Výpis usnesení č. 24/2013 ze zastupitelstva
městyse Deblín konaného dne 29. 7. 2013
Výpis usnesení č. 24/2013 ze zastupitelstva městyse Deblín konaného dne 29. 7. 2013 v 18.00
hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Deblín, čp. 43






















Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje zapisovatelku 24. zasedání ZMD Marii
Vítovou
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje ing. Marka Štěrbu ověřovatele zápisu o
průběhu 24.zasedání ZMD
Hlasování pro 6 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Zdeňka Štěrbu ověřovatele zápisu o průběhu
24.zasedání ZMD
Hlasování pro 6 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje předložený program 24. zasedání ZMD
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 2/ Zastupitelstvo městyse Deblín vyzývá p. Lundu k upuštění užívání pozemku
par.č. 1170 v k.ú. Deblín ihned po provedené sklizni.
Ad 3/ Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí protest pana Lundy k zápisu z 23.
zasedání ZMD a zapisovatelům ukládá zápisy zestručnit a postupovat dle Metodiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydanou k formě zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce
Ad 4 / Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí závěrečný účet DSO Deblín za
rok 2012 v předloženém znění
Ad 5/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č.
19696/13/OUPSŘ/13/OÚPSŘ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v předloženém znění
Hlasování : pro 8- proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 6/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro městys Deblín ve výši 50 011,- Kč na akci : Oprava ohradní
zdi kostela sv. Mikuláše v městysi Deblín v rámci projektu : Oprava ohradní zdi
kostela sv. Mikuláše v městysi Deblín za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Hlasování : pro 8 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 7/ Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí výsledky výběrového řízení na
zakázku Stavební úpravy části Základní školy Deblín
Ad 8 / Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu o dílo č. 972013 na
investorský technický dozor při realizaci stavby „Stavební úpravy části Základní školy
Deblín“ v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 9/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje kupní smlouvu a prodej hasičského
speciálu Š 706 RTO CAS 25 obecnímu úřadu Coronini za cenu 30 000,- Kč
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 10/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje jako nového dodavatele energií
/elektřina+plyn/ pro městys Deblín společnost Energie 2 a.s. s platností od 1.11.2013
na dobu jednoho roku a pověřuje starostu k provedení potřebných kroků ve spolupráci



















s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Deblín
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 11/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje přesun finančních prostředků ve výši
50 000,- z fondu odměn do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deblín
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje čerpání 80 000,- Kč rezervního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deblín na úpravu šaten v budově ZŠ. Úprava šaten
bude spočívat v : opravě sloupů, vyzdění příčky, sádrokartonového podhledu a opravy
podlahy
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 12/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu 1030013276/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0-zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 13/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013
v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje uzavření Smlouvy č. EKOJMP/Deblín/P121/10/13/N Přípojka mezi Městysem Deblín a JMP Net, s.r.o. se
sídlem v Brně v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu z rozpočtu JMK na akci „Oprava
hasičského speciálu T 148 CAS 32 „ v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
d/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje umístění reklamy na plotu ČOV Deblín pro
firmu ELEKTRO-HOBBY-ZAHRADA Vlastimil Smejkal Tišnov
Hlasování : pro 1 – proti 5 – zdržel se 2 usnesení nepřijato
e/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu o dílo na autorský dozor mezi
městysem Deblín a obchodní firmou DEA Energetická agentura , s.r.o. Brno
Hlasování : pro 8 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
f/ Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí znění dopisu odpovědi /Lunda/

V Deblíně 31.7.2013 Jiří Vitanovský,starosta městyse Deblín

