ZÁPIS č. 46/18
ze 46. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 28.05.2018 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné
Přítomno: 5 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., Mgr. Dagmar Tupá,
Pavel Přibyl, Hana Řepová, Ing. Petr Janota, MBA
Omluven: Ing. Mgr. Vilma Szutová
Neomluven: Jan Poslušný
Hosté: 5 občanů
Zapisovatel: Věra Šichtová
Ověřovatelé zápisu: Hana Řepová, Mgr. Dagmar Tupá
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 17.052018 do 28.05.2018.
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) GDPR.
3) Prodej pozemku Svatojánská ul.
4) Prodej pozemku Hradecká ul.
5) Směna pozemku Farské vrše.
6) Koupě pozemků.
7) Zemědělský pacht.
8) Vodné a stočné.
9) Odpadové hospodářství.
10) Ordinace zubaře.
11) Pasport dopravního značení.
12) Bytové hospodářství.
13) Matrika.
14) Mikroregion Jindřichohradecko.
15) Děti do bruslí.
16) Úložiště RO.
17) Cestovní ruch.
18) Oslavy SDH a Město.
19) Rozpočtová opatření.
20) Různé.
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Starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů doplnění či změnu dnešního programu
zasedání. Žádný návrh nebyl vznesen.
Starosta: Chtěl bych doplnit body: Nebytový prostor v čp. 9 a Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Deštná.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje úpravu programu podle návrhu
starosty.

Pro:
5

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/01

Návrh usnesení byl přijat.
V 18:03 se dostavil zastupitel Ing. Jan Zedník, zastupitelstvo je nyní usnášeníschopné v počtu
6 členů.
Návrh programu:
1) Schválení ověřovatelů zápisu.
2) GDPR.
3) Prodej pozemku Svatojánská ul.
4) Prodej pozemku Hradecká ul.
5) Směna pozemku Farské vrše.
6) Koupě pozemků.
7) Zemědělský pacht.
8) Vodné a stočné.
9) Odpadové hospodářství.
10) Ordinace zubaře.
11) Pasport dopravního značení.
12) Bytové hospodářství.
13) Matrika.
14) Mikroregion Jindřichohradecko.
15) Děti do bruslí.
16) Úložiště RO.
17) Cestovní ruch.
18) Oslavy SDH a Město.
19) Nebytový prostor v čp. 9.
20) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Deštná.
21) Rozpočtová opatření.
22) Různé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navržený program.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/02

Návrh usnesení byl přijat.
1) Schválení ověřovatelů zápisu.

ZÁPIS č. 46/18 z 46. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 28.05.2018

Stránka 2 z 13

Starosta: Rovnou si dovolím navrhnout kolegyně zastupitelky Hanu Řepovou a Dagmar
Tupou. Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního
zasedání Hanu Řepovou a Mgr. Dagmar Tupou.

Pro:
6

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/03

Návrh usnesení byl přijat.

2) GDPR.
Starosta: V pátek 25. 5. 2018 vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ve
věci zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení.
Od loňska se na tento předpis připravujeme, podepsali jsme smlouvu se SMS, kdy nás
metodicky vedou a zajistili nám i pověřenkyni. Plníme naše povinnosti a dáváme informace
na webové stránky.
Postupně podepisujeme dodatky smluv, potvrzujeme emaily, tam kde se pracuje s osobními
údaji.
Naposílal jsem vám informace, které považuji za nutné, abyste zatím měli a úplně jsem vás
nezahltil.
Z jednoho z materiálů vyplývá, že i zápisy ze zasedání musí projít cenzurou ohledně osobních
dat a jelikož jsme dosud byli velice, ale opravdu velice otevření a transparentní, veškeré
informace ze zasedání bez příloh jsme dávali na web, tak od dnešního zasedání takoví být
nemůžeme. Zápisy budou, tak jak nám velí zákon o obcích, uloženy na úřadě. Zaměstnance
dosavadní postup časově zatěžoval, natož abychom všechny osobní údaje anonymizovali,
nelze totiž jen elektronicky nejsme na to vybaveni a tisknout zápis a nějak bělit či jinak mazat
osobní údaje nebudeme, natož zápis pak ještě skenovat.
Dnes navrhuji zrušit:
- Spisový a skartační řád města Deštná z roku 2010 – nahradíme novým, vydá již
starosta
- Vnitřní směrnice Pracovní řád z roku 2014 – nahradíme novým, vydá již starosta
- Informace o zajištění zákona č. 106/1999 včetně Sazebníku úhrad z roku 2000 –
nahradíme postupně v rámci GDPR, vydá starosta
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
V 18:15 se dostavil zastupitel František Mládek, zastupitelstvo je nyní usnášeníschopné
v počtu 7 členů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Spisový a skartační řád města Deštná
vydaný v roce 2010.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/04

