Sp. zn.: METR_S 3340/2016

USNESENÍ
Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ,
KONANÉHO DNE 24.08.2016
v zasedací místnosti městského úřadu č. 214
Program:
1.
Zahájení
2.
Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016
Usnesení RM č. 620/2016-53
3.
Prodej BJ č. 1101/22, ul. Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 892/28353 na
společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1692/6 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 621/2016-53
4.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 622/2016-53
5.
Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni – převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13 v k. ú.
Třeboň
Usnesení RM č. 623/2016-53
6.
Podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1931/4, p. č. KN
534/4, p. č. KN 35/2, p. č. KN 192/2, p. č. KN 192/5 a p. č. KN 192/7 v k. ú. Břilice, pozemku p. č. KN
1639/1 v k. ú. Třeboň, pozemků p. č. KN 2790/9 a p. č. KN 2790/11 v k. ú. Branná
Usnesení RM č. 624/2016-53
7.
Rozpočtové opatření č. 79 - daň z příjmů právnických osob za obce
Usnesení RM č. 625/2016-53
8.
Rozpočtové opatření č. 80 - zapojení mimořádných příjmů do rozpočtu
Usnesení RM č. 626/2016-53
9.
Čerpání rozpočtu k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka sestavená k 30.06.2016
Usnesení RM č. 627/2016-53
10. Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města
Usnesení RM č. 628/2016-53
11. Souhlas LSPP Třeboň o.p.s. s uzavřením podnájemní smlouvy
Usnesení RM č. 629/2016-53
12. Pozemek p. č. KN 586/26 k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 630/2016-53
13. Záměr pronájmu části pozemku p. č. KN 1910/36 k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 631/2016-53
14. Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 34, p. č. KN 33/1 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 632/2016-53
15. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 633/2016-53
16. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 pro uložení kanalizační přípojky v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 634/2016-53
17. Zřízení služebností na p. č. KN 1695/1, p. č. KN 1703/1, p. č. KN 1705/13, p. č. KN 1695/155, vše v k.
ú. Třeboň, záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, převod nově
vybudovaných staveb do majetku města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň, uzavření darovací smlouvy na
poskytnutí fin. daru
Usnesení RM č. 635/2016-53
18. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2190/3, p. č. KN 2194/3 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 636/2016-53
19. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
Usnesení RM č. 637/2016-53
20. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 472/3 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 638/2016-53
21. Udělení souhlasu s umístěním 12 ks stínících sítí na oplocení tenisových kurtů
Usnesení RM č. 639/2016-53
22. Finanční podpora akce Jízda zvláštního parního vlaku
Usnesení RM č. 640/2016-53
23. Rozpočtové opatření č. 78 - soudní výlohy
Usnesení RM č. 641/2016-53
24. Harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2017
Usnesení z 53. jednání RM dne 24.08.2016
1

