MĚSTO TŘEBOŇ

ZÁPIS
Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM
Omluveni: Josef Hadrava, MUDr. Ivan Bouchal
37. zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v 18
hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města.
Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční
většina volených členů (21). Zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet.
Zpracovatelem zápisu byla určena Jana Vodolánová a skrutátorem Pavel Vejvar.
Starosta předložil návrh programu dnešního jednání, který byl následně jednomyslně schválen.
Návrh na složení návrhové komise:
- Jan Makovička, Ing. Josef Novotný, Zbyněk Mikeš
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Schváleno
Zápis z minulého jednání byl ověřen Josefem Hadravou a PhDr. Jaroslavem Psíkem. Proti zápisu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh na ověřovatele dnešního zápisu:
- Dr. Doležal, p. Janát
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Schváleno
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program jednání dle předloženého návrhu.
b) návrhovou komisi ve složení: Jan Makovička, Ing. Josef Novotný, Zbyněk Mikeš
c) ověřovatele zápisu: MUDr. Antonín Doležal, Eduard Janát.
Dostavila se Mgr. Florianová, počet 22.
k bodu 2
Zpráva o plnění usnesení rady
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu byla předložena aktuální informace o plnění usnesení rady města ze dne 3. 4. a 18. 4. 2006.
Diskuse:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města (3. 4. a 18. 4.).
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 3
a) Prodej části pozemku p.č. KN 521/3 o výměře 150 m2 v k.ú. Břilice – záměr.
Důvodová zpráva:
Rada města projednala žádost paní Ladislavy Dvořáčkové (Sídl. Gigant 145, Břilice, Třeboň) o prodej
části pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Břilice. Na zájmové pozemku se nachází
podzemní vedení nízkého napětí.
Rada města svým usnesením č. 227/2006 ze dne 18. 4. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Břilice, když
výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 100,- Kč/m2.
Diskuse:
Vstup pí Dvořáčkové do diskuse schválen /22/.
p. Mráz – vysvětlil výsledek projednání.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
KN 521/3 (manipulační plocha – ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 v k. ú. Břilice, když výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 100,-Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
b) Prodej části pozemku p.č. 357/14 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Třeboň – záměr.
Důvodová zpráva:
Rada města projednala žádost manželů Václava a Aleny Nehodových, (Budějovická 912/II, Třeboň) o prodej
části pozemku p.č. 357/14 (ostatní plocha) o výměře cca 80 m2. Manželé Nehodovi jsou majiteli sousedního
pozemku p.č. 357/2 v k.ú. Třeboň. Předmětný pozemek tvoří zaslepené zakončení Vodárenské ulice a má
charakter veřejného prostranství. Na pozemku se nachází štěrkem zpevněná komunikace, uliční vpusť a
kanalizační šachta .
Rada města svým usnesením č. 253b/2006 z 2. 5. 2006 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 357/14 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Třeboň za cenu 150,Kč/m2.
Diskuse:
Ing. Kubal – dotaz na arch. Valdera
Ing. arch. Valder – je součástí veřejného prostranství
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p.č. 357/14 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Třeboň, za cenu 150,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 5
SCHVÁLENO
k bodu 4
a) Prodej pozemku p.č. 2374/3 o výměře 76 m2 v k.ú. Třeboň
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.č. 2374/3 o výměře 76 m2 v k.ú. Třeboň, do podílového
vlastnictví manželům Františku a Marii Lechnerovým, Mlýnská 131, Třeboň, za cenu 150,- Kč/m2. Záměr
prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 4 a) ze dne 13. 3. 2006. V době zveřejnění
nebyla podána žádná další žádost, připomínka ani námitka.
Manželé František a Marie Lechnerovi užívají předmětný pozemek od roku 1989 na základě uzavřené
nájemní smlouvy jako zahrádku. Pozemek se nachází ve stabilizovaném, zastavěném území obce
s dominantní funkcí B1-obytné území s individuálním bydlením městského typu, a tvoří zahradu
navazující na rodinný dům žadatelů. V zájmovém území se nachází plynovod.