Návrh usnesení byl přijat.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Vnitřní směrnici Pracovní řád vydaný
v roce 2014.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/05

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná ruší Informace o zajištění zákona č.
106/1999 včetně Sazebníku vydané v roce 2000.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/06

Návrh usnesení byl přijat.
3) Prodej pozemku Svatojánská ul.
Starosta: Byl jsem osloven manželi Drhovými ve věci narovnání hranic pozemků. Při této
příležitosti jsme řešili také možný odkup části našeho pozemku, bývalé cesty do Světců. Tam,
kde bývala cesta, jsou dnes křoviska a pozemek náš i okolní jsou oploceny a pasou se tam
koně. Prodejem části tohoto pozemku nezanikne žádná cesta, jelikož pozemek jako cesta
dlouhodobě využíván není. Budou se ještě upřesňovat hranice pozemků a manželé Drhovi
připraví GP. Dostupné podklady jsem zastupitelům zaslal. Jestli budeme chtít prodat, tak bych
dnes schválil záměr, počkal na GP, vyvěsil ho a pak prodal.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 3 (1 list): Fotomapa pozemku p.č. 2263/2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr prodat část pozemku p.č.
2263/2 v katastrálním území Deštná.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/07

Návrh usnesení byl přijat.
4) Prodej pozemku Hradecká ul.
Starosta: Do našeho záměru na prodej částí našich pozemků 1924/6 a 1922 označených GP
jako 1924/7 se přihlásila paní Jitka Panenková. Připravil jsem Kupní smlouvu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 4 (1 list): Deštná, J. Panenková - Kupní smlouva na p. č. 1924/6 a p. č. 1922.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu na části
pozemků zapsaných na LV č. 10001 v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce,
parc. č. 1924/6 jako díl „a“ o výměře 258 m2 a parc. č. 1922 jako díl „b“ o výměře 96 m2,
sloučených do nové parc. č. 1924/7 o výměře 354 m2, druh pozemku: zahrada (dále jen
„nemovitost“) označená geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 692-1861/2017,
mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru
65, 378 25 Deštná, IČO: 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako
prodávající a paní Jitka Panenková jako kupující, za kupní cenu ve výši 30 Kč za 1 m2,
tj. za částku v celkové výši 10.620 Kč.
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Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/08

Návrh usnesení byl přijat.

5) Směna pozemku Farské vrše.
Starosta: Do našeho záměru na směnu pozemků města a Jany Honsové se nepřihlásil další
účastník. Jedná se o pozemky, které do sebe vzájemně zasahují. Připravili jsme směnnou
smlouvu.
Jana Honsová měla doručit informaci od banky, že na směňované části pozemku nejsou žádná
břemena.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 5 (1 list): Město Deštná, Jana Honsová - Směnná smlouva, směna nemovitých věcí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Směnnou smlouvu na části
pozemku zapsaném na LV č. 10001 v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce,
parc. č. 1245/9 o celkové výměře 2.138 m2, druh pozemku: ostatní plocha (ostatní
komunikace) označený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 701-952/2018
ověřeným pod č. PGP-482/2018-303 jako pozemek parc. č. 1245/21 o výměře 11 m2 jako
„první směňovaná nemovitost“ a pozemek na LV č. 115 v katastrálním území Deštná u
Jindřichova Hradce, parc. č. 1248/2 o celkové výměře 1993 m2, druh pozemku: zahrada,
označený geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 701-952/2018 ověřeným pod
č. PGD-482/2018-303 jako pozemek parc. č. 1248/12 o výměře 4 m2, s podmínkou
zrušení zástavních práv, mezi těmito smluvními stranami: Město Deštná se sídlem
městského úřadu nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČO: 00246506, zastoupené starostou
Davidem Šaškem, DiS., jako první směňující a paní Jana Honsová, jako druhý
směňující, za cenu rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí v celkové částce 210
Kč, kterou je povinen zaplatit druhý směňující prvnímu směňujícímu.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/09

