Spisová značka: METR_S 4466/2020 KS

USNESENÍ
Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 15.12.2020
v zasedací místnosti městského úřadu č. 118

Program:
1.
Zahájení
Usnesení RM č.
2.
Program 60. jednání a schválení zveřejnění zápisů
Usnesení RM č. 651/2020-60
3.
Prodej pozemku p. č. KN 2191 o výměře 123 m2 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 234 m2 (dle
geometrického plánu č. 1300-77/2020 pozemek p. č. KN 521/133) v k.ú. Břilice
Usnesení RM č. 652/2020-60
4.
Výpůjčka části pozemku p. č. KN 760/1 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 653/2020-60
5.
Souhlasné prohlášení – pozemek p. č. 2049/52 k. ú. Branná
Usnesení RM č. 654/2020-60
6.
Souhlas s úpravou zpevněné plochy na pozemku p. č. KN 973 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. STAŽENO
7.
Souhlas s úpravou části pozemku p. č. KN 1556 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 655/2020-60
8.
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021
Usnesení RM č. 656/2020-60
9.
Kanalizace v ul. U sv. Petra a Pavla - Smlouva darovací
Usnesení RM č. 657/2020-60
10. Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností – čp. 1194 – SBD - XXXXXXXXXXXXXXXXX
Usnesení RM č. 658/2020-60
11. Nebytový prostor čp. 2/II, ul. Chelčického, Třeboň – XXXXXXXXXXXXXX
Usnesení RM č. 659/2020-60
12. Zveřejnění záměru nájmu bytu č. 17 v čp. 2/II v ulici Chelčického (DPS 2)
Usnesení RM č. 660/2020-60
13. Byt č. 3 v čp. 1/II v ulici Chelčického (DPS 1) o vel. 1+0
Usnesení RM č. 661/2020-60
14. Bytová jednotka č. 937/2 v čp. 937/II v ulici Vrchlického - obálková soutěž
Usnesení RM č. 662/2020-60
15. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – smlouva o výpůjčce + podvýpůjčce
Usnesení RM č. 663/2020-60
16. Smlouva o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ – „Dům přírody Třeboňska“
Usnesení RM č. 664/2020-60
17. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.04.2013 – směrové tabule na území města
Třeboně
Usnesení RM č. 665/2020-60
18. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 21.06.2002
Usnesení RM č. STAŽENO
19. Kaple sv. Jana Nepomuckého Na Kopečku - výpůjčka spolku Junák
Usnesení RM č. 666/2020-60
20. Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. 24/LR/SSB12-2020 – ŘSD
Usnesení RM č. 667/2020-60
21. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Usnesení RM č. 668/2020-60
22. Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň – podání žádosti o poskytnutí dotace
Usnesení RM č. 669/2020-60
23. Smlouva o právu provést stavbu „Stezka u Penny Marketu v Třeboni“ – požadavek vlastníka pozemků,
společnosti CPI Reality, a.s.
Usnesení RM č. 670/2020-60
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24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Stezka a účelová komunikace Holičky – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Usnesení RM č. 671/2020-60
Chodník v ulici Sportovní v Třeboni – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Usnesení RM č. 672/2020-60
Rozpočtové opatření č. 63 - úprava dotace akce "Výměna vrat požární zbrojnice v Branné"
Usnesení RM č. 673/2020-60
Zařazení tržního místa na pozemku p. č. KN 1705/10 v k. ú. Třeboň (Jiráskova ulice) – změna Přílohy
č. 1, oddílu A nařízení města Třeboně č. 2/2017, kterým se vydává Tržní řád
Usnesení RM č. 674/2020-60
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou knihovnou Třeboň a Attavenou, o. p. s.
Usnesení RM č. 675/2020-60
Rozpočtové opatření č. 62 - přesun mezi položkami
Usnesení RM č. STAŽENO
Uzavření Smlouvy o výrobě a zajištění televizního pořadu a využití práv k němu
Usnesení RM č. 676/2020-60
Zápis z 10. jednání bytové komise dne 09.12.2020
Usnesení RM č. 677/2020-60
Vyhlášení výběrového řízení na nákup svozového vozidla
Usnesení RM č. STAŽENO
Vyhodnocení motivačních ukazatelů pro rok 2019 - Městská Vodohospodářská, s.r.o.
Usnesení RM č. 678/2020-60
Rámcová dohoda – dodávky prádla pro SLT
Usnesení RM č. 679/2020-60
Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň
Usnesení RM č. 680/2020-60
