ZÁPIS č. 44/18
ze 44. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 09.04.2018 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., Mgr. Dagmar Tupá,
Pavel Přibyl, Hana Řepová, Jan Poslušný, Ing. Petr Janota, Ing. Jan Zedník, MBA
Omluven: Ing. Mgr. Vilma Szutová, František Mládek
Neomluven:
Hosté: 7 občanů
Zapisovatel: Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Dagmar Tupá, Jan Poslušný
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 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 26.03.2018 do 09.04.2018.
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) Úložiště RO.
3) ZŠ a MŠ Deštná.
4) Kupní smlouva Jednota.
5) Horní Radouň – Smlouva o zajištění požární ochrany.
6) Prapor SDH Deštná.
7) Modernizace technologie vodojemu Deštná.
8) Rekonstrukce vodovodu v Bílkově ulici.
9) Rozpočtová opatření.
10) Různé.
Starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů doplnění či změnu dnešního programu
zasedání. Žádný návrh nebyl vznesen. Starosta navrhnul doplnit jako bod Místní akční plán, na
základě domluvy se zástupci Místní akční skupiny Česká Kanada.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje úpravu programu podle návrhu
starosty.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/01

Návrh usnesení byl přijat.
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Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) Úložiště RO.
3) ZŠ a MŠ Deštná.
4) Kupní smlouva Jednota.
5) Horní Radouň – Smlouva o zajištění požární ochrany.
6) Prapor SDH Deštná.
7) Modernizace technologie vodojemu Deštná.
8) Rekonstrukce vodovodu v Bílkově ulici.
9) Rozpočtová opatření.
10) Místní akční plán.
11) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/02

Návrh usnesení byl přijat.
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
Starosta: Rovnou si dovolím navrhnout kolegy zastupitele Dagmar Tupou a Jana Poslušného.
Má někdo Jiný návrh?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Mgr. Dagmar Tupou a Jana Poslušného.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
1 (Tupá)

Usnesení č.
44/18/03

Návrh usnesení byl přijat.
2) Úložiště RO.
Starosta: V posledních několika týdnech a měsících je opět na přetřesu otázka toho, jak se
bude dále postupovat ve věci hledání vhodné lokality pro umístění úložiště RO. SÚRAO
vzalo své žádosti o průzkumná území zpět a bude na všech lokalitách žádat znovu, ale
tentokrát budou tyto žádosti rozšířeny vlastně na celé řízení, které povede až k možnému
úložišti, tudíž se nyní již nebavíme jen o tom udělat průzkumy či ne.
Ve věci naší žaloby právě proti původnímu rozhodnutí o průzkumném území rozhodl soud
kladně pro stát, ale zase jsme jediná lokalita, kde takto rozhodl. V ostatních žalobách
ostatních lokalit rozhodl ve prospěch obcí a spolků.
Stát nepovolí a jasně to deklaroval i ministr, který si pozval nás starosty 3.4. k němu na
ministerstvo. Sice nabídl účast v expertní skupině, která by měla jednat nad slibovaným
zákonem pro práva obcí, který vychází i z atomového zákona, ale má na to čas, dle nařízení
vlády z loňska, pouze do června. Dosud to je tak, že se na tomto zákonu pro obce vlastně
nepracovalo, nebo není zatím návrh takový, aby vyhovoval ústavním zvyklostem.
Pořád to vypadá tak, že kde je největší odpor, tak se jim tam moc nechce. V letošním roce se
má zúžit výběr na 4 lokality, kde budou probíhat další průzkumy, už tedy vrty a další práce.
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Do konce května chce SÚRAO požádat o průzkumná území na všech lokalitách a poté
rozhodne v této věci MŽP. Předpokládejme, že jim, stejně jako dosud, vyhoví a my se
budeme moci odvolat a připomínkovat.
Tento týden 12.4. se uskuteční v Lodhéřově seznámení se zatímními výsledky prací v naší
lokalitě v tamním kulturním domě od 17:30.
V dalším týdnu se uskuteční Den proti úložišti se srazem v parku na náměstí v Deštné 21.4.
ve 13 hodin, následovat bude pochod k benzínce k zasazenému stromu z loňska, k Hátě, po
svážnici, až k louce nad vodárnou, vlastně stejná trasa jako vloni. Den předem se uskuteční
kolem 15 hodiny zde úřadě schůzka zástupců Platformy proti úložišti a partnerů z Rakouské
strany s našimi zastupiteli, tímto vás tedy zvu.
Rozprava
Místostarosta Janota: K naší lokalitě byly dohledány terénní deníky pro uran, experti
posvětili, že jsou použitelné, výsledky jsou relevantní, to by měli v Lodhéřově představit.
Díky uranu jsme jedna z nejprozkoumanějších lokalit. Byli jsme seznámeni s tím, že další
žádost bude podávat DIAMO, nikoliv SÚRAO, protože SÚRAO bylo napadáno, že nemá
potřebné odborníky. Starosta: Proběhlo setkání Platformy proti úložišti s poslancem,
bývalým hejtmanem Janem Zahradníkem, který připomínkoval atomový zákon, ten měl
garantovat, že nebude rozhodováno o obcích bez nich, měl být připraven doprovodný zákon
přímo k úložišti. Zákon zatím není vytvořen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k problematice
úložiště radioaktivních odpadů.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/04

