Spisová značka: METR_S 4466/2020 KS

ZÁPIS
ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 24.05.2022
v zasedací místnosti městského úřadu č. 214
Přítomni:

PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. et Ing. Jiří Kuta,
prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., DSc., Ing. Zdeněk Kukačka

Další přítomní: Ing. Petra Jánská, tajemnice

Program:
1.
Zahájení
2.
Program 101. jednání a schválení zveřejnění zápisů
3.
Prodej části pozemku p. č. 2827/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Branná
4.
Zřízení služebnosti pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. KN 469/4 k. ú. Stará
Hlína
5.
Zřízení služebnosti pro uložení kabelu NN na pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice
6.
Zřízení služebnosti pro uložení splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky na
pozemcích p. č. KN 2136/4,p. č. KN 2136/5, p. č. KN 1638/49 k. ú. Břilice
7.
Darování infrastruktury v rámci stavby „ZTV Třeboň, etapa TR3“, pozemků p. č. KN 1912/1, p. č. KN
1912/114, p. č. KN 1912/136, p. č. KN 1912/151 v k. ú. Třeboň
8.
Nabídka – darování pozemků p. č. 172 a p. č. 171 vč. budovy č. p. 128, Třeboň
9.
Dodatek č. 2 – Branná čp. 114 movitý majetek
10. Dodatek č. 12 – TJ Jiskra Třeboň, z.s. (sportovní hala)
11. Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu NP – Kulturně společenské centrum Beseda
12. Uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu NP – kino Světozor
13. ZO ČSOP 16/01 Třeboň – klubovna v čp. 1208/II, Třeboň - uzavření
14. Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 - Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
15. Zveřejnění nájmu bytu č. 8 v čp. 126/I v ulici Husova
16. Umístění propagační plachty na plot do Lipovky - Třeboňský divadelní festival 2022
17. Zvláštní užívání místní komunikace pro osobu těžce zdravotně postiženou
18. Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
19. Rozpočtové opatření č. 32 – Chodník u garáží v ulici Sídliště Třeboň
20. Rozpočtové opatření č. 34 - Knihovna
21. Jmenování na pozici určeného zastupitele pro územní plánování
22. Nařízení města Třeboně, kterým se mění a doplňuje nařízení města Třeboně č. 1/2022, kterým se
vydává Tržní řád
23. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků
o původu zvěře podle zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti
24. Rozpočtové opatření č. 31 – přijetí dotace od MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022
25. Rozpočtové opatření č. 33 – dotace na projekt „Třeboň poetická“
26. Poskytnutí daru na provoz dětské integrační skupiny
27. Harmonogram jednání rady a zastupitelstva města na II. pololetí 2022
28. Informace o rozhodnutí o výběru dodavatele - veřejná zakázka "Třeboň, úpravy a sanace vodojemu
2x1000m3
29. Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o. za rok 2021
30. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2021 Technické služby , s. r. o.
31. Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. za rok 2021
32. Technické zhodnocení majetku společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
33. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2021
34. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
rok 2021
35. Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za 1. čtvrtletí roku 2022.
36. Různé
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k bodu 1
Zahájení
Jednání rady zahájil pan starosta v 15:00 hodin.
V úvodu jednání bylo přítomno 6 členů rady města, paní Anna Kahounová úmrtí.
k bodu 2
Program 101. jednání a schválení zveřejnění zápisů
Předkladatel: PaedDr. Jan Váňa
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 282/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
program 101. jednání rady města a schválení zveřejnění zápisů.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 3
Prodej části pozemku p. č. 2827/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Branná
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 283/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
uzavření kupní smlouvy mezi městem Třeboň (jako prodávající) a manž. XXXXXXXXXXXXXXXXX (jako
kupující, bytem XXXXXXXXXXXXX), kdy předmětem prodeje je část pozemku p. č. KN 2827/1 o výměře 26
m2 (dle geometrického plánu č. 762-30/2022 pozemek p. č. KN 2827/45) v k. ú. Branná, za cenu 500,00
Kč/m2. Sepsání kupní smlouvy zajistí právní odbor MěÚ Třeboň. K úhradě kupní ceny dojde do 30 dní ode
dne uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a vkladem práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 4
Zřízení služebnosti pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. KN 469/4 k. ú. Stará
Hlína
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 284/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 469/4
v k. ú. Stará Hlína, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení,
údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného
ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění
podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH
dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 271/2, p. č. KN st. 38 v k. ú. Stará Hlína a
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 271/2, p. č. KN st. 38 v k. ú. Stará Hlína, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 25.04.2022 (METRP00CIB4U),
b) uvedení všech pozemků a jejich konstrukčních skladeb do původního stavu,
c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o zvláštní užívání místní komunikace,
d) dodržení podmínek dle vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o..
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 10.000,- Kč.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi města smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 5
Zřízení služebnosti pro uložení kabelu NN na pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 285/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 521/3
k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a
oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních
komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch
společnosti EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Brno (oprávněného) a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 21.03.2022 (METRP00CJWR7),
b) uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu starostovi města smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 6
Zřízení služebnosti pro uložení splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky na
pozemcích p. č. KN 2136/4,p. č. KN 2136/5, p. č. KN 1638/49 k. ú. Břilice
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 286/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2136/4,
p. č. KN 2136/5, p. č. KN 1638/49 k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat
v právu uložení, vedení, údržby a oprav splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky.
Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a
pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku
p. č. KN st. 122, p. č. KN 1637/8, p. č. KN 1638/6, p. č. KN 1638/47 k. ú. Břilice a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN st. 122, p. č. KN 1637/8, p. č. KN 1638/6, p. č. KN 1638/47 k. ú. Břilice, a za dodržení
podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 30.03.2022 (METRP00CJBXG),
b) dodržení podmínek dle vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 05.04.2022 č.j.
36.MV.2022,
c) uvedení všech dotčených povrchů a jejich skladeb do původního stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 10.000,- Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi města smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 7
Darování infrastruktury v rámci stavby „ZTV Třeboň, etapa TR3“, pozemků p. č. KN 1912/1, p. č. KN
1912/114, p. č. KN 1912/136, p. č. KN 1912/151 v k. ú. Třeboň
Předkladatel: Ing. Lenka Blažková
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 287/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací spojené se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný nebo budoucí oprávněný) a společností
Stavby Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce 1 nebo budoucí povinný, se sídlem Přesecká 164, Třeboň, IČO
07954956) a společností Parcely Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce 2, se sídlem Přesecká 164, Třeboň, IČO
07750111). Předmětem daru bude:
- pozemky p. č. KN 1912/1 o výměře cca 2 642 m2, p. č. KN 1912/114 o výměře 206 m2, p. č. KN 1912/136
o výměře 237 m2, p. č. KN 1912/151 o výměře cca 71 m2 vše v k. ú. Třeboň,
- místní komunikace obousměrná v délce trasy „A“ – 81,38 m, v délce trasy „B“ - 231 m, šířce 6 m na pozemcích
p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Plocha komunikace - 1 555,4 m2.
Komunikace bude z živičného povrchu, asfaltový povrch.
- jednostranný chodník v délce trasy „A“ - 81,38 m, v délce trasy „B“ - 231 m na pozemcích p. č. KN 1912/1,
p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň. Plocha chodníků - 909 m2. Chodník bude zhotoven
zámkové dlažby.
- retenční dren na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň,
- splašková kanalizace – gravitační potrubí DN 250 mm (PVC U SN 12 DN 250) v délce 339,83 m včetně 10
šachet na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č.KN 1912/136, p. č. KN 1504/1 k. ú. Třeboň.
- vodovodní řad DN 80 PE 100, průměr 90/5,4 v délce trasy „A“ – 82,88 m, v délce trasy „B“ – 328,69 m na
pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN 1912/114, p. č. KN 1912/136, p. č. KN 1912/111, p. č. KN 1504/1 k. ú.
Třeboň. Vodovodní řad bude ukončen zemním hydrantem.
- veřejné osvětlení v délce 478,9 m včetně 17 osvětlovacích bodů na pozemcích p. č. KN 1912/1, p. č. KN
1912/114, p. č. KN 1912/136 k. ú. Třeboň,
- obratiště na pozemku p. č. KN 1912/151 k. ú. Třeboň, plocha obratiště bude 71 m2,
za podmínky, že:
- veškeré náklady s vybudováním infrastruktury budou hrazeny investorem stavby společností Stavby Třeboň
s.r.o. (Přesecká 164, Třeboň), IČ 07954956,
- odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
- odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položení vodovodního řadu, splaškové kanalizace,
retenčního drenu a veřejného osvětlení před zásypem a položením konstrukčních vrstev komunikace,
- dodržení podmínky dle vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. č.j. 39.MV.2022 ze dne
26.04.2022,
K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací,
-budoucí povinný uzavře s budoucím oprávněným bezúplatně Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav splaškové kanalizace a vodovodního řadu na
pozemku p.č. KN 1912/1 v k.ú. Třeboň, ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované v katastru
nemovitostí – kanalizace a vodovodu. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 8
Nabídka – darování pozemků p. č. 172 a p. č. 171 vč. budovy č. p. 128, Třeboň
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 288/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
přijetí daru a uzavření Darovací smlouvy se zřízením věcného břemene – služebnosti užívacího práva mezi
pobočným spolkem VIII. župa sdružení obcí Vitorazských Tomáše ze Štítného se sídlem České Velenice,
Husova 310, České Velenice, IČO 00443671 (jako dárce nebo oprávněný ze služebnosti) a městem Třeboň
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(jako obdarovaný nebo povinný ze služebnosti), kdy předmětem daru bude pozemek p. č. KN 172 (trv. travní
porost) o výměře 239 m2 a pozemek p. č. KN 171 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 116 m2 vč. budovy
na něm stojící č.p. 128, to vše v obci a k. ú. Třeboň. Věcné břemeno služebnosti užívacího práva spočívá v
trvalém užívání nemovitostí pozemku p. č. KN 172 a pozemku p. č. KN 171 vč. budovy na něm stojící č.p. 128,
to vše v k. ú. Třeboň bude zřízeno bezúplatně na dobu 20 let, která začne plynout přechodem vlastnického
práva na Obdarovaného, za podmínky, že veškeré náklady za služby spojené s užíváním předmětu daru
