Sp. zn.: METR_S 2779/2016

USNESENÍ
Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ,
KONANÉHO DNE 13.07.2016
v zasedací místnosti městského úřadu č. 214
Program:
1.
Zahájení
2.
Rozpočtové opatření č. 67 – Právní služby
Usnesení RM č. 531/2016-50
3.
Výzva č. 2/2016 pro podávání žádostí na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
Usnesení RM č. 532/2016-50
4.
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016
Rozpočtové opatření č. 61 přesun mezi položkami – dotace
Usnesení RM č. 533/2016-50
5.
Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1910/54, p. č. KN 1910/15 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 534/2016-50
6.
Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2499/6 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 535/2016-50
7.
Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 279 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 536/2016-50
8.
Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1011/1, p. č. KN 993/1, p. č. KN 1021/1 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 537/2016-50
9.
1) Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1639/20 v k. ú. Břilice
2) Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 4194 v k. ú. Břilice
Usnesení RM č. 538/2016-50
10. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 86/6, p. č. KN 88/6, p. č. KN 85/2, p. č.
KN 90/1, p. č. KN 90/2, p. č. KN 91/1 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 539/2016-50
11. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 429/19 v k. ú. Branná
Usnesení RM č. 540/2016-50
12. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2498/2 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 541/2016-50
13. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2494 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 542/2016-50
14. Zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 2827/1 v k. ú. Branná
Usnesení RM č. 543/2016-50
15. Nájem části pozemku p. č. KN 88/6 v k. ú. Třeboň – 12 parkovacích stání
Usnesení RM č. 544/2016-50
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16. Nákup pozemku p. č. KN 2267 o výměře 43 m v k. ú. Břilice
Usnesení RM č. 545/2016-50
17. Umístění propagační plachty na plot do Lipovky - Třeboňský divadelní festival 2016
Usnesení RM č. 546/2016-50
18. Dohoda o úhradě pohledávky – p. Doležel
Usnesení RM č. 547/2016-50
19. Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností – čp. 1189 – SBD Kazdová
Usnesení RM č. 548/2016-50
20. Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností – čp. 1194 – SBD Soukup
Usnesení RM č. 549/2016-50
21. Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000
Usnesení RM č. 550/2016-50
22. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 15.05.2015
Usnesení RM č. 551/2016-50
23. Veřejná zakázka „Parkovací plochy na pozemku parc. č. 466, Dukelská ulice, Třeboň“
Usnesení RM č. 552/2016-50
24. Veřejná zakázka "Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - STAVBA" - výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 553/2016-50
25. Rozpočtové opatření č. 70 – přesun mezi položkami – opravy Sportovní hala a SA Hliník
Usnesení RM č. 554/2016-50
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26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Rozpočtové opatření č. 71 – spotřební materiál pro vjezdový systém v centru Třeboně
Usnesení RM č. 555/2016-50
Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21.06.2016
Usnesení RM č.
Rozpočtové opatření č. 64 – plán odpadového hospodářství
Usnesení RM č. 556/2016-50
Rozpočtové opatření č. 65 – Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně-historickými
zajímavostmi Třeboňska
Usnesení RM č. 557/2016-50
Rozpočtové opatření č. 62 – přijetí dotace od MPSV na SPOD
Usnesení RM č. 558/2016-50
Schválení dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských
zařízení za kalendářní rok 2015
Usnesení RM č. 559/2016-50
Rozpočtové opatření č. 68 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče - snížení dotace za
kalendářní rok 2016
Usnesení RM č. 560/2016-50
Rozpočtové opatření č. 69 - vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v
minulých rozpočtových obdobích – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Usnesení RM č. 561/2016-50
Rozpočtové opatření č. 66 - dotace - JK - propagační a informační materiály města Třeboně
Usnesení RM č. 562/2016-50
Žádost o bezplatnou výpůjčku Divadla J. K. Tyla, prominutí úhrady provize z prodeje vstupenek a za
výlep plakátů na benefiční koncert pro Nazaret 7. ledna 2017
Usnesení RM č. 563/2016-50
Prominutí úhrady za výlep plakátů na akci Pivovarské slavnosti Bohemia Regent a.s.
Usnesení RM č. 564/2016-50
Rozhodnutí o odchodném – Technické služby Třeboň, s.r.o.
Usnesení RM č. 565/2016-50
Smlouva o výkonu funkce jednatele – Technické služby Třeboň, s.r.o.
Usnesení RM č. 566/2016-50
Zpráva o plnění usnesení rady města
Usnesení RM č.
Zápis z jednání Komise Zdravého města pro místní Agendu 21 ze dne 20.06.2016
Usnesení RM č.
Rozpočtové opatření č. 63 - dotace - JK – Rozvíjej se miminko
Usnesení RM č. 567/2016-50
Jihočeský festival zdraví 2016 - Charitativní veřejná sbírka a výjimka z ceníku trhů
Usnesení RM č. 568/2016-50
zápis z jednání Komise životního prostředí města Třeboně ze dne 22.06.2016
Usnesení RM č.
zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 23.06.2016
Usnesení RM č.
Parkovací systém u budovy ředitelství a budovy F v Lázních Aurora
Usnesení RM č. 569/2016-50
Informační panel pro parkoviště wellness
Usnesení RM č. 570/2016-50
Schválení výplaty pololetních odměn v Lázních Aurora s.r.o.
Usnesení RM č. 571/2016-50
Schválení výplaty pololetních odměn v Bertiných lázních Třeboň s.r.o.
Usnesení RM č. 572/2016-50
Souhlas s užitím znaku města Třeboně
Usnesení RM č. 573/2016-50
Zhodnocení finančních rezerv Bertiny lázně Třeboň s.r.o.
Usnesení RM č. 574/2016-50
Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Lázně Aurora s.r.o. a dodatků ke smlouvě
Usnesení RM č. 575/2016-50
Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a dodatků ke
smlouvě
Usnesení RM č. 576/2016-50
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53.