Návrh usnesení byl přijat.
3) ZŠ a MŠ Deštná.
Starosta: Pan ředitel Šulc nám předložil Výsledek hospodaření za rok 2017.
Česká školní inspekce nám předložila Protokol o kontrole a Inspekční zprávu z kontroly ve
škole.
Prosím pana ředitele o komentář těchto dokumentů a taky o informace o aktualitách,
novinkách nebo nápadech ve škole.
Ředitel Šulc přednesl výsledek hospodaření školy. Ředitel Šulc: V provozním přebytku se
podařilo ušetřit kolem půl milionu, hraje v tom roli postupné zateplování školy a mírná zima.
Stav rezervních fondů, stav fondu odměn, fond investic. Dotace v minulém školním roce byly
na plavání, mzdové náklady na chůvu, máme lektory klubu logického myšlení, obědy pro děti
se slabší hospodářskou situací.
Administrativní nedostatky jsme odstranili, žádnou výtku od inspekce jsme nedostali.
Výborně jsme dopadli v hodnocení samotné výuky. Přijali jsme asistentku pedagoga na 1.
stupni. Abychom nespadli znovu do náhradního plnění, nakupujeme zejména od firem, které
náhradní plnění poskytují.
Školka byla inspekcí hodnocena velmi dobře. Doporučení v rámci inkluze dáváme na vědomí
rodičům, tzn. můžou nechat dát dítě vyšetřit, rodiče však nemají zájem. Jsme přesvědčeni, že
dvouleté děti do školky nepatří, ani od rodičů už není takový zájem.
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V pátek 13. dubna je zápis, přijde minimálně 23 dětí, avšak pravděpodobně 9 z nich bude mít
odklad. Některé z vůle rodičů, potažmo psychologické poradny, u některých je odklad
nutností.
Rozvíjíme aktivity týkající se dvorku školy, zpříjemňujeme prostředí.
Rozprava
Starosta: V květnu proběhne zápis do školky. Chtěl bych poděkovat dětem a všem
zúčastněným, že se zapojili do akce Ukliďme Česko.
Příloha č. 3 (1 list): Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Deštná za rok 2017.
Příloha č. 4 (1 list): Česká školní inspekce - protokol o kontrole.
Příloha č. 5 (2 listy): Česká školní inspekce – inspekční zpráva.
Návrh usnesení: Zastupitelstva města Deštná schvaluje převod kladného výsledku
hospodaření z doplňkové činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deštná do
rezervního fondu ve výši 43.546,97 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/05

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod provozního přebytku
z hlavní činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deštná do rozpočtu města ve výši
502.183,93 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/06