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Rada města svým usnesením č. 227a) ze dne 18. 4. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku p.č. 2374/3 o výměře 76 m2 v k.ú. Třeboň, do podílového vlastnictví manželům Františku a
Marii Lechnerovým, Mlýnská 131, Třeboň, za cenu 150,- Kč/m2.
Diskuse:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2374/3 o výměře 76 m2
v k.ú. Třeboň, do podílového vlastnictví manželům Františku a Marii Lechnerovým, Mlýnská 131,
Třeboň, za cenu 150,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem
Třeboň k poskytování právnických služeb.
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
b) Prodej části pozemků p.č. KN 105/1, 107/3, 102/2 o výměře 322 m2 v k.ú. Břilice a prodej
části pozemku p.č. KN 105/1 o výměře 83 m2 v k.ú. Břilice
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh na prodej části pozemků p.č. KN 105/1, 107/3, 102/2 o výměře 322 m2 (v
geometrickém plánu č. 881-149/2005VV označeno díly „a,b“ a p.č. 107/7) v k.ú. Břilice, do vlastnictví
manželů Josefa a Radky Činčurových, Přesecká 273, Třeboň – Břilice, za cenu 100,- Kč/m2. A dále návrh
na prodej části pozemku p.č. 105/1o výměře 83 m2 v k. ú. Břilice do vlastnictví pana Karla Peška,
Vrchlického 939, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení
zastupitelstva města č. 4 h), bod 1 a 2 ze dne 13. 3. 2006. V době zveřejnění nebyla podána žádná další
žádost, připomínka ani námitka.
Rada města svým usnesením č. 227b ze dne 18. 4. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit:
- prodej části pozemků p.č. KN 105/1, 107/3, 102/2 o výměře 322 m2 (v geometrickém plánu č. 881149/2005VV označeno díly „a,b“ a p.č. 107/7) v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Josefa a Radky
Činčurových, Přesecká 273, Třeboň – Břilice, za cenu 100,-Kč/m2.
- prodej části pozemku p.č. 105/1 o výměře 83 m2 v k. ú. Břilice do vlastnictví pana Karla Peška,
Vrchlického 939, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2.
Diskuse:
Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků p.č. KN 105/1, 107/3, 102/2 o
výměře 322 m2 (v geometrickém plánu č. 881-149/2005VV označeno díly „a,b“ a p.č. 107/7)
v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Josefa a Radky Činčurových, Přesecká 273, Třeboň –
Břilice, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní
kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
2. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 105/1 o výměře 83 m2 (v
geometrickém plánu č. 881-149/2005VV označeno p.č. 105/5) v k.ú. Břilice, do vlastnictví
pana Karla Peška, Vrchlického 939, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní
kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
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Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
SCHVÁLENO

Zdrželi se: 0

c) Směna části pozemku p.č. 2498/6 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 2498/5 o výměře 21 m2
za pozemky p.č. 434/10 o výměře 17 m2, p.č. 2498/7 o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 437 o
výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 2498/2 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Třeboň
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh na směnu (bez doplatku) části pozemku parcelní číslo 2498/6 o výměře 7
m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/5 o výměře 21 m2, ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Kubala
(Rožmberská 42, Třeboň), za pozemky parcelní číslo 434/10 o výměře 17 m2, parcelní číslo 2498/7 o
výměře 9 m2, části pozemku parcelní číslo 437 o výměře 24 m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/2 o
výměře 1 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Třeboň. Záměr směny byl zveřejněn na základě
usnesení zastupitelstva města č. 4 g) ze dne 13. 3. 2006.
Rada města svým usnesením č. 227d ze dne 18. 4. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu
(bez doplatku) části pozemku parcelní číslo 2498/6 o výměře 7 m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/5
o výměře 21 m2, ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Kubala (Rožmberská 42, Třeboň), za pozemky
parcelní číslo 434/10 o výměře 17 m2, parcelní číslo 2498/7 o výměře 9 m2, části pozemku parcelní číslo
437 o výměře 24 m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví Města Třeboň,
vše v k.ú. Třeboň.