54.
55.

Podání žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí – Výzva č. 7 Interpretace
přírodního dědictví
Usnesení RM č. 577/2016-50
Provozování autobusové dopravy po 01.09.2016
Usnesení RM č. 578/2016-50
Rozpočtové opatření č. 72 - soudní výlohy
Usnesení RM č. 579/2016-50

Usnesení RM č. 531/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 67, které spočívá v:
-navýšení výdajové položky 5166 Právní služby nad rámec mandátní smlouvy, § 6171, ORJ 0800, ORG
9800000201, UZ 0 o částku 93.000,00 Kč,
-navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
UZ 0 o částku 93.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

9800000201

0800

6171

5166

50 000

638 446

+93 000

731 446

9850000000

0800

0000

8115

-8067807

26020639

+93 000

26113639

Rozpočtové výdaje (Kč):
67.

0

Financování (Kč):
67.

0

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 532/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Výzvu č. 2/2016 pro podávání žádostí o dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit zveřejnění Výzvy č. 2/2016.
Usnesení RM č. 533/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Účel
Dotace 2016 (Kč)
Žadatel
Výcvikové canisterapeutické
sdružení HAFÍK, z.s.

Akce Canisterapeutický tábor
pro děti se specifickými
potřebami a děti zdravé

20.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Výcvikové canisterapeutické
sdružení HAFÍK, z.s., Domanín 150, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na akci
Canisterapeutický tábor pro děti se specifickými potřebami a děti zdravé ve výši 20.000,00 Kč.
III. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 61, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
-z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
UZ 0 v částce 20.000,00 Kč,
-do položky 5222 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3549, ORJ 0800, ORG
9800003148, UZ 0 v částce 20.000,00 Kč.
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Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

9800003148

0800

4341

5223

664 000

546 000

- 20 000

526 000

0

9800003148

0800

3549

5222

0

30 000

+20 000

50 000

Rozpočtové výdaje (Kč):
61.

IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení - předložit smlouvu na poskytnutí dotace
starostce města k podpisu a zaevidovat rozpočtové opatření č. 61 do IS GINIS.
Usnesení RM č. 534/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1910/54, p. č. KN 1910/15 v k. ú. Třeboň, 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 E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 02.06.2016 (METRP009HM4H),
b) zhotovitel pokládky kabelů si nechá vytyčit stabilizovanou hranici pozemků před zahájením jakýchkoliv
prací, k vytýčení přizve odpovědné pracovníky z odboru rozvoje a investic, po odsouhlasení reálnosti
pokládky teprve zahájí výkopové práce, po položení kabelů před jejich záhozem opět přizve pracovníky
odboru rozvoje a investic pro kontrolu neporušenosti lože obrubníku a konstrukčních vrstev komunikace a po
jejich odsouhlasení nechá kabel zaměřit v odkrytém výkopu,
c) při provádění prací nesmí dojít k žádnému zásahu a poškození komunikace a zpevněných ploch,
d) uvedení dotčených povrchů a skladeb komunikací do původního stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 40.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 535/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2499/6
v k. ú. Třeboň, 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 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za
dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 07.06.2016 (METRP009HF5P),
b) uvedení dotčených povrchů a skladeb komunikací do původního stavu,
c) osobní předání dokončené akce na místě samém pracovníkovi odboru rozvoje a investic,
d) při realizaci nebude dotčena koruna komunikace.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 20.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 536/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 279 v
k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav vodovodní a plynovodní 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
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platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 258/3 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka
pozemků p. č. KN 258/3 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 08.06.2016 (METRP009LJF3),
b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 537/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1011/1, p. č. KN 993/1, p. č. KN 1021/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude
spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav vodovodní přípojky (p. č. KN 993/1, p. č. KN 1021/2)
a kanalizační přípojky (p. č. KN 1011/1). 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 1011/10 k. ú. Třeboň a každého dalšího
vlastníka pozemků p. č. KN 1011/10 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 07.06.2016 (METRP009LJE8) mimo měsíce červenzáří,
b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 538/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN
1639/20 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení,
vedení, údržby a oprav 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 1507 k. ú. Břilice a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN 1507 k. ú. Břilice, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 04.05.2016 (METRP009IVY7),
b) dotčené povrchy budou uvedeny do řádného stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč.
II. schvaluje
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.
č. KN 4194 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu stavby sjezdu. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného znaleckého posudku, k ceně bude účtováno DPH dle
platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 1507 v k. ú. Břilice, a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN 1507 v k. ú. Břilice, za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 04.05.2016 (METRP009IVY7),
b) dotčené povrchy budou uvedeny do řádného stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 10.000,00 Kč.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 539/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 86/6, p. č. KN 88/6, p. č. KN 85/2, p. č. KN 90/1, p.
č. KN 90/2, p. č. KN 91/1 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3669176/2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN.
Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za
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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 E.ON Distribuce, a s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 540/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 429/19 v k. ú. Branná, když rozsah služebnosti je
zpřesněn dle geom. plánu č. 667-200/2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav kabelového vedení 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 E.ON Distribuce, a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 541/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a panem
Pavlem Studeným (oprávněný) na pozemku p. č. KN 2498/2 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je
zpřesněn dle geom. plánu č. 3677-32/2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav vodovodní 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 447 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 447
v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 542/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 2494 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je
zpřesněn dle geom. plánu č. 3679-212/2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav kabelového vedení 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 E.ON Distribuce, a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 543/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.
č. KN 2827/1 v k. ú. Branná, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu stavby sjezdů. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného znaleckého posudku, k ceně bude účtováno DPH dle
platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 49, p. č. KN 2827/2, vše v k. ú. Branná, a
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN st. 49, p. č. KN 2827/2, vše v k. ú. Branná, za dodržení
podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 02.05.2016 (METRP009IU2U),
b) sjezd na pozemek p. č. KN st. 49 bude proveden z balené asfaltové směsi,
c) sjezd na pozemek p. č. KN 2827/2 k. ú. Branná bude proveden ze zatravňovací dlažby. Pokuta za
porušení závazku je stanovena ve výši 10.000,00 Kč.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 544/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a spol. ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., se sídlem Václavské