Návrh usnesení byl přijat.
6) Koupě pozemků.
Starosta: Postupným mapováním pozemků se nám naskytne možnost koupit některé
pozemky. Pan Vejbora souhlasil s naším návrhem a prodá nám své pozemky. Jedná se o tři
pozemky pod hřištěm na louce Bejkovka a jeden v polích na Farských vrších. Nabídli jsme
mu 20 Kč za metr. Připravil jsem Kupní smlouvu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 6 (1 list): Deštná, J. Vejbora – Kupní smlouva, pozemky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Kupní smlouvu o koupi
nemovité věci
1) pozemku parc. č. 82/11, druh pozemku: vodní plocha, o výměře 138 m2,
2) pozemku parc. č. 82/19, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1.606 m2,
3) pozemku parc. č. 82/25, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 33 m2,
4) pozemku parc. č. 1262/37, druh pozemku: orná půda, o výměře 1.671 m2,
zapsaných na LV č. 241 v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce, mezi těmito
smluvními stranami: Město Deštná se sídlem městského úřadu nám. Míru 65, 378 25
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Deštná, IČO: 00246506, zastoupené starostou Davidem Šaškem, DiS., jako kupující a
pan Jaroslav Vejbora, jako prodávající, za vzájemně ujednanou celkovou kupní cenu ve
výši 68.960 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/10

Návrh usnesení byl přijat.
7) Zemědělský pacht.
Starosta: Nedopatřením se stalo, že jsme si nevšimli končící Pachtovní smlouvy s O.
Plucarem. Měl od nás propachtované zelené plochy. O pacht má zájem i nadále, ale
předpokládám, že se do záměru přihlásí i někdo další. Je na nás, zda vyhlásíme záměr.
Rozprava
Zastupitel Přibyl: Bude cena stejná, nebo se bude zvyšovat? Starosta: Můžeme to udělat jako
minule, kdy jsme měli minimální nabídku 3.000 Kč za hektar.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr propachtovat pozemky v
k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
- parc. č. 514/14 o výměře 3.136 m2 (z celkových 3.136 m2) druh pozemku: orná půda
- parc. č. 599/1 o výměře 5.278 m2 (z celkových 9.639 m2) druh pozemku: trvalý travní
porost
- parc. č. 2281 o výměře 94 m2 (z celkových 540 m2) druh pozemku: ostatní plocha,
ostatní komunikace
- parc. č. 283/36 o výměře 2.376 m2 (z celkových 4.036 m2) druh pozemku: trvalý travní
porost
- parc. č. 283/37 o výměře 296 m2 (z celkových 864 m2) druh pozemku: vodní plocha
- parc. č. 1221/3 o výměře 268 m2 (z celkových 1.104 m2) druh pozemku: trvalý travní
porost.
Propachtovány budou pouze všechny pozemky, ne jednotlivé, pacht bude na 1 rok s
možností prodloužení, za minimální nabídku 3.000 Kč/hektar.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/11