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

Usnesení RM č. 642/2016-53
Rozpočtové opatření č. 81 – KKC Roháč - DHDM
Usnesení RM č. 643/2016-53
Rozpočtové opatření č. 82 – přesun mezi položkami – osvětlení víceúčelového sportovního hřiště ve
Staré Hlíně
Usnesení RM č. 644/2016-53
Rozpočtové opatření č. 83 – Projektové práce kultura, rozšíření areálu technických služeb
Usnesení RM č. 645/2016-53
Rozpočtové opatření č. 85 - přesun mezi položkami – Monitoring skládek
Usnesení RM č. 646/2016-53
Rozpočtové opatření č. 86 – přesun mezi položkami – Opravy na městských rybnících
Usnesení RM č. 647/2016-53
Rozpočtové opatření č. 87 - přesun mezi položkami – Projekty - vodohospodářská infrastruktura
Usnesení RM č. 648/2016-53
Smlouva o výkonu funkce jednatele - Městská Vodohospodářská s.r.o.
Usnesení RM č. 649/2016-53
Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora s.r.o. v Třeboni - urbanistickoarchitektonická soutěž
Usnesení RM č. 650/2016-53
Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Usnesení RM č. 651/2016-53
Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Usnesení RM č. 652/2016-53
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Obchodní akademii, Střední odborné škole a učilišti,
Vrchlického č. p. 1064/II nacházející se na pozemku parc. č. KN 1694/3 v obci a k. ú. Třeboň, pro
zajištění voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 07. a 08.10.2016.
Usnesení RM č. 653/2016-53
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v sídle Asijského kulturního centra, Na Kopečku č. p.
242 nacházející se na pozemku parc. č. KN 348 v obci a k. ú. Třeboň, pro zajištění voleb do
zastupitelstev krajů ve dnech 07.a 08.10.2016.
Usnesení RM č. 654/2016-53
Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za 1. - 2. čtvrtletí roku 2016
Usnesení RM č.
Dodatky ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku – 3.MŠ Třeboň, Jeronýmova a ZŠ Třeboň,
Sokolská
Usnesení RM č. 655/2016-53
Poskytnutí finančního příspěvku HZS Jihočeského kraje
Usnesení RM č. 656/2016-53
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje JSDHO Třeboň
Usnesení RM č. 657/2016-53
Rozpočtové opatření č. 84 - havarijní oprava kamerového systému
Usnesení RM č. 658/2016-53
Zahraniční služební cesta do partnerského města Utena v Litvě
Usnesení RM č. 659/2016-53
Návrh programu jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016
Usnesení RM č. 660/2016-53
Zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2015
Usnesení RM č. 661/2016-53
Informace za 2. čtvrtletí 2016 o činnosti útvaru interního auditu
Usnesení RM č.
Technicko-ekonomická studie železniční trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí - dopravní terminál
a zastávka ČD Třeboň - střed
Usnesení RM č. 662/2016-53
Různé
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Usnesení RM č. 620/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře, se sídlem Husova 9, České
Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní
hospodářské komory v Třeboni v roce 2016.
II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) mezi městem Třeboň
a Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem Husova 9, České Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na
pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní hospodářské komory v Třeboni v
roce 2016.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 621/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
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prodej bytové jednotky č. 1101/22 o velikosti 4+1 (89,20 m ) v čp. 1101/II, ul. Táboritská, Třeboň, včetně
spoluvlastnického podílu o velikosti 892/28353 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN
1692/6 k. ú. Třeboň, manželům Karlovi a Bc. Petře Šindelářovým (Branná 106, Třeboň, U Francouzů 1185,
Třeboň), za cenu 1.671.000,00 Kč a za podmínky, že kupní smlouva bude ze strany kupujícího podepsána
do 30 dnů ode dne schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupní cena bude uhrazena kupujícím do 90
dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města. 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 k poskytování právnických služeb.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 622/2016-53
Rada města Třeboně
I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 623/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatný převod „panelového parkoviště“ ve vlastnictví města Třeboně (jako prodávající) nacházejícího se na
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části pozemku p. č. KN 587/3 v k.ú. Třeboň o výměře cca 635 m ve vlastnictví pana Martina Říhy (jako
kupující, bytem Šustova 899, Třeboň) za cenu 1 000,00 Kč. Cena 1 000,00 Kč je navržena z důvodu
špatného technického stavu betonových dílů, který neumožní jejich demontáž bez dalšího poškození.
Sepsání kupní smlouvy zajistí právník města Třeboně.
II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatný převod „panelového parkoviště“, veřejného osvětlení a dvou tras dešťové kanalizace KA 500 v délce
86 m ve vlastnictví města Třeboně (jako prodávající) nacházejících se na části pozemku p. č. KN 587/13 v
2
k.ú. Třeboň o výměře cca 1180 m ve vlastnictví spol. Romantick s.r.o. (jako kupující, se sídlem:
Rudolfovská 34, České Budějovice) za cenu 1 000,00 Kč. Cena 1 000,00 Kč je navržena z důvodu špatného
technického stavu betonových dílů, který neumožní jejich demontáž bez dalšího poškození. Sepsání kupní
smlouvy zajistí právník města Třeboně.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 624/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1931/4, p. č. KN 534/4, p.
č. KN 35/2, p. č. KN 192/2, p. č. KN 192/5 a p. č. KN 192/7 v k. ú. Břilice, pozemku p. č. KN 1639/1 v k. ú.
Třeboň a pozemků p. č. KN 2790/9 a p. č. KN 2790/11 v k. ú. Branná.
Usnesení z 53. jednání RM dne 24.08.2016
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 625/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 79, které spočívá v:
-ponížení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, § 0000, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o
částku 762.450,00 Kč,
-ponížení výdajové položky 5365 Daň z příjmu práv. osob - obec, § 6399, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ
0 o částku 762.450,00 Kč,
Čís.
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opatření

Rozpočet
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Rozpočtové příjmy (Kč):
79.
0
Rozpočtové výdaje (Kč):
79.