náměstí 784/26, Nové Město, Praha 1, provozovna Hotel Zlatá Hvězda, Masarykovo nám. 107, Třeboň.
Předmětem smlouvy bude 12 parkovacích stání pro osobní vozidla na části pozemku p. č. KN 88/6 k. ú.
Třeboň, v řadě vedle sebe, na dobu určitou od 30.07.2016 do 28.08.2016, kdy výše nájemného za jedno
parkovací stání bude činit 3.000,00 Kč vč. DPH/doba nájmu.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 545/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
2
nákup pozemku p. č. KN 2267 o výměře 43 m v k. ú. Břilice od Josefa Pumpra (Dunajovická 68, Břilice,
Třeboň), vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 2267 a Jiřiny Pumprové (Ledenická 266, Stará
Pohůrka), vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 2267, do vlastnictví města Třeboně. Kupní
2
cena je stanovena ve výši 250 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
poskytováním právnických služeb.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 546/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a spolkem TRS z.s., IČ 01418653 (U Nádrže 257, Břilice,
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 16.07.2016 do 31.08.2016 za účelem umístění
propagační plachty na festival „Třeboňský divadelní festival 2016“. Plachta bude umístěna v souladu
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. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 547/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dohody o úhradě pohledávky mezi Davidem Doleželem (Na Sadech 194, České Velenice, jako
dlužníkem) a městem Třeboň (jako věřitelem) vyplývající z poškození Jindřichohradecké brány v Třeboni v
celkové hodnotě 997,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 548/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
2
převod členských práv a povinností k bytu č. 1 o výměře 63,59 m v čp. 1189/II v ulici Okružní, Třeboň mezi
převodcem paní Marií Kazdovou a budoucím nabyvatelem paní Evou Kazdovou.
II. schvaluje
Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň
2000 a města Třeboně.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví
SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města.
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Usnesení RM č. 549/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
převod členských práv a povinností k bytu č. 14 o velikosti 2+1 v čp. 1194/II v ulici Okružní, Třeboň mezi
převodcem paní Mgr. Andreou Kučerovou a RNDr. Tomášem Kučerou a budoucím nabyvatelem panem
Davidem Soukupem.
II. schvaluje
Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň
2000 a města Třeboně.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví
SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města.
Usnesení RM č. 550/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102042199 mezi Českou spořitelnou,
a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
(jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého
nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se
na pozemku p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102061189 mezi Českou spořitelnou,
a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
(jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se
na pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102035159 mezi Českou spořitelnou,
a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
(jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1135/II v Třeboni nacházející se
na pozemku p. č. KN 1910/46 k. ú. Třeboň.
IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1378/03/LCD mezi Českou
spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1185/II v
Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/60 k. ú. Třeboň.
V. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1379/03/LCD mezi Českou
spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1186/II v
Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/66 k. ú. Třeboň.
VI. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 551/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 15.05.2015 uzavřené mezi městem Třeboň a
společností Lázně Aurora s.r.o., IČ: 25179896 (Lázeňská 1001, Třeboň). Dodatek bude řešit zánik pozemku
p. č. KN 1854/1 v k. ú. Břilice a jeho nahrazení novým pozemkem p. č. KN 3286 v k. ú. Břilice, jehož část o
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výměře cca 90 000 m bude nově předmětem výpůjčky. K zániku pozemku a vzniku nového došlo z důvodu
ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 552/2016-50
Rada města Třeboně
I. rozhodla
jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parkovací plochy na pozemku parc. č.
466, Dukelská ulice, Třeboň“, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvhodnější nabídkou je
nabídka uchazeče Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň, za cenu
1.439.832,00 Kč vč. DPH.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, 379 01
Třeboň, který předložil nejvhodnější nabídku.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 553/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie s názvem „Aktivní turistická
zóna u Světa napříč generacemi - STAVBA“ na doporučení hodnotící komise jako nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou nabídku uchazeče Gardenline s.r.o., sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ:
27263827, jehož celková výše nabídkové ceny činí 3.331.501,38 Kč bez DPH, tj. 4.031.116,67 Kč včetně
DPH.
II. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Gardenline s.r.o., sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ:
27263827, který předložil nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Aktivní turistická zóna u Světa napříč
generacemi - STAVBA“.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 554/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 70, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
-z položky 6121 „Divadlo J. K. Tyla - investice“, § 3322, ORJ 0750, ORG 6064000000, UZ 0, v částce
70.000,00 Kč,
-do položky 5171 „Sportovní hala – opravy a havárie“, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750000313, UZ 0, v částce
50.000,00 Kč
-do položky 5171 „SA Hliník – opravy“, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750006091, UZ 0, v částce 20.000,00 Kč
Čís.
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Rozpočet
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schválení
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Rozpočtové
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Rozpočet
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RO

