Sp. zn.: METR_S 2009/2018

USNESENÍ
Z 30. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KONANÉHO DNE 25.06.2018
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 61/2018-30
2.
Bertiny lázně - stavební akce 2019/20.
Usnesení ZM č. 62/2018-30
3.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
Usnesení ZM č.
4.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
Usnesení ZM č.
5.
Rozpočtové opatření č. 69 - Daň z příjmů právnických osob za obce.
Usnesení ZM č. 63/2018-30
6.
Dotace na akci hodnou zřetele – Oslavy 150 let založení gymnázia v Třeboni.
Usnesení ZM č. 64/2018-30
7.
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2018.
Usnesení ZM č. 65/2018-30
8.
Rozpočtové opatření č. 70 – Parkoviště Táboritská, Třeboň.
Usnesení ZM č. 66/2018-30
9.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2202/1 v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 67/2018-30
10. Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 se stavbou bez č. p./č. e., vše v k. ú. Třeboň - záměr.
Usnesení ZM č. 68/2018-30
11. Nákup budovy bez čp./č. ev. stojící na p. č. KN st. 416 v k. ú. Břilice.
Usnesení ZM č. 69/2018-30
2
2
12. Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m za
2
část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683
2
m , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
Usnesení ZM č. 70/2018-30
2
13. Přijetí daru části pozemku p. č. KN 3884 o výměře 37 m , části pozemku p. č. KN 3885 o výměře 1 m
vč. torza seníku, vše v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 71/2018-30
14. Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 119,2 mil. Kč.
Usnesení ZM č. 72/2018-30
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních
poplatcích.
Usnesení ZM č. 73/2018-30
16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení ZM č. 74/2018-30
17. Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Usnesení ZM č. 75/2018-30
18. Směrnice pro ochranu osobních údajů.
Usnesení ZM č. 76/2018-30
19. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
Usnesení ZM č. 77/2018-30
20. Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Usnesení ZM č. 78/2018-30
21. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
22. Závěr.
Usnesení z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
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Usnesení ZM č. 61/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Bohumil Matuška, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. František Korda.
c) ověřovatele zápisu: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc.
Usnesení ZM č. 62/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“.
b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“.
II. ukládá
a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a).
b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (21.05.2018).
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
rozpočtová opatření provedená radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
Usnesení ZM č. 63/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 69, které spočívá v:
- navýšení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, § 0000, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0
o částku 1.135.670,00 Kč,
- navýšení výdajové položky 5365 Daň z příjmu práv. osob - obec, § 6399, ORJ 0800, ORG 9800000201,
UZ 0 o částku 1.135.670,00 Kč,
Čís.

RM

Rozpočet po
schválení
RO

Rozpočtov
é opatření

Rozpočet od
počátku
roku po RO

24 000 000

24 000 000

1 135 670

25 135 670

24 000 000

24 000 000

1 135 670

25 135 670

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

0

0800

0000

1122

9800000201

0800

6399

5365

ÚZ

Rozpočtové příjmy (Kč):
69.

0

Rozpočtové výdaje (Kč):
69.

0

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 64/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, IČ 60816945, se sídlem Na Sadech 308,
379 01 Třeboň na akci hodnou zřetele Oslavy 150 let založení gymnázia v Třeboni ve výši 70.000,00 Kč.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Gymnázium, Třeboň, Na Sadech
308, IČ 60816945, se sídlem Na Sadech 308, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace
na akci hodnou zřetele Oslavy 150 let založení gymnázia v Třeboni ve výši 70.000,00 Kč.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 65/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Usnesení z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
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Žadatel

Účel

Dotace 2018 (Kč)