0

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání zastupitelstva města dne
12.09.2016.
Usnesení RM č. 626/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 80, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 3112 Prodej majetku, § 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku 501.000,00 Kč,
-navýšení příjmové položky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, § 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0
o částku 2.018.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5153 Bytové prostory - plyn, § 3612, ORJ 0800, ORG 9800000215, UZ 0
o částku 385.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5901 Rezervy běžných výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 0
o částku 100.000,00 Kč,
-ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
UZ 0 o částku 2.034.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet
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2 018 000
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0
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0
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0800
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Rozpočtové příjmy (Kč):
80.

Rozpočtové výdaje (Kč):
80.

Financování (Kč):
80.

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání zastupitelstvu města dne
12.09.2016.
Usnesení RM č. 627/2016-53
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2016 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2016.
Usnesení z 53. jednání RM dne 24.08.2016
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 628/2016-53
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
prostředí 2014-2020.
II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
města.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 12.09.2016 a zajistit plnění
usnesení.
Usnesení RM č. 629/2016-53
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s., se sídlem Palackého nám. 106/II, Třeboň s uzavřením
podnájemní smlouvy pro společnost SORB s.r.o., IČ: 01659448 na nebytové prostory v budově čp. 106/II,
Palackého nám., Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení, LSPP o.p.s. předložit uzavřenou podnájemní
smlouvu OFM v termínu do 14 dnů od uzavření podnájemního vztahu. Uzavřená podnájemní smlouva bude
předložena OFM na nejbližší jednání RM na vědomí.
Usnesení RM č. 630/2016-53
Rada města Třeboně
I. rozhoduje
o povinnosti spočívající ve vyklizení pozemku p. č. KN 586/26 v k. ú. Třeboň ve vlastnictví města Třeboně,
který fakticky užívá Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., IČO: 67985939, Zámek 1, Průhonice, a to
nejpozději do 30.04.2017.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s právníkem města informovat Botanický ústav AV ČR o
povinnosti vyklidit pozemek p. č. KN 586/26 k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 631/2016-53
Rada města Třeboně
I. neschvaluje
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zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 1910/36 o výměře cca 12 m v k. ú. Třeboň.
II. schvaluje
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 632/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 34,
p. č. KN 33/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení,
vedení, údržby a oprav kabelu NN, pilíře 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 06.06.2016 (METRP009HF4U),
b) dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 7497/2016/BaKa ze dne 19.07.2016,
c) bude zajištěno osobní předání dokončené akce na místě samém pracovníkovi odboru rozvoje a investic,
d) před realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace,
e) uvedení dotčených povrchů a skladeb komunikací do původního stavu.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 20.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
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Usnesení RM č. 633/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485
v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které 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 506/4 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN 506/4 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 06.06.2016 (METRP009HMT0, METRP009HN4A,
METRP009HMBI) mimo měsíce červen - září,
b) dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 7939/2016/BaKa ze dne 01.08.2016,
c) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
d) 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. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v
k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které 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 506/3 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN
506/3 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 06.06.2016 (METRP009HM9S) mimo měsíce červen
- září,
b) dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 7939/2016/BaKa ze dne 01.08.2016,
c) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
d) 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.
III. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v
k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které 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 506/2 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN
506/2 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 06.06.2016 (METRP009HMAN) mimo měsíce červen
- září,
b) dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 7939/2016/BaKa ze dne 01.08.2016,
c) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
d) 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.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 634/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v
k. ú. Třeboň, 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 pozemků p. č. KN 506/4, p. č. KN 506/3, p. č. KN 506/2 k. ú. Třeboň a každého dalšího
vlastníka pozemků p. č. KN 506/4, p. č. KN 506/3, p. č. KN 506/2 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 06.06.2016 (METRP009HM8X) mimo měsíce červen
- září,
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b) dle vyjádření odboru územního plán. a st. řádu METR 7931/2016/BaKa ze dne 01.08.2016,
c) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
d) 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. 635/2016-53
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
a) s umístěním stavby chodníků na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1, vše v k. ú. Třeboň (ve
