METR_S 1602/2021 KS

ZÁPIS
Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 28.06.2021
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 21 členů ZM.
Starosta PaedDr. Jan Váňa zahájil jednání v 18:00 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského
úřadu, organizací města a občany města. 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ bylo řádně
a včas svoláno dle zákona o obcích.
Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů 21. 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 prof. RNDr. Jiřím
Masojídkem, CSc. a Ing. Josefem Pindrochem. Průběh a záznam diskuse je k dispozici na webových
stránkách města na http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html a je zároveň založen
na CD v kanceláři starosty.

k bodu 1
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Diskuze:
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
3.
Udělení čestného občanství města Třeboně
4.
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
rok 2020
5.
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2020
6.
Závěrečný účet DSO Česká ispirace za rok 2020
7.
Závěrečný účet města Třeboně za rok 2020
8.
Účetní závěrka města k 31.12.2020
9.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 27.04.2021 - 08.06.2021 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
10. Nabídka – pozemek p. č. 1544/22 k. ú. Třeboň - podání žádosti
11. Záměr směny pozemku p. č. 52/2 k. ú. Přeseka za pozemek p. č. 513/9 k. ú. Břilice v rámci stavby
"Chodník Přeseka "
12. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/1 v k. ú. Třeboň
13. Prodej pozemku p.č. KN 3298/13 k. ú. Třeboň
14. Prodej části pozemku p. č. KN 586/2 v k. ú. Třeboň
15. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2021
16. Individuální dotace pro MAS Třeboňsko o.p.s.
17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň za období 2016 - 2020
18. Vydání Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
19. Uzavření smíru ve věci sporů vedených se společností PORR a.s.
20. Stezka Pražská Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 1837/7,
k. ú. Třeboň
21. Rozpočtové opatření č. 39 - Městská sportovní Třeboň - rekonstrukce ledové plochy
22. Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni - 1. etapa – přijetí dotace, rozpočtové opatření č. 46
23. Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2021
24. Diskuze
25. Závěr
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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Návrh na složení návrhové komise:
Starosta PaedDr. Jan Váňa navrhl na členy návrhové komise Jana Lukavského, Karla Elexhausera a Bc. Mgr.
Janu Polčákovou.
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 2
SCHVÁLENO
Návrh na ověřovatele zápisu:
Na ověřovatele zápisu byli starostou navrženi prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. a Zdeněk Mráz.
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 47/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Jan Lukavský, Karel Elexhauser a Bc. Mgr. Jana Polčáková.
c) ověřovatele zápisu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. a Zdeněk Mráz.
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. 48/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (03.05.2021).
II. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 03.05.2021, která byla
zastupitelům zaslána dne 19.05.2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 3
Udělení čestného občanství města Třeboně
Předkladatel: PaedDr. Jan Váňa
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 49/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
udělení čestného občanství města Třeboně panu Miloši Končickému.
II. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 4
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
rok 2020
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 50/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok
2020.
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Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 5
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2020
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 51/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 6
Závěrečný účet DSO Česká ispirace za rok 2020
Předkladatel: Ing. Alena Seberová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 52/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2020.
Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2020.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 7
Závěrečný účet města Třeboně za rok 2020
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Kuta
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 53/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020, a
to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit schválený závěrečný účet zákonem předepsaným způsobem.
Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
k bodu 8
Účetní závěrka města k 31.12.2020
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 54/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
účetní závěrku města Třeboně sestavenou k 31.12.2020 s výrokem:
Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit Protokol o schvalování účetní závěrky města k podpisu starostovi
města.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 9
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 27.04.2021 - 08.06.2021 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 55/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 27.04.2021 - 08.06.2021 (vč. opatření
schvalovaných ZM).
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 10
Nabídka – pozemek p. č. 1544/22 k. ú. Třeboň - podání žádosti
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 56/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Jindřichův Hradec, Na Hradbách
43, Jindřichův Hradec) o úplatný převod pozemku p. č. 1544/22 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 48 m2
v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 11
Záměr směny pozemku p. č. 52/2 k. ú. Přeseka za pozemek p. č. 513/9 k. ú. Břilice v rámci stavby
"Chodník Přeseka "
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 57/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 52/2 (ost. pl., ost. komunikace) o výměře cca 18 m2 v k. ú.
Přeseka ve vlastnictví Ing. Jana Kačerovského (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za pozemek p. č. 513/9 (orná půda)
o výměře cca 90 m2 v k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně a zároveň směny pozemku p. č. 513/9 (orná
půda) o výměře cca 90 m2 v k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně za část pozemku p. č. 52/2 (ost. pl., ost.
komunikace) o výměře cca 18 m2 v k. ú. Přeseka. Směna pozemků bude v poměru 1:5 bez doplatku a bude
zpřesněna dle geometrického plánu.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 12
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/1 v k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 58/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 886/1 o výměře cca 40 m2 k. ú. Třeboň, když výměra bude
zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 3.000,- Kč/m2 + DPH.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr prodeje na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 13
Prodej pozemku p.č. KN 3298/13 k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 59/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej pozemku p. č. KN 3298/13 o výměře 140 m2 k. ú. Třeboň, paní Pavle Dlouhé
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), za cenu 700,- Kč/m2 + DPH dle platných právních předpisů. Kupní cena bude
zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí
právní odbor MěÚ Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
k bodu 14
Prodej části pozemku p. č. KN 586/2 v k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 60/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 586/2 (dle geometrického plánu č. 3246-246/2011 p.p.č. 586/28) o výměře 9
m2 k. ú. Třeboň, paní Zdeňce Sodomkové (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), za cenu 3.000,- Kč/m2 bez DPH.
Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
kupní smlouvy zajistí právní odbor MěÚ Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 15
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2021
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
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- požadavky:
Protinávrh na usnesení Mgr, Bc. Petra Michala:
Usnesení ZM č. 61P/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Oblastní charita Třeboň

