ZÁPIS č. 43/18
z 43. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 26.02.2018 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 6 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., Mgr. Dagmar Tupá,
František Mládek, Pavel Přibyl, Hana Řepová, Jan Poslušný
Omluven: místostarosta Ing. Petr Janota, Ing. Jan Zedník, MBA; později přijde Ing. Mgr.
Vilma Szutová
Neomluven:
Hosté: 7 občanů
Zapisovatel: Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: František Mládek, Pavel Přibyl
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 6
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 19.02.2018 do 26.02.2018.
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) Česká inspekce životního prostředí.
3) Kamenolomy – Směnná smlouva, Dodatek k nájemní smlouvě.
4) Poskytování dotací.
5) Inventarizace.
6) Prodej stavebních parcel.
7) E.ON Smlouva o připojení.
8) Umístění letadla Spitfire na LMD.
9) Drogová problematika
10) Oslavy 2018.
11) Rozpočtová opatření.
12) Volba přísedícího u soudu.
13) Smlouva o právu provést stavbu – JčK SÚS.
14) Úložiště RO.
15) Různé.
Starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění či změnu dnešního
programu zasedání. Žádný návrh nebyl vznesen.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/01

Návrh usnesení byl přijat.
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta: Rovnou si dovolím navrhnout kolegy zastupitele Františka Mládka a Pavla Přibyla.
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Františka Mládka a Pavla Přibyla.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/02

Návrh usnesení byl přijat.
2) Česká inspekce životního prostředí.
Starosta: Již na zářijovém zasedání jsme vás informovali o provedené kontrole ČIŽP a
Protokolu z kontroly, která byla provedena na základě zákona o vodách a zaměřena na rok
2016 a byl proveden dozor ČOV Deštná. Bylo zjištěno, a sami jsme to věděli, že byly
překročené hodnoty „p“ hodnoty v ukazateli CHSK ve 4 vzorcích. Dělali jsme vše pro to, aby
hodnoty vyšly, ale stalo se to, že nám nejspíše do kanalizace někdo vypustil starou jímku,
které se napojovaly v té době na kanalizaci, nepodařilo se nám však zjistit přesný zdroj
znečištění. My jsme se ale také dostatečně nepostarali o mechanické přečištění v objektu
lapáku písku. Vzorky byly nabírány opakovaně, ale v podstatě se stejným výsledkem. Další
vzorky byly a v současné době jsou v pořádku. Maximální hodnota „p“ je stanovena na 75
mg/l a pouze dva vzorky za rok mohou být nad tuto hodnotu. Průměrná hodnota za rok 2016
byla 62,16 mg/l. Ve vzorcích, které nevyšly, byly hodnoty: 88, 89, 80 a 105 mg/l.
Bylo nám také uloženo, abychom provedli úřední ověření měřidla zařízení Parschall na ČOV.
Byli jsme obeznámeni, že bude zahájeno řízení o přestupku, kde nám hrozí pokuta až do výše
5 mil. Kč. Toto vše už ale víme ze zjištění z kontroly.
Provedli jsme ověření měřidla, které bylo následně zasláno na ČIŽP.
ČIŽP zahájila kroky o řízení o přestupku ve věci překročení hodnot CHSK ve vzorcích. Na
začátku února nám bylo doručeno rozhodnutí o tom, že jsme byli uznáni vinnými z porušení
povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV a byla nám uložena pokuta ve výši 30 tisíc Kč a
úhrada nákladů řízení ve výši 1 tisíc Kč. Přihlédnuto bylo k tomu, že jsme udělali kroky
vedoucí k nápravě a děláme opatření k nápravě, které plníme bez prodlevy. Od doby, kdy
nevyšly vzorky, se zaměřujeme více na připojované nemovitosti, na vypouštění odpadních
vod i kontroly jednotlivých vzorků.
Podklady k tomuto bodu jste obdrželi.
Navrhuji vzít tento bod na vědomí a v rámci rozpočtového opatření tuto částku vyčlenit na
úhradu pokuty a nákladů řízení.
V 18:09 se dostavila zastupitelka Szutová, zastupitelstvo je nyní usnášeníschopné v počtu 7
členů.

