ZÁPIS č. 6/15
z 6. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného
dne 02.03.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné
Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc. Petr Janota, Hana
Řepová, František Mládek, Pavel Přibyl, Ing. Mgr. Vilma Szutová, Jan Poslušný.
Omluven: Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Jan Zedník, MBA.
Hosté: 13 občanů
Zapisovatel: Pavla Píglová
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 sedm členů zastupitelstva, z celkového počtu 9 členů zastupitelstva (příloha č. 1 –
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 Pavly Píglové.
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 23.02.2015 do 02.03.2015.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. (příloha č. 2 - Zveřejněná
informace o konání zasedání podle § 103 odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Pavla Píglová.
Návrh programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Schválení změny v programu:
Předsedající navrhl přítomným zastupitelům vyjmout bod č. 6 „Ministerstvo pro místní
rozvoj – grant na vybudování vstupních bytů v bývalé školní družině“, čímž se všechny
ostatní body posunou o jednu pozici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje vyjmutí bodu č. 6 „Ministerstvo pro místní
rozvoj – grant na vybudování vstupních bytů v bývalé školní družině“, čímž se všechny
ostatní body posunou o jednu pozici.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/01.
Program:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Inventarizace za rok 2014.
03. Odpadové hospodářství.
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04. Dohoda č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálních odpadů – J.
Poslušný.
05. Záměr na pronájem části pozemku p. č. PK 637 pro včelaření.
06. Ministerstvo pro místní rozvoj – grant na vybudování vstupních bytů v bývalé školní
družině.
07. Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022.
08. Smlouva o společném postupu zadavatelů – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.
09. Hospodářské výsledky Základní škola a Mateřská škola Deštná.
10) Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – TextilEco.
11) Smlouva o vzájemném plnění – Nadace partnerství.
12) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 682 – Agra Deštná.
13) Příkazní smlouva se spol. garanta – zadávací řízení vodovod a kanalizace Stráně.
14) Rozpočtové opatření.
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON.
16) Různé.
Schválení programu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje následující program zasedání:
01. Schválení ověřovatelů zápisu.
02. Inventarizace za rok 2014.
03. Odpadové hospodářství.
04. Dohoda č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálních odpadů – J.
Poslušný.
05. Záměr na pronájem části pozemku p. č. PK 637 pro včelaření.
06. Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022.
07. Smlouva o společném postupu zadavatelů – Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje.
08. Hospodářské výsledky Základní škola a Mateřská škola Deštná.
09) Smlouva o umístění a provozování kontejnerů – TextilEco.
10) Smlouva o vzájemném plnění – Nadace partnerství.
11) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 682 – Agra Deštná.
12) Příkazní smlouva se spol. garanta – zadávací řízení vodovod a kanalizace Stráně.
13) Rozpočtové opatření.
14) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON.
15) Různé.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/02.

Bod 1. programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Františka Mládka a pana Pavla Přibyla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Mládka a
pana Pavla Přibyla.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/03.

Bod 2. programu
Inventarizace za rok 2014
V listopadu loňského roku jsme schválili příkaz a plán inventur za rok 2014. Ustanovena
byla také Ústřední inventarizační komise a Likvidační komise. Předsedou obou komisí byl
zvolen místostarosta Petr Janota, prosím tedy o seznámení s inventarizací a jejími zjištěními,
to samé i za likvidační komise. Příloha č. 3 (4 listy).
Rozprava:
Místostarosta Janota – inventura začala k 01.12.2014, skončila 29.01.2015. Byla Ústřední
inventarizační komise a dalších pět Dílčích inventarizačních komisí. Byla ustanovena
likvidační komise. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Likvidační komise vypracovala návrh na
vyřazení věcí z majetku, které jsou nefunkční, nebo nějak poničeny. Tím pádem se vyřadí
z evidence.
Starosta – majetek, který je navržen k prodeji, budeme prezentovat ve Zpravodaji, na
webových stránkách, na Facebooku apod. První člověk, který bude mít o věc zájem, tomu ji
odprodáme.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Inventarizaci majetku a závazků města Deštná
za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování 1: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/04.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Návrh likvidační komise dle přílohy č. 3, která
je součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/05.