Návrh usnesení byl přijat.
4) Kupní smlouva Jednota.
Starosta: Avizovali jsme dohodu s Jednotou na tom, že nám budou chtít prodat zpět část
pozemku před obchodem. Jde o 54 m2 za cenu 150 Kč za metr, celkem tedy 8.100 Kč, plus
správní poplatek na katastru. Jedná se o chodník, schodiště a zelenou plochu. O tyto plochy se
staráme výhradně my, proto jsme na tuto dohodu přistoupili. Jednota připravila Kupní
smlouvu, geometrický plán a má již souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků.
Rozprava
Zastupitelé vyjadřují souhlas s odkupem pozemku.
Příloha č. 6 (1 list): Jednota - Odbor výstavby MěÚ J. Hradec, sdělení o schválení záměru.
Příloha č. 7 (1 list): Jednota – Kupní smlouva pozemek parc. č.151/6.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu o převodu
nemovité věci pozemku p.č. 151/6 díl „a“ o výměře 54 m2 za cenu 8.100 Kč mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru 65, 378 25
Deštná, IČ 00246506, zastoupená Davidem Šaškem, DiS., starostou, jako kupující a
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČ: 00031879, se sídlem sídliště
Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, PSČ 370 01, zastoupené Ing. Radimem Klaškou,
předsedou představenstva a Zdeňkem Blahníkem, místopředsedou představenstva, jako
prodávající.

ZÁPIS č. 44/18 z 44. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 9. 4. 2018

Stránka 4 z 9

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/07

Návrh usnesení byl přijat.
5) Horní Radouň – Smlouva o zajištění požární ochrany.
Starosta: Oslovila nás paní starostka Šelepová, že se jim nedaří jmenovat jednotku SDH,
přičemž sbor jako takový funguje, ale do jednotky nikdo nechce. Zajeli jsme se tam
s místostarostou a dalšími členy naší jednotky podívat, zjistit situaci, zjistit vybavení, zjistit
údaje z obce.
Poté jel ještě místostarosta za členy sboru, aby si řekli, jak to vidí oni.
Po těchto dvou schůzkách je patrno, že v H. Radouni (Starém a Novém Bozděchově, a
Bukovce) jednotku nesloží a my se rozhodli jim vyjít vstříc a této činnosti se zhostit.
Připravili jsme k tomuto Smlouvu mezi obcemi o zajištění požární ochrany. Ve smlouvě
musíme doplnit dvě částky, jedna je fixní roční, za to, že budeme požární ochranu provádět a
částku za jednotlivé výjezdy.
Samozřejmě si všichni přejeme, aby se uskutečnilo co nejméně výjezdů, nejlépe žádný.
Smlouva je na dobu neurčitou.
Tato činnost nás navíc může v pohledu HZS či Kraje stavit do role toho, kdo by mohl mít jisté
výhody při dotacích, při získávání techniky a dalším.
Rozprava
Místostarosta Janota: Aby mohla fungovat JSDH, nemusí být sbor, ale musí se sehnat lidé,
kteří se nechají vyškolit. Velitelé, strojníci a další. Dobrovolní hasiči krachují na tom, že
zaměstnavatelé jim nevycházejí vstříc a na týdenní školení své zaměstnance nepouštějí.
Příloha č. 8 (1 list): Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu mezi obcemi o zajištění
požární ochrany mezi těmito smluvními stranami: Obec Horní Radouň zastoupená
starostkou obce p. Jaroslavou Šelepovou, IČ 00246735, adresa obecního úřadu: Horní
Radouň 109, 378 43 Horní Radouň a Město Deštná zastoupené starostou města Davidem
Šaškem, DiS., IČ 00246506, adresa obecního úřadu: nám. Míru 65, 378 25 Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/08