Návrh usnesení byl přijat.
8) Vodné a stočné.
Starosta: Technik Pavel Kučera předložil Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné podle cenových předpisů. Pro srovnání jste obdrželi podklady na rok 2017 a na rok
2018. Tyto údaje byly také zveřejněny na našich webových stránkách na úřední desce od 16.
dubna do 21. května, to dodávám pro hnidopichy a také ty, kteří by nás chtěli zase udávat na
FÚ či jinde, že jsme dostatečně a včas neinformovali o cenách VaS.
Z předložených dokumentů vyplývá, že se cena pro období 2018/2019 měnit nebude. Je ale
nutné uvažovat o navýšení stočného nejlépe od odečtového období 2019.
Obdrželi jsme také dopis MZE, kde jsme upozornění na riziko nedostatečné tvorby prostředků
na obnovu VaK. Dlouhodobě o tom víme, ale nechceme skokově zvyšovat ceny a z rozpočtu
tvoříme nutnou rezervu na zvláštní účet, abychom naplnili povinnosti z obdržených dotačních
titulů.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k vodnému a
stočnému.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/12

Návrh usnesení byl přijat.
9) Odpadové hospodářství.
Starosta: Ekokom – ukončení platnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů.
SMOJK – dotace kompostéry a mobilní buňka.
WEB – otázky a odpovědi, aktuální čísla, …
Dotace SFŽP – řešíme a budeme podávat.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 7 (1 list): EKO‑KOM, Žádost o ukončení platnosti Dodatku č. 1 – využití odpadů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ukončení platnosti Dodatku č. 1
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (Dodatek č.
OS201420000330, evidenční číslo 40/0203) mezi smluvními stranami: Město Deštná se
sídlem městského úřadu nám. Míru 65, 378 25 Deštná, IČO: 00246506, zastoupené
starostou Davidem Šaškem, DiS., a EKO‑KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140
21 Praha 4, IČ 25134701.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/13

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zapojení do projektu Svazu měst
a obcí Jihočeského kraje na nákup kompostérů a mobilní buňky pro Re-use centrum.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/14

Návrh usnesení byl přijat.
10) Ordinace zubaře.
Starosta: Doktor Liškař nás oslovil ve věci zrušení nájemní smlouvy k ordinaci a čekárně,
také ke garáži. Původní smlouvu schvalovalo zastupitelstvo, proto o zrušení rozhodne také.
Obsazení ordinace novým zubařem je velice složitá záležitost. Zubařů je sice vcelku dost, ale
nikdo nechce jít ordinovat do malých měst. Problém je celorepublikový a řeší ho i daleko
větší města, než jsme my.
Doktor Liškař je v kontaktu s možnou adeptkou, která sice zatím studuje, ale měli bychom se
s ní sejít a uvidíme, jaký bude zájem.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 8 (1 list): MUDr. Liškař – garáž, nájemní smlouva.
Příloha č. 9 (1 list): MUDr. Liškař – ordinace, nájemní smlouva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje k 31. 5. 2018 zrušení Smlouvy o
pronájmu garáže o výměře 8 m2 v prostoru Zdravotního střediska Deštná čp. 313,
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uzavřené 1. 1. 2005 s MUDr. Josefem Liškařem, praktickým zubním lékařem, IČO
46640088.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/15

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje k 31. 5. 2018 zrušení Smlouvy o
nájmu nebytových prostor o celkové výměře 46,60 m2 v 1. patře budovy Zdravotního
střediska Deštná čp. 313, uzavřené dne 1. 1. 1994 s MUDr. Josefem Liškařem,
praktickým zubním lékařem, IČO 46640088.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/16

Návrh usnesení byl přijat.
11) Pasport dopravního značení.
Starosta: V letošním rozpočtu máme vyčleněny prostředky na aktualizaci pasportu místních
komunikací, který musíme podle zákona mít zpracován.
Pasport značek sice povinný není, ale rozhodně by bylo dobré ho mít zpracovaný, abychom
měli umístění značek schválené nadřízeným dopravním úřadem a Policií. Umístění značky
bez povolení je problém. Obdržel jsem nabídku PasProRea (pasport, projekt, realizace) za
cenu 19.800 Kč. Cena odpovídá trhu. Chtěl bych navýšit rozpočet.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje navýšení rozpočtu o 20 tisíc na
zpracování Pasportu dopravního značení.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/17

