METR_S 1057/2021 KS

ZÁPIS
Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 03.05.2021
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM.
Starosta PaedDr. Jan Váňa zahájil jednání v 18:00 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského
úřadu, organizací města a občany města. 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ bylo řádně
a včas svoláno dle zákona o obcích.
Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů 24. Zastupitelstvo města
Třeboně bylo schopné se právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Hana Burešová
a skrutátory Ing. Petra Jánská a Ing. Pavel Zajíček. Zápis z minulého jednání byl ověřen Janem Lukavským a
MVDr. Jiřím Skálou. Průběh a záznam diskuse je k dispozici na webových stránkách města na
http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html.
k bodu 1
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Diskuze:
Návrh na složení návrhové komise:
Starosta PaedDr. Jan Váňa navrhl na členy návrhové komise Annu Kahounovou, Zdeňka Mráze a Filipa
Holzera.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO
Návrh na ověřovatele zápisu:
Na ověřovatele zápisu byli starostou navrženi Ing. Josef Pindroch a prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
SCHVÁLENO
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
3.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 16.03.2021 – 13.04.2021 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
4.
Rozpočtové opatření č. 15 - přesun mezi položkami – Revitalizace prostranství mezi DPS I a DPS II
5.
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2021
6.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 v k. ú. Třeboň
7.
Záměr - prodej části pozemků p. č. KN 4223 a p. č. KN 3185 v k. ú. Břilice
8.
Záměr směny pozemků v k. ú. Třeboň, k. ú. Holičky u Staré Hlíny
9.
Zrušení usnesení ZM č. 104/2020-15 ze dne 26.10.2020, zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.
č. KN 74/1 a p. č. KN 1936/17 v k. ú. Břilice
10. Prodej části pozemku p. č. KN 179/21 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
11. Nákup pozemků p. č. KN 1656/57 a p. č. KN 1656/58 v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů
12. Směna části pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře 76 m2 za část pozemku p. č. KN 2474/2 o výměře 35
m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře 15 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře 26 m2,
vše k. ú. Třeboň
13. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 1/2021, o místních poplatcích
14. Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2021
15. Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
16. Diskuze
17. Závěr
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
- odchody a příchody:

18:02 příchod Psík
18:03 příchod Prášil
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Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 32/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz a Filip Holzer.
c) ověřovatele zápisu: Ing. Josef Pindroch a prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
SCHVÁLENO
k bodu 2
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 33/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (15.03.2021).
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 3
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 16.03.2021 – 13.04.2021 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 34/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 16.03.2021 – 13.04.2021 (vč. opatření
schvalovaných ZM)
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 4
Rozpočtové opatření č. 15 - přesun mezi položkami – Revitalizace prostranství mezi DPS I a DPS II
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Hajna (vedoucí ORI)
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 35/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 15, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu:
-z položky 6901 „Rezervy kapitálových výdajů“, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0, v částce
3.000.000,00 Kč,
-do položky 6121 „Revitalizace prostranství mezi DPS I a DPS II“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6188000000, UZ
0 částku ve výši 3.000.000,00 Kč.
Čís.
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II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
k bodu 5
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2021
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Petr Werner, PaedDr. Jan Váňa
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, zda ponížení dotace o 5 tis. Kč oproti loňskému roku je penalizace za to, že
žadatel odevzdal vyúčtování dotace pozdě; dotaz, o jaké prodlení se jednalo; doslechl se, že šlo pouze o 1
pracovní den; navrhuje poskytnout dotaci ve stejné výši jako loni, tedy 25.000 Kč.
PaedDr. Jan Váňa – dotaz, o jaké prodlení přesně šlo, bude odpovězen písemně.
- požadavky:
Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D., na usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Dílny sv. Jiljí o.p.s., Třeboň