Bod 3. programu
Odpadové hospodářství
V rámci odpadového hospodářství nám přichystali naši zákonodárci dárek v podobě
vyhlášky Ministerstva životního prostředí, která řeší způsob odděleného soustřeďování
komunálních odpadů. Máme možnost zřídit sběrný dvůr, kompostárnu, velkoobjemové
kontejnery, sběrné nádoby, pytlový sběr či kombinaci uvedeného. Máme zřízeno sběrné
místo, kde soustřeďujeme nebezpečné odpady (barvy, laky, a jiné), malé a velké
elektrospotřebiče, svítidla, baterie. Nově je u sběrného místa přistavena nádoba na kovy,
další nádoby budeme rozmisťovat po městě, musíme však vymyslet způsob takový, aby nám
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je postupně zase někdo nevykrádal. Co se týče bioodpadů, tak máme povinnost zajistit místa
pro soustřeďování minimálně pro bioodpady rostlinného původu a to minimálně od dubna
do října. Pro bioodpady máme více řešení – budou to 120 l nádoby do domácností bezplatně
– 150 kusů a kontejnery v současných hnízdech oboje od AVE, dále kompostéry také
bezplatně – těch budeme mít 80, připravujeme se také do zapojení sběru pro vznikající
kompostárnu v blízkosti Deštné, varianta je také obecní kompostárna.
O dalších postupech v odpadovém hospodářství vás budu informovat průběžně ve
zpravodaji a na zasedáních. Je nyní na nás zastupitelích, abychom dělali mezi lidmi osvětu
v tom smyslu, že se ČR zavázala snížit o x% podíl komunálního odpadu oproti současnému
stavu. Mluvili jsme s panem ředitelem Javorským, že bychom zapojili i děti ze školy, učitele
a vymysleli jak osvětu mezi lidmi nejlépe aplikovat.
Dnes máme v ruce Dodatek č. 5 s AVE ke smlouvě o likvidaci odpadu, který řeší biologicky
rozložitelné komunální odpady – tzn. rostlinné i živočišně. Druh odpadů, který do nádob
můžeme vhazovat, bude upřesněn na každé nádobě, připravujeme i informační letáčky. Svoz
bude 1x14 dní. Nádoby budou poskytnuty občanům, kteří budou mít zájem. Cena je 1.465
Kč za svoz a 345 Kč za využití (odstranění) odpadu, celkem 1.810 Kč bez DPH. Příloha č. 4
(6 listů).
Rozprava:
Zastupitelka Szutová – stát nás do tohoto tlačí, tak nám asi nic jiného nezbývá.
Zastupitel Janota – tohle je nejrychlejší systém a zatím i nejlevnější. Levnější jak
kompostárna.
Starosta – pokud bychom měli svoji kompostárnu, je třeba pracovník, obsluha, svozová
technika a další. Náklady vysoké. Kompostéry znamenají, že se předchází tvoření odpadu.
Když dáme lidem popelnici domů, mají ji trvale přístupnou a mohou stále likvidovat odpad.
Tímto způsobem snižujeme podíl komunálního odpadu a o to jde. Do toho nás tlačí stát.
Místní poplatek za odpady by měl být stejný jako výše svozu, kterou máme napsanou
v obecně závazné vyhlášce. My máme poplatek 600 Kč a to výši svozu nepokrývá. Čím více
se bude třídit, tím vyšší bude kompenzace od Elektrowinu, Asekolu a dalších společností.
Zastupitelka Řepová – ano, čím méně bude komunálního odpadu, tím méně budeme
doplácet.
Starosta – my co máme zahrady, máme odpadu minimum. Většinou lidi nějaký kompost
mají. Ale v bytových domech to pochopitelně nejde. My každopádně musíme splnit
povinnost, kterou ze zákona máme. A navíc i méně zaplatíme.
V rámci odpadového hospodářství mám ještě dvě informace na vědomí: první je oznámení o
změně ceny od AVE, jedná se o navýšení o inflaci. Druhá je oznámení spol. Elektrowin o
změně přílohy č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru, kdy se k tomuto kroku
přistoupilo na základě zákona. Obě informace jsou k nahlédnutí u mne.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o likvidaci odpadu
s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a,
Praha 10, zastoupená Ing. Dušanem Svobodou, Mgr. Romanem Mužíkem, Mgr. Ing.
Jiřím Nováčkem, LL.M., jednateli, Ing. Alešem Hamplem MBA, Mgr. Jiřím Šmídem
MBA, Ing. Olgou Šmídlovou, Ing. Milanem Koreckým, prokuristy, kdy tento dodatek
nabývá účinnosti 01.04.2015 a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeným starostou
Davidem Šaškem, DiS.
Výsledek hlasování 1: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/06.
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Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o Oznámení změny ceny od
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089 se sídlem Provozovna
Jindřichův Hradec, Václavská 609/III, Jindřichův Hradec a Oznámení o změně
přílohy č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru od Elektrowin, a.s., IČ: 272 57 843,
se sídlem Michelská 300/60, Praha 4.
Výsledek hlasování 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/07.