vlastnictví města Třeboně), pro vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň, dle situačního výkresu č.
01,
b) s umístěním stavby veřejného osvětlení na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1, vše v k. ú.
Třeboň (ve vlastnictví města Třeboně), pro vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň, dle
situačního výkresu č. 08,
c/ s umístěním stavby parkovacích ploch, propojovacího chodníku a pojízdného chodníku na části pozemku
p. č. KN 1695/155 v k. ú. Třeboň (ve vlastnictví města Třeboně), pro vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k.
ú. Třeboň,
d/ s umístěním svislého dopravního značení na pozemcích, příp. na zařízení technické infrastruktury
(veřejném osvětlení) a to na p. č. KN 1679/4, p. č. KN 1700/4 a p. č. KN 1699/1 v k. ú. Třeboň, pro vlastníka
pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň, dle zákresu „Stanovení místní úpravy prodejny Retailů OC
Třeboň“ ze srpna 2015 - tisk srpen 2016.
Souhlas se vydává pro účely vydání územního rozhodnutí na akci „Retaily OC Třeboň“ a za těchto
podmínek:
- veškeré náklady spojené s vybudováním staveb dle shora uvedených bodů a), b), c), d) a inž. sítí v rámci
uvedené akce budou hrazeny vlastníkem pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň,
- vlastník pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň nebude po městu Třeboň požadovat vydání žádných
účelně vynaložených nákladů dle § 1084 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souvisejících s
vybudováním staveb dle shora uvedených bodů a), b), c), d) a inž. sítí v rámci uvedené akce.
Před vydáním stavebního povolení budou splněny tyto podmínky:
- bude uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o převodu inženýrské sítě, svislého dopravního značení a o
zhodnocení pozemků (chodníky veřejné infrastruktury) mezi městem Třeboň a vlastníkem pozemku p. č. KN
1705/12 v k. ú. Třeboň, na stavbu chodníků na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1 (dle situačního
výkresu č. 01), na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1 (dle
situačního výkresu č. 08) a svislého dopravního značení na pozemcích, příp. na zařízení technické
infrastruktury (veřejném osvětlení), a to na p. č. KN 1679/4, p. č. KN 1700/4 a p. č. KN 1699/1 v k. ú. Třeboň
dle zákresu „Stanovení místní úpravy prodejny Retailů OC Třeboň“ ze srpna 2015 - tisk srpen 2016, vše v k.
ú. Třeboň. K uzavření „Smlouvy o převodu inž. sítě“ na stavbu veřejného osvětlení, „Smlouvy o převodu
svislého dopravního značení“ a „Smlouvy o zhodnocení pozemků (chodníky veřejné infrastruktury)“ dojde do
90 dnů ode dne vydání příslušného povolení k užívání převáděných staveb. Stavby budou převedeny za
úplatu ve výši 3 x 500,00 Kč + DPH dle právně platných předpisů.
- bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře
cca 91 m2 v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2 + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým
plánem, mezi městem Třeboň (budoucí prodávající) a vlastníkem pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň
(budoucí kupující). Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155 o
výměře cca 91 m2 v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
- veškeré náklady spojené s vybudováním staveb a inž. sítí budou hrazeny vlastníkem pozemku p. č. KN
1705/12 v k. ú. Třeboň,
- projektová dokumentace k výstavbě infrastruktury bude před vydáním stavebního povolení předložena ke
schválení radě města,
- veškeré dotčené plochy a skladby chodníků a komunikací budou uvedeny do původního stavu,
- odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
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- odbor rozvoje a investic bude přizván k výstavbě veškerých staveb a město Třeboň si vyhrazuje právo
kontroly po jejich úplném dokončení,
- odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položených vedení před zásypem a položením
konečných povrchů.
II. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1695/155 a p. č. KN 1703/1, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude
spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav vodovodní přípojky (dle situačního výkresu č. 02). Přípojka
bude realizována v souladu se žádostí ze dne 12.06.2016 a bude provedena podvrtem pod komunikací.
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 1705/12 v k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v
k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení
závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč.
III. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN
1695/155 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení,
vedení, údržby a oprav STL přípojky plynu (dle situačního výkresu č. 03). 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 1705/12 v k. ú.
Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky
uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00
Kč.
IV. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1695/1, p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1703/1, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného),
které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav NN přípojky (dle situačního výkresu č. 04).
Přípojka bude realizována v souladu se žádostí ze dne 12.06.2016 a bude provedena podvrtem pod
komunikací se startovacími body mimo zpevněné plochy. 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 1705/12 v k. ú. Třeboň a
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky uvedení
dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 20.000,00 Kč.
V. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1695/1, p. č. KN 1695/155, p. č. KN 1703/1, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného),
které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav přípojky venkovních telefonních rozvodů (dle
situačního výkresu č. 05). Přípojka bude realizována v souladu se žádostí ze dne 12.06.2016 a bude
provedena podvrtem pod komunikací se startovacími body mimo zpevněné plochy. 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 1705/12 v k. ú.
Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky
uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši
10.000,00 Kč.
VI. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN
1695/155 a p. č. KN 1705/13, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude
spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav přípojek dešťové kanalizace (dle situačního výkresu č. 06).