Rozpočtové výdaje (Kč):
70.

0

6064000000

0750

3322

6121

350.000

350.000

- 70.000

280.000

0

9750000313

0750

3412

5171

300.000

300.000

+ 50.000

350.000

0

9750006091

0750

3412

5171

100.000

100.000

+ 20.000

120.000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 555/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 71, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
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- z položky 5171 „Opravy MK Třeboň“, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000201, UZ 0, v částce 40.000,00 Kč,
- do položky 5139 „Papír do parkovacích automatů“, § 6171, ORJ 0750, ORG 9750000000, UZ 0, v částce
40.000,00 Kč.
Čís.
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opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

Rozpočtové výdaje (Kč):
71.

0

9750000201

0750

2212

5171

1.000.000

824.690

- 40.000

784.690

0

9750000000

0750

6171

5139

20.000

20.000

+ 40.000

60.000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zápis jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21.06.2016.
Usnesení RM č. 556/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 64, které spočívá v:
-navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0000, ORJ 0800, ORG
9850000000, UZ 0 o částku 60.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5169 Plán odpadového hospodářství, § 3728, ORJ 0700, ORG 9700XXXXXX,
UZ 0 o částku 60.000,00 Kč.
Čís.

RM

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

9850000000

0800

0000

8115

-8067807

25960639

+60.000

26020639

9700XXXXXX

0700

3728

5169

0

0

+60.000

60.000

ÚZ

Financování (Kč):
64.

0

Rozpočtové výdaje (Kč):
64.

0

II. ukládá
odboru životního prostředí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 557/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 65, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 2119 Konference stromy a voda ve městě, § 3792, ORJ 0700, ORG 0, UZ 0 o
částku 10.300,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5139 Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně historickými
zajímavostmi Třeboňska, § 3792, ORJ 0700, ORG 9700XXXXXX, UZ 0 o částku 10.300,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

0700

3792

2119

6.000

6.000

+10.300

16.300

9700XXXXXX

0700

3792

5139

0

0

+10.300

10.300

Rozpočtové příjmy (Kč):
65.

0

Rozpočtové výdaje (Kč):
65.

0

II. ukládá
odboru životního prostředí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení z 50. jednání RM dne 13.07.2016
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Usnesení RM č. 558/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí transferu – neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím
Jihočeského kraje ve výši 1.250.000,00 Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016.
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 62, 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.-práv. ochrany dětí, § 0, ORJ 0100, ORG 0,
NZUZ 13011 o částku 1.250.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5011 Platy zaměstnanců v pr. pom.-dot.-soc.-práv. ochr. dětí, § 6171, ORJ
0770, ORG 9770000000, NZUZ 13011 o částku 709.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5031 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk. soc.-práv. ochr. dětí, § 6171, ORJ 0770,
ORG 9770000000, NZUZ 13011 o částku 177.200,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5032 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv. ochr. dětí, § 6171, ORJ
0770, ORG 9770000000, NZUZ 13011 o částku 63.800,00 Kč,
-navýšení výdajových položek 5XXX „Běžné výdaje podle druhového určení“ (výdaje dle metodiky SPOD dle
druhů), § 4329, ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 13011 o částku 300.000,00 Kč.
Čís.

RM

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

0

0100

0

4116

1.250.000

1.250.000

+1.250 000

2.500 000

13011

9770000000

0770

6171

5011

0,00

895.000

+709.000

1.604.000

13011

9770000000

0770

6171

5031

0,00

224.300

+177.200

401.500

13011

9770000000

0770

6171

5032

0,00

80.700

+63.800

144.500

13011

9100000000

0100

4329

5XXX

0,00

50.000

300.000

350.000

NZÚZ

Rozpočtové příjmy ( Kč):
62.

13011

Rozpočtové výdaje ( Kč):
62.