ZÁPIS č. 43/18 z 43. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 26.02.2018

Stránka 2 z 13

Rozprava
Zastupitelka Řepová: Šlo tedy o jednorázové znečištění. Jinak nám vzorky vycházejí.
Zastupitel Mládek: Chci se poradit s vedoucím technického úseku, co můžeme udělat pro to,
abychom se něčeho podobného do budoucna vyvarovali. Starosta: Z protokolu není zcela
jasné, kdy přesně byly odebrány vzorky. Občan Lukáš Přibyl: Jde o průběh celého roku.
Starosta: Bylo to v období připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci, ale nemůžeme
na nikoho ukázat.
Příloha č. 3 (2 listy): ČIŽP – protokol o kontrole 25.09.2017.
Příloha č. 4 (2 listy): ČIŽP – oznámení o zahájení řízení o přestupku 17.01.2018.
Příloha č. 5 (1 list): ČIŽP – usnesení 17.01.2018.
Příloha č. 6 (3 listy): ČIŽP – rozhodnutí 05.02.2018.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozhodnutí České
inspekce životního prostředí ve věci přestupku za rozpor s povolením na vypouštění
odpadních vod z ČOV Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/03

Návrh usnesení byl přijat.
3) Kamenolomy – Směnná smlouva, Dodatek k nájemní smlouvě.
Starosta: Od roku 2016 řešíme směnu pozemků s Kamenolomy ČR, zpracoval se GP,
následně i znalecký posudek. Jedná se o 3 pozemky města a 5 pozemků Kamenolomů.
V minulém roce bylo v létě vše připraveno k provedení směny, ale zasáhl velký vítr a na
pozemcích ve vlastnictví Kamenolomů došlo k polomům, které byly v podstatě u 100%
vzrostlých dřevin. Počkali jsme, až si Kamenolomy dřevo vytěží, nechali jsme zpracovat
posudek znovu, zpracovali jsme Směnnou smlouvu a vyvěsili záměr směnit. Do záměru se
nepřihlásil nikdo jiný a dnes nám nebrání nic v tom, abychom schválili směnu. Kamenolomy
nám uhradí rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků ve výši 391.450,88 Kč.
Rozprava
Zastupitelka Szutová: O kolik chtějí prodloužit splatnost? Starosta: Na 30 dní, aby stihli
proúčtovat.
Příloha č. 7 (1 list): Kamenolomy - Směnná smlouva, směna nemovitých věcí 2018.
Příloha č. 8 (2 listy): Kamenolomy – Znalecký posudek pro ocenění pozemků z 18. 10. 2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Směnnou smlouvu na směnu
nemovitých věcí
a) pozemku parc. č. 1469/11 o celkové výměře 5.633 m2, druh pozemku: ostatní plocha
(dobývací prostor)
b) části pozemku parc. č. 1469/3 o celkové výměře 8.874 m2, druh pozemku: ostatní
plocha (jiná plocha) označeného geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 688.146/2017 ověřeným oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Hoškou a
odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec dne 10. 7. 2017 pod č. PGP-855/2017-303 jako pozemek parc. č.
1469/22 o výměře 2.009 m2,
c) části pozemku parc. č. 1469/16 o celkové výměře 10.941 m2, druh pozemku: lesní
pozemek označeného geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 688.-146/2017
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ověřeným oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Hoškou a odsouhlaseným
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec dne
10. 7. 2017 pod č. PGP-855/2017-303 jako pozemek parc. č. 1469/21 o výměře 4.166 m2,
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, ve vlastnictví města Deštná
a
a) pozemku parc. č. 1480 o celkové výměře 473 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
b) pozemku parc. č. 1481 o celkové výměře 2.782 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
c) pozemku parc. č. 1482 o celkové výměře 293 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
d) pozemku parc. č. 1483/2 o celkové výměře 2.999 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
e) pozemku parc. č. 1539/1 o celkové výměře 4.884 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
to vše zapsáno na LV č. 720 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Deštná u Jindřichova
Hradce a obec Deštná, ve vlastnictví KAMENOLOMY ČR s.r.o.,
mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru
65, 378 25 Deštná, IČO: 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, a
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
se sídlem Polanecká 849, 721 00 Ostrava, IČO: 49452011, zastoupená Ing. Radmilou
Zapletalovou, jednatelkou a Ing. Petrem Klajmonem, jednatelem, za cenu rozdílu
v hodnotách směňovaných nemovitostí ve výši 391.450,88 Kč, kterou zaplatí
KAMENOLOMY ČR s.r.o. městu Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/04

