MĚSTO TŘEBOŇ

USNESENÍ Č. 114/2002
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉHO DNE 23. 10. 2002
Usnesení číslo :

492/2002 -

Rada města souhlasí se vstupem na pozemky PK 437/1, 452 v k.ú. Majdalena pro
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5.

493/2002 -

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1692/1 o
výměře cca 10 m2 v k.ú. Třeboň.

494/2002 -

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části nemovitosti čp. 63/I
v Rožmberské ulici v Třeboni do vlastnictví manželů Jana a Marie Lebedových, bytem
Daskabát 642/II, Třeboň (majitelé CK Bolero tours) za cenu 840.000,- Kč a zároveň
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 56 v k.ú. Třeboň o
výměře cca 100 m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, do
vlastnictví manželů Jana a Marie Lebedových, bytem Daskabát 642/II, Třeboň, za
cenu 600,- 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.

495/2002 -

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s panem Pavlem Burešem, jejíž
předmětem jsou nebytové prostory v čp. 143/I Třeboň,dohodou ke dni 31. 10. 2002.

496/2002 -

Rada města souhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v č.p.
569/II dle předloženého návrhu.

497/2002 -

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej objektu čp. 114/I v Krčínově
ul. v Třeboni.

498/2002 -

Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej půdních prostor v čp. 126/I, Husova ul.
Třeboň.

499/2002 -

Rada města souhlasí s poskytnutím přístřeší na adrese Třeboň, Rožmberská ul. 29/I
pro pana Františka Chudého a pana Jiřího Šidlu na období od 1.11.2002 do 30.4.2003.

500/2002 -

a) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků parc.č. KN
394/47, 461/6 a 396/1 pro uložení vodovodní přípojky pro objekt na p.p.č. st. 123, vše
v k.ú. Stará Hlína, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí
vypracované právním zástupcem města.
b) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene na část pozemku parc.č. KN
1910/7, pro uložení telefonní přípojky pro novostavbu domu na p.p.č. 1910/51, vše v
k.ú. Třeboň, za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy.
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c) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene na část pozemku parc.č. KN
2485, pro uložení přípojky plynu pro dům č.p. 17/I na parcele KN 508, vše v k.ú.
Třeboň, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí vypracované právním
zástupcem města.

501/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení v místní
části Přeseka s Jihočeskou plynárenskou a.s. České Budějovice dle předloženého
návrhu smlouvy.

502/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením dodatků smluv o dílo na akce "Modernizace
společenských prostorů Lázní Aurora - rekonstrukce kolonády" a "Modernizace
společenských prostorů Lázní Aurora - úprava vstupu do bazénu", kterými je upraven
termín realizace akcí na základě požadavku Lázní Aurora s.r.o.

503/2002 -

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s Ateliérem Malec České Budějovice na
zajištění autorského dozoru stavby "25 bytových jednotek U Francouzů Třeboň",
rohová sekce levá (objekt č. 3) dle předloženého návrhu.

504/2002 -

Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „25 b.j. U Francouzů Třeboň" na základě
posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodla, že nejvhodnější nabídka je nabídka
firmy Stavcent a.s. Jarošovská 753/II, J. Hradec.

505/2002 –

Rada města schvaluje rozdělení dotace pro trenéry oddílů pracujících s mládeží dle
předloženého návrhu.

506/2002 –

a) Rada města doporučuje ZM schválit uzavření darovacích smluv v souvislosti
s povodněmi v srpnu 2002, a to od:
- BEZPO CZ s.r.o. na částku 3.000,- Kč určenou pro občana trvale bydlícího v Nové
Hlíně
- Města Lipník nad Bečvou na částku 40.000,- Kč určenou na opravu historického
mostu přes rybník Vítek
- Obce Dyjice na částku 20.000,- Kč určenou pro jednotlivé občany trvale bydlící ve
Staré Hlíně
- Obce Mezholezy na částku 20.000,- Kč určenou pro odstranění následků povodní
v obci Stará Hlína
- Města Jindřichův Hradec na částku 125.000,- Kč určenou pro místní část Stará Hlína
- Jihočeských lesů České Budějovice, a.s. na částku 207.177,- Kč formou řeziva
- Jihočeských lesů České Budějovice, a.s. na částku 19.125,- Kč formou dodávky
palivového dřeva
- WAY project s.r.o. na částku 10.000,- Kč určenou na opravu historického mostu přes
rybník Vítek
- Města Lipník nad Bečvou na částku 10.000.- Kč od fyzických a právnických osob
určenou na opravu historického mostu přes rybník Vítek
- Obce Jimramov na částku 25.000,- Kč určenou pro občany postižené povodněmi
- Obce Hluboké na částku 50.000,- Kč určenou na odstraňování škod ve Staré a Nové
Hlíně
- Mohelnické zemědělské a.s. na částku 45.000,- Kč určenou na odstraňování škod pro
STATEK BRANNÁ
- PHILIPS ČR s.r.o. věcný dar – 57 ks televizních přijímačů, 57 ks vysavačů, 57 ks
žehliček, 57 ks sendvičovačů, 57 ks mobilních telefonů, 342 ks žárovek, 171 ks
žárovek určených pro občany postižené povodněmi
- Lázní Aurora s.r.o. na částku 410.000,- Kč určenou pro občany postižené povodněmi
- TRADEMETAL s.r.o. na částku 50.000,- Kč určenou na odstraňování škod
způsobených povodněmi
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b) Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce 17 ks vysoušečů
se Zlínským krajem.