Diskuse:
- vysvětleny důvody vedoucí k návrhu směny
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se směnou (bez doplatku) části pozemku parcelní
číslo 2498/6 o výměře 7 m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/5 o výměře 21 m2, ve vlastnictví pana
Ing. Jaroslava Kubala (Rožmberská 42, Třeboň), za pozemky parcelní číslo 434/10 o výměře 17 m2,
parcelní číslo 2498/7 o výměře 9 m2, části pozemku parcelní číslo 437 o výměře 24 m2 a části
pozemku parcelní číslo 2498/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Třeboň.
Město Třeboň hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
Výsledek hlasování:
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
/Ing. Kubal se neúčastnil hlasování, mgr. Tlačil se omluvil z jednání, hlasujících 20/
Dostavila se Dr. Kotilová, počet 22.
k bodu 5
Prodej 6 bytových jednotek v domě čp. 30 v Rožmberské ulici v Třeboni
Důvodová zpráva:
Rada města projednala žádost nájemníků domu čp. 30 v Rožmberské ulici v Třeboni o odkoupení bytů
v majetku Města Třeboň do jejich vlastnictví. Bytové jednotky spravuje Město Třeboň.
Rada města svým usnesením č. 159/2006 ze dne 20. 3. 2006 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej šesti bytových jednotek v domě čp. 30 v ul. Rožmberská, Třeboň.
Diskuse:
Dr. Váňa - odbor finanční a majetkový nedoporučuje, jaký je důvod?
pí Šímová - vnitřní lázeňské území, pravidla pro prodej bytů zahrnují určitá území určená k prodeji,
uvedená část zde není zahrnuta.
Dr. Váňa - jaké jsou náklady na údržbu bytů? Jaká je výše nájemného?
Ing. Houdek – v tuto chvíli říci neumíme. Filozofie města byla doposud taková, že v historickém centru se
nájemní byty doposud neprodávaly.
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Dr. Váňa – domnívá se, že tento dům by bylo možné prodat.
Ing. Houdek – v případě prodeje nájemních bytů v historickém centru hrozí, že budoucí kupující nebudou
schopni se postarat o údržbu domu v památkové rezervaci.
Ing. Plucar – protinávrh za FV - ZM souhlasí s prodejem 6 bytových jednotek.
p. Janát - podporuje prodej bytů za adekvátní cenu. Vzniklo by družstvo, které hospodaří s fondem oprav,
do kterého přispívají všichni vlastníci bytů.
p. Mikeš – zkušenosti zřejmé po prodeji domů říkají, že stav domů v rukou soukromých vlastníků se zlepšil.
Doporučuje dům prodat.
Ing. Houdek - je rozdíl prodávat dům v historickém centru a panelový dům.
Dr. Kotilová - podporuje prodej, nájemníci se o koupi hlásí již poněkolikáté. Možnosti získání dotace.
Dr. Váňa – podporuje návrh Ing. Plucara. Pokud bude schváleno, na příští jednání by měl odbor
připravit návrh na vyhlášení záměru prodeje.
p. Janát – pokud by některý z nájemníků byt nekoupil, mohlo by se u tohoto bytu zavést tržní nájemné
okamžitě.
Ing. Vejvar – dle pravidel o prodeji bytů – zbytkové části. Tato pravidla vůbec nepočítala s tím, že by tyto
byty nebo domy byly prodávány, Muselo by dojít i k úpravě pravidel.
Výsledek hlasování o návrhu ing. Plucara:
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje šesti bytových jednotek v domě čp. 30 v ul.
Rožmberská, Třeboň, a současně souhlasí s dopracováním pravidel prodeje.
Dr. Kotilová: navrhovala by formulovaci: ZM souhlasí se záměrem prodeje předem určeným vlastníkům
(to je v souladu s pravidly)
Ing. Vejvar – dříve přijaté usnesení zastupitelstvem stanovilo, že tyto byty nebudou prodejné (nejsou
součástí pravidel), měla by se tedy tato pravidla upravit a následně podle pravidel vyhlásit záměr.
Výsledek hlasování o protinávrhu Ing. Plucara:
Pro. 13
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Schváleno
Usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje šesti bytových jednotek v domě čp. 30 v ul.