Oblastní charita Třeboň

Činnost 2018
z toho:
Občanská poradna
Sociálně terapeutická dílna Motýl

130.000,00
50.000,00
80.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň, IČ
26520991, Chelčického 2, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost
ve výši 130.000,00 Kč, z toho na sociální službu Občanská poradna 50.000,00 Kč a na službu Sociálně
terapeutická dílna Motýl 80.000,00 Kč.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 66/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 70, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu
- z položky 6901 „Rezerva kapitálových výdajů“, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0, v částce
3.100.000,00 Kč,
- z položky 6121 „Chodník Nádražní – Táboritská“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6051000000, UZ 0, v částce
600.000,00 Kč,
- z položky 612X „ZUŠ v čp. 19 a 20“, § 3322, ORJ 0750, ORG 6127000000, UZ 0, v částce 2.300.000,00
Kč,
- z položky 5137 „ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru“, § 3322, ORJ 0750, ORG 9750006127, UZ 0, v
částce 500.000,00 Kč,
- do položky 6121 „Parkoviště v ul. Táboritská“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6157000000, UZ 0, v částce
6.500.000,00 Kč.
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II. ukládá
a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 67/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2202/1 o výměře cca 71 m v k. ú. Třeboň, když výměra
2
bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m .
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 68/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
záměr prodeje pozemku p. č. KN 1536/2 o výměře 104 m (zastavěná plocha, nádvoří) jehož součástí je
budova bez č. p. / č. e., vše k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)
za cenu 906.000,00 Kč za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena s účinností ke dni 09.11.2018 a
návrh na vklad věcného práva do katastru nemovitostí bude učiněn ke dni 09.11.2018.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
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Usnesení ZM č. 69/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
koupi (využití zákonného předkupního práva) budovy bez čp./č. ev. stojící na p. č. KN st. 416 v k. ú. Břilice
od prodávajícího - společnosti London Finance and Investment Corporation a.s., IČ 26031621 (Rybná 669/4,
110 00 Praha 1 – Staré Město) za cenu 350.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 70/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku p. č. KN 3008 o výměře
2
2
cca 1069 m a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky ve
2
vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m a část pozemku p. č.
2
KN 3298 o výměře cca 683 m , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxx dojde k úhradě
2
2
doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16.500,00 Kč, tj. 33 m x 500,00 Kč/m a za podmínky, že:
1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
hradit xxxxxxxxxxxxxxxx.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1 : 1.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 71/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí daru části pozemku p. č. KN 3884 (dle geometrického plánu č. 3861-81/2018 pozemek p. č. KN
2
3884/2 díl „b“ o výměře 37 m ) a části pozemku p. č. KN 3885 (dle geometrického plánu č. 3861-81/2018
2
pozemek p. č. KN 3884/2 díl „a“ o výměře 1 m ), když oba díly budou sloučeny do nově vzniklého pozemku
p. č. KN 3884/2 od spoluvlastníků nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vč. přijetí daru torza
seníku umístěného na předmětných částech výše uvedených pozemků. Přijetí daru je podmíněno uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stezky, cesty na pozemku p. č. KN
3884 a 3885 ve prospěch pozemku dle geometrického plánu 3861-81/2018 p. č. KN 3884/2, vše k. ú. Třeboň
pro město Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemků z důvodu údržby seníku. Rozsah a umístění
věcného břemene bude upřesněno geometrickým plánem. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou
o zřízení věcného břemene - služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování
právních služeb. Veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy
spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti, návrhem na vklad do KN budou hrazeny
obdarovaným.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 72/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 119,2 mil. Kč k financování
stavební čísti akce "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce 2019/20" s využitím § 29 odst. m) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
II. schvaluje
znění Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku "Poskytnutí investičního úvěru
městu Třeboň ve výši 119,2 mil. Kč" dle upravené přílohy podkladového materiálu schvalované radou města
dne 20.06.2018.
III. schvaluje
hodnotící komisi k veřejné zakázkce "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň ve výši 119,2 mil. Kč" s
tím, že tato komise plní zároveň funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace, ve
složení:
Usnesení z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
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- člen komise: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PhDr. Milan Kramárik, Ing.
Alena Baštová
- náhradník: MUDr. Antonín Doležal, Zdeněk Mráz, Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Martin Blažek, Ing. Ivana
Stellnerová.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 73/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místních
poplatcích.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 74/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 75/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na
pořízení cisternové automobilové stříkačky.
II. ukládá
Útvaru tajemníka zajistit plnění tohoto usnesení.
Usnesení ZM č. 76/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Směrnici pro ochranu osobních údajů, ve které jsou mimo jiné stanoveny povinnosti pro členy orgánů města.
II. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 77/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
II. ukládá
kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
Usnesení ZM č. 78/2018-30
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o
pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (viz příloha).
II. ukládá
odboru právnímu zajistit plnění usnesení.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka města Třeboně
Bylo zpracováno dne 26.06.2018
Usnesení z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
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