budou hrazeny dárcem. Darovací smlouva se zřízením věcného břemene – služebnosti užívacího práva bude
sepsána odborem právním. Náklady spojené s podáním návrhu práva vkladu do katastru nemovitostí hradí
obdarovaný.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 9
Dodatek č. 2 – Branná čp. 114 movitý majetek
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 289/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 20.04.2019 mezi městem Třeboň
a Františkem Klimentem (Branná 111, Třeboň, IČ: 63245787). Dodatkem č. 2 se aktualizuje hodnota
vypůjčených movitých věcí na částku 152.096,12 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 10
Dodatek č. 12 – TJ Jiskra Třeboň, z.s. (sportovní hala)
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 290/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 10.06.2011 mezi městem Třeboň
a spolkem TJ Jiskra Třeboň, z.s. (Jiráskova 444, Třeboň). Dodatkem č. 12 se aktualizuje hodnota vypůjčených
movitých věcí na částku 1.210.384,52 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 11
Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu NP – Kulturně společenské centrum Beseda
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 291/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a společností Slatinné
lázně Třeboň s.r.o. (smlouva ze dne 19.08.2010). Dodatkem č. 13 se aktualizuje hodnota pronajatých movitých
věcí umístěných v Kulturně společenském centru Beseda na částku 3.601.265,00 Kč.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 12
Uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu NP – kino Světozor
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 292/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a společností Slatinné
lázně Třeboň s.r.o. (smlouva ze dne 20.04.2010). Dodatkem č. 13 se aktualizuje hodnota pronajatých movitých
věcí umístěných v kině Světozor na částku 6.244.200,49 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 13
ZO ČSOP 16/01 Třeboň – klubovna v čp. 1208/II, Třeboň - uzavření
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 293/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce-spoluužívání mezi městem Třeboň a ZO ČSOP 16/01 Třeboň, Vrchlického 321,
Třeboň (IČ: 67171702) na nebytové prostory v 2.NP čp. 1208/II, Třeboň - klubovna č. 7 o velikosti 45,10 m2,
a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpůjčka se uzavírá za účelem systematické práce s
kolektivem dětí a mládeže.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 14
Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 - Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 294/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o.,
(smlouva ze dne 22.12.2016). Předmětem dodatku č. 9 bude aktualizace rozsahu předmětu nájmu a s tím
související aktualizace účetní hodnoty pronajatého majetku společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská
čp. 1001, Třeboň zejména v návaznosti na dokončení akce „Třeboňský vodní svět“. Celková hodnota předmětu
nájmu se zvýší z částky 1.170.284.471,06 Kč na částku 1.327.993.164,46 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 15
Zveřejnění nájmu bytu č. 8 v čp. 126/I v ulici Husova
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 295/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru nájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1 (90 m2) v čp. 126/I v ulici Husova formou obálkové soutěže
dle nabídky výše nájemného za 1 m2, když minimální cena pro obálkovou soutěž byla stanovena ve výši 100
Kč/m2/měsíčně pro uchazeče, který má bydliště prokazatelně po dobu 12 měsíců na území města Třeboně a
místních částí Třeboně (Břilice, Branná, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína) nebo místo nepřetržitého
výkonu práce stálého pracovního poměru po dobu minimálně 6 měsíců na území města Třeboně a místních
částí a nemá vůči městu Třeboni neuhrazené závazky po splatnosti.
Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3měsíčního nájemného.
II. schvaluje
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem bytu č. 8 v čp. 126/I v ul. Husova v Třeboni obálkovou
metodou ve složení:
členové: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. Lucie Gabrielová, pí Radka Bicková, Ing. Josef
Pindroch
náhradníci: Ing. Lenka Blažková, pí Jitka Filípková, pí Vladislava Bicková
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit pronájem bytu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 16
Umístění propagační plachty na plot do Lipovky - Třeboňský divadelní festival 2022
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 296/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a spolkem TRS z.s., IČ 01418653 (U Nádrže 257, Třeboň).
Předmětem výpůjčky bude část plotu vedoucí z Masarykova náměstí do Lipovky na p. č. KN 2/2 v k. ú. Třeboň.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.06.2022 do 13.07.2022 za účelem umístění propagační plachty
na festival „Třeboňský divadelní festival 2022 “. Plachta bude umístěna v souladu s Rozhodnutím Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, č. j. KUJCK 47739/2014/OKPP ze dne
17.06.2015. Veškeré náklady s její instalací a deinstalací bude hradit vypůjčitel.
II. schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části plotu vedoucí z Masarykova náměstí do Lipovky na p. č. KN 2/2 v k. ú.
Třeboň, spolku TRS z.s., IČ 01418653 (U Nádrže 257, Třeboň), na dobu určitou od 14.07.2022 do 15.09.2022
za účelem umístění propagační plachty na festival „Třeboňský divadelní festival 2022“. Plachta bude umístěna
v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, č. j. KUJCK
47739/2014/OKPP ze dne 17.06.2015. Veškeré náklady s její instalací a deinstalací bude hradit vypůjčitel.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit uzavření smlouvy a zajistit zveřejnění záměru.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 17
Zvláštní užívání místní komunikace pro osobu těžce zdravotně postiženou
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Diskuze:
Návrh na usnesení:

