MĚSTO TŘEBOŇ

USNESENÍ Č. 111/2002
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉHO DNE 4. 9. 2002
Usnesení číslo :

420/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu (1 m2 : 1 m2) pozemku p. č.
170/5 o celkové výměře 21 m2 z majetku p. Václava Boudy, bytem Břilice 239, Třeboň, za
část pozemku p.p.č. 169/1 o stejné výměře z majetku Města Třeboň, vše v k.ú. Břilice.
Žadatel hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. Sepsání
směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování
právnických služeb.

421/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. 117/2 o
celkové výměře 71 m2 v k.ú. Břilice do vlastnictví p. Jana Hanzala, bytem Stráž nad
Nežárkou čp. 274, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní
smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování
právnických služeb.

422/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.p.č.
1155/1 v k.ú. Přeseka o výměře cca 18 m2, když výměra bude zpřesněna
geometrickým plánem, do vlastnictví manželů Jarmily a Oldřicha Spurných, bytem
Přeseka čp. 12, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní
smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování
právnických služeb.

423/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej dílu „a“ st. p.č. 279 (PK
458/1) o celkové výměře 4 m2 v k.ú. Majdalena, do vlastnictví společnosti Třeboňské
lesy a rybníky s.r.o., Na Kopečku 242/II, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní
smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování
právnických služeb.

424/2002 -

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 471/1 o celkové
výměře 512 m2 v k.ú. Třeboň.

425/2002 -

Rada města souhlasí s poskytnutím náhradního ubytování po dobu nezbytně nutnou
v uvolněných bytech v majetku Města Třeboň lidem postiženým povodněmi. Jednotlivé
poskytnutí náhradního ubytování bude vždy konzultováno s vedením města.

426/2002 -

a) Rada města bere na vědomí nabídky na získání kontejnerových buněk a současně
souhlasí, v případě potřeby, se sepsáním žádosti o jejich dodávku. Nejvýhodnější
nabídka bude konzultována s vedením města.
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b) Rada města bere na vědomí nabídku předloženou Ministerstvem pro místní rozvoj
týkající se možnosti zajištění dodávky montovaných rodinných domů pro Město Třeboň
za podpory kanadské vlády a současně souhlasí se sepsáním žádosti o jejich dodávku.

427/2002 -

Rada města souhlasí se způsobem realizace nového bytového domu v ul. U Francouzů
v Třeboni dle varianty č. 2 předloženého návrhu.

428/2002 -

Rada města souhlasí s dlouhodobým podnájmem bytu č. 4 manželů ing. Stanislava a
ing. Hany Štěpánkových, bytem U Francouzů 1123/II, Třeboň.

429/2002 -

Rada města v souladu s „Pravidly k provedení z.č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů“ čl. V,
odst. 9b), souhlasí s poskytnutím slevy z prodejní ceny bytu, který budou kupovat do
svého vlastnictví manželé Dvořáčkovi, bytem Lázeňská 1003/II, Třeboň.

430/2002 -

Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z nebytových prostor
v důsledku povodní v Třeboni.

431/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 19/2002 ze dne 31. 12.
2001 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, ve smyslu §
19c zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – linky 340300 (místní
doprava) s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Dodatek se týká rozšíření linky o
spoj do Přeseky a zpět.

432/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 46/07/02G o náhradách za
zvláštní užívání silničního tělesa se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o.,
závod Jindřichův Hradec, týkajících se realizace akce „Plynofikace obce Přeseka“.

433/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Stavcent a.s. J. Hradec na akci
"Rekonstrukce vytápění objektu kina" dle předloženého návrhu a za podmínky, že
úhrada prací bude provedena v lednu 2003.

434/2002 a) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace stravovacího provozu a
pokojů - klimatizace 20 pokojů" v Lázních Aurora Třeboň souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na tuto zakázku s firmou Ing. Zdeněk Pauli MAVL KLIMATEST
Milevsko dle předloženého návrhu.
b) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Úprava vstupu k bazénu“ v Lázních
Aurora Třeboň souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s firmou
Stavcent a.s. J. Hradec dle předloženého návrhu.
c) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace stravovacího provozu a
pokojů - výměna technologického vybavení kuchyně" v Lázních Aurora Třeboň
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s firmou Kovoslužba a.s. J.
Hradec dle předloženého návrhu.
d) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace společenských prostorů
- úprava zimní zahrady a přísálí společenského sálu" v Lázních Aurora Třeboň
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s firmou
PERCOM kancelářská technika s.r.o., Lochotínská 18, Plzeň dle předloženého návrhu.
e) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Výměna nábytku 28 dvoulůžkových
pokojů v pavilonu „A“ v Lázních Aurora“ na základě posouzení a hodnocení
nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Kuchyně
PUCHR studio, nám. Míru 70, Lišov.
f)