Činnost 2021

Dotace 2021 (Kč)
25.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Dílny sv. Jiljí o.p.s., IČ 02515784,
se sídlem Dvorce 258, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 Proti: 12 Zdrželi se: 2
USNESENÍ NEPŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 36/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Dílny sv. Jiljí o.p.s., Třeboň

Činnost 2021

Dotace 2021 (Kč)
20.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Dílny sv. Jiljí o.p.s., IČ 02515784,
se sídlem Dvorce 258, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 6
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 v k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová
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Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 37/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 60 m2 k. ú. Třeboň, když výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 700,- Kč/m2 + DPH.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 24 Zdrželi se: 0
NÁVRH NESCHVÁLEN – USNESENÍ NEPŘIJATO
k bodu 7
Záměr - prodej části pozemků p. č. KN 4223 a p. č. KN 3185 v k. ú. Břilice
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch
Mgr. Bc. Petr Michal - navrhuje zveřejnit záměr prodeje části pozemku v rozsahu, ve kterém jej specifikoval
Osadní výbor Břilice.
- požadavky:
Protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na usnesení ZM č. 38P/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4223 a části pozemku p. č. KN 3185 o šířce 1 m, měřeno
od nemovitosti na dotčeném pozemku, a délce 110 m za cenu 500,00 Kč/m2 + DPH. Ceny za vzrostlé dřeviny
nacházející se na předmětných částech pozemků budou určeny znaleckým posudkem.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: 13 Zdrželi se: 3
NÁVRH NESCHVÁLEN – USNESENÍ NEPŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 38/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4223 o výměře cca 280 m2 a části pozemku p. č. KN 3185
o výměře cca 50 m2 v k. ú. Břilice, kdy výměry budou zpřesněny geometrickým plánem za cenu 500,00 Kč/m2
+ DPH. Ceny za vzrostlé dřeviny nacházející se na předmětných částech pozemků budou určeny znaleckým
posudkem.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr.
Výsledek hlasování:
Pro: 19 Proti: 3 Zdrželi se: 2
SCHVÁLENO
k bodu 8
Záměr směny pozemků v k. ú. Třeboň, k. ú. Holičky u Staré Hlíny
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- odchody a příchody:
18:59 odchod Prášil
počet 23
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 39/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 3388 (orná půda) o výměře 10 261 m2, p. č. KN 4606 (orná půda)
o výměře 6890 m2, p. č. KN 4607 (orná půda) o výměře 6690 m2, p. č. KN 3389 (trvalý travní porost) o výměře
4768 m2, p. č. KN 3406 (trvalý travní porost) o výměře 9359 m2, p. č. KN 3407 (trvalý travní porost) o výměře
5882 m2 v k. Třeboň, p. č. KN 1124 (orná půda) o výměře 10118 m2 k. ú. Holičky u staré Hlíny – vše vlastník
Ing. Tomáš Pfeifer (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za část pozemku p. č. KN 4651 (orná půda) o výměře cca
10 000 m2 k. ú. Třeboň (vlastník město Třeboň) bez doplatku a zároveň záměr směny části pozemku p. č. KN
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4651 (orná půda) o výměře cca 10 000 m2 k. ú. Třeboň (vlastník město Třeboň) za pozemky p. č. KN 3388
(orná půda) o výměře 10 261 m2, p. č. KN 4606 (orná půda) o výměře 6890 m2, p. č. KN 4607 (orná půda) o
výměře 6690 m2, p. č. KN 3389 (trvalý travní porost) o výměře 4768 m2, p. č. KN 3406 (trvalý travní porost) o
výměře 9359 m2, p. č. KN 3407 (trvalý travní porost) o výměře 5882 m2 v k. Třeboň, p. č. KN 1124 (orná půda)
o výměře 10 118 m2 k. ú. Holičky u Staré Hlíny – vše vlastník Ing. Tomáš Pfeifer
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), bez doplatku.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 22 Zdrželi se: 1
NÁVRH NESCHVÁLEN – USNESENÍ NEPŘIJATO
k bodu 9
Zrušení usnesení ZM č. 104/2020-15 ze dne 26.10.2020, zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č.
KN 74/1 a p. č. KN 1936/17 v k. ú. Břilice
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- odchody a příchody:
19:03 odchod Lukavský
počet 22
19:04 odchod Kahounová počet 21
19:04 příchod Prášil
počet 22
19:05 příchod Lukavský
počet 23
19:06 příchod Kahounová počet 24
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 40/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zrušení usnesení ZM č. 104/2020-15 ze dne 26.10.2020.
II. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 74/1 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 130319/2021 pozemek p. č. KN 74/5) a části pozemku p. č. KN 1936/17 o výměře 31 m2 (dle geometrického plánu
č. 1303-19/2021 pozemek p. č. KN 1936/28) vše v k. ú. Břilice za cenu 500,00 Kč/m2, a to za podmínky
bezúplatného zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku dle GP 1303-19/2021 p. č. KN 1936/28
spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizace ve prospěch města Třeboně a každého dalšího
vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí – kanalizace.
III. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1936/17 o výměře 6 m2 (dle geometrického plánu č. 130319/2021 pozemek p. č. KN 1936/29) v k.ú. Břilice za cenu 500,00 Kč/m2 a za podmínky bezúplatného zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemku dle geometrického plánu č. 1303-19/2021 p. č. KN 1936/29
spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizace ve prospěch města Třeboně a každého dalšího
vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí – kanalizace.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 10
Prodej části pozemku p. č. KN 179/21 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 41/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 179/21 o výměře 218 m2 (dle geometrického plánu č. 560-95/2020 pozemek p.
č. KN 179/67) v k. ú. Holičky u Staré Hlíny ve vlastnictví města Třeboně do společného jmění manželů Jitky a
Miloslava Voráčkových (oba bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za cenu 500,00 Kč/m2, a za podmínky
bezúplatného zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p. č. KN 179/21 o výměře 218 m2 (dle
geometrického plánu č. 560-95/2020 pozemek p. č. KN 179/67) v k. ú. Holičky u Staré Hlíny spočívající v právu
uložení, vedení, údržby a oprav vodovodu ve prospěch města Třeboně a každého dalšího vlastníka nemovité
věci neevidované v katastru nemovitostí - vodovodu. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od
podpisu kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladem do katastru
nemovitostí hradí kupující. Sepsání kupní smlouvy zajistí právní odbor MěÚ Třeboň.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu starostovi města k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
k bodu 11
Nákup pozemků p. č. KN 1656/57 a p. č. KN 1656/58 v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 42/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
nákup pozemků p. č. KN 1656/57 (trvalý travní porost) o výměře 1534 m2 a p. č. KN 1656/58 (koryto vodního
toku umělé) o výměře 23 m2 v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů (trvalý travní porost) od pana Václava Kloudy
(Na Křtině 251, 149 00 Újezd u Průhonic, Praha 4) za celkovou cenu 49.824,00 Kč (32,00 Kč/m2).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 24 Zdrželi se: 0
NÁVRH NESCHVÁLEN – USNESENÍ NEPŘIJATO
k bodu 12
Směna části pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře 76 m2 za část pozemku p. č. KN 2474/2 o výměře 35
m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře 15 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře 26 m2, vše
k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 43/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
směnu části pozemku p. č. 2474/3 vč. stavby (pozemní komunikace) o výměře 76 m2 k. ú. Třeboň (dle
geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 2474/4) ve vlastnictví p. Vladimíra Pikla (bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za část pozemku p. č. 2474/2 vč. stavby (pozemní komunikace) o výměře 35 m2 (dle
geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 2474/5), část pozemku p. č. 2474/1 vč. stavby (pozemní
komunikace) o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 2474/6) a za část
pozemku p. č. 1098/1 vč. stavby (pozemní komunikace) o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 401860/2020 pozemek p. č. 1098/46), to vše v k. ú. Třeboň ve vlastnictví města Třeboně a zároveň směna části
pozemku p. č. 2474/2 vč. stavby (pozemní komunikace) o výměře 35 m2 (dle geometrického plánu č. 401860/2020 pozemek p. č. 2474/5), části pozemku p. č. 2474/1 vč. stavby (pozemní komunikace) o výměře 15
m2 (dle geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 2474/6) a části pozemku p. č. 1098/1 vč. stavby
(pozemní komunikace) o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 1098/46),
to vše v k. ú. Třeboň ve vlastnictví města Třeboně za část pozemku p. č. 2474/3 vč. stavby (pozemní
komunikace) o výměře 76 m2 k. ú. Třeboň (dle geometrického plánu č. 4018-60/2020 pozemek p. č. 2474/4)
ve vlastnictví p. Vladimíra Pikla (bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za podmínky, že ze strany vlastníka pozemku
p. č. KN 2474/3 k. ú. Třeboň dojde k doplatku v částce 9 339,00 Kč. Náklady spojené s podáním návrhu na
vklad práva do katastru nemovitostí a s vyhotovením geometrického plánu č. 4018-60/2020 budou hrazeny v
poměru 1 : 1. Sepsání kupní smlouvy zajistí odbor právní MěÚ Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit směnou smlouvu starostovi města k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
SCHVÁLENO
k bodu 13
Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 1/2021, o místních poplatcích
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
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Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 44/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 1/2021, o místních poplatcích.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit vyhlášení OZV č. 1/2021 zákonem předepsaným způsobem a zaslat
OZV č. 1/2021 odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ĆR k posouzení její zákonnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 14
Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2021
Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 45/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
rozdělení dotace z Programu reegenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2021.
Název kulturní
památky