Dodatek č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 - Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Usnesení RM č. 681/2020-60
Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Usnesení RM č. 682/2020-60
Rozpočtové opatření č. 64 - přesun mezi položkami – Podíl města na rekonstrukci Lidická
Usnesení RM č. 683/2020-60
Rozpočtové opatření č. 65 - přesun mezi položkami
Usnesení RM č. 684/2020-60
Různé
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Usnesení RM č. 651/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
program 60. jednání rady města a schválení zveřejnění zápisů.
Usnesení RM č. 652/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
prodej pozemku p. č. KN 2191 o výměře 123 m2 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 234 m2 (dle
geometrického plánu č. 1300-77/2020 pozemek p. č. KN 521/133 ) k. ú. Břilice panu XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 555.000,00 Kč vč. DPH dle platných právních předpisů.
Kupní smlouva bude ze strany kupujícího podepsána do 30 dnů ode dne schválení prodeje zastupitelstvem
města. Kupní cena bude uhrazena kupujícím do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města. Veškeré
náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. Sepsání kupní smlouvy zajistí právní
odbor MěÚ Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na nejbližší jednání ZM
Usnesení RM č. 653/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a pobočným spolkem Junák –český skaut, středisko
Rožmberská růže Třeboň, z.s. (Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň). Předmětem výpůjčky bude část pozemku
p. č. KN 760/1 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2021 do
01.09.2026. Pozemek bude vypůjčen za účelem zřízení bylinkového záhonu a to za podmínky, že záhon bude
zřízen jako vyvýšený, aby nebylo zasahováno do kořenové zóny stromů.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit uzavření smlouvy.
Usnesení RM č. 654/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků v souladu s § 35 vyhl. č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) mezi městem Třeboň, p. XXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Předmětem prohlášení je zpřesnění vlastnických hranic pozemků p. č.
KN 2049/10, p. č. 2049/52 a p. č. st. 108 vše k. ú. Branná.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit souhlasné prohlášení k podpisu starostovi města a vyzvat
vlastníky sousedních nemovitostí k části pozemku p. č. 2049/52 (souhrada) za účelem úplatného převodu.
Usnesení RM č. 655/2020-60
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
s úpravou části pozemku p. č. KN 1556 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Třeboň, ve prospěch pana XXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXX), za účelem provedení stavební úpravy tj. snížení chodníku pro zřízení sjezdu na
pozemek p. č. KN 1559 k. ú. Třeboň, dle situačního nákresu. Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
a) veškeré náklady spojené se stavebními úpravami (snížení chodníku) bude hradit pan XXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXX),
b) pan XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) nebude po městu Třeboň požadovat vydání žádných účelně
vynaložených nákladů dle § 1084 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souvisejících se stavební úpravou
(snížením chodníku),
c) nejpozději do 60 dnů po provedení stavebních úprav bude sepsán předávací protokol mezi městem Třeboň
a stavebníkem.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit informovat žadatele.
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Usnesení RM č. 656/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
revokaci usnesení č. 551/2020-53 ze dne 06.10.2020 vztahujícího se ke stanovení nájemného za nájem
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. na rok 2021 v části
výše nájemného pro vodovody, kdy se výše nájemného pro vodovody mění z částky 1.012.000 Kč bez DPH
na částku 1.550.000 Kč bez DPH, výše nájemného pro kanalizace, kdy se výše nájemného pro kanalizace
mění z částky 12.075.000 Kč bez DPH na 12.670.000 Kč bez DPH a výše celkového nájemného pro rok 2021
