Výpis usnesení č. 25/2013 ze zastupitelstva
městyse Deblín konaného dne 21. 10. 2013
Výpis usnesení č. 25/2013 ze zastupitelstva městyse Deblín konaného dne 21. 10. 2013 v
18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Deblín, čp. 43
























Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje zapisovatelku 25. zasedání ZMD Marii
Vítovou
Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje paní Lubomíru Sojkovou ověřovatelkou
zápisu o průběhu 25.zasedání ZMD
Hlasování pro 7 proti 0 zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Petra Víta ověřovatele zápisu o průběhu 25
.zasedání ZMD
Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje předložený program 25. zasedání ZMD
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 3/ Zastupitelstvo městyse Deblín revokuje bod 11 usnesení ZMD č. 24/2013
Hlasování : pro 9- proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 4 / Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje mimořádné navýšení rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deblín ve výši 50 000,- na opravu šaten v budově
ZŠ
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
Ad 5/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013
Hlasování : pro 8- proti 0- zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013
Hlasování : pro 8- proti 0- zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
Ad 6/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Plán inventur na rok 2013
v předloženém znění
Hlasování : pro 9 – proti 0- zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 7/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č. P 4000858 se společností
Energie 2 a.s. v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu č. E 4000860 se společností Energie
2 a.s. v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
8/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ve věci
„II/379 Deblín – Tišnov“ mezi Městysem Deblín a Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje v předloženém znění
Hlasování : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 9/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnického
práva k nemovitostem parc.č. 1372/1, parc.č. 1372/2, budovy čp. 300 a budovy bez
č.p. nebo č.e. v k.ú. Deblín v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 1/Lunda/ – zdržel se 0 usnesení přijato
Zastupitestvo městyse Deblín schvaluje Smlouvu o advokátní úschově v předloženém
znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato























Ad 10/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje kupní smlouvu o převodu pozemků
parc.č. 397/3 a 397/4 v k.ú. Deblín v předloženém znění
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 11/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje vyhlášení záměru městyse Deblín na
prodej části pozemku parc.č. 670/1 o výměře cca 20 m2 plocha bude zaměřena a
vyhotoven GP/ ve vlastnictví Městyse Deblín vedeného na LV č. 1
Hlasování : pro 9 – proti 0-zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 12/ Zastupitelstvo městyse Deblín revoluje usnesení č. 20/2013 ze dne 28.1.2013
bod 16/ ve věci pronájmu části pozemku parc.č. 28/1 o výměře 45 m2 paní Ludmile
Burianové a schvaluje ukončení nájmu dohodou k datu 31.10.2013
Hlasování : pro 7 – proti 2 – zdržel se 1 usnesení přijato
Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje vyhlášení záměru Městyse Deblín na prodej
části pozemku parc.č. 28/1 o výměře 45 m2 /plocha bude zaměřena a vyhotoven GP/
ve vlastnictví Městyse Deblín vedeného na LV č. 1
Hlasování : pro 6 – proti 1- zdržel se 2 usnesení přijato
Ad 13/Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje vyhlášení záměru Městyse Deblín na
pronájem části pozemku parc.č. 291/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Deblín za účelem
umístění 1 ks kontejneru na textil
Hlasování : pro 9 – proti 0-zdržel se 0 usnesení přijato
Ad 14/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje revokaci bodu č. 22 usnesení č.
20/2013 z 28.1.2013
Hlasování : pro 5 – proti 4- zdržel se 0 usnesení nepřijato
Ad 15/Zastupitelstvo městyse Deblín pověřuje starostu k přípravě podkladů a
shromažďování informací na pořízení dehydrátoru nebo dekantační odstředivky na
odvodnění kalů na ČOV
Ad 16/ Zastupitelstvo městyse Deblín neschvaluje poskytnutí příspěvku panu
Miroslavu Pavlíkovi na vydání knihy o panu Františku Štěpánovi
Hlasování : pro 8 – proti 0 – zdržel se 1/Lunda/ usnesení přijato
Ad 17a/Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje uzavření Smlouvy č. NM014130007067/001 mezi Městysem Deblín a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
v předloženém znění
Hlasování : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
b/ Zastupitelstvo městyse Deblín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
30 000,- na vypracování projektu občanského dovybavení městyse Deblín
Hlasování : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0 usnesení přijato
c/Zastupitelstvo městyse Deblín neschvaluje zateplení stropu vinárny Restaurace Na
Gruntě
Hlasování : pro 7 – proti 0 – zdržel se 2 usnesení přijato

V Deblíně 23.10. 2013 Jiří Vitanovský,starosta městyse Deblín