Bod 4. programu
Dohoda č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálních odpadů – J.
Poslušný
Zastupitelé obdrželi dohodu s kolegou Poslušným, která řeší zapojení jeho samotného jako
podnikatele do systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu. Příloha č. 5 (1 list).
Rozprava:
Starosta – Jan Poslušný se pouze zapojuje do systému, známku na popelnici nechce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Dohodu č. 23 o využití systému sběru a
zneškodňování komunálních odpadů s Janem Poslušným, trvale bytem Světecká čp.
191, Deštná na období 02.03.2015 - 31.12.2015.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/08.

Bod 5. programu
Záměr na pronájem části pozemku p. č. PK 637 pro včelaření
Od dubna roku 2011 má tento pozemek pronajatý pan Novak ze Zahradní ulice, kde má
umístěné úly se včelami. Smlouva je na jméno jeho zetě. Smlouva končí 31. března, pan
Novak má zájem pokračovat. Připravil jsem záměr na pronájem. Příloha č. 6 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr pronajmout část pozemku PK 637 v k. ú.
Deštná u Jindřichova Hradce o výměře 30 m2 za nejnižší nabídku za pronájem 20
Kč/m2/rok na období 01.04.2015 – 31.03.2017.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/09.
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Bod 6. programu
Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 - 2022
Program je probírán již po několikáté. Zatím se mi dostalo pouze několika doplnění či změn.
Prezentoval jsem jeho tvorbu také ve zpravodaji. Dávám vám možnost program doplnit,
prezentujte ho mezi občany, abychom na něco nezapomněli, protože pak nelze žádat o
dotační peníze. V rámci tohoto bodu dám prostor kolegyni Szutové, která vás seznámí
s jednou akcí, která by se mohla uskutečnit již v letošním roce a je to fasáda domu čp. 61,
respektive Leteckého muzea, z krajských peněz. Příloha č. 7 (2 listy).
Rozprava:
Starosta – informace k doplnění Místního programu obnovy venkova města Deštná jsem
dostal jen od Honzy Zedníka a Vilmy Szutové.
Zastupitelka Szutová – letecké muzeum jsme dělali v roce 2008, v té době jsme žádali o
mimořádnou dotaci kraj. Žádný program v současné době není, proto se opět pokusím
požádat kraj o mimořádnou dotaci. Je k tomu třeba pověření od zastupitelstva, že mohu
jednat. Dotace by byla na fasádu, okna, dveře a novou výstavní místnost. Rozpočet mám
připravený od Pavla Kučery. Částka je zaokrouhlena na 500.000 Kč. Dotace by činila
380.000 Kč a o tu bych požádala.
Místostarosta Janota – máš vysondovaný šance?
Zastupitelka Szutová – ano, jinak bych se o to nepokoušela. Potřebuju, ale lépe namalovat
plánek, poprosila bych Františka Mládka.
Zastupitelka Szutová – není to typická dotace, takže bychom dostali peníze, investovali a
potom vrátili. Ráda bych, abychom měli tým ve složení František Mládek, já a Pavel
Kučera. Abychom na vše dohlídli. Rozdělíme si úkoly.
Zastupitelka Řepová – hlavně, aby se to uskutečnilo, vypadalo by to dobře a peníze
v rozpočtu jsou.
Starosta – Vilmu Szutovou pověříme jednáním. Bod Místní program obnovy venkova města
Deštná bych ještě odložil, ať máme čas ještě na případné doplnění.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná pověřuje Ing. Mgr. Vilmu Szutovou k jednání
s Jihočeským krajem, IČ: 708 906 50, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, o podání žádosti na úpravu fasády a výstavní místnosti Leteckého
muzea Deštná.
Výsledek hlasování 1: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/10.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná odkládá bod č. 6 Místní program obnovy venkova města
Deštná na období 2015 – 2022 na další jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/11.