Zápis ze 101. jednání RM ze dne 24.05.2022
7

Usnesení RM č. 297/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
vydání souhlasu k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkovací stání dle § 25 odst.
6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti pana XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, držitele průkazu ZTP/P.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic předat písemný souhlas silničnímu správnímu úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 18
Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 298/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební
úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, U Michelského
lesa 1581/2, 140 00 Praha, jehož předmětem je zrušení etapizace provádění díla. Dílo bude provedeno a
předáno objednateli jako jeden celek. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit podpis dodatku ke smlouvě od obou smluvních stran.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 19
Rozpočtové opatření č. 32 – Chodník u garáží v ulici Sídliště Třeboň
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 299/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 32, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu
-z položky 6121 „Sportovní hala“, § 3412, ORJ 750, ORG 6023000000, UZ 0 v částce Kč 850.000,00,
-do položky 6121 „Chodníky a stezky“, § 2219, ORJ 750, ORG 6191000000, UZ 0 v částce Kč 850.000,00.

Čís.

RM

ÚZ

ORG

ORJ

Paragra
f

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet od
počátku roku
po RO

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
32.

0

6023000000

750

3412

6121

10 000 000

7 000 000

- 850 000

6 150 000

0

6191000000

750

2219

6121

17 500 000

24 400 000

+ 850 000

25 250 000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 20
Rozpočtové opatření č. 34 - Knihovna
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 300/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 34, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu
-z položky 6901 „Rezerva kapitálových výdajů“, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, v částce Kč
1.700.000,00,
-do položky 6121 „Knihovna“, § 3314, ORJ 750, ORG 111000000, UZ 0 v částce Kč 1.700.000,00.

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):
34.