Návrh usnesení byl přijat.
12) Bytové hospodářství.
Starosta: Právě probíhá letos již třetí rekonstrukce našich bytů. Byty, které jsme
rekonstruovali, jsou v čp. 119, čp. 61 a 83.
Byty školní nad školní jídelnou – zpracování dotace MMR – Ing. Procházková.
Rozprava
Místostarosta Janota: Na dlužníky běží exekuce, většinou jde o ty dlužníky, od kterých se
pravděpodobně splacení nedočkáme, jsme „v pořadí“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace k bytovému
hospodářství.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/18

Návrh usnesení byl přijat.
13) Matrika.
Starosta: MVČR nám sdělilo, že by v Deštné měla skončit matrika, stejně jako v dalších asi
400 obcích, na Jindřichohradecku mj. Studená, Kunžak, Nová Včelnice, od 1. 1. 2019. Má jít
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o „optimalizaci sítě matričních úřadů“. Postavili se za nás Svaz měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR, kteří vyzývají ministerstvo, aby tento neuvážený krok nedělalo.
V činnosti matrik nejsou jen tzv. prvozápisy (sňatky a úmrtí), ale i další činnosti.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace ohledně matrik.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/19

Návrh usnesení byl přijat.

14) Mikroregion Jindřichohradecko.
Starosta: Předložil jsem vám Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za
rok 2017. Očekával jsem, že zde bude Vilma, aby nás blíže seznámila s podklady, takto to
udělám sám.
Mikroregion také podal žádost do Programu obnovy venkova Jihočeského Kraje, žádost byla
zčásti přiznána.
Když už jsem zmínil dotaci z POV pro Mikroregion, tak město bylo také úspěšné – získali
jsme na okna a dveře ZŠ III. etapa 140 tis., požadovali jsme 165 tis. Na úroky z úvěrů
v opatření 3 jsme získali 41 tis. na intenzifikaci čistírny odpadních vod, žádali jsme o 45 tis.
Kč. Na vodovod a kanalizaci Stráně jsme získali 18 tis., požadovali jsme 20 tis. Kč.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 10 (1 list): Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za 2017.
Příloha č. 11 (2 listy): Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace z Mikroregionu
Jindřichohradecko a o dotacích.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/20

Návrh usnesení byl přijat.
15) Děti do bruslí.
Starosta: Účastnil jsem se VH DDB. Podklady z projednání jsem vám zaslal. Děti z naší MŠ
jezdí podzim i jaro, děti ze ZŠ (jezdí 1. a 2. třída) podzim.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace z VH DDB.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/21

Návrh usnesení byl přijat.
16) Úložiště RO.
Starosta: Podali jsme kasační stížnost proti rozhodnutí ve věci naší žaloby proti průzkumům.
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Vybrali jsme P. Nohavu z Pl. Žďáru jako zástupce naší lokality pro účast v expertní skupině
pro vytvoření zákona k úložišti.
V naší lokalitě měly proběhnout průzkumy – asi 300 dotazníků.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o Úložišti RO.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/22

Návrh usnesení byl přijat.
17) Cestovní ruch.
Starosta: Chtěl bych vás informovat o podepsané Smlouvě o společném postupu v rámci
projektu Rozšíření sítě elektrokol v JčK. Do Deštné získáme 4 elektrokola a budeme je
pronajímat zájemcům. JCCR zpracuje leták s vytyčenými trasami, které jsme navrhli s paní
Vackovou z Destinačního Managementu JH.
Obdržel jsem také nabídku na zviditelnění muzeí a města na dalších rádiích (již
spolupracujeme s Rádiem Faktor a částečně s Rádiem Česká Kanada). Pro přijetí nabídky
bychom museli navýšit rozpočet.
Prezentujeme se formou letáků – Íčka, rádio Faktor, občas formou inzerátu ve školních
novinách či dalších periodikách.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 12 (1 list): Rádio Impuls – „Pozvánka do Deštné“ nabídka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí o projektu rozšíření sítě
elektrokol v Jihočeském kraji a přijímá nabídku na prezentaci muzeí v Rádiu Impuls.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/23