III. ukládá
odboru školství a sociálních věcí a útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění
usnesení.
Usnesení RM č. 559/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
dohodu o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení s
obcemi Cep, Hrachoviště a Stříbřec za kalendářní rok 2015
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí připravit dohodu starostce k podpisu.
Usnesení RM č. 560/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
snížení transferu od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích ve výši
28.000,00 Kč na státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 68, které spočívá ve snížení transferu v příjmové části rozpočtu a
současné snížení výdajové části rozpočtu takto:
-snížení příjmové položky 4116 Výkon pěstounské péče - státní příspěvek ÚP ČR, § 0, ORJ 0100, ORG 0,
NZUZ 13010 o částku 28.000,00 Kč,
-snížení výdajových položek 5XXX Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR-(běžné výdaje
dle druhů), § 4339, ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 13010 o částku 28.000,00 Kč,
Čís.

RM

NZÚZ

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO
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Rozpočtové příjmy (Kč):
68.

13010

0

0100

0

4116

0

1 104 000

-28 000

1 076 000

9100000000

0100

4339

5XXX

0

664 000

-28 000

636 000

Rozpočtové výdaje (Kč):
68.

13010

III. ukládá
odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 561/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 69, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu a
navýšení položky financování takto:
-ponížení výdajové položky 5499 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče, § 4339, ORJ 0100, ORG
9100000000, UZ 13010 o částku 1.030.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v
minulých rozpočtových obdobích, § 6402, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 1.069.162,00
Kč
-navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
UZ 0 o částku 39.162,00 Kč.
Čís.

RM

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od počátku
roku po RO

13010

9100000000

0100

4339

5499

1 030 000

1 030 000

-1 030 000

0

13010

9100000000

0100

6402

5364

0

0

+1 069 162

-1 069 162

9850000000

0800

0

8115

-8 067 807

26 113 639

+39 162

26 152 801

ÚZ

Rozpočtové výdaje ( Kč):
69.

Financování ( Kč):
69.

0

II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na
jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 562/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí transferu (neinvestiční dotace) v rámci DP Podpora cestovního ruchu od Jihočeského kraje České
Budějovice ve výši 61.500,00 Kč na zajištění projektu Nová série propagačních a informačních materiálů
města Třeboně.
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 66, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a
současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto:
-navýšení příjmové položky 4122 Dotace-JK- Propagační a informační materiály, § 0000, ORJ 0900, ORG
XXXX, NZUZ 433 o částku 61.500,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5XXX Propagační a informační materiály-dotace-JK“, § 2143, ORJ 0900, ORG
9900XXXXXX, NZUZ 433 o částku 61.500,00 Kč.
Čís.

RM

NZÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od počátku
roku po RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

XXXX

0900

0000

4122

0

0

61.500

61.500

9900XXXXXX

0900

2143

5XXX

0

0

61.500

61.500

Rozpočtové příjmy (Kč):
66.

433

Rozpočtové výdaje (Kč):
66.

