyúčtování jedné dotace, vše v pořádku. Zastupitel Přibyl: Za
Kontrolní výbor, zkontrolovány zápisy ze zasedání zastupitelstva, přílohy, namátkou další
dokumenty, vše v pořádku. Plán činnosti dodám.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Zastupitel Zedník opustil zasedací místnost, zastupitelstvo je usnášeníschopné v počtu 6 členů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zápisy z Kontrolního
výboru a Finančního výboru ze dne 27.12.2017.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/15

Návrh usnesení byl přijat.

Zastupitel Zedník se vrátil do zasedací místnosti, zastupitelstvo je usnášeníschopné v počtu 7
členů.
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12) Pohledávky.
Starosta: Tento bod je místostarosty, prosím tedy, aby nás seznámil s podklady.
Místostarosta Janota seznámil přítomné se stavem dlouhodobých pohledávek města Deštná.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o dlouhodobých
pohledávkách.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
42/17/16

13) Různé.
Starosta: Máte někdo příspěvek do tohoto bodu?
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Je něco nového ohledně parcel? Vedoucí technického úseku Kučera:
Jedna parcela je fyzicky připravená včetně vodovodu a kanalizace. Starosta: Čekám na
vyjádření právníka ohledně cen, jestli se dá použít černovický postup, který jsem vám
předkládal. V lednu nebo v únoru bychom mohli rozhodnout.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost, občanům
za účast na jednání a popřál všem mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Jednání skončilo v
11:50 hodin.
Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (2 listy):
č. 5 (1 list):
č. 6 (1 list):
č. 7 (2 listy):
č. 8 (2 listy):
č. 9 (2 listy):
č. 10 (1 list):
č. 11 (1 list):
č. 12 (1 list):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (1 list):
č. 16 (2 listy):
č. 17 (1 list):
č. 18 (1 list):
č. 19 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Ceník služeb města Deštná platný od 28.12.2017.
Smlouva – bioodpady. Ev.č. Sodp.05003388/22500135/103/18.
Návrh dohod s podnikateli – sběr a zneškodňování odpadu.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015.
Kupní smlouva – prodej pozemků, Staněk.
Pachtovní smlouva pozemek parc. č. 2347 – Hořký.
Rozpočtové opatření č. 17.
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020.
Rozpočet na rok 2018.
ZŠ a MŠ Deštná - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce.
Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2018/2019.
ZŠ a MŠ Deštná – Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů.
ZŠ a MŠ Deštná – Návrh rozpočtu a střednědobý výhled na rok 2018.
Smlouva o poskytnutí dotace – Mikroregion Jindřichohradecko.
Zápis z kontroly finančního výboru města Deštná z 27.12.2017.
Plán činnosti fin. výboru zastupitelstva města Deštná na rok 2018.
Kontrolní výbor- zápis o provedené kontrole z 27.12.2017.
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Zápis byl vyhotoven dne 04.01.2018
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Ing. Petr Janota

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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