Návrh usnesení byl přijat.
Starosta: Na základě provedené směny je nutné provést i uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní
smlouvě z roku 2002 ve znění dvou předchozích dodatků, který řeší změnu ve výměře
pozemků a počet pozemků pronajatých Kamenolomům. Nyní jim budeme pronajímat 21.353
m2, za cenu 5,33 Kč/m2, cena celkem 113.811 Kč bez DPH. Vyhlásili jsme záměr uzavřít
tento dodatek a nikdo další se nepřihlásil. Nic nebrání tomu uzavřít dodatek od doby zápisu
směny do katastru.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 9 (1 list): Kamenolomy - Nájemní smlouva z 6. 5. 2002.
Příloha č. 10 (1 list): Kamenolomy - Dodatek č. 1 z 1. 9. 2004 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Příloha č. 11 (1 list): Kamenolomy - Dodatek č. 2 z 6. 1. 2015 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Příloha č. 12 (1 list): Kamenolomy - Dodatek č. 3 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě,
kterou mezi sebou uzavřely dne 6.5.2002 obec Deštná zastoupená starostou Vladimírem
Kučerou jako pronajímatel na straně jedné a KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem
Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 49452011, zastoupená jednatelem společnosti
Jaroslavem Chlubnou jako nájemce na straně druhé ve znění Dodatku č. 1 ze dne
1.9.2004 a Dodatku č. 2 ze dne 6.1.2015, k datu zápisu Směnné smlouvy, schválené
zastupitelstvem města Deštná usnesením č. 43/18/04 ze dne 26.02.2018, do Katastru
nemovitostí.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/05
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Návrh usnesení byl přijat.
4) Poskytování dotací.
Starosta: V rozpočtu jsme alokovali 80 tisíc Kč pro poskytnutí dotací. Částka byla stanovena
na základě předběžných požadavků. V současné chvíli eviduji dvě žádosti – Gymnastika
Tučapy a Spolek pro záchranu sakrálních památek Deštenska, další budou přibývat. Obě
doručené žádosti jsou do dvaceti tisíc a obě v rámci schváleného rozpočtu, tudíž o nich dle
zákona o obcích rozhodnu sám. Nechám žadatele podat žádost na tiskopisu, který k tomu
účelu používáme, a bude sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Tento postup
jsme aplikovali již v minulých letech, ale považoval jsem za nutné vás o tomto informovat,
abyste se mohli vyjádřit, případně abychom něco změnili v žádosti či smlouvě, nebo postupu
pro poskytnutí dotací jako takových.
Rozprava
Starosta čte žádost o finanční pomoc při opravě kostela sv. Ottona v Deštné. Zastupitel
Přibyl čte vyjádření místostarosty Janoty, který souhlasí s poskytnutím daru Spolku pro
záchranu sakrálních památek Deštenska, ale nesouhlasí s poskytnutím daru církvi.
Zastupitelka Szutová: Pan Horyna za Spolek pro záchranu sakrálních památek Deštenska je
v místě, ti, co se soudí, jsou v Budějovicích. Spolek nemá s církví nic společného, ten chce
zachránit deštenské památky.
Příloha č. 13 (1 list): Kroužek sportovní gymnastiky Tučapy - žádost o finanční příspěvek.
Příloha č. 14 (1 list): Spolek pro záchranu sakrálních památek Deštenska - žádost o podporu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k poskytování
darů v souladu se zákonem o obcích.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/06