Návrh usnesení byl přijat.
6) Prapor SDH Deštná.
Starosta: Tento bod je zařazen na základě požadavku místostarosty, prosím tedy, aby nás
seznámil s podklady.
Jelikož se jedná o věcný dar ve výši nad 20 tisíc a nejsou rozpočtovány prostředky, tak o
této záležitosti rozhoduje zastupitelstvo.
Místostarosta Janota: V letošním roce oslavíme 140 let SDH. Náš prapor se bohužel
nedochoval, nebo jsme ho neměli vůbec. Nevíme. Prapor může stát kolem 80.000 Kč. Máme
vlastní znak, který převedeme do křivek, elektronizace je pro budoucí použití. Jiná firma
nabídla cenu za prapor cca 30.000 Kč. K předání by došlo 21. července v rámci oslav. Jako
sbor jsme ještě dostali vyřezanou sochu sv. Floriana, kterou věnoval František Pernica.
Přestože se můžu dostat do střetu zájmu, žádám o hlasování.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 9 (1 list): Prapor a žerď – darovací smlouva.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje poskytnutí věcného daru
„Prapor a žerď“ v hodnotě 24.550 Kč v rámci oslav 140. let založení Sboru
dobrovolných hasičů Deštná a zároveň schvaluje Darovací smlouvu mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako dárce a SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Deštná, nám. Míru 310, 378 25 Deštná, IČ 60819154, zastoupený
starostou sboru Ing. Petrem Janotou, jako obdarovaný.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/09

Návrh usnesení byl přijat.
7) Modernizace technologie vodojemu Deštná.
Starosta: V rámci této akce jsme museli přehodnotit její realizaci. Ukázalo se, že
nedosáhneme na dotaci z kraje, o kterou jsme žádali. Také nám nebyla doručena žádná
nabídka na realizaci od firem z důvodu nedostatku kapacit na tak velkou zakázku. Musíme
realizaci rozdělit na etapy a dělat je v následujících letech postupně sami. Protože se nejedná
o rozšíření, ale pouze o obnovu, dotace nedostaneme. Peníze v rozpočtu zůstanou na další
akci, více v bodu 8.
Vedoucí technického úseku Kučera: Poptávané firmy nemají kapacity. Kraj nepodpoří,
protože jde jen o renovaci, ne o rozšíření. Musíme financovat z vlastního rozpočtu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 10 (1 list): Vyhodnocení nabídek – modernizace vodojemu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o zrušené
veřejné zakázce na rekonstrukci vodojemu Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/10

Návrh usnesení byl přijat.
8) Rekonstrukce vodovodu v Bílkově ulici.
Starosta: Na tuto akci nám dodaly nabídku dvě společnosti, ale oproti předpokládaným
nákladům 200 tis. Kč včetně DPH se tyto zvýšily na 416.759 Kč bez DPH, kdy DPH je
uznatelným nákladem. Druhá nabídka byla za 646.300 Kč bez DPH. Použijí se rozpočtované
prostředky z nerealizované akce – viz bod 7.
Připravena je Smlouva o dílo a realizace začne na konci dubna. Postupováno bylo podle naší
směrnice o zadávání VZ, oslovili jsme 3 společnosti, obdrželi dvě nabídky a jelikož je
nabídka v uvedené výši, tak zde musí rozhodnout zastupitelstvo.
Rozprava
Vedoucí technického úseku Kučera: Opět firmy nemají čas, nechtějí ani vypracovávat
cenové nabídky, zdržuje je to. Bude to složitá akce, musí se všechno perfektně naplánovat,
aby se všechno podařilo.
Příloha č. 11 (1 list): Vyhodnocení nabídek – rekonstrukce vodovodu Bílkova ulice.
Příloha č. 12 (2 listy): Smlouva o dílo s PROFES-COM - rekonstrukce vodovodu Bílkova ul.
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Návrh usnesení: Zastupitelstva města Deštná vybírá jako nejvhodnější nabídku na
Rekonstrukci vodovodu ulice Bílkova v Deštné společnost Profes – COM a schvaluje
Smlouvu o dílo čís. 280084/2018 na zakázku ve výši 416.759 bez DPH mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČ 00246506
zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako objednatel a PROFES-COM s.r.o. se
sídlem 377 05, Jindřichův Hradec, Otín 95, IČ: 260 73 960, zastoupený jednatelem p.
Leštinou a p. Budošem, jako zhotovitel.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/11

Návrh usnesení byl přijat.
9) Rozpočtová opatření.
Starosta: Dnes přednesu sám, paní účetní je ve stavu nemocných.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3 a č. 4.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 13 (1 list): Rozpočtové opatření č. 3.
Příloha č. 14 (1 list): Rozpočtové opatření č. 4.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3
v příjmech a financování ve výši 140.426 Kč a schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
v příjmech, výdajích a financování ve výši 1.409.034 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/12