0

6093000000

800

6409

6901

10.500.00
0

1.864.358

- 1 700 000

164 358

0

111000000

750

3314

6121

1 000 000

1 000 000

+1 700 000

2 700 000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 21
Jmenování na pozici určeného zastupitele pro územní plánování
Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 301/2022-101
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí
potřebu schválit určeného zastupitele.
II. schvaluje
Ing. Janu Grammetbauerovou jako určeného zastupitele pro pořizování veškeré územně plánovací
dokumentace pro volební období 2018 – 2022.
III. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na příštím zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 22
Nařízení města Třeboně, kterým se mění a doplňuje nařízení města Třeboně č. 1/2022, kterým se vydává
Tržní řád
Předkladatel: Bc. Martin Matouš
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 302/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
nařízení města Třeboně, kterým se mění a doplňuje nařízení města Třeboně č. 1/2022, kterým se vydává Tržní
řád, vyjma Čl. 1, bod 3.
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II. ukládá
odboru obecnímu živnostenskému úřadu zveřejnit nařízení města Třeboně, kterým se mění a doplňuje Tržní
řád, v informačním systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 23
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků
o původu zvěře podle zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti
Předkladatel: Ing. Jaroslav Fliegel
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 303/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o
původu zvěře uzavřenou mezi subjekty - Česká republika - Ministerstvo zemědělství jako centrální zadavatel
a město Třeboň jako obec s rozšířenou působností jako pověřující zadavatel.
II. ukládá
odboru životního prostředí předložit smlouvu k podpisu starostovi města
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 24
Rozpočtové opatření č. 31 – přijetí dotace od MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Bc. Radka Kaiseršatová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 304/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí transferu – neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím
Jihočeského kraje ve výši 705.830,00 Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti výkonu
sociální práce.
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 31, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné
jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto:
-navýšení příjmové položky 4116 Dotace-MPSV-JK-na výk.soc.práce, § 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ 13015 o
částku 705.830,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5011 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-výk.soc.práce, § 6171, ORJ 0770, ORG
9770000000, NZUZ 13015 o částku 465.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5031 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.- výk.soc.práce, § 6171, ORJ 0770, ORG
9770000000, NZUZ 13015 o částku 116.250,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5032 Povinné poj. na ZP-zam.-dot.- výk.soc.práce, § 6171, ORJ 0770, ORG
9770000000, NZUZ 13015 o částku 42.380,00 Kč,
-navýšení výdajových položek 5XXX „Běžné výdaje podle druhového určení“ (výdaje dle metodiky v oblasti
výkonu sociální práce dle druhů), § 4341, ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 13015 o částku 82.200,00 Kč.

Čís.

RM

NZÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

0100

0

4116

0

0

+ 705 830

705 830

9770000000

0770

6171

5011

0

0

+ 465 000

465 000

Rozpočtové příjmy ( Kč):
25.

13015

Rozpočtové výdaje ( Kč):
25.

13015
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13015

9770000000

0770

6171

5031

0

0

+116 250

116 250

13015

9770000000

0770

6171

5032

0

0

+ 42 380

42 380

13015

9100000000

0100

4341

5xxx

0

0

+ 82 200

82 200

III. ukládá
odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zaevidovat
rozpočtové opatření v IS GINIS.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 25
Rozpočtové opatření č. 33 – dotace na projekt „Třeboň poetická“
Předkladatel: Ing. Alena Seberová
Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 305/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí dotace od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora přehlídek a soutěží ve výši 30.000,00 Kč
na zajištění projektu „Třeboň poetická“,
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 33, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 4122 Dotace-JK-Třeboň poetická, § 0, ORJ 900, ORG 8, UZ 428 o částku
30.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5169 Třeboň poetická-dotace-JK, § 3319, ORJ 900, ORG 9900000008, UZ 428 o
částku 30.000,00 Kč,
Čís.

RM

NZÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od počátku
roku po
RO

4122

0

0

+30 000

30 000

5169

0

0

+30 000

30 000

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

8

0900

0

9900000008

0900

3319

Rozpočtové příjmy (Kč):
33.

428

Rozpočtové výdaje (Kč):
33.

