Výpis usnesení č. 27/2013 ze zastupitelstva
městyse Deblín konaného dne 20. 12. 2013
Výpis usnesení č. 27/2013ze zastupitelstva městyse Deblín konaného dne 20. 12. 2013 v
18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Deblín, čp. 43


























Ad 1/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje jako zapisovatelku 27. zasedání ZMD
Ing. Marii Juříčkovou
Hlasování pro 6 – proti 0 – zdrţel se 01 (Lunda) usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje pana Petra Víta ověřovatelem zápisu o
průběhu 27. zasedání ZMD
Hlasování pro 6 - proti 0 - zdrţel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje pana Mgr. Josefa Sojku ověřovatele zápisu o
průběhu 27. zasedání ZMD
Hlasování pro 6 - proti 0 - zdrţel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje předloţený program 27. zasedání ZMD
Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 3/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje revokaci usnesení č. 20/2013 ze dne
28.1.2013 bod 22/
Hlasování : pro 3- proti 4- zdrţel se 0 usnesení nebylo nepřijato
Ad 4 / Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru a finančního výboru za rok 2013
Ad 5/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje navýšení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deblín
Hlasování : pro 6 - proti 1 (Lunda) - zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 6/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013
v předloţeném znění.
Hlasování : pro 6 – proti 1 (Lunda) - zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 7/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014
v předloţeném znění.
Hlasování : pro 7 – proti 0 - zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 8/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtový výhled městyse Deblín na
období 2015-2016 v předloţeném znění.
Hlasování : pro 6 – proti 0 - zdrţel se 1 (Lunda) usnesení přijato
Ad 9/ Zastupitelstvo městyse Deblín vybralo firmu Zdravotní ústav v Ostravě jako
zhotovitele odběru a analýzy pitné vody.
Hlasování : pro 7 – proti 0 - zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 10/ Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí nabídky firem AVE a KTS na
svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
v předloţeném znění.
Hlasování : pro 7 – proti 0 – zdrţel se 0 usnesení přijato
Ad 11/ Zastupitelstvo městyse Deblín bere na vědomí nabídky na vypracování
projektové dokumentace na zřízení sběrného dvora a pověřuje starostu k dalšímu
jednání s cílem zjistit předběţnou cenu na vybudování sběrného dvora
Ad 12/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1273
trvalý travní porost o výměře 10.693 m2 v k.ú. Deblín ve vlastnictví Městyse Deblín a
to následovně: plochu o výměře 7 118 m2 pronajmou panu Karlu Weiglovi, bytem
Deblín za účelem extenzivní pastvy skotu a ovcí, plochu o výměře 3.075 m2

pronajmout panu Josefu Lisému, bytem Deblín a plochu 500 m2 pronajmout panu
Františku Felklovi, bytem Deblín oběma ke kosení porostu a sušení travní píce. Všem
za cenu 300,- Kč/1 ha plochy/rok, nájem se zřizuje na dobu určitou do 30. 11.2016
počínaje od 1.1.2014. Zastupitelstvo městyse Deblín zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o pachtu a nedílnou součásti uzavřené smlouvy musí být stanovisko OŢP
MěÚ Tišnov č.j. MUTI 28145/2013/OŢP/Va ze dne 20. 12. 2013
Hlasování : pro 6 – proti 0 - zdrţel se 0 usnesení přijato
V Deblíně 23.12. 2013 Jiří Vitanovský starosta městyse Deblín