507/2002 -

Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření k 30.9.2002 a zároveň schvaluje
rozpočtové opatření z toho vyplývající.

508/2002 -

Rada města souhlasí se snížením nájemného za pronájem parkovišť p.p.č. 167 a
2168/8 v k.ú. Třeboň , a to o částku
8 352,- Kč za rok 2002 a o částku 22 272,- Kč
pro rok 2003 a roky další z důvodu snížení počtu parkovacích míst o 4 v souladu se
smlouvou. Rada města dále nesouhlasí se snížením nájemného z důvodu povodně,
příp. z důvodu vzniku dalších parkovacích míst v Dukelské ulici.

509/2002 -

a) Rada města ke dni 1. 1. 2003 odvolává z funkce:
- ředitele Základní školy Břilice, pana Jaroslava Bártla
- ředitelku Základní školy Branná, paní Marii Kuchválkovou
- ředitelku Mateřské školy Břilice 192, paní Janu Vlčkovou
- ředitelku Mateřské školy Třeboň, Vodárenská 84, paní Marii Hofmanovou.
b) Rada města ke dni 1. 1. 2003 schvaluje jmenovací listinu ředitelky 3. Mateřské
školy Třeboň, Jeronýmova 183, paní Heleny Kvíderové.

510/2002 -

Rada města souhlasí s tím, aby Město Třeboň pečovalo za předpokladu obdržení
dotace o stromovou vegetaci doprovázející komunikaci stezky zdraví a Hradečkovou
hráz, s cílem bezpečného a maximálního využití výše uvedené lokality pro oddech,
sport a rekreaci, za podmínky předchozího souhlasu vlastníků pozemků.

511/2002 -

a) Rada města souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města na provozní dobu
veřejné hudební produkce, konaného v Plzeňské restauraci, Hliník 1027/II, Třeboň
dne 19.10.2002, dne 7.12.2002 a dne 31.12.2002 , v době od 20.00 hodin do 01.00
hodin, za podmínky dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních
produkcí.
b) Rada města souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města na provozní dobu
veřejné hudební produkce, konané v Městské hale „ROHÁČ“, Na Sadech 349/II,
Třeboň, celoročně každý pátek a sobotu 2002, v době od 20.00 hodin do 02.00 hodin,
za podmínky dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních produkcí.
c) Rada města souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města na provozní dobu
veřejné hudební produkce – Maturitní ples konaný v Městské hale „ROHÁČ“, Na
Sadech 349/II, Třeboň, dne 6.12.2002 v době od 19.00 h do 04.00 h za podmínky
dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních produkcí.

512/2002 -

Rada města bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci Programu sociálního a
ekonomického rozvoje Města Třeboně z října 2002 a doporučuje ji k projednání
zastupitelstvu města a rozeslání dle návrhu.

513/2002 -

Rada města souhlasí s organizační strukturou Městského úřadu v Třeboni k 1. 1. 2003
dle pozměněného návrhu tajemníka úřadu.

514/2002 -

Rada města souhlasí s udělením plné moci firmě Ingeneering Praha a.s. za účelem
jednání u SFŽP Praha v záležitosti financování akce „Kanalizace v průmyslovém areálu
a v ulici Novohradská, Sádecká v Třeboni“.

515/2002 -

Rada města souhlasí s poskytnutím předběžné zálohy ve výši 300 tis. Kč příspěvkové
organizaci Kongresové a kulturní centrum s tím, že do 10. 11. 2002 bude předložen
rozbor hospodaření za období do 31. 10. 2002 a následně bude rozhodnuto o navýšení
příspěvku této příspěvkové organizace. Rada města dále souhlasí se zhotovením příčky
a dveří mezi kanceláří a nářaďovnou dle předloženého návrhu a dále s doplněním
vybavení kanceláře o 1 počítač z majetku města.
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516/2002 –

Rada města odkládá projednání žádosti RNDr. Libuše Kotilové o zařazení bodu jednání
– doplnění nového lázeňského statutu města Třeboň - do programu zastupitelstva
města z důvodu ukončení volebního období.

Ing. Jiří Houdek
starosta města
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