428

III. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/553/22, reg. č. 428-02-02/22, jejímž účelem je realizace
projektu "Třeboň poetická", mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČ 70890650.
IV. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu rozvoje a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a
předložit smlouvu k podpisu starostovi města.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 26
Poskytnutí daru na provoz dětské integrační skupiny
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
Návrh na usnesení:
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Usnesení RM č. 306/2022-101
Rada města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč žadateli Farnost Evangelické církve metodistické v Třeboni,
IČ: 68520590, se sídlem Seifertova 449, 379 01 Třeboň na provoz integrační skupiny pro matky s dětmi.
II. schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň (dárce) a žadatelem Farnost Evangelické církve metodistické
v Třeboni, IČ: 68520590, se sídlem Seifertova 449, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000,00 Kč na provoz integrační skupiny pro matky s dětmi.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení a předložit darovací smlouvu starostovi města k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 27
Harmonogram jednání rady a zastupitelstva města na II. pololetí 2022
Předkladatel: Ing. Petra Jánská
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 307/2022-101
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Harmonogram jednání Rady města Třeboně na II. pololetí 2022 takto: 12.07., 02.08., 23.08., 06.09., 20.09,
04.10., 18.10.
II. bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí
Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2022 takto: 12.09.
III. ukládá
útvaru tajemníka předložit harmonogram na jednání ZM dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 28
Informace o rozhodnutí o výběru dodavatele - veřejná zakázka "Třeboň, úpravy a sanace vodojemu
2x1000m3
Předkladatel: Ing. Miroslav Kajan
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 308/2022-101
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
rozhodnutí zadavatele Městská Vodohospodářská s.r.o. o výběru dodavatele veřejné zakázky "Třeboň, úpravy
a sanace vodojemu 2x1000 m3, a to společnosti MEDMES spol. s r.o., se sídlem Třída Československé
armády 211, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 46581316.
II. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 29
Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Městská Vodohospodářská, s.r.o. za rok 2021
Předkladatel: Ing. Miroslav Kajan
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 309/2022-101
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.
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I. schvaluje
výroční zprávu za rok 2021 a řádnou účetní závěrku společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. sestavenou
k 31.12.2021 včetně výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši účetního zisku 2.130.731,86 Kč.
II. schvaluje
ponechání výsledného zisku za rok 2021 ve výši 2.130.731,86 Kč na účtu společnosti jako nerozdělený zisk z
minulých let.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 30
Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2021 Technické služby , s. r. o.
Předkladatel: Petr Tětek
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 310/2022-101
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 Technické služby
Třeboň, s.r.o.
I. schvaluje
1) Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021 - zisk ve výši 761.747,00
Kč.
2) Rozdělení zisku běžného období takto:
a) do rezervního fondu přidělit částku ve výši 10% ze zisku společnosti ve výši 76.175,00 Kč na základě bodu
č. VIII. Zakladatelské listiny,
b) zbývající zisk společnosti ve výši 685.572,00 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.
II. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 31
Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. za rok 2021
Předkladatel: Ing. Jana Grammetbauerová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 311/2022-101
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 Autokemp Třeboňský
ráj, s.r.o.
I. schvaluje
výroční zprávu za rok 2021 a řádnou účetní závěrku společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., sestavenou
k 31.12.2021 včetně výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši účetního zisku 155.631,48 Kč.
II. schvaluje
rozdělení výsledného čistého zisku za rok 2021 ve výši 155.631,48 Kč následovně:
- převedení 10 % výsledného čistého zisku za rok 2021 ve výši 7.966,19 Kč na účet rezervního fondu a
- převedení 90 % výsledného čistého zisku za rok 2021 ve výši 147.665,29 Kč na účet nerozděleného zisku
minulých let.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 32
Technické zhodnocení majetku společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
Předkladatel: Ing. Jana Grammetbauerová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
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Usnesení RM č. 312/2022-101
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 Autokemp Třeboňský
ráj, s.r.o.
I. uděluje souhlas
společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. s technickým zhodnocením majetku společnosti spočívající ve
výměně a modernizaci barového pultu v restaurační budově. Předpokládaná hodnota díla je 298.822.15 Kč
bez DPH.
II. ukládá
útvaru tajemníka předat jednatelce společnosti výpis z usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 33
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2021
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 313/2022-101
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí
Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2021.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 34
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
rok 2021
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 314/2022-101
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí
Zprávu o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok
2021.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.06.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
k bodu 35
Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za 1. čtvrtletí roku 2022.
Předkladatel: Bc. Radka Kaiseršatová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení RM č. 315/2022-101
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřízených městem Třeboň ke dni 31.03.2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
SCHVÁLENO
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k bodu 36
Různé
Jednání rady města ukončil starosta v 17:10 hodin.

PaedDr. Jan Váňa v. r.
starosta města Třeboně

Ing. Jana Grammetbauerová v. r.
místostarostka města Třeboně

Zapsala: Pavlína Bohuslávková
Zápis byl zpracován dne 30.05.2022
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