Přípojky v komunikaci budou realizovány v souladu se žádostí ze dne 12.06.2016 a budou provedeny tak, že
po překopu dojde v ploše ohraničené kolmicemi k ose vozovky k zaasfaltování. 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 1705/12 v k. ú.
Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky
uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši
20.000,00 Kč.
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VII. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN
1695/155 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení,
vedení, údržby a oprav přípojky splaškové kanalizace (dle situačního výkresu č. 07). Přípojka v komunikaci
bude realizována v souladu se žádostí ze dne 12.06.2016 a bude provedena tak, že po překopu dojde v
ploše ohraničené kolmicemi k ose vozovky k zaasfaltování. 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 1705/12 v k. ú. Třeboň a
každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň a za dodržení podmínky uvedení
dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 10.000,00 Kč.
VIII. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
2
zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m (ve vlastnictví města
2
Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m (ve vlastnictví společnosti RENT Group
s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
IX. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m v k. ú. Třeboň, za cenu
2
2.500,00 Kč/m + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, vlastníku pozemku p. č. KN
1705/12 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155 o
výměře cca 91 m2 v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
X. schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu inženýrské sítě, svislého dopravního značení a o
zhodnocení pozemků (chodníky veřejné infrastruktury) mezi městem Třeboň a vlastníkem pozemku p. č. KN
1705/12 v k. ú. Třeboň, na stavbu chodníků na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1 (dle situačního
výkresu č. 01), na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích p. č. KN 1695/1 a p. č. KN 1703/1 (dle
situačního výkresu č. 08) a svislého dopravního značení na pozemcích, příp. na zařízení technické
infrastruktury (veřejném osvětlení), a to na p. č. KN 1679/4, p. č. KN 1700/4 a p. č. KN 1699/1 v k. ú. Třeboň,
dle zákresu „Stanovení místní úpravy prodejny Retailů OC Třeboň“ ze srpna 2015 - tisk srpen 2016, vše v k.
ú. Třeboň. K uzavření „Smlouvy o převodu inž. sítě“ na stavbu veřejného osvětlení, „Smlouvy o převodu
svislého dopravního značení“ a „Smlouvy o zhodnocení pozemků (chodníky veřejné infrastruktury)“ dojde do
90 dnů ode dne vydání příslušného povolení k užívání převáděných staveb. Stavby budou převedeny za
úplatu ve výši 3 x 500,00 Kč + DPH dle právně platných předpisů.
XI. neschvaluje
uzavření Smlouvy darovací mezi společností RENT Group s.r.o., IČ 27358089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 1.815,00 Kč městu Třeboň na
podporu a ochranu mládeže a na účely tělovýchovné a sportovní.
XII. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit body VIII. a IX k projednání na jednání zastupitelstva města dne
12.09.2016.
Usnesení RM č. 636/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a Základní
organizací Českého zahrádkářského svazku Třeboň, IČ 70659184 (oprávnění) na pozemcích p. č. KN
2194/3, p. č. KN 2190/3 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3646-6/2016.
Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky.
Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, k ceně bude účtováno DPH dle platných
předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 2190/16 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN 2190/16 v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
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Usnesení RM č. 637/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a paní
Magdalenou Harudovou (oprávněná) na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, když rozsah
služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 487-25/2016. 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 st. 66 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, a každého
dalšího vlastníka pozemku p. č. KN st. 66 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 638/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a Botanickým
ústavem AV ČR, IČ 67985939 (oprávněný) na pozemku p. č. KN 472/3 k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti
je zpřesněn dle geom. plánu č. 3644-188/2015. Služebnost bude spočívat v právu přesahu krovu.
Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, k ceně bude účtováno DPH dle platných
předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 473/8 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka
pozemku p. č. KN 473/8 v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 639/2016-53
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
spolku TJ Jiskra Třeboň, IČ: 00512907 (Jiráskova 444, Třeboň) s umístěním 12 ks stínících sítí (zpravidla o
rozměru cca 12 m x cca 2 m) na nové oplocení tenisových kurtů. Některé stínící sítě mohou fungovat jako
reklamní poutač. Souhlas se uděluje za podmínky, že TJ Jiskra Třeboň je povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření smluv o umístění reklamy na stínících sítích písemně oznámit tuto skutečnost městu Třeboň.
Souhlas se uděluje v souladu s ust. Čl. II odst. 3 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne
18.09.2008.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 640/2016-53
Rada města Třeboně
I. neschvaluje
poskytnutí finanční podpory žadateli České dráhy, a.s., Generální ředitelství, ROC ČB, se sídlem Nádražní
12, České Budějovice na akci Jízda zvláštního parního vlaku,
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 641/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 78, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 2322 Přijaté pojistné náhrady, § 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
14.000,00 Kč,
-navýšení příjmové položky 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend, § 6310, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o
částku 151.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5192 Soudní výlohy, § 6171, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ 0 o částku
165.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