Bod 7. programu
Smlouva o společném postupu zadavatelů – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
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Se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje jsme se domluvili na společném postupu při
zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace. Jedná se o ulici Adamská v úseku
od náměstí k mostu přes Březinský potok a o ulici Svatojánská od náměstí ke hřbitovu. Jde o
to, že v posledních letech v těchto úsecích praská vodovod, ať je to zvýšenou dopravou či
špatným zásypem vedení. Správa a údržba silnic chtěla již několikrát úseky opravit, ale
z důvodu havárií vodovodu či našich plánů dostavět kanalizaci se realizace oddaluje. Platbu
za dokumentaci provede SÚS a pak nám náš podíl přefakturuje. Až budeme mít
dokumentaci, tak se musíme domluvit se SÚS na dalším postupu prací, zainvestování a
časovém horizontu. Příloha č. 8 (2 listy).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 71 661,
se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, zastoupenou Ing. Janem Štíchou,
ředitelem, o zakázce malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace „Silnice
II/128 a III/12836 Deštná“.
Výsledek hlasování: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/12.

Bod 8. programu
Hospodářské výsledky Základní škola a Mateřská škola Deštná
Pan ředitel Javorský nám předložil výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Deštná za rok 2014
v hlavní činnosti a doplňkové činnosti - školní jídelna pro veřejnost, pronájem prostor
bývalé družiny.
Výsledek hlavní činnosti je 368.931,80 Kč a vznikl hlavně z úspor na energiích. Dle
domluvy s panem ředitelem a také při tvorbě rozpočtu na letošní rok, budou tyto prostředky
použity v rámci rozpočtu města na okna ve škole, úpravy v horním oddělení školky a opravu
havarijního stavu vody a elektřiny také ve školce. Z těchto prostředků by mělo ještě něco
zbýt, rozhodneme o nich, až budeme vědět částku přesně.
Výsledek doplňkové činnosti je tvořen z obědů pro veřejnost a je ve výši 102.634,88 Kč.
Rozhodnutí co s těmito prostředky je na nás, ale podle zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů je možné je přesunout do fondů školy. Škola hospodaří s fondem
rezervním, fondem investic a fondem odměn. Domluveni jsme s panem ředitelem, by se
mohl o 20.000 Kč navýšit fond odměn a o 82.634,88 Kč navýšit rezervní fond. Prosím o
komentář k hospodaření pana ředitele. Příloha č. 9 (2 listy).
Rozprava:
Ředitel ZŠ a MŠ Deštná Mgr. J. Javorský – ve Fondu odměn máme v současné chvíli
232.000 Kč. Je to takový zavádějící název, Fond odměn slouží během roku k tomu, pokud
by nám nevyšly finanční prostředky na platy z rozpočtu, můžeme použít tento fond. Jinak se
do něho nezasahuje. Není nutné ho nějak výrazně navyšovat. Snad by neměl být žádný větší
problém. Kladný hospodářský výsledek bude lepší v příštích letech dávat určitě do
Rezervního fondu. Abychom mohli dělat úpravy dle plánu, jedná se o provozuschopnost
školy vůbec.
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Starosta – hospodářský výsledek je ve výši téměř 370.000 Kč. 100.000 Kč použijeme na
opravu oken v základní škole, ve školce na okna bude použito 180.000 Kč, rozvody vody a
elektřiny budou stát zhruba 36.000 Kč. Zbýt by mohlo asi 70.000 Kč do rezervního fondu a
ty by mohly být použity na další opravy, například kotle, to je jedna z větších investic.
Návrh usnesení 1:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod kladného výsledku hospodaření z hlavní
činnosti Základní školy a Mateřské školy Deštná, IČ: 183 06 870, se sídlem nám. Míru
čp. 44, Deštná ve výši 368.931,80 Kč na běžný účet města.
Výsledek hlasování 1: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/13.
Návrh usnesení 2:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod kladného výsledku hospodaření
z doplňkové činnosti Základní školy a Mateřské školy Deštná, IČ: 183 06 870, se sídlem
nám. Míru čp. 44, Deštná ve výši 20.000 Kč do Fondu odměn a ve výši 82.634,88 Kč do
Rezervního fondu.
Výsledek hlasování 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0 zdržel se 0.
Návrh byl přijat. Usnesení č. 06/15/14.