433

III. schvaluje
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uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1901/16, reg. č. 33-02-026 ve výši 61.500,00 Kč na
zajištění projektu Nová série propagačních a informačních materiálů města Třeboně mezi městem Třeboň a
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650.
IV. ukládá
odbor kultury a cestovního ruchu a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 563/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
bezplatnou výpůjčku Divadla J. K. Tyla, prominutí úhrady provize z prodeje vstupenek a za výlep plakátů na
benefiční koncert pro Nazaret 7. ledna 2017.
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 564/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
prominutí úhrady za výlep plakátů na akci Pivovarské slavnosti, jejichž pořadatelem je Bohemia Regent a.s.
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 565/2016-50
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. rozhoduje
o nevyplacení odchodného odvolanému jednateli společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o., panu
Vladimíru Janíčkovi (nar. 06.07.1967, trvale bytem Daskabát 74/II, 379 01 Třeboň), ve smyslu článku III.
odst. 7 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ze dne 02.04.2014 uzavřené mezi obchodní
společností Technické služby Třeboň, s.r.o. a panem Vladimírem Janíčkem (nar. 06.07.1967, trvale bytem
Daskabát 74/II, 379 01 Třeboň), když důvodem nevyplacení odchodného odvolanému jednateli je zaviněné
porušení povinností jednatele (nedodržování pokynů schválených valnou hromadou).
II. ukládá
kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 566/2016-50
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
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. uzavíranou mezi obchodní
společností Technické služby Třeboň, s.r.o. a jednatelem, panem Petrem Tětkem (nar. 05.01.1967, trvale
bytem Nádražní 638, 379 01 Třeboň, doručovací adresa: Strouha 193, Břilice), když její úplné znění je
přílohou tohoto podkladového materiálu (neveřejná příloha).
II. ukládá
kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady města ze dne:
13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06.2016.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise Zdravého města pro místní Agendu 21 ze dne 20.06.2016.
Usnesení RM č. 567/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Usnesení z 50. jednání RM dne 13.07.2016
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přijetí transferu (neinvestičního charakteru) v rámci dotačního programu Podpora rodinné politiky od
Jihočeského kraje v celkové výši 16.000,00 Kč na zajištění realizace projektu „Rozvíjej se miminko“.
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 63, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a jeho
současné použití ve výdajové části rozpočtu takto:
-navýšení příjmové položky 4122 Dotace-JK- Rozvíjej se miminko, § 0, ORJ 0100, ORG 0, UZ 409 o částku
16.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5xxx Rozvíjej se miminko-dotace-JK, § 4339, ORJ 0100, ORG 9100004339, UZ
409 o částku 16.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

0100

0000

4122

0

0

+16 000

16 000

9100004339

0100

4339

5xxx

0

0

+16 000

16 000

Rozpočtové příjmy (Kč):
63.

409

Rozpočtové výdaje (Kč):
63.

