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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
MĚSTO TŘEBOŇ
Zápis č. 6/2015
z jednání finančního výboru
konaného dne:
místo:
čas zahájení jednání:

17. 6. 2015 (středa)
MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí
18:00 h

Seznam členů FV:

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., předseda – přítomen
Ing. Lubomír Skála – oznámil pozdní příchod, příchod v 18:15 h
Ing. Karla Doňková – přítomna
Ing. et Ing. Jiří Kuta – nepřítomen - omluven
Ing. Milan Hlásek – přítomen

Hosté:

----------------------

Program jednání:
1. Úvod
2. Body pro jednání zastupitelstva města č. 7 - 22. 6. 2015
3. Různé
4. Závěr
1.

Ing. J. Vopátek, Ph.D. vyhotoví zápis z jednání FV. Za ověřovatele zápisu byla dle
jednacího řádu FV určena Ing. Karla Doňková.
Podkladové materiály pro jednání ZM obdrželi všichni členové FV.
Předmětem jednání FV je podkladový materiál pro jednání ZM pod čísly:
4, 5, 6, 9, 10, 13.
V úvodu jednání byli přítomni 3 členové FV, který byl usnášeníschopný.
S navrženým programem členové FV souhlasí.
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2.

Po vzájemné diskusi přítomných členů přijal FV následující usnesení:
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 4

Usnesení FV č. 40/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 48 – Snížení energetické náročnosti MŠ Břilice - dle předloženého návrhu.
PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

18:15 h - příchod pan Ing. L. Skála, počet členů FV: 4
Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 5
- z pohledu vysokých investičních nákladů proběhla diskuse k záměru: výstavba centrálního
tepelného zdroje, rekonstrukce varny a nástavby sportovního zařízení se zázemím nad
varnou v objektu školní jídelny,
- je otázka, o kolik by se cena výstavby centrálního tepelného zdroje a rekonstrukce varny
lišila v případě bez záměru nástavby sportovního zařízení se zázemím nad varnou
v objektu školní jídelny,
- vhodné je zpracovat projekt včetně investičního rozpočtu se sportovním zázemím a bez
sportovního zázemí a určit tak celkové investiční náklady jednotlivých investičních celků
v rozdělení na výstavbu centrálního tepelného zdroje, rekonstrukce varny spolu v členění
včetně a bez nástavby sportovního zařízení se zázemím nad varnou v předmětném objektu a
dále rozdělit na stavební náklady, technologii a vybavení,
- s ohledem na uvedenou diskusi přijal FV následující:
Usnesení FV č. 41/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit zpracování
projektového záměru včetně investičního rozpočtu (s vyčíslením zvlášť stavebních nákladů,
technologie a vybavení) ve dvou variantách:
a) realizace výstavby centrálního tepelného zdroje, rekonstrukce varny a nástavby
sportovního zařízení se zázemím nad varnou v objektu školní jídelny
a
b) realizace pouze výstavby centrálního tepelného zdroje a rekonstrukce varny, tj.
bez nástavby sportovního zařízení se zázemím nad varnou v objektu školní
jídelny
a poté uvedené varianty předložit k projednání radě města, finančnímu výboru a
zastupitelstvu města.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO
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Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 6
Usnesení FV č. 42/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na provoz
pro Domov seniorů Třeboň – dle předloženého návrhu.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 9
Usnesení FV č. 43/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje BJ
č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň – dle předloženého návrhu.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 10
Usnesení FV č. 44/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje BJ
č. 645/1, ul. Táboritská, Třeboň – dle předloženého návrhu.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Podkladový materiál pro jednání ZM č. 7/22. 6. 2015 – bod č. 13
Usnesení FV č. 45/2015
Finanční výbor města Třeboně doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o
bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce
Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr,
Vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně – zveřejnění záměru pachtu – dle
předloženého návrhu.
PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

SCHVÁLENO

3. Členové FV se shodli, že další jednání se uskuteční takto:
FV č. 7 – 2. 9. 2015 – středa, 18 h
FV č. 8 – 29. 10. 2015 – čtvrtek, 18 h
FV č. 9 – 9. 12. 2015 – středa, 17 h.
Tento termín bude zřejmě současně termínem pro projednání návrhu rozpočtu města
na rok 2016.
Předseda FV zašle členům FV radou města schválený návrh rozpočtu na rok 2016,
a to jakmile bude návrh zveřejněn na webových stránkách města.
Na jednání se zařadí zejména vybrané body pro jednání zastupitelstva města.
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4. Zápis z dnešního jednání FV bude předložen na jednání ZM, tj. 22. 6. 2015.
Poté bude v souladu s jednacím řádem FV zveřejněn na webových stránkách
města.
Předseda FV poděkoval za konstruktivní jednání a věcný přístup.
Jednání bylo ukončeno v 19:10 h.
Zápis vyhotovil: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. dne 17. 6. 2015, 20:35 h
Zápis ověřila: Ing. Karla Doňková, v. r. dne 18. 6. 2015, 9:35 h