Poř. č.

Akce obnovy

Druh
vlastníka
(FO, PO,
Město)

Celkové
náklady

Dotace

Povinný
podíl

Podíl

města (10%)

vlastníka

Dům čp. 16, Husova
ulice

Restaurování nástěnné malby v interiéru
objektu

FO

84.000

76.000 (90%)

x

8.000

2

Dům čp. 90/I,
Masarykovo náměstí

Oprava omítek průčelní fasády a výměna 3
ks oken do Masarykova nám., repase
vjezdových vrat směrem do Husovy ul. - II.
etapa

FO

441.892

135.000 (31%)

44.200

262.692

3

Dům čp. 188/I (součást
čp. 15/I), Husova ulice

Oprava fasády směrem ke Zlaté stoce a do
nádvoří, výměna, popř. repase oken a dveří
- II. etapa

FO

309.477

93.000 (30%)

31.000

185.477

4

Dům čp. 1/I stará
radnice, radniční věž,
Masarykovo náměstí

Oprava staré radnice, výměna špaletových
oken - II. etapa

MĚSTO

346.577

136.000 (39%)

x

210.577

75.200

666.746

1

Celkem

1.181.946

440.000

II. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 15
Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa
Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz, zda jsou schváleny technické podmínky vozidla, aby bylo možné určit přesnou
cenu.
Ing. Jana Grammetbauerová – bude odpovězeno písemně.
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 46/2021-19
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení
cisternové automobilové stříkačky,