se mění z částky 13.087.000 Kč bez DPH na 14.220.000 Kč bez DPH.
II. schvaluje
kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 dle přílohy důvodové zprávy.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. o přijatém
usnesení.
Usnesení RM č. 657/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy darovací mezi městem Třeboň (jako obdarovaný) a manž. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jako dárce), manž. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX,
jako dárce) a manž. XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX, jako dárce), kdy předmětem daru je
oddílná splašková kanalizace DN 300 celkové délky 71,00 m vč. 2 ks revizních kanalizačních šachet popsaná
Kolaudačním rozhodnutím vydaným Odborem životního prostředí MěÚ Třeboň dne 20.04.2005 č.j. ŽP 63/2005
– 238 Pa.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu starostovi města k podpisu.
Usnesení RM č. 658/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 11 o výměře 67,04 m2 v čp. 1194/II v ulici Okružní, Třeboň mezi
převodcem paní XXXXXXXXXXXX a budoucími nabyvateli paní XXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXXXXXX.
II. schvaluje
Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň
2000 a města Třeboně mezi Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000, městem Třeboň a paní
XXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXXXXXX.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví
SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostovi města.
Usnesení RM č. 659/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
snížení nájemného nájemci nebytových prostor čp. 2/II, Chelčického ul., Třeboň panu XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX ve výši 50 % z nájemného za období 05.10.2020 – 31.10.2020, ve výši
50 % z nájemného za období 01.11.2020 – 30.11.2020 a odpuštění nájemného za období 01.12.2020 –
31.12.2020 v plné výši, a to z důvodu ztížených podmínek podnikání.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
Usnesení RM č. 660/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru nájmu bytu č. 17 o velikosti 1+0 (29 m2) v čp. 2/II v ulici Chelčického, s nájemným
podlahové plochy bytu v částce 1.263 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem
v částce 172 Kč splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné
platí pro uchazeče, který je občanem České republiky, poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,
jehož zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči (zdravotní nebo sociální), který má trvalé bydliště v
Třeboni a místních částech Třeboně (Břilice, Branná, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína), nebo jehož
rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v Třeboni a místních částech Třeboně (Břilice, Branná, Holičky, Nová
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Hlína, Přeseka, Stará Hlína) a přidělením bytu v DPS bude těmto rodinným příslušníkům zachována možnost
pravidelného kontaktu se žadatelem. Uchazeč nesmí mít vůči městu Třeboni neuhrazené závazky po
splatnosti.
Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3měsíčního nájemného.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit pronájem bytu.
Usnesení RM č. 661/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 3 v domě čp. 1/II v ulici
Chelčického o velikosti 1+0 a výměře 38,75 m2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.613,00 Kč a s
úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou s digestoří a vařičem v částce 183,00 Kč splatným měsíčně
předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s XXXXXXXXXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dle platných Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou
službou ve vlastnictví města Třeboně.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je uhrazení kauce ve výši 3měsíčního nájemného.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města.
Usnesení RM č. 662/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dvanáct měsíců s možností prodloužení na bytovou jednotku č.