Návrh usnesení byl přijat.
5) Inventarizace.
Starosta: Ústřední inventarizační komise předložila návrh Závěrečné zprávy o výsledku
inventarizace za rok 2017 a Likvidační komise nám předložila zápis z jednání. Prosím členy,
aby nám průběh inventarizace i průběh jednání likvidační komise okomentovali.
Účetní města Helena Janotová přednáší zprávu z jednání inventarizačních komisí. Je potřeba
navrhnout cenu za notebook a za radiostanice.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Na radiostanice se už nikdo nepřipojí. Zastupitel Poslušný: Děti ve
školce nebo ve škole by se na tom něco nenaučily? Zastupitel Přibyl: Stanice už se na sebe
ani nenapojí. Účetní Janotová: Prodej nahradíme likvidací? A co notebook? Zastupitelka
Szutová: Notebook byl už celý oblepený izolepou. Starosta: Poslední rok byl používán pro
některé akce Sokola, ale nechtěli by ho, raději si pořídí nový. Účetní Janotová: Takže také
změna na likvidaci. Zastupitel Přibyl: Vrámci inventarizací jsem zjistil, že dole v archivu je
hodně starého nábytku. Co s ním? Prodat?
Příloha č. 15 (2 listy): Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace k 31.12. 2017.
Příloha č. 16 (1 list): Zápis z jednání likvidační komise.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Závěrečnou zprávu o výsledku
inventarizace majetku k 31.12.2017, bere na vědomí Zápis z jednání Likvidační komise
a schvaluje návrh na vyřazení majetku.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/07

Návrh usnesení byl přijat.
6) Prodej stavebních parcel.
Starosta: Předložil jsem právní kanceláři naše požadavky na vytvoření pravidel a
dokumentace pro prodej pozemků v lokalitě Za školkou. Tyto dokumenty nám byly doručeny
a jedná se o: Pravidla, Smlouva o kauci, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Záměr na prodej
pozemků a Kupní smlouva. Podklady pro jednání jste obdrželi, prosím o rozpravu.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Musíme se držet návrhu právníka? Starosta: Je to na nás. (Starosta čte
část vyjádření právníka k smlouvám budoucím a k celému procesu od prodávání stavebních
parcel ke kolaudaci.) Momentálně máme na prodej jeden pozemek: Zastupitelka Szutová:
Máme nějakou žádost o tenhle konkrétní pozemek? Starosta: Jsou tu celkem čtyři žádosti, ale
žádná není na tento konkrétní pozemek. Občan Lukáš Přibyl: To ani nešlo, protože ještě
nebyl zaměřený. Stávající žádosti by pozbyly platnosti, kdyby byl vypsán nový způsob
pravidel získávání pozemků? Starosta: Ano. (Starosta čte pravidla pro prodej a rozdělování
pozemků.) Zastupitelka Szutová: Jsem pro podání žádostí e-mailem, je tam vidět přesný čas
podání žádosti. Když přijdou žadatelé osobně, poperou se na schodech.
Rozprava zastupitelů o jednotlivých bodech Pravidlel postupu prodeje pozemků v lokalitě Za
školkou. Starosta: 1. bod lokalita Za školkou, parcelní čísla zatím nemáme. KÚ Deštná u
Jindřichova Hradce. 2. bod zájemci fyzické osoby. 3. bod kauce 20 tis. Kč. 15 dní. Smlouva o
smlouvě budoucí. 60 dní běžná lhůta. Bod 7 Odstoupení od smlouvy v případě nedodržení
(základová deska do tří let). Smlouva o smlouvě budoucí kupní o prodeji nemovité věci. Čl. 3
– tři měsíce od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí do uzavření smlouvy kupní. Bod 3/3.
Zastupitel Přibyl navrhuje také 3 měsíce. Starosta připomíná, že podle návrhu právníka je
lhůta 1 rok. Zastupitelka Szutová navrhuje 1/2 roku. Starosta – bod 4, 5, vrácení peněz při
zániku – ihned. Budeme požadovat složení kauce na účet, do pokladny, nebo obě varianty?
Zastupitelka Szutová: Na účet, je to transparentní.
Příloha č. 17 ( list): Pravidla pro prodej pozemků v lokalitě Za školkou.
Příloha č. 18 ( list): Smlouva o složení kauce – pozemky Za školkou.
Příloha č. 19 ( list): Smlouva o smlouvě budoucí kupní – pozemky Za školkou.
Příloha č. 20 ( list): Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní – Za školkou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Pravidla postupu prodeje
pozemků v lokalitě Za školkou.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/08