Návrh usnesení byl přijat.
10) Místní akční plán.
Starosta: Na únorovém zasedání jsme měli možnost prostudovat materiály, které následně
projednal Řídící výbor MAP. Nyní nám zástupci MAS poslali dokumenty ke schválení –
MAP rozvoje vzdělání a jeho analytickou část, také důvodovou zprávu. Hlavní dokument i
jeho analytická část mají dohromady přes dvě stě stran.
Starosta čte Důvodovou zprávu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP
Jindřichův Hradec.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 15 (1 list): Důvodová zpráva MAP Jindřichův Hradec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Místní akční plán rozvoje
vzdělání pro ORP Jindřichův Hradec včetně přílohy č. 1 Analytická část.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
44/18/13

Návrh usnesení byl přijat.
11) Různé.
Starosta:
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Destinační management. Jsme členy zapsaného spolku Destinační management, který
se zaměřuje na cestovní ruch. Jezdí po veletrzích, kde prezentují i nás. Letos by měly
vzniknout webové stánky, kde by se obce měly představit.
Hřbitovní zeď. Ministerstvo kultury rozhodlo v náš neprospěch, žádali jsme o zrušení
hřbitovní zdi jako kulturní památky, žádost byla zamítnuta.
Byty. Předěláváme 2 byty. Pavel Kučera: Jeden byt je téměř připraven k nastěhování,
druhý jsme začali rekonstruovat.
Dotace na výsadbu stromů. Za pokácené stromy. Nadace ČEZ a nadace Partnerství
vypisují granty na podzimní výsadbu.
Pozvánka: Lodhéřov 12.4. výsledky průzkumu, výlov rybníka Zámecký v Č. Lhotě
14.4., přednáška 19.4., Pochod 21.4., Výlov rybníka Voleský a následný prodej ryb
21.4., koncert skupiny Brutus v KD 21.4., Čarodějnice 30.4., Den zemědělce v Pl.
Žďáře 12.5.
Uzávěrka Zpravodaje. Datum uzávěrky píšeme na titulní stranu, aby příspěvky
nepřicházely pozdě.

Rozprava
Zastupitel Zedník: Ohledně článku pana Stáry o vlajce pro Tibet. Rád bych na článek
reagoval, dříve vám všem pošlu ke komentářům. Článek je bohužel plný demagogie. Hledám
míru, zda reagovat v nadsázce nebo detailním rozborem.
Místostarosta Janota: Stavění máje. Červen v Praze oslavy 100. výročí založení republiky,
přihlásili jsme se za hasiče, jsme v užším výběru Hasičské fontány.
Občanka Stejskalová: Proč se porážel zdravý strom na tržišti? Starosta: Nechali jsme udělat
posudek, strom byl ve špatném stavu, nebezpečný, na základě posudku jsme ho nechali
pokácet, aby se něco nestalo.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo v 19:45 hodin.

Přílohy:
č. 1 (1 list):
č. 2 (1 list):
č. 3 (1 list):
č. 4 (1 list):
č. 5 (2 listy):
č. 6 (1 list):
č. 7 (1 list):
č. 8 (1 list):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (1 list):
č. 12 (2 listy):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (1 list):

Prezenční listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Deštná za rok 2017.
Česká školní inspekce - protokol o kontrole.
Česká školní inspekce – inspekční zpráva.
Jednota - Odbor výstavby MěÚ J. Hradec, sdělení o schválení záměru.
Jednota – Kupní smlouva pozemek parc. č.151/6.
Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany.
Prapor a žerď – darovací smlouva.
Vyhodnocení nabídek – modernizace vodojemu.
Vyhodnocení nabídek – rekonstrukce vodovodu Bílkova ulice.
Smlouva o dílo s PROFES-COM - rekonstrukce vodovodu Bílkova ul.
Rozpočtové opatření č. 3.
Rozpočtové opatření č. 4.
Důvodová zpráva MAP Jindřichův Hradec.
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Zápis byl vyhotoven dne 16.04.2018
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

Jan Poslušný

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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