Bod 9. programu
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů - TextilEco
V roce 2013 jsme schválili podobnou smlouvu s Diakonií Broumov. Jedná se umístění
kontejneru na sběr oděvů, textilu a obuvi. Kontejner od Diakonie je umístěn u kulturního
domu. Tento od společnosti TextilEco bude umístěn v Zahradní ulici u hnízda s kontejnery.
Mimo tento sběr probíhá 2x ročně sbírka oděvů, textilu a obuvi zde na úřadě. Příloha č. 10
(3 listy).
Rozprava:
Starosta – dají nám sem jeden kontejner. Je to vlastně rozšíření systému sběru. Nevadí ji, že
už tu máme kontejner od konkurenční firmy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů
s TextilEco, a.s., IČ: 281 01 766, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5,
zastoupenou Mgr. Annou Smolíčkovou, předsedou představenstva, kdy předmětem
smlouvy je sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejneru, který bude umístěn
v ulici Zahradní, p. č. 2279/2.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/15.

Bod 10. programu
Smlouva o vzájemném plnění – Nadace Partnerství
Jak jsem vás již informoval, tak Nadace Partnerství nás vybrala, respektive lípu u
Poslušných ve Světecké ulici v projektu Zdravé stromy pro zítřek, na bezplatné ošetření
8

stromu. Pro nás to znamená, že zajistíme propagaci akce, případné vazby na stromě a úklid
větví. Příloha č. 11 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu o vzájemném plnění s Nadací
Partnerství, IČ: 457 73 521, se sídlem Údolní 33, Brno, zastoupenou RNDr.
Miroslavem Kundratou, ředitelem, na projekt „Zdravé stromy pro zítřek“.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/16.

Bod 11. programu
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 682 – Agra Deštná
Po digitalizaci v Lipovce připravila Agra Deštná dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků.
Rozdíl ve výměře je 3.103 metrů, rozdíl v ceně je 775,75 Kč. Změna není jen ve výměře, ale
také jsou do smlouvy zahrnuty další dva pozemky. Měli bychom schválit záměr na uzavření
dodatku a poté dodatek teprve schválit. Příloha č. 12 (2 listy).
Rozprava:
Starosta – připravil jsem vám tabulku, celkové výměry pozemků Deštné a Lipovky. Před a
po digitalizaci. V Deštné proběhne digitalizace extravilánu, což je nezastavěná část. Měla by
být do konce roku 2015. Zatím je hotový intravilán. V rámci digitalizace se měnily všude
výměry pozemků. Od příštího roku budou muset všichni občané podat daňové přiznání. PK
parcely zaniknou a budou už jen KN parcely. V původní výměře jsme měli pozemek č.
2279. Po dohodě s paní Kalvosterovou z Agry jsme ho z přílohy vyndali, protože patří
Státnímu pozemkovému úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje záměr na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o
nájmu pozemků č. 682 s Agrou Deštná, IČ: 251 72 735, se sídlem Deštná čp. 311,
zastoupenou panem Zdeňkem Svitákem.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/17.