Rožmberská, Třeboň, a současně souhlasí s dopracováním Pravidel k provedení zákona č. 72/94 Sb.
o vlastnictví bytů (prodeje bytů- zbytkové části).
k bodu 6
Rozšíření kontokorentního úvěru
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh na rozšíření úvěrového rámce čerpání kontokorentního úvěru do výše
20 mil. Kč pro Město Třeboň od České spořitelny, a.s., k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a
potřebou finančních zdrojů z důvodu, že nejsou časově naplňovány kapitálové příjmy. Účelem tohoto
návrhu je zajištění časově a finančně výhodné realizace rozpočtovaných akcí.
Současně je předložen návrh na zajištění tohoto kontokorentního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy
Města Třeboně. Výše úrokové sazby úvěru je plovoucí sazba a její výše je stanovena jako výše základní
úrokové sazby České spořitelny, a.s. mínus marže 1 % per annum a doba konečné splatnosti úvěru do
23. 12. 2006.
V době uzavření smlouvy v roce 2006 byla úroková sazba 3,9 % p.a. (stanovená jako základní úroková
sazba České spořitelny, a.s. ve výši 4,9 % p.a. minus marže 1 % p.a.) a úročení úvěru zůstává u rámce 20
mil. Kč stejné jako u rámce 7 mil Kč. Za zajištění úvěrové částky ČS a.s. nepožaduje žádný poplatek.
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Rada města svým usnesením č. 281/2006 ze dne 2. 5. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozšíření úvěrového rámce čerpání kontokorentního úvěru na rok 2006 od České spořitelny, a.s. do výše
20 mil. Kč. Současně doporučuje schválit zajištění tohoto kontokorentního úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy Města Třeboně. Výše úrokové sazby úvěru je plovoucí sazba a její výše je
stanovena jako výše základní úrokové sazby České spořitelny, a.s. mínus marže 1 % per annum a doba
konečné splatnosti úvěru do 23. 12. 2006.
Diskuse:
Ing. Kubal – při pohledu do rozpočtu musí konstatovat, že se město poměrně dost zadlužuje. I vzhledem ke
konci volebního období, nepovažuje za vhodné. Nemůže pro tento návrh hlasovat.
Ing. Houdek - ke kontokorentu na SROP – je překlenovacím úvěrem pro zajištění financování v období,
kdy město musí zaplatit faktury a čeká na finanční prostředky od EU, které se administrativně
zpracovávají. Předpoklady, které byly, hovořily o období 6 – 9 měsíců, zkušeností jsou velmi pozitivní. Na
1. žádost přišly peníze na účet za 7 týdnů a na 2. žádost to bylo 5 týdnů. Čerpání kontokorentu je
minimální. Nelze sčítat rámce úvěrů. Rámec udává možnost, ale naplnění tady není. Aktuální dluhová
služba je 8 %.
Ing. Kubal – nepočítá se jen, kolik je z kontokorentu čerpáno, ale i z rámce.
Dr. Váňa – zadluženost obcí v Jč kraji – tabulka pro všechny obce v Jč. kraji k 31. 12. 2005. Třeboň se
nachází na 7. místě v zadluženosti s absolutní částkou 87 mil. Kč závazků. 9 850,- Kč zadluženost na 1
obyvatele. Zadlužení není tak zanedbatelné. Přijetí kontokorentního úvěru nepodpoří.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření úvěrového rámce čerpání kontokorentního
úvěru na rok 2006 od České spořitelny, a.s., do výše 20 mil. Kč. Současně schvaluje zajištění tohoto
kontokorentního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy Města Třeboně. Výše úrokové sazby úvěru je
plovoucí sazba a její výše je stanovena jako výše základní úrokové sazby České spořitelny, a.s. mínus
marže 1 % per annum a doba konečné splatnosti úvěru do 23. 12. 2006.
