Výpis usnesení č. 28/2014 ze zastupitelstva
městyse Deblín konaného dne 24. 2. 2014
Výpis z usnesení č. 28/2014 z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín konaného dne
24.2.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Deblín čp. 43

























Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje zapisovatelku 28. zasedání ZMD Marii
Vítovou
Hlasování : pro návrh 9 proti návrhu 0 zdržel se hlasování 0
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje paní Bedřicha Svobodu ověřovatelem zápisu
o průběhu 28.zasedání ZMD
Hlasování pro návrh 8 proti návrhu 0 zdržel se hlasování 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Lubomíru Sojkovou ověřovatelkou zápisu o
průběhu 28 .zasedání ZMD
Hlasování pro návrh 8 proti návrhu 0 zdržel se hlasování 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje předložený program 28. zasedání ZMD
Hlasování : pro návrh 9 proti návrhu 0 zdržel se hlasování 0 usnesení přijato
Ad 3/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje revokaci usnesení č.20/2013 ze dne
28.1.2013 bod 22
Hlasování : pro návrh 3 proti návrhu 6 zdržel se hlasování 0 usnesení nepřijato
Ad 4 / Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočet městyse Deblín na rok 2014
v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 8 – proti návrhu 1/Lunda/ – zdržel se hlasování 0 usnesení
přijato
Ad 5/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b/
zákona o obcích účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Deblín za rok 2013 v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 8- proti návrhu 0- zdržel se hlasování 1/Lunda/ usnesení přijato
Ad 6/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2013 PO ZŠ a MŠ Deblín v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 9 – proti návrhu 0- zdržel se hlasování 0 usnesení přijato
Ad 7/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v předloženém znění Hlasování : pro návrh 8 – proti návrhu 0
– zdržel se hlasování 1/Lunda/ usnesení přijato
Ad 8/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje darovací smlouvu č. 023091/14/OZ
v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 6 – proti návrhu 0 – zdržel se hlasování 3 usnesení přijato
Ad 9/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje smlouvu č. 1040003624/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a
Městysem Deblín v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 9 – proti návrhu 0 – zdržel se hlasování 0 usnesení přijato
Ad 10/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. OM 7 19 14 AC 023389/14/OM mezi JMK a městysem Deblín
v předloženém znění Hlasování : pro návrh 9 – proti návrhu 0 – zdržel se hlasování 0
usnesení přijato
Ad 11/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje změny v odměňování členů
zastupitelstva dle NV č. 459/2013 Sb. s účinností od 1.3.2014 takto :
o Neuvolněný místostarosta – 7 509,- Kč
Hlasování : pro návrh 8 – proti návrhu 0- zdržel se hlasování 1 usnesení přijato

Předsedové finančního a kontrolního výboru – 1 300,- Kč
Hlasování : pro návrh 7 – proti návrhu 0- zdržel se hlasování 2 usnesení přijato
Ad 12/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje výši stočného pro rok 2014 takto:
916,- Kč + 15 % DPH za každou trvale hlášenou a trvale žijící osobu v obci Deblín,
916,- Kč + 15% DPH za nemovitost, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu, ale je napojena na splaškovou kanalizaci, 23,-Kč + 15 % DPH za 1 m3 pro
podnikatele
Hlasování : pro návrh 8 – proti návrhu 0 – zdržel se hlasování 1 usnesení přijato
Ad 13/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje žádost Spolku Lungta o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Hlasování : pro návrh 0 – proti návrhu 7 – zdržel se hlasování 2 usnesení nepřijato
Ad 14/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Darovací smlouvu mezi PO ZŠ a MŠ
Deblín a obchodní firmou UNIS COMPUTERS, a.s. Brno
Hlasování : pro návrh 9 – proti návrhu 0- zdržel se hlasování 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č. 92 o zajištění kulturního
programu mezi Pavlem Peroutkou a městysem Deblín v předloženém znění
Hlasování : pro návrh 7 – proti návrhu 0- zdržel se hlasování 2 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí informaci o uložení volných finančních
prostředků pro městys Deblín a pověřuje starostu k zjištění podkladů smlouvy a
smluvních podmínek.
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V Deblíně 26.2.2014
Jiří Vitanovský,starosta městyse Deblín