Návrh usnesení byl přijat.
7) E.ON Smlouva o připojení.
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Starosta: Na základě naší žádosti o připojení k distribuční soustavě v lokalitě Za školkou,
E.ON žádost schválil a předložil Smlouvu o připojení. Ze smlouvy vyplývá, že E.ON zajistí
připojení parcel a město se bude podílet na nákladech s tím spojených. E.ON na vlastní
náklady zajistí úpravu stávajícího distribučního vedení – vystaví novou kioskovou trafostanici
místo stávající nad školní jídelnou a přeloží stávající vedení tak, aby bylo v souladu se studií
v místě. Náš podíl na nákladech činí 162.500 Kč a platit se bude ve dvou splátkách. Připojeno
bude 13 parcel. Jsem rád, že se takový postup podařilo s E.ONem dojednat, protože prognózy
ještě rok a půl zpět byly takové, že když si objednáme přeložení vedení či trafostanice, tak vše
zaplatíme my, odhadované náklady byly mezi 2 – 3 miliony Kč. Nyní platíme pouze za
přípojky. Od podzimu nám v této lokalitě uvolní pozemky Agra a začneme se připravovat na
stavební práce.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Na podzim by se mohlo začít s připojováním
elektrických přípojek.
Příloha č. 21 (4 listy): E.ON vyjádření a Sml. o připojení k elektrizační soustavě Za školkou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12350901 mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru 65, 378 25
Deštná, IČ 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako žadatel, a E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČ 28085400, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 25733591,
zastoupená ve věcech smluvních Ing. Bohdanem Důbravou a Ing. Michalem Vogelem, ve
věcech technických Jiřím Trojanem za Regionální správu Jindřichův Hradec, jako
provozovatel distribuční soustavy.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/09

Návrh usnesení byl přijat.
8) Umístění letadla Spitfire na LMD.
Starosta: Po jednání s KHL v listopadu a následně v lednu nám předložili návrhy na umístění
makety letadla Spitfire v rozměru 1:1 k LMD. Předložili čtyři verze. Spitfire získali na
dlouhodobou zápůjčku a nyní jej opravují, aby byl schopen být vystaven. Podle informací R.
Nováka z minulého týdne však dojde k instalaci nejdříve v příštím roce z důvodu komplikací
při uschování letadla i pracích při renovaci.
Rozprava
Rozprava zastupitelů a občanů nad obrazovými návrhy, kam umístit letadlo. Žádná varianta
není přesvědčivá. Starosta: Odložil bych na další jednání s členy KHL.
Příloha č. 22 (1 list): Cenová rozvaha na instalaci makety letadla pro MěÚ Deštná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá bod Umístění letadla Spitfire na
Letecké muzeum Deštná na dobu po dalším jednání s členy Klubu historie letectví.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/10
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Návrh usnesení byl přijat.
9) Drogová problematika.
Starosta: Sociální pracovníci společnosti Metha berou použité stříkačky a jehly od
narkomanů, aby se dále nešířily nemoci jako je žloutenka. Aby se tento materiál nikde
neválel. Poskytují jim stříkačky nové. Jezdí do Deštné a okolních obcí každý měsíc, spíše 1x
3 týdny. Kontaktují nové lidi, stávající lidi, pracují s nimi, vedou je k léčbě. Probíhá hlavně
terénní práce. Lidí, kteří berou drogy je dost, ale drží se ve své komunitě nebo v ústraní a my
o nich ani nevíme. V příštím týdnu se sejdeme a podají mi další informace. Samozřejmě jsou
mezi námi i dealeři, ale tady je prostor zase pro Policii, se kterou budu mít v dohledné době
také schůzku.
Platba za terénní práce je stanovena dle metodiky kraje a počítá se 5Kč na obyvatele (v
Deštné tedy 5x757=3.785 Kč). Může se dát víc i míň, není to povinnost, ale asi nikdo z nás
nechce, abychom měli po ulicích, trávnících či hřištích použitý materiál od těchto lidí.
Příspěvek se poskytne jako dotace nebo jako dar.
Rozprava
Zastupitelka Řepová: Místa, kde se v Deštné nachází použité jehly a další nebezpečný
materiál, jsou nebezpečná hlavně pro děti.
Příloha č. 23 (3 listy): Pověření Jihočeského kraje – Metha.
Příloha č. 24 (3 listy): Dodatek č. 3 k Pověření Jihočeského kraje – Metha.
Příloha č. 25 (1 list): Společné prohlášení obcí – protidrogové služby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje poskytnutí daru ve výši 4000,Kč společnosti Metha, z. ú., se sídlem Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ
27016218, zastoupené statutární zástupkyní Mgr. Boženou Havlovou, na základě
pověření Jihočeským krajem k poskytování terénního programu sociální služby pro
cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/11