937/2 v domě čp. 937/II v ulici Vrchlického, Třeboň o velikosti 2+1 a výměře 60,70 m2, když nájemné
podlahové plochy bytu se stanovuje v souladu s nabídnutou cenou v částce 150,00 Kč/m2 a měsíc (celkem
9.008,00 Kč/měsíc) a úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří a vestavnou
potravinovou skříní se stanovuje v částce 311,00 Kč/měsíc, obojí splatné předem nejpozději do pátého dne
kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je uhrazení kauce ve výši 3měsíčního nájemného.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města.
Usnesení RM č. 663/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek číslo 41/2020 mezi Jihočeským muzeem v Českých
Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice (jako půjčitelem) a městem Třeboň (jako vypůjčitelem) v celkové
pojistné ceně 435.000,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o podvýpůjčce movitých kulturních památek zapůjčených z Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích mezi městem Třeboň (jako půjčitelem) a Spolkem přátel Třeboně, Masarykovo nám. 1/I, Třeboň
(jako vypůjčitelem) v celkové pojistné ceně 435.000,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 664/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ mezi Národním památkovým ústavem, Valdštejnské
nám., 3, Praha 1 – Malá Strana 118 01 (jako půjčitelem) a městem Třeboň (jako vypůjčitelem) v celkové
pojistné ceně 9.700,00 Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2023. Předmětem
smlouvy je výpůjčka 16 ks rybářských předmětů do expozice „Dům přírody Třeboňska“.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu k podpisu.
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Usnesení RM č. 665/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Třeboň a společností DDS TOUR s.r.o., IČ
47912618 (Josefská 425/25, 602 00) dne 19.04.2013. Dodatek bude řešit snížení počtu umístěných
směrových tabulí na území města Třeboně z 3 ks na 1 ks. Směrová tabule zůstane umístěna v pozici K12 (ul.
Novohradská ). Dodatek bude uzavřen s účinností od 01.01.2021. Stanovené nájemné pro rok 2021 bude ve
výši 1.000,00 Kč + DPH dle platných právních předpisů.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi města
Usnesení RM č. 666/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a pobočným spolkem Junák - český skaut, středisko
Rožmberská růže Třeboň, z. s. (skautský oddíl Wanydlaci Třeboň), IČ 60817011. Předmětem výpůjčky bude
dočasné užívání kaple sv. Jana Nepomuckého, o celkové rozloze 37 m2, budovy na p. č. KN 419 v k. ú.
Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na den 24.12.2020 od 10:00 hodin do 12:00 hodin, a to za
účelem tradičního vánočního roznášení tzv. Betlémského světla. Z důvodu pandemie covid-19 bude kaple
využita pouze jako zázemí, kdy samotné předávání Betlémského světla bude probíhat před kaplí při zachování
platných hygienických nařízení. Vypůjčitel zajistí v rámci své činnosti dodržování všech bezpečnostních
předpisů (zejména protipožárních opatření).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 667/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 24/LR/SSB12-2020, na část
pozemku parc. č. KN 2469/3, k. ú. Třeboň, ve vlastnictví ČR, právo hospodaření přísluší Ředitelství silnic a
dálnic ČR, s. p. o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle (strana povinná). Služebnost se zřizuje pro
uložení stavby vodovodu a kanalizace ve vlastnictví strany oprávněné a zahrnuje v sobě rovněž právo
provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitost specifikovanou ve smlouvě, a to v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním inženýrské sítě – vedení, které město Třeboň
(strana oprávněná) vybuduje v rámci realizace stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
Služebnost bude zřízena úplatně, formou jednorázové náhrady vyčíslené podle Metodiky ŘSD ČR, za cenu
541,68 Kč (zřízení věcného břemene – služebnosti je osvobozeno od DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty). Do 3 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu strana oprávněná požádá o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Služebnost bude zřízena v rozsahu podle geometrického