II. ukládá
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útvaru tajemníka zajistit plnění tohoto usnesení spočívají ve vypracování žádosti o poskytnutí účelové
investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky
a předání této žádosti k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 16
Diskuze
- diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Bc. Petr Michal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Hajna
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – lavičky pod Opatovickou hrází podél Zlaté stoky jsou v dezolátním stavu, žádá o
jejich opravu.
PaedDr. Jan Váňa – podnět bude předán na příslušný odbor MěÚ, který prověří, zda jde o majetek města.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, jak probíhá výstavba venkovního wellness centra u lázní Aurora, zda bude
stavba dokončena v termínu, zda se postupuje v souladu s projektem a stanoveným rozpočtem a zda se
změny zaznamenávají ve stavebním deníku.
PaedDr. Jan Váňa – dotazy zodpovězeny; z důvodu nepříznivé zimy nabrala stavba skluz zhruba 35 dnů,
finanční krytí je v souladu se zakázkou, dochází jen k drobným vícepracím a změnám (odčerpávací filtry,
materiál na skluzavku, atd.).
Ing. Pavel Hajna – veškeré změny jsou zaznamenávány v zápisech z jednotlivých kontrolních dnů, následně
je pak schvaluje rada města ve formě dodatků ke smlouvě.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, zda na lázních Berta funguje stejný zámkový systém jako na Auroře nebo
jsou používány karty i hodinky; pokud ano, proč je systém v lázeňských domech odlišný.
PaedDr. Jan Váňa – dotaz bude odpovězen písemně.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – k 31.3. byly z rozpočtu z kapitálových výdajů čerpány pouze 3 %, co je důvodem.
PaedDr. Jan Váňa – dotaz zodpovězen; investiční akce (ČOV Branná, revitalizace prostranství mezi DPS I a
DPS II, atd.) budou zahájeny postupně během pozdního jara / léta, takže k čerpání položky dojde později
během roku.
Mgr. Bc. Petr Michal – členové JPO 3 a 5 mají s městem uzavřenou smlouvu (dohodu o provedení práce),
která může v případě potřeby čerpání podpory od úřadu práce představovat komplikaci, žádá o prověření a
případnou úpravu smluv.
PaedDr. Jan Váňa – bude prověřeno a vyjádření zasláno písemně.
Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz, zda je pravda, že město plánuje výstavbu hotelu pro lázně v hodnotě 60 mil. Kč.
PaedDr. Jan Váňa – nejedná se o hotel, ale vzniká potřeba rozšířit ubytovací kapacity na lázních Aurora
během hlavní sezóny vzhledem k tomu, že hotely Bohemia a Regent vypověděly lázním smlouvu.
Mgr. Bc. Petr Michal – město plánuje nový model fungování městských sportovišť; dotaz, co přesně se mění
a co je důvodem ke změně.
PaedDr. Jan Váňa – město jedná se zástupci TJ Jiskra, že by převzali do správy a údržby fotbalový areál na
Hliníku (hřiště, šatny, tribuny) a areál by byl vyňat ze správy Městské sportovní; důvodem je úspora pro město,
náklady na údržbu areálu jsou vysoké a Městská sportovní na ně každoročně doplácí.
Mgr. Bc. Petr Michal – pan starosta v krajských volbách sliboval, že „nalije“ peníze z krajského rozpočtu do
měst; dotaz, zda byly již nějaké peníze z kraje získány.
PaedDr. Jan Váňa – taková slova nikdy nepoužil; v krajském rozpočtu je nová položka krajský investiční fond,
o tyto peníze budou soutěžit jednotlivá města a obce.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – v případě předání fotbalového areálu do rukou jiného subjektu je potřeba smluvně
zajistit, aby byl řádně spravován a udržován a nedocházelo k jeho devastaci; co se týče navýšení kapacity
ubytování u lázní, je potřeba zajistit také dostatečný kvalifikovaný personál.
PaedDr. Jan Váňa – v případě sportovišť by se nejprve uzavřela smlouva na 1 rok, aby se zjistilo, zda takový
systém funguje; u lázní nejde o navýšení celkové kapacity lázní, ale pouze o náhradu ubytovací kapacity
hotelů Bohemia a Regent.
k bodu 17
Závěr
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve 20:08 hodin.

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta města Třeboně
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Ověřili:
prof. RNDr. Jiří Masojídek,CSc. v.r.

dne:……………………………………..

Ing. Josef Pindroch v.r.

dne:……………………………………..

Zapsala: Mgr. Hana Burešová
Zápis byl zpracován dne 07.05.2021
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