USNESENÍ Č. 27/99
Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY TŘEBOŇ
KONANÉHO DNE 29. 9. 1999
Usnesení

č í s l o:

457/99 - Městská rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.p.č. 401/1 k. ú. Třeboň (dle geometrického plánu č. 1611 - 130/99 VV p. p. č.
401/1 díl „a“) o výměře 76 m2.
458/99 - Městská rada doporučuje měsskému zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p. p. č. 401/1 k. ú. Třeboň o výměře cca 55 m2, když výměra bude zpřesněna
geometrickým plánem.
459/99 - Městská rada doporučuje městskému zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru převodu části
pozemku p. č. 338/2 k.ú. Třeboň o výměře 470 m2 podle geometrického plánu č. 1604149/99 VV Spotřebnímu družstvu JEDNOTA v Jindřichově Hradci, Nežárecká 64/IV,
Jindřichův Hradec, a to na základě hospodářské smlouvy o převodu práva vlastnického z 1.
2. 1989 uzavřené mezi Jednotou SD J. Hradec a MěNV v Třeboni, když SD JEDNOTA
Jindřichův Hradec převede část p. p. č. 338/3 k. ú. Třeboň o výměře 9 m2 podle
geometrického plánu č. 1604-149/99 VV do vlastnictví města Třeboně.
460/99 - Městská rada souhlasí s hostováním firmy Dubská, Dagmar Dubská, V. Volfa 45, České
Budějovice, u příležitosti konání tradiční pouti v květnu r. 2000 v obci Břilice na p.p.č.
1939/1 a 105/3 za podmínky dodržení „Tržního řádu města Třeboně“. Poplatek z místa
vybere Městská policie.
461/99 - Městská rada nesouhlasí s přestěhováním detašovaného pracoviště Katastrálního úřadu J.
Hradec z budovy čp. 1/I na Masarykově nám. v Třeboni do budovy bývalého podniku Arems
v Rybářské ulici čp. 671/II v Třeboni. Důvodem je vzdálenost z centra města a od ostatních
úřadů ve městě, což by mělo negativní dopad na občany při osobním vyřizování jejich
záležitostí na úřadech. Městská rada tímto rovněž vyslovuje záruku stálosti uzavřeného
nájemního vztahu a výše nájemného. Dále městská rada ukládá odboru správy majetku
zpracovat návrh na realizaci požadavku Katastrálního úřadu o rozšíření stávajícího
pracoviště o 3 místnosti ve druhém poschodí čp. 1/I na Masarykově náměstí v Třeboni.
V případě podání žádosti Katastrálního úřadu o ukončení nájemního vztahu dohodou k 31.
12. 99, vyslovuje městská rada s tímto souhlas.
462/99 - Městská rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Technickými službami Třeboň s. r. o. na
zajištění úklidu a údržby čekáren a osvětlených reklamních vitrín dodaných společností
euroAWK, s. r. o. , Praha dle předloženého návrhu. Sepsání smlouvy zajistí odbor správy
majetku města.
463/99 - Městská rada souhlasí s podáním žádosti na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci a
půjčku na akce:
• kanalizace Novohradská a Sádecká Třeboň
• kanalizace z průmyslového areálu Třeboň
• rekultivace skládky Katovy jámy.
464/99 - Městská rada schvaluje smlouvu o přeložce rozvodného zařízení NN v ulici Jablonského s
JČE a. s. České Budějovice.
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465/99 - Městská rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě na stavbu „Střešní nástavba čp.
645,1047/II Třeboň“ dle předloženého návrhu za podmínky přiznání dotací od ČEA a
předložení podrobného rozpisu.
466/99 - Městská rada ukládá odboru výstavby MěÚ Třeboň zajistit a projednat doplnění závazné části
územního plánu města o lokality, ve kterých bude vytápění zajišťováno z CZT ( sídl. Hliník,
sídl. Svobody a sídl. Vrchlického), příp. další.
467/99 - Městská rada ukládá odboru správy majetku města MěÚ Třeboň:
1. Zajistit aktualizaci projektu rekonstrukce Mlýnské stoky, zpracovaného v roce
1994 Hydroprojektem a. s. Praha.
2. Sledovat možnost získání státní dotace na financování stavby rekonstrukce
Mlýnské stoky a včas uplatnit příslušnou žádost o dotaci,
3. Připravit návrh smlouvy s Rybářstvím Třeboň a. s. o sdružení prostředků na
financování přípravy a realizace stavby rekonstrukce Mlýnské stoky. Návrh
smlouvy projedná s Rybářstvím Třeboň a. s. starosta města.
468/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek na
“Vypracování urbanistické studie Třeboň – Kopeček” dle předloženého návrhu.
469/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „ Místní komunikace v Břilicích” dle předloženého návrhu.
470/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „ Parkoviště v Táboritské ulici v Třeboni“ dle předloženého návrhu.
471/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele
stavby „Oprava seníků Mokrá luka“ dle předloženého návrhu.
472/99 - Městská rada jako zadavatel veřejné zakázky “Oprava přední fasády MěÚ, Masarykovo nám.
20/I Třeboň” ukládá odboru správy majetku města zopakovat výzvu z důvodu, že žádná
z předložených nabídek nesplňovala kvalifikační předpoklady s termínem realizace pro rok 2
000.
473/99 - Městská rada souhlasí s uzavřením dohody o splácení dluhu ve výši 2. 000 Kč dle rozhodnutí
KPPP čj. 51/99 měsíčními splátkami po 500,- Kč počínaje 10/99, a to pod ztrátou lhůt.
474/99 - Městská rada souhlasí s odprodejem mobilních telefonů užívaných nyní na podkladě
výpůjčky Třeboňskými lesy s. r. o. a Bertinými lázněmi s. r. o. Kupní cena za 1 ks činí
1 213,- Kč. Kupní smlouvy připraví finanční odbor MěÚ Třeboň.
475/99 - Městská rada souhlasí s tím, aby finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč poskytnutý
Gymnáziu Třeboň v 07/98 na základě usnesení č. 235/98 a k původnímu účelu nevyužitý,
byl použit k financování výměnné akce se studenty z Hortenu v Norsku.
476/99 - Městská rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5. 000,- Kč Kynologickému klubu
Třeboň na financování nákladů souvisejících s pořádáním výběrového závodu psů v říjnu v
Třeboni, který předchází světovému poháru psů záchranářů v r. 2000.
477/99 - Městská rada bere na vědomí výsledek kontroly provedené Finančním úřadem J. Hradec.
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478/99 - Městská rada jako zadavatel veřejné zakázky na dodávku IS/IT MěÚ v Třeboni souhlasí s
podáním výzvy dle § 50 odstavce 1 písm. c ) na rozšíření dodávky a realizace IS/IT o nákup
WWW serveru, replikátoru a informačního kiosku do zdi s dotykovou obrazovkou dle
předloženého návrhu.

Ing. Jiří Houdek
starosta města

Jan Ouška
zástupce starosty
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