Bod 12. programu
Příkazní smlouva se spol. Garanta – zadávací řízení vodovod a kanalizace Stráně
Společnost Garanta nám zpracovala žádosti na dotace na kanalizaci a vodovod Stráně. Od
MZE přišel příslib dotace a také informace k dokumentům, které máme doložit: prováděcí
dokumentaci – Projekta Tábor, výběrové řízení a další. Příkazní smlouva řeší realizaci
zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Poptávku po této službě jsme dělali již
při výběru firmy na podání žádostí. Zadávací řízení bude spojeno pro vodovod a kanalizaci,
díky tomu ušetříme nějaké prostředky. Cena je 68 tisíc. Příloha č. 13 (4 listy).
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Rozprava:
Starosta – musíme postupovat co nejrychleji a to do 30.06. mít dodané všechny doklady,
například finanční hospodaření za rok 2014, přezkum hospodaření proběhne 18.03.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Příkazní smlouvu s Garantou CZ, a.s., IČ: 260
88 398, se sídlem Kněžská 365/22, České Budějovice, zastoupenou Ing. Martinem
Kundrátem, předsedou představenstva, kdy předmětem smlouvy je zastoupit město
Deštná a realizovat jeho jménem zadávací řízení zakázku „Vodovod a kanalizace
Deštná“.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/18.

Bod 13. programu
Rozpočtové opatření
Starosta předal slovo paní účetní a ta seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2.
Příloha č. 14 (1 list).
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 v příjmech a výdajích
ve výši 522.500 Kč a pověřuje účetní města k zapracování tohoto opatření do
účetnictví města.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/19.

Bod 14. programu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. E.ON
E.ON připravuje v Lipovce realizaci a nyní připravuje projektovou dokumentaci pro vedení
nízkého napětí. Provedou kabelové vedení, umístí kabelové pilíře a uzemnění místo
současného vedení vzduchem na sloupech. Toto se bude týkat i našich pozemků – celkem
13. V původní smlouvě, kterou jsem vám zasílal je špatně naše sídlo, již je to opraveno.
Prosím Pavla Kučeru o doplnění informací k našemu vedení veřejného osvětlení a nově
umístěných sloupech. Příloha č. 15 (4 listy).
Rozprava:
Vedoucí technického oddělení P. Kučera – podle naší studie musíme vyřešit kudy povedou
naše kabely. A to bude ve stejných trasách jako E.Onu. Je to logické.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Smlouvu č. 1040006210/004 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
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F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o.,
IČ: 257 33 591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou
pověřenými zaměstnanci Ing. Zdeňkem Kubů a Petrem Holým, kdy předmětem
smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelové pilíře NN,
uzemnění v obci Lipovka a Městem Deštná, IČ: 002 46 506, zastoupeným starostou
Davidem Šaškem, DiS., kdy věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve
výši 11.000 Kč bez DPH.
Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 06/15/20.