Činnost 2021
z toho:
Občanská poradna
Sociálně terapeutická dílna Motýl

Dotace 2021 (Kč)
130.000,00
60.000,00
70.000,00

II schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň, IČ
26520991, Chelčického 2, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost –
provoz Občanské poradny a provoz Sociálně terapeutické dílny Motýl.
III ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 Proti: 14 Zdrželi se: 0
NÁVRH NESCHVÁLEN – USNESENÍ NEPŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 61/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Oblastní charita Třeboň

Dotace 2021 (Kč)

Činnost 2021

85.000,00

z toho:
Občanská poradna
Sociálně terapeutická dílna Motýl

40.000,00
45.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň, IČ
26520991, Chelčického 2, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost – provoz
Občanské poradny a provoz Sociálně terapeutické dílny Motýl.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 16
Individuální dotace pro MAS Třeboňsko o.p.s.
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová
- požadavky:
Protinávrh na usnesení Mgr, Bc. Petra Michala:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro žadatele Místní akční skupinu Třeboňsko o.p.s., IČ: 260 75 679, se sídlem
Dukelská 145, Třeboň, na neinvestiční výdaje sloužící ke zřízení a provozování komunitního centra ve výši
200.000,00 Kč.
II. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,00 Kč na transparentní účet obcí postižených živelnou pohromou.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 Proti: 11 Zdrželi se: 3
USNESENÍ NEPŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 62/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí individuální dotace pro žadatele Místní akční skupinu Třeboňsko o.p.s., IČ: 260 75 679, se sídlem
Dukelská 145, Třeboň, na neinvestiční výdaje sloužící ke zřízení a provozování komunitního centra ve výši
200.000,00 Kč.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Místní akční skupinu Třeboňsko
o.p.s., IČ: 260 75 679, se sídlem Dukelská 145, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace ve výši
200.000,00 Kč na neinvestiční výdaje sloužící ke zřízení a provozování komunitního centra.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení a předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 2 Zdrželi se: 5
SCHVÁLENO
k bodu 17
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň za období 2016 - 2020
Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
Diskuze:
- odchody a příchody: 19:14 odchod Elexhauser
počet 20
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 63/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň za období 2016 - 2020 a Vyhodnocení projednání Zprávy o
uplatňování Územního plánu Třeboň za období 2016 - 2020.
II. schvaluje
1) Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň za období 2016 - 2020.
2) Pořízení Změny č. 7 Územního plánu Třeboň, vyplývající ze Zprávy o uplatňování a pořizované dle §55a
stavebního zákona (tj. zkráceným způsobem).
3) Jmenování zastupitelky Anny Kahounové na pozici určeného zastupitele pro Změnu č. 7 Územního plánu
Třeboň.
III. ukládá
Odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
SCHVÁLENO
k bodu 18
Vydání Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Miroslav Roubal (vedoucí OÚPaSŘ)
- odchody a příchody: 19:18 příchod Elexhauser