Návrh usnesení byl přijat.
10) Oslavy 2018.
Starosta: Snažíme se finalizovat program oslav 140 let SDH, 10 let LMD a 20 let PM.
Program začne 21.7. ve 13 hodin a měl by být až do večera. Ještě zvažujeme variantu, že by
druhý den proběhl varhanní koncert a tradiční výstava výtvarníků spojená s výstavou
fotografií historie SDH a obou muzeí. Budu rád, když nám s přípravami pomůže hodně
dobrovolníků a celá akce se zdaří. Zatím počítáme jen se suchou variantou.
Máme přislíbený dotační příspěvek ve výši 18 tisíc přes Sdružení místních samospráv,
respektive od Stanislava Polčáka, z něhož bude hrazena část programu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 26 (3 listy): Radiohouse Obchodní smlouva - oslavy v Deštné.
Příloha č. 27 (1 list): Svaz měst a obcí ČR – dotace Podpora aktivit živého venkova 2018.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k přípravám
oslav 140 let Sboru dobrovolných hasičů, 10 let Leteckého muzea Deštná a 20 let
Provaznického muzea v roce 2018.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/12

Návrh usnesení byl přijat.
11) Rozpočtová opatření.
Starosta: Prosím paní účetní, aby nás seznámila se zněním RO č. 1 a 2.
Účetní Helena Janotová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 28 ( list): Rozpočtové opatření č. 1.
Příloha č. 29 ( list): Rozpočtové opatření č. 2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1
v příjmech i výdajích 24.500 Kč a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 v příjmech 2.100
Kč, výdajích 81.200 Kč a financování 79.100 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/13

Návrh usnesení byl přijat.
12) Volba přísedícího u soudu.
Starosta: Okresní soud v Jindřichově Hradci se na nás obrátil ve věci volby přísedícího pro
funkční období od března 2018 do března 2022. Dosud tuto funkci vykonával Mgr. Jaroslav
Říha a podle informací soudu i pana Říhy samotného, by rádi i nadále spolupracovali.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 30 (1 list): Okresní soud v Jindř. Hradci - Žádost o provedení voleb přísedících.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná volí přísedícím Okresního soudu
v Jindřichově Hradci Mgr. Jaroslava Říhu pro funkční období od března 2018 do
března 2022.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/14

Návrh usnesení byl přijat.
13) Smlouva o právu provést stavbu – JčK SÚS.
Starosta: Společně s JčK, respektive SÚS, řešíme úpravy ulice Svatojánská. Právě jsme ve
fázi projektové dokumentace, kdy město řeší sítě a SÚS řeší povrchy. Tato smlouva je
uzavírána pro účely stavebního zákona.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Spolupracujeme s PRIS, které vyhrálo. Je připraveno
územní řízení, posílá se k vyjádřením. Starosta: Konzultoval jsem smlouvu s právníkem,
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nebyl jsem si jist, jestli ji nemáme vyvěsit. Právník napsal, že tuto smlouvu můžeme uzavřít
bez předchozího záměru.
Příloha č. 31 (1 list): Správa a údržba silnic JčK - Smlouva o právu provést stavbu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
„Silnice II/128 a III/12836 Deštná“ na pozemcích p.č. 2279/2 dle KN - ostatní plocha o
výměře 6229 m2 a p.č. 2260/4 dle KN - ostatní plocha o výměře 55 m2, zapsaných na
katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovišti v Jindřichově Hradci,
mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru
65, 378 25 Deštná, IČO: 00246506, zastoupené Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako
vlastník pozemku a Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Jihočeského kraje se
sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641, zastoupená Ing.
Janem Štíchou, ředitelem organizace, jako investor a stavebník.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/15