Bod 15. programu
Různé
A) Podepsali jsme přílohu č. 6 ke smlouvě o dodávce tepla s Jednotou – jedná se oznámení
předpokládané ceny za teplo pro rok 2015, ostatní body smlouvy se nemění.
B) Zaslal jsem vám aktivity Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, mezi něž patří i projekt na
pořízení domácích kompostéru pro obce za 1/10 ceny, do kterého jsme se také zapojili.
Ostatní je u mne k nahlédnutí.
C) Finanční výbor provedl kontrolu, kdy zkontroloval nájemní smlouvy a placení
nájemného v bytových i nebytových prostorách, dále kontroloval pokladnu. Zápis z kontroly
je k nahlédnutí opět u mne.
D) Již v lednu proběhlo jednání valné hromady Mikroregionu Jindřichohradecka a ihned
následovalo setkání starostů z regionu MAS ČK.
E) Oslovila mne opět po roce obec Šávoĺ ze Slovenska s tím, abychom se s nimi v rámci
partnerství našich obcí zapojili do získání dotačních prostředků z Evropské unie na toto
setkání. V minulém roce vše administrovali oni. S celou historií se můžete seznámit
z podkladů, které mám opět já. Chtěl bych, abychom si řekli, zda vůbec o spolupráci
stojíme. Já jsem opět pro. Můžeme vše probrat na pracovním jednání.
F) Aktuality k lékárně – čekal jsem na vyjádření jednatele společnosti, která zde provozuje
výdejnu, respektive lékárnu. V polovině února se mi ozvala ještě doktorka Cachová, která
provozuje lékárny jinde, že by mohla pomoci alespoň s výdejem léků na recept, ale muselo
by to být s paní doktorkou v její ordinaci, což nakonec nedopadlo. 23. února jsem se
domluvil s jednatelem, že začnu hledat nového provozovatele pro Deštnou. Oslovil jsem 3
lékárny z Jindřichova Hradce. Od Dr. Maxe jsem dostal odpověď ihned, a to že nemají
zájem. Dnes se mi ozvala doktorka Cachová, která také nemůže provozovat výdejnu. A
společnost Benu potřebuje čas a ozve se příští týden. Mám kontakty na další provozovatele
lékáren, budu se je snažit zkontaktovat. Není zase tak jednoduché provozovat výdejnu
v Deštné, je k tomu potřeba mateřská lékárna, pracovní síla, dokumentace a další a další.
Budu vás nadále informovat.
G) A jako poslední věc ode mne jsou pozvánky na akce, na kterých se spolupodílíme: 13.
března vernisáž výstavy Antonína Stáry zde na MěÚ; 14. března do kulturního domu na
Bleší trh; 21. března na Myslivecký bál v kulturním domě a 30. března by mělo být další
zasedání zastupitelstva.
Na závěr jednání poděkoval starosta města všem členům zastupitelstva za pozornost,
občanům za účast na jednání. Jednání skončilo v 19,25 hodin.
Přílohy:
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č. 1:
č. 2:
č. 3:
č. 4:
č. 5:
č. 6:
č. 7:
č. 8:
č. 9:
č. 10:
č. 11:
č. 12:
č. 13:
č. 14:
č. 15:

Prezenční listina (1 list).
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Deštná (1 list).
Zpráva o výsledku inventarizace majetku města Deštná za rok 2014 (4 listy).
Dodatek č. 5 ke smlouvě o likvidaci odpadu AVE CZ odp. hospodářství (6 listů).
Dohoda č. 23 - Jan Poslušný (1 list).
Záměr o pronájmu části pozemku PK 637 (1 list).
Místní program obnovy venkova města Deštná na období 2015 – 2022 (2 listy).
Smlouva o společném postupu zadavatelů – SÚS Jihočeského kraje (2 listy).
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Deštná (2 listy).
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Textileco, a.s. (3 listy).
Smlouva o vzájemném plnění Nadace partnerství (1 list).
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 682 Agra Deštná, a.s. (2 listy).
Příkazní smlouva – Garanta CZ, a.s. (4 listy).
Rozpočtové opatření (1 list).
Smlouva č. 10400006210/004 E.ON Distribuce a.s., mapy Fiera a.s. (4 listy).

Zápis byl vyhotoven dne 04.03.2015

Zapisovatel:

Pavla Píglová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé:

František Mládek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Pavel Přibyl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

David Šašek, DiS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . . . .

Starosta města:
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