počet 21

Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 64/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
proces pořízení Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 uvedený v důvodové zprávě.
II. souhlasí
s předloženým návrhem Změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3.
III. schvaluje
v souladu s § 73 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, podle ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, a dále podle
ustanovení § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, vydání Změny č. 4
Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 s jeho odůvodněním, jako opatření obecné povahy po
předchozím ověření jeho souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, Politikou
územního rozvoje ČR ve znění poslední aktualizace a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve
znění jejich poslední aktualizace.
IV. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 19
Uzavření smíru ve věci sporů vedených se společností PORR a.s.
Předkladatel: Mgr. Aleš Kolář
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 65/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Návrh smíru ve věci sporů souvisejících s veřejnou zakázkou Revitalizace objektu č.p. 20 a novostavba objektu
č.p. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ, mezi městem Třeboň a společností PORR a.s., IČ: 43005560, se sídlem
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10. Navrhovaným smírem by byly ukončeny soudní spory, které
jsou vedeny u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 64/2020 a u Obvodního soudu pro
Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 244/2020.
II. ukládá
odboru právnímu zajistit plnění tohoto usnesení
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 20
Stezka Pražská Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 1837/7,
k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 66/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Stezka Pražská Třeboň“ na části pozemku p. č. KN 1837/7, k. ú.
Třeboň, o výměře cca 28 m2, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve prospěch města Třeboně. Po
dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro oddělení
pozemku trvale dotčeného stavbou. Smlouva bude uzavřena se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
která hospodaří se svěřeným majetkem kraje.
II ukládá
odboru rozvoje a investic předložit smlouvu k podpisu starostovi města.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO

k bodu 21
Rozpočtové opatření č. 39 - Městská sportovní Třeboň - rekonstrukce ledové plochy
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna (vedoucí ORI)
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Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 67/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 39, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
-z položky 6901 „Rezervy kapitálových výdajů“, § 6409, ORJ 750, ORG 6093000000, UZ 0 v částce Kč
2.000.000,00,
-do položky 6121 „Městská sportovní Třeboň - rekonstrukce ledové plochy“, § 3412, ORJ 750, ORG
6187000000, UZ 0 v částce Kč 2.000.000,00.
Čís.

RM

ÚZ

39.

ORG

ORJ

Paragra
f

Položk
a

Schválený
rozpočet

6093000000

750

6409

6901

5.000.000,00

6187000000

750

3412

6121

5.000.000,00

Rozpočtové
opatření

Rozpočet od
počátku roku
po RO

13.028.969,17

-2.000.000,00

11.028.969,17

5.000.000,00

+2.000.000,00

7.000.000,00

Rozpočet po
schválení RO

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO

k bodu 22
Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni - 1. etapa – přijetí dotace, rozpočtové opatření č. 46
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Ing. Pavel Hajna
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 68/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí podpory formou investiční dotace na akci „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“ z
Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši 10.000.000,00 Kč.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu mezi poskytovatelem dotace
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 708 90 650, a příjemcem
dotace městem Třeboň, jejímž účelem je poskytnutí peněžních prostředků ve výši 10.000.000,00 Kč na
realizaci akce „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“.
III. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 46, které spočívá v:
- navýšení příjmové položky 4222 „Dotace Jčk - Rozšíření wellness u lázní Aurora“, § 0, ORJ 750, ORG 0, UZ
725 o částku 10.000.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 6121 „Rozšíření wellness u lázní Aurora – dotace Jčk“, § 3613, ORJ 750, ORG
300000017, UZ 725 o částku 10.000.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválen
ý
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet od
počátku roku
po RO

ORJ

Paragraf

Položka

0

750

0

4222

0

0

+10 000 000

10 000 000

300000017

750

3613

6121

0

0

+10 000 000

10 000 000

ORG

Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
46.

725

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
46.