Návrh usnesení byl přijat.
14) Úložiště RO.
Starosta: Zastupitele pravidelně informuji o aktualitách ve věci výběru lokalit. V současné
chvíli mám tři důležité informace:
- 1. března se uskuteční soud mezi námi, obcí Světce, spolky Callou a Za Radouň
krásnější proti žalovanému MŽP ve věci rozhodnutí o stanovení průzkumných území
ze dubna 2015, můžeme doufat v nějaké rozhodnutí, když už jsme čekali tři roky
- Posledního ledna nám zaslalo SÚRAO informaci, že se rozhodli stáhnout své žádosti o
prodloužení platnosti průzkumných území, které podali závěrem roku 2016. Sice tento
postup moc nechápu, zvláště, když jim MŽP vyhovělo, ale argumentují tím, že se obce
i spolky opět postavily proti těmto rozhodnutím. Chtějí nyní vyhodnotit data, která
získali do konce roku 2016 a chtějí podat nové žádosti o stanovení průzkumných
území. V letošním roce chtějí zúžit počet lokalit na 4.
- Jak víte, vznikla Platforma proti úložišti, my jsme odmítli do této platformy vstoupit,
ale i tak se dostaneme k některým informacím a jednáním. Platforma po parlamentních
volbách oslovila všechny politické subjekty, které se dostaly do sněmovny, ve věci
vytvoření zákona, který by umožnil obcím účast v celém procesu, tak jak stanovuje
tzv. Atomový zákon. Byl jsem pouze na jednání s Janem Zahradníkem v minulém
týdnu. Pan Zahradník jako zastupitel kraje a poslanec sice osobně jadernou energetiku
podporuje, ale nelíbí se mu, stejně jako nám, postup státu. Přislíbil, že osloví ostatní
poslanecké kluby, aby v této věci vyvinuly aktivitu a s obcemi připravili doprovodný
zákon. Dále jsme konstatovali, že koncepce ČR v ukládání jader. odpadu je jedna věc,
ale tvořit úložiště takto velkých rozměru je nemyslitelné, již dnes víme, že se odpad
dříve či později bude dále využívat a odpadu je zatím méně, než se předpokládalo.
Podle současných pravidel nebude na výstavbu úložiště ani dostatek peněz na tzv.
jaderném účtu, Evropská unie je k jaderné energetice skeptická a bylo by vhodné
uvažovat o odložení procesu výběru lokalit o cca 100 let.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Příloha č. 32 (4 listy): 27.12.2017 Rozklad proti rozhodnutí MŽP ze dne 14.12.2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k průběhu
hledání lokalit vhodných k uložení radioaktivního odpadu.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
43/18/16