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):
78.

0

0

0800

6171

2322

0

15 000

14 000

29 000

0

0800

6310

2142

400 000

400 000

151 000

551 000

9800000201

0800

6171

5192

30 000

1 645 000

165 000

1 810 000

0
Rozpočtové výdaje (Kč):
78.

0

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 642/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2017.
II. ukládá
všem odborům/útvarům/orgánům města a zřízeným a založeným organizacím města se tímto
harmonogramem řídit.
Usnesení RM č. 643/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 81, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
-z položky 6122 KKC Roháč - kamerový systém, § 3613, ORJ 0750, ORG 505000000, UZ 0 v částce
23.000,00 Kč,
-do položky 5137 KKC Roháč - DHDM, § 3613, ORJ 0750, ORG 505000000, UZ 0 v částce 23.000,00 Kč
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

505000000

0750

3613

6122

110 000

110 000

-23 000

87 000

0

505000000

0750

3613

5137

0

0

+23 000

23 000

Rozpočtové výdaje (Kč):
81.

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 644/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 82, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
- z položky 5139 „St. a Nová Hlína - materiál“, § 3639, ORJ 0750, ORG 9750000231, UZ 0, v částce
5.000,00 Kč,
-z položky 5171 „St. a Nová Hlína – opravy, havárie, údržba“, § 3639, ORJ 0750, ORG 9750000231, UZ 0, v
částce 47.000,00 Kč
-do položky 6121 „Víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně“, § 3412, ORJ 0750, ORG 231000300, UZ 0, v částce
52.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

Rozpočtové výdaje (Kč):
82.

