USNESENÍ ČÍSLO 29/99
Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY TŘEBOŇ
KONANÉHO DNE 27. 10. 1999
Usnesení

č í s l o:

496/99 - Městská rada nesouhlasí s poskytnutím údajů dle požadavku dr. Kotilové z 14. 10. 1999 a ukládá
kontrolní komisi prověřit všechny smlouvy a postup města v jednotlivých případech a předložit
písemně výsledky kontroly městské radě a dr. Kotilové do 15. 12. 1999.
497/99 - Městská rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory - prodejnu v čp.
1127/II v ul. U Francouzů s paní Marií Trachtovou dohodou k 30. 11. 1999 a ukládá odboru
správy majetku zveřejnění záměru pronájmu a další postup dle zákona o obcích.
498/99 - Městská rada souhlasí s uzavřením dohody s PATEROU spol. s.r.o. , Plavecká 12, Praha 2 ve
věci vypořádání vložených finančních prostředků do pronajatých prostor v čp. 50/II v ul.
Svobody dle návrhu spoluvlastníka objektu a ukládá odboru správy majetku zajištění
příslušných smluv.
499/99 - Městská rada neakceptuje nabídku firmy TRHY, Radek Aleš, Lašitov 27, Plzeň – Valcha na
pořádání trhů na Masarykově náměstí v Třeboni.
500/99 - Městská rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na stavbu “Regulace a dispečerské
řízení tepelného zdroje Lázní Aurora Třeboň”.
501/99 - Městská rada souhlasí se zřízením penzionu na pozemku p.p.č. 168/1 v k.ú. Třeboň a dále
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemky p.p.č. 148 KN, 167 KN,
2168/8 KN a 1488/163 PK vše v k.ú. Třeboň pro uložení přípojek inženýrských sítí pro
novostavbu penzionu na p.p.č. 168/1. Věcná břemena budou zřízena bezplatně za podmínky, že
vlastník p.p.č. 168/1 provede na vlastní náklady sadové úpravy zeleného pásu mezi zpevněnou
plochou parkoviště a budoucím penzionem a bude provádět následnou údržbu této plochy na
vlastní náklady.
502/99 - Městská rada schvaluje smlouvu o přeložce rozvodového zařízení VN v ulici Vrchlického s JČE
a.s. Lannova 16, České Budějovice.
503/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele
stavby “Bytový dům – Nový dvůr Třeboň” dle upraveného návrhu.
504/99 - Městská rada souhlasí se složením komise pro posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele
stavby „Bytový dům U Francouzů Třeboň“ dle upraveného návrhu.
505/99 - Městská rada schvaluje předložený “Operační plán zimní údržby místních komunikací města
Třeboně vč. místních částí na zimní období 1999 – 2000”.
506/99 - Městská rada schvaluje vyhlášku města Třeboně o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a sjízdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic a sjízdnosti místních komunikací na území města Třeboně
a jeho místních částech dle upraveného návrhu.
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507/99 - Městská rada souhlasí s úhradou pokuty dle pokutových bloků č. 0079031 v částce 1 000,-- Kč
čtyřmi splátkami po 250,-- Kč počínaje listopadem 99. Příslušnou dohodu zajistí finanční odbor
MěÚ Třeboň.
508/99 - Městská rada souhlasí s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku ve výši 3000,-- Kč na
podporu sportovního dne středoškoláků konaného 15. 12. 1999 ve Sportovní hale v Třeboni s
tím, že zmíněná částka bude čerpána z rozpočtu Městské policie v rámci programu prevence
kriminality.
509/99 - Městská rada jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávky a instalace IS/IT na MěÚ v Třeboni“
rozhodla, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě na dodávku WWW serveru a informačního
kiosku dle předložené nabídky.
510/99 – Městská rada souhlasí s uzavřením dohody o bezúplatném převodu práva na užívání projektové
dokumentace mezi Městem Třeboň a panem Jaromírem Princem, bytem Třeboň, Svobody
1030/II dle předloženého návrhu.
511/99 – Městská rada souhlasí se zvýšením nájemného do úrovně cca průměrného měsíčního nájemného
placeného v roce 1998 zvýšeného o předpokládanou inflaci. Nájemné se stanovuje od data 1. 6.
1999 ve výši 3 000 000,- Kč za pronájem majetku města společnosti Lázně Aurora s.r.o.
Městská rada dále souhlasí s tím, aby získané prostředky byly akumulovány pro připravovanou
rekonstrukci pronajatého majetku.

Ing. Jiří Houdek
starosta města

Jan Ouška
zástupce starosty

_________________________________________________________________________________
Usnesení č. 29/99
2