409

III. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 16.000,00 Kč na projekt „Rozvíjej se miminko“ mezi městem
Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650.
IV. ukládá
kanceláři starosty a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 568/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
cpořádání charitativní veřejné sbírky na podporu rodiny Šauerových, bytem Hliník 829, 379 01 Třeboň
II. schvaluje
výjimku z Ceníku prodejních míst na řemeslných a farmářských trzích pro Jihočeský festival zdraví Třeboň
2016
III. ukládá
kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise životního prostředí města Třeboně ze dne 22.06.2016.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 23.06.2016.
Usnesení RM č. 569/2016-50
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: 25179896 Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních
prostředků na instalaci „Parkovacího systému pro příjezd k budově F a k budově ředitelství“ z ulice Lázeňská
v ceně 210.980,00 Kč bez DPH. Parkovací systém bude umístěn na komunikaci, které je součástí pozemku
parcelní číslo 1977/3 v k. ú. Třeboň ve vlastnictví města Třeboň.
II. schvaluje
přeúčtování investice „Parkovací systém pro příjezd k budově F a k budově ředitelství“ z ulice Lázeňská v
období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň.
III. uděluje souhlas
společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: 25179896 Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních
prostředků na rozšíření datové sítě pro připojení Parkovacího systému pro příjezd k budově F a k budově
ředitelství z ulice Lázeňská v ceně 20.657,23 Kč bez DPH. Jedná se o technické zhodnocení objektu: „Dům
čp. 1002/II LA – Administrativní budova“ inventární číslo 83001000 ve vlastnictví města Třeboň.
IV. souhlasí
Usnesení z 50. jednání RM dne 13.07.2016
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přeúčtování rozšíření datové sítě pro připojení Parkovacího systému pro příjezd k budově F a k budově
ředitelství z ulice Lázeňská v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na
město Třeboň.
V. uděluje souhlas
společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: 25179896 Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních
prostředků na rozšíření funkčnosti EPS o napojení Parkovacího systému pro příjezd k budově F a k budově
ředitelství z ulice Lázeňská v ceně 36.549,00 Kč bez DPH. Jedná se o technické zhodnocení objektu: „Dům
čp.1002/II LA- ubytov. objekt F, Třeboň“ inventární číslo 80003000 ve vlastnictví města Třeboň.
VI. schvaluje
přeúčtování rozšíření funkčnosti EPS o napojení Parkovacího systému pro příjezd k budově F a k budově
ředitelství z ulice Lázeňská v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na
město Třeboň.
VII. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 570/2016-50
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
společnosti Lázně Aurora, s.r.o., IČ 25179896 Lázeňská 1001, Třeboň s investicí vlastních finančních
prostředků na instalaci informačního panelu pro parkoviště wellness v ceně 46.470,00 Kč bez DPH. Jedná
se o technické zhodnocení objektu: „Parkoviště D-areál lázní Aurora Třeboň“ inventární číslo 2822/454 ve
vlastnictví města Třeboň.
II. schvaluje
přeúčtování technického zhodnocení „Parkoviště D-areál lázní Aurora Třeboň“ v období 2016 na základě
Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 571/2016-50
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 Lázně Aurora s.r.o.
I. schvaluje
výplatu pololetních odměn v plné výši zaměstnancům Lázní Aurora s.r.o.
II. schvaluje
výplatu mimořádné odměny jednateli Lázní Aurora s.r.o. PhDr. Milanovi Kramárikovi ve výši měsíční odměny
dle smlouvy o výkonu funkce jednatele ze dne 10.07.2015.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 572/2016-50
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 Bertiny lázně Třeboň
s.r.o.
I. schvaluje
výplatu pololetních odměn v plné výši zaměstnancům Bertiny lázně Třeboň, s. r. o.
II. schvaluje
výplatu mimořádné odměny jednateli Bertiných lázní Třeboň s.r.o. PhDr. Milanovi Kramárikovi ve výši
měsíční odměny dle smlouvy o výkonu funkce jednatele ze dne 10.07.2015.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 573/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
užití znaku města Třeboně pro použití v připravované publikaci „45 let profesionálních hasičů okresu
Jindřichův Hradec 1971 - 2016”. Znak města by byl umístěn na mapě okresu Jindřichův Hradec v místě, kde
je město Třeboň.
II. ukládá
kanceláři starosty zaslat HZS Jihočeského kraje výpis usnesení.
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Usnesení RM č. 574/2016-50
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 Bertiny lázně Třeboň
s.r.o.
I. schvaluje
nabídku WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG na zhodnocení finančních prostředků Bertiny lázně
Třeboň s.r.o. v objemu 10.000.000,00 Kč po dobu 12 měsíců, když celý vklad bude úročen fixní sazbou 0,4
% p.a.
II. pověřuje
jednatele společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. PhDr. Milana Kramárika, aby podepsal smlouvu o
terminovaném vkladu s bankou WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG na zhodnocení finančních
prostředků Bertiny lázně Třeboň s.r.o.. v objemu 10.000.000,00 Kč po dobu 12 měsíců, když celý vklad bude
úročen fixní sazbou 0,4 % p.a.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 575/2016-50
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 Lázně Aurora s.r.o.
I. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
III. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
IV. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 576/2016-50
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 Bertiny lázně Třeboň
s.r.o.
I. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
III. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele s PhDr. Milanem Kramárikem.
IV. ukládá
útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 577/2016-50
Rada města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí – Výzva č. 7 Interpretace
přírodního dědictví.
II. ukládá
kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 578/2016-50
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
průměrnou obsazenost spoje č. 28 – 8 osob, spojů č. 30, 31, 32, 33, - 0,76 osoby a spojů č. 34, 35, 36, 37 1,2 osoby, to vše na lince 340300.
II. pověřuje
OD vstoupit v jednání s dopravcem k zajištění provozování spojů 34, 35, 36, 37 na lince 340300 v období
01. 09. 2016 – 31. 12. 2016 stávajícím způsobem a dále vstoupit v jednání s dopravcem v přesunutí spojů
30, 31, 32, 33 tak, aby odjezd prvního spoje do Břilic probíhal ve 13:20 hod.
Usnesení RM č. 579/2016-50
Rada města Třeboně
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I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 2322 Přijaté pojistné náhrady, § 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
15.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5192 Soudní výlohy, § 6171, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ 0 o částku
15.000,00 Kč
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

0800

6171

2322

0

0

15 000

15 000

9800000201

0800

6171

5192

30 000

1 630 000

15 000

1 645 000

Rozpočtové příjmy (Kč):
72.
0
Rozpočtové výdaje (Kč):
72.

0

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka

Zdeněk Mráz v. r.
místostarosta

Bylo zpracováno dne 14.07.2016
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