0

9750000231

0750

3639

5139

10 000

10 000

-5 000

5 000

0

9750000231

0750

3639

5171

80 000

80 000

-47 000

33 000

0

231000300

0750

3412

6121

1 500 000

1 900 000

+52 000

1 952 000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
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Usnesení RM č. 645/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
-z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, § 3612, ORJ 0750, ORG 6216000000, UZ 0 v
částce 500.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - kultura, § 3329, ORJ 0750, ORG 6065000000, UZ 0, v
částce 420.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 6121 TS Třeboň – rozšíření areálu, § 3639, ORJ 0750, ORG 6104000XXX, UZ
0, v částce 80.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

0

6216000000

0750

3612

6121

0

0

6065000000

0750

3329

6121

0

0

6104000XXX

0750

3639

6121

0

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet od
počátku roku
po RO

15 700 000

- 500 000

15 200 000

1 200 000

+420 000

1 620 000

0

+80 000

80 000

Rozpočtové výdaje
83.

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 646/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 85, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
- z položky 5169 Deratizace, § 1014, ORJ 0750, ORG 9750000000, UZ 0 v částce 32.000,00 Kč,
- do položky 5169 Monitoring skládek, § 3729, ORJ 0750, ORG 9750000000, UZ 0 v částce 32.000,00 Kč
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):
85.

0

9750000000

0750

1014

5169

100 000

100 000

-32 000

68 000

0

9750000000

0750

3729

5169

20 000

20 000

+32 000

52 000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 647/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
1) provedení rozpočtového opatření č. 86, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
- z položky 5171 Opravy rybniční soustavy U Víta (2. etapa), § 2341, ORJ 0750, ORG 9750006133, UZ 0 v
částce 50.207,00 Kč,
- do položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025, UZ 0 v částce
50.207,00 Kč.
2) plán oprav nad rámec běžné údržby na rybnících ve vlastnictví města Třeboně na rok 2016.
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):
86.

0

9750006133

0750

2341

5171

600 000

370 000

-50 207

319 793

0

9750002025

0750

2341

5171

300 000

300 000

+50 207

350 207
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II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 648/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 87, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu takto:
- z položky 6121 Rekonstrukce ulice Československé armády včetně sítí, § 2212, ORJ 0750, ORG
6146000000, UZ 0 v částce 80.000,00 Kč,
- do položky 6121 Projekty - vodohospodářská infrastruktura, § 2399, ORJ 0750, ORG 6130000000, UZ 0 v
částce 80.000,00 Kč.
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):
87.

0

6146000000

0750

2212

6121

10 000 000

7 188 989

-80 000

7 108 989

0

6130000000

0750

2399

6121

200 000

200 000

+80 000

280 000

II. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 649/2016-53
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 Městská
vodohospodářská s.r.o.
I. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Městská vodohospodářská s.r.o. uzavíranou mezi obchodní
společností Městská vodohospodářská s.r.o. a jednatelem, panem Ing. Miroslavem Kajanem (nar.
25.12.1958, trvale bytem Potoční 175, Břilice, 379 01 Třeboň), když její úplné znění je přílohou tohoto
podkladového materiálu.
II. ukládá
kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 650/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH
PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše nákladů dle předloženého návrhu a realizaci v letech
2016 a 2017.
II. schvaluje
organizaci urbanisticko-architektonické soutěže externím subjektem.
III. ukládá
a) odboru rozvoje a investic předložit soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže
REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše
nákladů na jednání zastupitelstva dne 12.09.2016,
b) odboru rozvoje a investic zajistit realizaci urbanisticko-architektonické soutěže v letech 2016 a 2017.
Usnesení RM č. 651/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.06.2016 se společností VIDOX s.r.o., U Poráků
511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, na veřejnou zakázku „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce
varny“ spočívající ve zvýšení smluvní ceny díla z částky 11.306.620,34 Kč vč. DPH na částku
12.152.473,34 Kč vč. DPH z důvodu nepředvídaných prací, nutných k dokončení díla.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic předložit dodatek smlouvy starostce k podpisu.
Usnesení RM č. 652/2016-53
Rada města Třeboně
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I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby
„Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ
48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je
provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 228.980,00 Kč včetně DPH a prodloužení dílčího termínu
dokončení objektů vodovodu a kanalizace do 23.08.2016. Konečný termín dokončení díla se nemění.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 653/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obchodní akademií, Střední odbornou školou a
Středním odborným učilištěm, Třeboň, Vrchlického 567/II, 379 01 Třeboň (pronajímatel) a městem Třeboň
(nájemce).
2
2
Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č. p. 1064/II o výměře 65 m a 63 m pro zajištění voleb do
zastupitelstev krajů ve dnech 07. a 08.10.2016.
II. ukládá
odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 654/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Asijským kulturním centrem Třeboň, Na Kopečku 242,
379 01 Třeboň (pronajímatel) a městem Třeboň (nájemce). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory o
výměře 65 m2 pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 07.a 08.10.2016.
II. ukládá
odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za 1. – 2. čtvrtletí roku 2016
Usnesení RM č. 655/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
a) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 29.6.2004, ve znění jejích dodatků č. 1 až 5, která byla
uzavřena mezi Městem Třeboň a 3. mateřskou školou Třeboň, Jeronýmova 183
b) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 17.10.2006, ve znění jejích dodatků č. 1 až 3, která byla
uzavřena mezi Městem Třeboň a Základní školou Třeboň, Sokolská 296
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí připravit dodatky starostce města k podpisu.
Usnesení RM č. 656/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku organizační složce státu - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje, územnímu odboru Jindřichův Hradec ve výši 50.000 Kč na vybavení jednotky dislokované na požární
stanici Třeboň.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice, IČ: 708 82 835. Předmětem smlouvy je poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na vybavení jednotky dislokované na požární stanici Třeboň v roce
2016.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 657/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
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podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje JSDHO Třeboň.
II. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění tohoto usnesení.
Usnesení RM č. 658/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
a) provedení rozpočtového opatření č. 84, které spočívá v:
- navýšení příjmové položky 2322 Přijaté pojistné náhrady, § 5311, ORJ 0250, ORG 250, UZ 0 o částku
491.000,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5171 MP - opravy a udržování, § 5311, ORJ 0250, ORG 9250000000, UZ 0 o
částku 491.000,00 Kč,
b) vzhledem k technické specifikaci výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek podle čl. XII, odst. 6
spočívající v omezení počtu dodavatelů a odst. 7 spočívající ve způsobu zveřejnění na internetových
stránkách.
Čís.