Výsledek hlasování:
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 5
SCHVÁLENO
k bodu 7
Půjčka TJ Slovan Břilice
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh:
- Smlouvy o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků ve výši 39 527,Kč s dobou splatnosti do 31. 12. 2006
- Smlouvy o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský fotbalový turnaj mužů ve výši 39 527,- Kč
s dobou splatnosti do 31. 12. 2006,
TJ Slovan Břilice, oddílu kopané, v rámci projektu Česko – rakouské jarní fotbalové turnaje mužů a žáků.
ZM dne 13. 3. 2006, bod č. 10, schválilo partnerství Města Třeboně v rámci projektu Česko-rakouské jarní
fotbalové turnaje mužů a žáků, který podává TJ Slovan Břilice, oddíl kopané, v rámci Dispozičního fondu
programu INTERREG III A, včetně pomoci při předfinancování projetku formou půjčky. V současné
době TJ Slovan Břilice má výše uvedený projekt schválen a nyní se jedná o předfinancování – smlouvu o
poskytnutí půjčky.
Jedná se o dva projekty:
- Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků – výše podpory 1 000 EUR, tj. 29 645,- Kč, který se
bude konat dne 7. 5. 2006
- Česko-rakouský fotbalový turnaj mužů – výše podpory 1 000 EUR, tj. 29 645,- Kč, který se bude
konat dne 15. 7. 2006.
V případě Česko-rakouského halového turnaje mladších žáků je rozpočet celkem 39 527,- Kč a Českorakouského fotbalového turnaje mužů je rozpočet také celkem 39 527,-Kč.
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Rada města svým usnesením č. 275/2006 ze dne 2. 5. 2006 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu
o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků ve výši 39 527,- Kč s dobou
splatnosti do 31. 12. 2006 a schválit smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský fotbalový turnaj
mužů ve výši 39 527,- Kč s dobou splatnosti do 31. 12. 2006 TJ Slovan Břilice, oddíl kopané v rámci projektu
Česko – rakouské jarní fotbalové turnaje mužů a žáků. Zároveň rada města schvaluje poskytnutí zálohy ve
výši 20 tis. Kč na smlouvu o poskytnutí půjčky projektu Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků.
Diskuse:
Ing. Kubal – může město tuto půjčku uzavřít?
JUDr. Pešek – může.
Ing. Kubal – podle čeho byl navržen datum 31. 12.?
Ing. Houdek – z dispozičního fondu jsou prostředky uvolněny do měsíce od předložení všech dokumentů,
do té doby si musí žadatel vše hradit sám. Vzhledem k předpokládanému datu turnaje (07) by všechny
doklady mohly být připraveny v 08-09 a v 10-11 by žadatel mohl získat prostředky zpět.
Dr. Kotilová – v rozhodnutí je uvedeno, že došlo ke snížení příspěvku celkem o částku 40 tis. Kč. Jak bude
klub krýt chybějící částku a z čeho bude hradit půjčku?
Ing. Houdek - klub snížil celkový rozpočet na celou akci o uvedenou částku. Úhrada části nákladů
je zajištěna sponzorsky.
p. Mráz – je záležitostí oddílu, zdroje mají zajištěné.
Dr. Kotilová – ptá se na záruky, když město půjčuje více, než klub obdrží.
Ing. Houdek - vrací ze svého rozpočtu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje
- Smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků ve výši
39 527,- Kč s dobou splatnosti do 31.12. 2006
- Smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský fotbalový turnaj mužů ve výši 39 527,Kč s dobou splatnosti do 31.12.2006,
TJ Slovan Břilice, oddílu kopané, v rámci projektu Česko – rakouské jarní fotbalové turnaje mužů
a žáků.
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 8
Přijetí daru „Mostu před obcí Stará Hlína přes rybník Vítek“ od Jihočeského kraje
Důvodová zpráva:
Rada města projednala návrh na přijetí daru stavby „Most před obcí Stará Hlína přes rybník Vítek“
postaveného na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 469/9 v k. ú. Stará Hlína včetně pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 469/9 o výměře 2 975 m2, ostatní plocha, silnice, od Jihočeského kraje.