Rada města jako zadavatel veřejné zakázky "Modernizace společenských prostor
Lázní Aurora v Třeboni - rekonstrukce kolonády" rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka firmy Stavcent a.s. Jarošovská ul. J. Hradec.
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435/2002 a) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Oprava domu čp. 114/I v Třeboni“ na
základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější nabídkou
je nabídka firmy Antonín Buman, Branná 97, Třeboň.
b) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „ Oprava střechy čp. 1/I v Třeboni“ na
základě posouzení a hodnocení nabídek
komisí rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka firmy Lesostavby a.s., Novohradská 226/II, Třeboň.
c) Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „ Oprava střechy čp. 122/I v Třeboni“
na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka firmy Lesostavby a.s., Novohradská 226/II, Třeboň.

436/2002 -

Rada města jako zadavatel veřejné zakázky ,,Stavební úpravy bytu č.p. 156 Valy,
Třeboň“, na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka firmy Stavcent a.s., Jindřichův Hradec.

437/2002 -

Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Rekultivace skládky Domanín“, na
základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je
nabídka firmy Rybářství a.s. Třeboň.

438/2002 -

Rada města jako zadavatel veřejné zakázky ,,Stavební úpravy I.ZŠ Sokolská Třeboň po
povodních - srpen 2002", na základě posouzení a hodnocení nabídek odborem rozvoje a
investic rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Stavcent a.s., Jindřichův
Hradec.

439/2002 -

Rada města revokuje své usnesení č. 400/2002 z 14. 8. 2002 ve věci výběru
zhotovitele veřejné zakázky „25 b.j. U Francouzů Třeboň“ a rozhodla o zadání této
zakázky firmě Stavcent a.s. Jindřichův Hradec.

440/2002 -

Rada města schvaluje:
- Dodatek č. 2 s působností od března 2000
- Dodatek č. 3 s působností od března 2001
- Dodatek č. 4 s působností od března 2002
k Rámcové smlouvě o spolupráci č. 1-RSS-SMS/MTR
- Dodatek č. 1 s působností od března 2000
- Dodatek č. 2 s působností od března 2001
- Dodatek č. 3 s působností od března 2002
k Prováděcí smlouvě č. 1-PS/1-RSS-SMS/MTR
- Dodatek č. 1 s působností od března 2001
- Dodatek č. 2 s působností od března 2002
k smlouvě Outsourcing IT/IS č. 1/2000MUTB (služby zálohování systému).

441/2002 -

Rada města souhlasí s předložením návrhu nového lázeňského statutu města Třeboně
Českému inspektorátu lázní a zřídel Praha k dalšímu projednávání.

442/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekt DTM (digitálně technické
mapy) pro město Třeboň s firmou Hrdlička spol.s.r.o, Tetín 45, Beroun.

443/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
Branná s platností ode dne 1. 9. 2002.

444/2002 -

Rada města souhlasí:
a) s uzavřením Dohody o ceně - varianta výkonová, přílohy č. 3 ke smlouvě o
poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Českou národní zdravotní pojišťovnou a
zdravotnickým zařízením Střediskem domácí ošetřovatelské péče Města Třeboně.
b) s uzavřením Dohody o úhradě zdravotní péče v III. a IV. čtvrtletí 2002 mezi
Zdravotní pojišťovnou MV a zdravotnickým zařízením Střediskem domácí
ošetřovatelské péče Města Třeboně.
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c) s uzavřením Dodatku č. 2/02 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče
mezi Vojenskou zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením Střediskem
domácí ošetřovatelské péče Města Třeboně.
d) s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o poskytování zdravotní péče a její úhradě mezi
Zdravotní pojišťovnou MV ČR a zdravotnickým zařízením Střediskem domácí
ošetřovatelské péče Města Třeboně.

445/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit způsob rozdělování finančních
prostředků získaných sbírkou „Člověk člověku“ dle předloženého návrhu. Současně RM
doporučuje ZM schválit přijetí darů od Lesů ČR ve výši 200 tis. Kč a Města Prostějov ve výši
1 000 tis. Kč za účelem pomoci v souvislosti s živelnou pohromou (postižení povodní
v měsíci srpnu r. 2002).

446/2002 -

a) Rada města souhlasí s povolením konání Hudebního happeningu s názvem Džem
2002 aneb Hudbou proti závislosti dne 7. 9. 2002 na pláži u rybníka Svět v době do 24
hodin.
b) Rada města souhlasí s uvolněním finančních prostředků z účtu Zdravého města ve
výši 15 000,- Kč na uspořádání Hudebního happeningu s názvem Džem 2002 aneb
Hudbou proti závislosti, který pořádá o.s. Open Chance, Chelčického 1/II, Třeboň,
v sobotu 7. 9. 2002 na pláži u rybníka Svět.

Ing. Jiří Houdek
starosta města
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