Návrh usnesení byl přijat.
15) Různé.
Starosta: Požádám zastupitelku Vilmu Szutovou, aby nás seznámila se závěry z jednání se
zástupci JčK v JH.
Rozprava
Zastupitelka Vilma Szutová: Jedna silnice nejblíž se bude opravovat mezi Drunčemi a
Březinou. Máte si dát 5 procent do rozpočtu, ne víc. Byla zmiňována sociální politika, dělají
se místí akční plány. Deštná patří k Jindřichovu Hradci, je potřeba účastnit se jednání. Dotace
na územní plány, jsou změny ve stavebním zákoně. Poznámky mám doma, omlouvám se,
případně pošlu. Také tam byla anketa, jestli se má zrušit POV pro regiony. Oni si dají nějaká
pravidla, která nemůžeme splnit. Kraj dává do POV každoročně více než 100 mil. MAS má
vyhlášené výzvy pro zemědělce a nezemědělce z Programu rozvoje venkova, příjem žádostí
končí 7.3. Pro zemědělské podnikání je tam 13 mil., pro nezemědělské 18 mil. Jako MAS
musíme do roku 2023 splnit podmínku 9 pracovních míst. Starosta: Platí, že může požádat
kdokoliv z toho území? Zastupitelka Vilma Szutová: Může žádat kdokoliv, kdo má na
daném území trvalý pobyt nebo sídlo firmy nebo provozovnu, i když má sídlo firmy jinde.
Zemědělci mají 50 procent dotaci, nezemědělci 40 procent. Starosta: Žádá někdo z okolí?
Zastupitelka Vilma Szutová: Z Deštné ne, z Deštné nikdo nechce. Starosta: Není tam
podmínka zřízení pracovního místa? Zastupitelka Vilma Szutová: Není to podmínka.
Jednotlivec může žádat minimálně 50 tis., max. 2 mil. dotace. V první výzvě se hodně žádalo
o stroje, teď se bude žádat o uskladňovací zařízení.
Starosta: Byl jsem na Úřadu práce, pravidla se zpřísnila, nové smlouvy do 31. října bez
možnosti prodloužení. Veřejná služba je něco jiného než veřejně prospěšné práce. Veřejná
služba je dobrovolná.
Zastupitel Pavel Přibyl přednesl plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
Příloha č. 33 (1 list): Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
Pozvánka na divadlo v KD Deštná tuto sobotu 3. března – Goldoniáda.
Velikonoční zábava 1. dubna v Kulturním domě.
Koncert kostelík v pondělí 2. dubna od 15 hodin.
Občanka Stejskalová: Jak to vypadá v Deštné se zubařem – domlouvá pan doktor Liškař
někoho z Hradce? Starosta: Jedná se, ale zubařů je málo.
Občanka Stejskalová: A jak je to se zdí u hřbitova? Starosta: Dnes jsem tam opět volal
ohledně naší žádosti o vyjmutí hřbitovní zdi ze seznamu kulturních památek. Řekli mi to
samé co před měsícem, mají toho moc, naše žádost prý leží výš a výš na „hromadě“.
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Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:30 hodin.
Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (2 listy):
č. 4 (2 listy):
č. 5 (1 list):
č. 6 (3 listy):
č. 7 (1 list):
č. 8 (2 listy):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (1 list):
č. 12 (1 list):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (2 listy):
č. 16 (1 list):
č. 17 ( list):
č. 18 ( list):
č. 19 ( list):
č. 20 ( list):
č. 21 (4 listy):
č. 22 (1 list):
č. 23 (3 listy):
č. 24 (3 listy):
č. 25 (1 list):
č. 26 (3 listy):
č. 27 (1 list):
č. 28 ( list):
č. 29 ( list):
č. 30 (1 list):
č. 31 (1 list):
č. 32 (4 listy):
č. 33 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
ČIŽP – protokol o kontrole 25.09.2017.
ČIŽP – oznámení o zahájení řízení o přestupku 17.01.2018.
ČIŽP – usnesení 17.01.2018.
ČIŽP – rozhodnutí 05.02.2018.
Kamenolomy - Směnná smlouva, směna nemovitých věcí 2018.
Kamenolomy – Znalecký posudek pro ocenění pozemků z 18. 10. 2017.
Nájemní smlouva z 6. 5. 2002.
Dodatek č. 1 z 1. 9. 2004 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Dodatek č. 2 z 6. 1. 2015 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Dodatek č. 3 k Náj. smlouvě z 6. 5. 2002.
Kroužek sportovní gymnastiky Tučapy - žádost o finanční příspěvek.
Spolek pro záchranu sakrálních památek Deštenska - žádost o podporu.
Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace k 31.12. 2017.
Zápis z jednání likvidační komise.
Pravidla pro prodej pozemků v lokalitě Za školkou.
Smlouva o složení kauce – pozemky Za školkou.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní – pozemky Za školkou.
Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní – Za školkou.
E.ON vyjádření a Sml. o připojení k elektrizační soustavě Za školkou.
Cenová rozvaha na instalaci makety letadla pro MěÚ Deštná.
Pověření Jihočeského kraje – Metha.
Dodatek č. 3 k Pověření Jihočeského kraje – Metha.
Společné prohlášení obcí – protidrogové služby.
Radiohouse Obchodní smlouva - oslavy v Deštné.
Svaz měst a obcí ČR – dotace Podpora aktivit živého venkova 2018.
Rozpočtové opatření č. 1.
Rozpočtové opatření č. 2.
Okresní soud v Jindř. Hradci - Žádost o provedení voleb přísedících.
Správa a údržba silnic JčK - Smlouva o právu provést stavbu.
27.12.2017 Rozklad proti rozhodnutí MŽP ze dne 14.12.2017.
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
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Zápis byl vyhotoven dne 05.03.2018
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

František Mládek

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

dne

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

Pavel Přibyl

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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