Tomu předcházelo usnesení rady města č. 28/2005 ze dne 24. 1. 2004, kterým rada doporučila
zastupitelstvu schválit záměr převzetí mostu, a to po schválení záměru darování v územně samosprávných
orgánech Jihočeského kraje, Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schválilo darování stavby usnesením č. 40/2006/ZK ze dne 7. 3. 2006.
Rada města svým usnesením č. 256/2006 z 2. 5. 2006 bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 40/2006/ZK (bod I., 3., b)) ze dne 7.3.2006 o darování stavby „Most před obcí Stará Hlína přes rybník
Vítek“ postavený na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 469/9 v k. ú. Stará Hlína včetně pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 469/9 o výměře 2 975 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 180 pro obec Třeboň a k. ú. Stará Hlína, Městu Třeboň, IČ 247618, a doporučuje zastupitelstvu
města schválit přijetí daru od Jihočeského kraje a uzavření darovací smlouvy.
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Diskuse:
Ing. Kubal – bude majetek pojištěn?
Ing. Houdek - pojišťovny zřejmě nebudou pojišťovat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje na podkladě usnesení Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 40/2006/ZK (bod I., 3., b)) ze dne 7. 3. 2006 o darování stavby „Most před obcí Stará Hlína přes
rybník Vítek“ postavený na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 469/9 v k. ú. Stará Hlína včetně
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 469/9 o výměře 2 975 m2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň, v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 180 pro obec Třeboň a k. ú. Stará Hlína, Městu Třeboň, IČ 247618, přijetí tohoto
daru od Jihočeského kraje a uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 9
Rozpočtová opatření provedená radou města
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu byla předložena informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města za období
od 4. 4. 2006 do 2. 5. 2006.
Diskuse:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních
provedených radou města v období od 4. 4. 2006 do 2. 5. 2006.
Výsledek hlasování:
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 10
Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
Prof. Velemínský – povodně za zahrádkami a v Dukelské ulici se objevily až v posledních letech. Domnívá
se, že pokud by došlo k vyčištění stoky, situace by se zlepšila. V době krize dochází k tomu, že odtok
nestačí.
p. Mráz - jedná se o majetek Vodohospodářské správy. Požadavek na vyčištění již zazněl. Pokud nebude
možné zafinancovat z jejich strany, je ke zvážení, zda z rozpočtu města.
Ing. Houdek - měli by se tím zabývat naši vodohospodáři a nechat zpracovat studii. Je to podobný
problém jako u výpustní stoky u Světa.
Ing. Kubal – bylo by potřeba zamyslet se komplexně včetně prostoru u přeložky.
Ing. Kubal – čí majetkem je parkoviště za Sběrnými surovinami?
Ing. Houdek - jedná se o soukromý pozemek.
Ing. Kubal – parkoviště by bylo potřeba udržovat (alespoň zamést)
Ing. Kubal – akce „podnikatel, sportovec, student roku atd….. Jak dopadlo?
p. Ouška – odezva ze strany občanů nebyla.
Dr. Váňa – osobní poznámka týkající se jeho minulosti
Dr. Váňa – podporuje prof. Velemínského. Na Jč. kraji – granty týkající se ochrany před povodněmi a
jiné, Třeboň se neucházela. Žádá o bdělost při sledování možností získání grantů.
Ing. Houdek - každá dotace znamená i nějakou částku na dofinancování. Město Třeboň je poměrně
úspěšné v získávání dotací.
Ing. Tlachač – kolem 700 tis. Kč byl čerpán grant z kraje.
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Ing. Novotný – řešení odtokových poměrů je složitější záležitost. Mělo by se dostat alespoň v podobě
informace jako bod na příští zastupitelstvo. Jako další bod jednání – písemná informace o stavu prací na
lázeňském grantu – stav financí, harmonogram..
Ing. Kubal – cyklostezka od Kopečku k zastávce, byla přislíbena úprava dopravních značek.
k bodu 11
Závěr
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta v 19.30 h

Ing. Jiří Houdek v.r.
starosta města

Ověřili:
MUDr. Antonín Doležal v.r.
Eduard Janát v.r.

Zpracovala: Jana Vodolánová v.r.

Zápis z 37. jednání ZM/15.05.2006

9