plánu, jehož zpracování zajistí strana oprávněná.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 668/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1.
a 2. etapa)“ v podlimitním režimu v otevřeném zadávacím řízení vypracovanou externím zadavatelem
společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 625 08 822.
II. schvaluje
složení komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „TŘEBOŇ,
BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“, a to ve složení:
členové: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jaroslava
Žemličková, Jiří Wojtěch, Ing. Miroslav Kajan, Ing. Mgr. Pavel Dvořák, Kristýna Soukupová,
náhradníci: prof. RNDr. Masojídek Jiří, CSc., Anna Kahounová, MVDr. Jiří Skála, Ing. Radim Filípek, Ing.
Martina Jůzová, David Brychta, Jiří Götz, Karel Bleha, Štěpánka Čížková, DiS.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit:
a) zahájení zadávání veřejné zakázky „TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“,
b) předání oznámení o jmenování členům a náhradníkům komise pro otevírání a pro posouzení a hodnocení
nabídky k veřejné zakázce „TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“.
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Usnesení RM č. 669/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „117D8220 - Podpora
obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli“, dotačního titulu „DT 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací“ na
projekt „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 670/2020-60
Rada města Třeboně
I. revokuje
usnesení č. 567/2020-54 ze dne 20.10.2020.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stezka u Penny Marketu v Třeboni“ se společností CPI Reality,
a.s., IČ 28183436, Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, na základě které vznikne městu Třeboň
právo na umístění, zřizení a užívání včetně provádění údržby a oprav stavby na části pozemků parc. č. 1910/47
a 1910/49 v obci a k. ú. Třeboň (Táboritská ulice u Trojice). Souhlas se zřízením uvedené stavby na pozemcích
vlastníka poskytuje vlastník pozemků stavebníkovi za dohodnutou smluvní úplatu ve výši 1.000,00 Kč vč. DPH.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 671/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5902/20 ze dne 25.08.2020 na stavbu „Stezka a účelová
komunikace Holičky“ se společností DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., IČ 28096878, U Pily 666, České Budějovice,
jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 11.115,59 Kč bez DPH
(13.449,86 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 1.099.995,41 Kč bez DPH (1.330.994,45 Kč
vč. DPH).
II. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit Dodatek č. 1 k podpisu.
Usnesení RM č. 672/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 na stavbu „Chodník v ulici
Sportovní v Třeboni“ se společností K – BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České
Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 23.372,24 Kč
bez DPH (28.280,41 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 1.783.861,36 Kč bez DPH
(2.158.472,25 Kč vč. DPH).
II. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit Dodatek č. 2 k podpisu.
Usnesení RM č. 673/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 63, které spočívá ve:
- snížení příjmové položky 4222 „Dotace - Jčk - Výměna vrat požární zbrojnice v Branné“, § 0, ORJ 750, ORG
0, UZ 452 o částku 2.177,00 Kč,
- snížení výdajové položky 6121 „Výměna vrat požární zbrojnice v Branné – dotace Jčk“, § 5512, ORJ 750,
ORG 6182000000, UZ 452 o částku 2.177,00 Kč,
- snížení výdajové položky 5171 „Branná - opravy, havárie, údržba“, § 3639, ORJ 750, ORG 9750000223, UZ
0 o částku 2.088,00 Kč
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- navýšení výdajové položky 6121 „Výměna vrat požární zbrojnice v Branné - vl. podíl“, § 5512, ORJ 750, ORG
6182000000, UZ 0 o částku 2.088,00 Kč.

Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORJ

Paragraf

Položka

0

750

0

4222

0

125 000

- 2 177

122 823

452

6182000000

750

5512

6121

0

125 000

-2 177

122 823

0

9750000223

750

3639

5171

50 000

50 000

-2 088

47 912

0

6182000000

750

5512

6121

0

74 000

2 088

76 088

ORG

Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
63.

452

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
63.

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
Usnesení RM č. 674/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zařazení tržního místa na pozemku p. č. KN 1705/10 v k. ú. Třeboň (Jiráskova ulice), do přílohy č. 1,
oddílu A nařízení města Třeboně č. 2/2017, kterým se vydává Tržní řád.
II. ukládá
odboru obecnímu živnostenskému úřadu zveřejnit zařazení tržního místa na pozemku p. č. KN 1705/10
v k. ú. Třeboň na úřední desce a aktualizovat přílohu č. 1 Tržního řádu č. 2/2017.
Usnesení RM č. 675/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městskou knihovnou Třeboň a Attavenou, o. p. s., Husova 45, 370 05
České Budějovice, IČ:: 25197185. Předmětem spolupráce je realizace vzdělávacího cyklu projektu
zahrnujícího postupně navazující nebo prolínající aktivity KA2 – Trénink sociálních dovedností a
zaměstnaneckých kompetencí ve virtuální firmě, KA3 – Podpora uplatnění na trhu práce, KA4 – Následná
individuální podpora. Aktivity proběhnou v prostorách Městské knihovny Třeboň (Chelčického 2/II Třeboň 379
01) a jsou určeny rodičům malých dětí, kteří chtějí aktivně a efektivně řešit svůj život a uplatnění na trhu práce.
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 676/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výrobě a zajištění vysílání televizního pořadu a využití práv k němu mezi městem Třeboň
(objednatel) a obchodní společností JTV a.s., IČ: 25156527 Křižíkova 1, 370 01 České Budějovice (zhotovitel)
na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
II. ukládá
odboru Útvaru tajemníka předložit smlouvu starostovi města k podpisu.
Usnesení RM č. 677/2020-60
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Zápis z 10. jednání Bytové komise Rady města Třeboně konaného dne 09.12.2020.
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Usnesení RM č. 678/2020-60
Rada města, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská
s.r.o.
I. bere na vědomí
vyhodnocení motivačních ukazatelů pro jednatele společnosti pro rok 2019.
II. schvaluje
výši odměny pro jednatele společnosti dle přílohy důvodové zprávy.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat výpis usnesení včetně přílohy důvodové zprávy vedení společnosti.
Usnesení RM č. 679/2020-60
Rada města Třeboně, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Slatinné lázně Třeboň
s.r.o.
I. schvaluje
společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČ 25179896, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, uzavření rámcové
dohody na dodávky prádla s dodavatelem Neumanna s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 415,
549 41 Červený Kostelec, IČ 25988387, v maximální výši závazku 3.130.120,- Kč bez DPH po dobu trvání
rámcové dohody 36 měsíců.
II. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
III. ukládá
jednateli společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČ 25179896, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, prof. JUDr.
Vilémovi Kahounovi, Ph.D., uzavřít rámcové dohody dle bodu I. tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 680/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČ 25179896, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, uzavření smlouvy o
dílo s dodavatelem Poolakcent s.r.o., Svépravická 424/4, Praha 8 Hloubětín, IČ 06167667, za účelem plnění
zakázky „Oprava bazénové technologie v Bertiných lázních Třeboň“, v celkové hodnotě plnění 1.793.129,- Kč
bez DPH.
II. ukládá
jednateli společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČ 25179896, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, prof. JUDr.
Vilémovi Kahounovi, Ph.D., uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 681/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 mezi městem Třeboň (jako pronajímatelem) a
spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (jako nájemcem). Předmětem dodatku bude stanovení dvousložkového
nájemného, které se bude skládat z pevné složky nájemného a pohyblivé složky nájemného, jejíž výše bude
určena v závislosti na výnosech nájemce.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek č. 6 k podpisu starostovi města.
Usnesení RM č. 682/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 750/5730/20 ze dne 21.04.2020 na zhotovení stavby „Snížení
energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ se společností STAVBY PRO ŽIVOT s.r.o, Zborovská
814/19, Smíchov , 150 00 Praha 5, jehož předmětem jsou změnové listy č. 16, 17 a 18 v celkové ceně snížení
díla o 39.089,84 Kč bez DPH (44.802,11 Kč vč. DPH).
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit dodatek č. 3 starostovi města
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Usnesení RM č. 683/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 64, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu:
-z položky 5171 „Opravy bytových prostor“, § 3612, ORJ 750, ORG 9750000215, UZ 0 v částce 46.071,58 Kč,
-do položky 6324 „Podíl města na rekonstrukci Lidická“, § 3612, ORJ 750, ORG 6185000000, UZ 0 v částce
46.071,58 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočto
vé
opatření

46 071,58

Rozpočet od
počátku roku
po RO

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
64.

0

9750000215

750

3612

5171

4 700 000

3 500 000

0

6185000000

750

3612

6324

0

0

3 453 928,42
46 071,58

+ 46 071,58

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
Usnesení RM č. 684/2020-60
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 65, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu
-z položky 5041 „Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví“, § 3319, ORJ 900, ORG 9900000000, UZ 0
v částce Kč 6.000,00,
-do položky 5169 „Ostatní služby - cestovní ruch“, § 2143, ORJ 900, ORG 9900000000, UZ 0 v částce Kč
6.000,00.
Čís.

RM

ÚZ

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
65.

0

9900000000

900

3319

5041

172 500

172 500

0

9900000000

900

2143

5169

130 000

130 000

-

6 000

166 500

6 000

136 000

II. ukládá
Odboru kultury a cestovního ruchu, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat
RO v IS GINIS.

PaedDr. Jan Váňa v. r.
starosta města Třeboně
Bylo zpracováno dne 18.12.2020
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