Návrh usnesení byl přijat.
18) Oslavy SDH a Město.
Starosta: Předložil jsem vám rozpracovanou verzi plakátu na společné oslavy města a hasičů.
Jak bylo domluveno při sestavování rozpočtu, je nutné ho navýšit. Více vám řekne paní
účetní.
O 45.000 Kč navýšení.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 13 (1 list): Plakát – oslavy Deštná 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informace o Oslavách
2018.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/24

Návrh usnesení byl přijat.
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19) Nebytový prostor v čp. 9.
Starosta: V minulém roce jsme se prostory snažili pronajmout, ale nakonec marně. Rozhodli
jsme se tudíž, že zpracujeme projekt na byt. Projekt se zpracovává, ale proč tyto prostory
zatím nepronajmout, zvláště když máme vážného zájemce. Schválil bych dnes záměr
pronajmout a na dalším zasedání schválíme smlouvu.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 14 (1 list): Záměr propachtovat nebytové prostory v budově čp. 9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr pronajmout nebytové
prostory čp. 9 o výměře. Za roční pachtovné, na dobu neurčitou…

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/25

Návrh usnesení byl přijat.
20) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Deštná.
Starosta: Pan ředitel připravil informace k výsledku hospodaření v roce 2017. Vyskytla se
mu chyba v částce provozního přebytku. Musíme revokovat minulé usnesení a přijmeme
nové.
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Příloha č. 15 (1 list): Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Deštná – chybné podání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná revokuje usnesení č. 44/18/06.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/26

Návrh usnesení byl přijat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod přebytku provozních
prostředků z hlavní činnosti Základní školy a Mateřské školy Deštná ve výši 502.138,93
Kč do rozpočtu města na běžný účet města Deštná 600434339/0800.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/27

Návrh usnesení byl přijat.
21) Rozpočtová opatření.
Starosta: Poprosím paní účetní, aby nás seznámila se zněním RO č. 5.
Účetní města Helena Janotová seznámila přítomné se zněním RO č. 5.
Příloha č. 16 (1 list): Rozpočtové opatření č. 5.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
v příjmech, výdajích a financování ve výši 75.000 Kč.

Pro:
7

Proti:
0

Zdržel se:
0

Usnesení č.
46/18/28

Návrh usnesení byl přijat.
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22) Různé.
Starosta:
9. června dětský den na hřišti
8. a 9. června v KD Brouk v hlavě
23. června KD Sifon a Fantom – kapely
24. června pouť
16. června koncert v kostelíku
Hřbitovní zeď možnost asanovat pod metodickým vedením
Rozprava
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům
za účast na jednání. Jednání skončilo ve 20:00 hodin.

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 (1 list):
č. 8 (1 list):
č. 9 (1 list):
č. 10 (1 list):
č. 11 (2 listy):
č. 12 (1 list):
č. 13 (1 list):
č. 14 (1 list):
č. 15 (1 list):
č. 16 (1 list):

Prezenční 1 listina.
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná.
Fotomapa pozemku p.č. 2263/2.
Deštná, J. Panenková - Kupní smlouva na p. č. 1924/6 a p. č. 1922.
Město Deštná, Jana Honsová - Směnná sml., směna nemovitých věcí.
Deštná, J. Vejbora – Kupní smlouva, pozemky.
EKO‑KOM, Žádost o ukončení platnosti Dodatku č. 1 – odpady.
MUDr. Liškař – garáž, nájemní smlouva.
MUDr. Liškař – ordinace, nájemní smlouva.
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Rádio Impuls – „Pozvánka do Deštné“ nabídka.
Plakát – oslavy Deštná 2018.
Záměr propachtovat nebytové prostory v budově čp. 9.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Deštná – chybné podání.
Rozpočtové opatření č. 5.
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Zápis byl vyhotoven dne 05.06.2018
Zapisovatel:

Věra Šichtová

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

dne

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

Ověřovatelé:

Hana Řepová

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

dne

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

Mgr. Dagmar Tupá

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

dne

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

David Šašek, DiS.

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

dne

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

Starosta města:
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