725

IV. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit panu starostovi k podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského
investičního fondu na akci „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“ a odboru finančnímu a
majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
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Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
SCHVÁLENO
k bodu 23
Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2021
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 69/2021-20
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2021 takto: 13.09., 18.10. a 06.12.
II. ukládá
útvaru tajemníku seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 24
Diskuze
- diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (jednatel SLT), Jan Lukavský, Mgr. Terezie Jenisová
- poděkoval za zřízení bezpečnostního prvku pro cyklisty na hrázi rybníka Svět a také
za rozšíření cyklostezky u Penny Marketu směrem na Břilice;
- učinil prohlášení, že ani on ani kolega Vopátek nikdy nepodali trestní oznámení na
město, jak se doslechl od některých úředníků;
- dotaz, zda existuje seznam dodavatelů, které město oslovuje při výběru zhotovitele
zakázek; pokud ano, požaduje jeho zaslání;
- není spokojen s údržbou města, sečení probíhá pozdě, apeluje na častější sečení;
- dotaz, zda by se další jednání ZM nemohlo již konat v zasedací místnosti MěÚ.
Ing. Jana Grammetbauerová – seznam dodavatelů bude zaslán; harmonogram sečení se neměnil, ale došlo
ke zpoždění z důvodu deštivého počasí v květnu; pokud se pandemická situace nezhorší, bude další jednání
ZM již na městském úřadě.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, proč živnostníci drobných provozoven na lázních Berta dostali výpověď
z pronájmu a proč k tomu došlo až nyní a ne v době uzavření provozoven z důvodu pandemie.
PaedDr. Jan Váňa – důvodem byla potřeba navýšit ubytovací kapacity; v zimních měsících se řešily problémy
spojené s pandemií, proto k tomu došlo až nyní; služby navíc využívali spíše externí klienti a ne lázeňští hosté.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, pro město odmítlo dotaci na akci Třeboň poetická.
Ing. Jana Grammetbauerová – z důvodu malého počtu přihlášených nebylo možné akci uskutečnit, proto byla
dotace odmítnuta.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, proč jsou zadavatelem a objednatelem veřejných zakázek, které se týkají
lázní, samy lázně a ne město jako vlastník.
PaedDr. Jan Váňa – uživatelem a provozovatelem objektů jsou lázně, proto si podmínky zakázek nastavují
samy; k tomuto účelu byl zřízen lázeňský investiční fond; město může poté přistoupit k zakázce jako investor,
pokud to schválí zastupitelstvo.
Jan Lukavský – dotaz, zda by nově zřízený průchod pro cyklisty na hrázi rybníky Svět nemohl být rozšířen,
popř. nainstalovány další zábrany – tak, aby se umístilo 6 komponentů od silnice nahoru, tedy šest metrových
zábran za sebou na délku 6 metrů; současné provedení je příliš úzké a budou se tam tvořit zácpy.
Ing. Jana Grammetbauerová – k instalaci dalších zábran je potřeba souhlasu NPÚ, což je dlouhodobější
proces; počkáme, jak se bezpečnostní prvek v letošní sezoně osvědčí.
Mgr. Terezie Jenisová – dotaz, zda je pravda, že město požaduje od LSPP refundaci mezd úředníků, kteří
v době pandemie pomáhali s testováním; pokud ano, proč to nebylo domluvené předem.
PaedDr. Jan Váňa – ano, s LSPP byla uzavřena dohoda o refundaci mezd; v lednu nešlo předvídat, že situace
potrvá tak dlouho; není možné dlouhodobě poskytovat zaměstnance bezúplatně; testování přineslo LSPP
nemalý zisk.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dotaz, na čí pokyn byli úředníci na LSPP vysláni; město nemůže požadovat refundaci
mezd zpětně, pokud nebylo předem dáno mzdové ujednání, jde o bezdůvodné obohacení.
PaedDr. Jan Váňa
– o vyslání zaměstnanců na LSPP rozhodla tajemnice úřadu a byly uzavřeny náležité
dohody s dotčenými zaměstnanci; nejde o bezdůvodné obohacení, úředníci odvedli
na LSPP práci, za kterou jim náleží mzda.
PaedDr. Jan Váňa
- informoval, že město jako akcionář společnosti Teplospol podalo na valné
hromadě protinávrh, aby byl zisk z roku 2020 rozdělen akcionářům, což se nakonec
Mgr. Bc. Petr Michal:
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povedlo; dále bylo na podnět města schváleno přerozdělení zůstatku na účtu
nerozděleného zisku
z předcházejících let ve výši 20 mil. Kč; do rozpočtu města tedy přijdou cca. 3 mil. Kč;
jde o správný krok, jako akcionáři má město právo podílet se na zisku.
k bodu 25
Závěr
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve 20:52 hodin.

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

dne:……………………………………..

Zdeněk Mráz v.r.

dne:……………………………………..

Zapsala: Mgr. Hana Burešová
Zápis byl zpracován dne 02.07.2021
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