RM

ÚZ

Schválený
rozpočet
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schválení
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opatření

2322

0

0

491 000

491 000

5171

130 000

130 000

491 000

621 000
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Položka
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0250

5311

9250000000

0250

5311

Rozpočet od
počátku roku
po RO

Rozpočtové příjmy (Kč):
84.
0
Rozpočtové výdaje (Kč):
84.

0

II. ukládá
městské policii a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 659/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zahraniční služební cestu zástupců města Třeboně Zdeňka Mráze, PhDr. Ludvíka Švejcara, Ing. Pavla
Zajíčka, Bohumila Čiháka a Mgr. Martiny Vrchotové od 01.09.2016 do 06.09.2016 do partnerského města
Utena v Litvě u příležitosti konání oslav k 755. výročí založení města.
II. ukládá
kanceláři starosty zajistit přípravu cesty.
Usnesení RM č. 660/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
návrh programu jednání zastupitelstva města dne 12.09.2016.
Usnesení RM č. 661/2016-53
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2015.
II. ukládá
útvaru interního auditu zveřejnit zprávu na webových stránkách města.
Usnesení RM č.
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Informaci za 2. čtvrtletí 2016 o činnosti útvaru interního auditu
Usnesení RM č. 662/2016-53
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Informaci o Technicko-ekonomické studii železniční trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí zpracované na
popud Jihočeského kraje a informaci o dopravním terminálu s nově navrhovanou železniční zastávkou
Třeboň – střed, které jsou součástí této studie, s konstatováním, že uvedený záměr terminálu a zastávky v
navrhované podobě
1) je v rozporu s vydaným Územním plánem Třeboň,
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2) je mimořádně komplikovaný s ohledem na složité vlastnické vztahy v území,
3) je cca do roku 2028 blokován podmínkami převodu pozemku p. č. 767 v k. ú. Třeboň z vlastnictví ČR na
město Třeboň,
4) je s ohledem na výši finančního podílu investice připadajícího na město Třeboň pro Třeboň nepřijatelný.
II. ukládá
útvaru tajemníka informovat Jihočeský kraj – Krajský úřad o projednání studie v Radě města.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka

Zdeněk Mráz v. r.
místostarosta

Bylo zpracováno dne 29.08.2016
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