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USNESENÍ
ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ - MIMOŘÁDNÉ,
KONANÉHO DNE 09.11.2018
v zasedací místnosti městského úřadu č. 214
Program:
1.
Zahájení
Usnesení RM č.
2.
SBD MT 2000 - odvolání delegace Ing. Pindrocha
Usnesení RM č. 834/2018-113
3.
Výpůjčka pozemků v k. ú. Třeboň.
Usnesení RM č. 835/2018-113
4.
Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 01.08.2017 na část p. č. KN 2168/8 k. ú.
Třeboň
Usnesení RM č. 836/2018-113
5.
Odvolání z pozice jednatele
Usnesení RM č. 837/2018-113
6.
Veřejná zakázka „Provozování veřejné místní dopravy v roce 2019“
Usnesení RM č. 838/2018-113
7.
Rozpočtové opatření č. 131 – Územně plánovací dokumentace
Usnesení RM č. 839/2018-113
8.
Odstoupení z funkce určeného zastupitele
Usnesení RM č. 840/2018-113
9.
Odvolání členů školské rady
Usnesení RM č. 841/2018-113
10. Rozpočtové opatření č. 132 – Požární ochrana - dohody
Usnesení RM č. 842/2018-113
11. Odvolání jmenování a delegace jako zástupce za město Třeboň
Usnesení RM č. 843/2018-113
12. Proplacení nevyčerpané řádné dovolené za rok 2018
Usnesení RM č. 844/2018-113
13. Revokace usnesení č. 399/2018-100 z jednání RM ze dne 23.05.2018
Usnesení RM č. 845/2018-113
14. Uzavření smlouvy o nájmu prodejního stánku na občerstvení v době adventu
Usnesení RM č. 846/2018-113
15. Různé
Usnesení RM č.

Usnesení RM č. 834/2018-113
Rada města Třeboně
I. odvolává
delegaci Ing. Josefa Pindrocha k zastupování na členské schůzi a zmocnění k zastupování v představenstvu
družstva „Stavební bytové družstvo Města Třeboň 2000“ se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň, IČ:
26019663.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 835/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a společností LESOSTAVBY TŘEBOŇ, a.s., IČ 47239328
(Novohradská 226, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10.11.2018 do 08.12.2018.
Předmětem výpůjčky budou části pozemků p. č. KN 2530/3 o výměře cca 102 m2, p. č. KN 993/20 o výměře
cca 20 m2, p. č. KN 993/17 o výměře cca 320 m2, p. č. KN 993/18 o výměře cca 15 m2, p. č. KN 2530/1 o
výměře cca 10 m2 v k. ú. Třeboň. Předmětné části pozemků budou vypůjčeny za účelem provádění stavebních
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prací v rámci stavby „Výstavba chodníků“, a za dodržení podmínky, že po ukončení výpůjčky budou pozemky
uvedeny do původního stavu.
II. schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemků p. č. KN 2530/3 o výměře cca 102 m2, p. č. KN 993/20 o výměře
cca 20 m2, p. č. KN 993/17 o výměře cca 320 m2, p. č. KN 993/18 o výměře cca 15 m2 , p. č. KN 2530/1 o
výměře cca 10 m2 v k. ú. Třeboň. Předmětné části pozemků budou vypůjčeny za účelem provádění stavebních
prací v rámci stavby „Výstavba chodníků“, a za dodržení podmínky, že po ukončení výpůjčky budou pozemky
uvedeny do původního stavu. Doba výpůjčky je od 09.12.2018 do 24.12.2018.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 836/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Třeboň a společností
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 (Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4) ze dne 01.08.2017, kterým
dojde k prodloužení platnosti smlouvy do 30.04.2019. Předmětem výpůjčky je část pozemku p. č. KN 2168/8
o výměře cca 12 m2 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku je vypůjčena za účelem umístění mobilní
základnové stanice veřejné komunikační sítě.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 837/2018-113
Rada města Třeboně, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Autokemp Třeboňský
ráj, s.r.o.
I. schvaluje
odvolání Ing. Josefa Pindrocha XXXXXXXXXX, z pozice jednatele společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r.
o.
II. ukládá
právnímu odboru zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 838/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
jiný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. XVI. odst. 3 Směrnice o zadávání veřejných
zakázek spočívající v neuveřejnění výzvy k podání nabídek (dle čl. XII. odst. 3 Směrnice) a v omezení počtu
dodavatelů, kterým může být zaslána výzva k podání nabídek (dle čl. XII. odst. 4 Směrnice), to vše ve věci
provozování veřejné místní dopravy.
II. ukládá
odboru dopravy vejít bezprostředně v jednání s dodavatelem shora uvedené služby tak, aby mohlo být
zahájeno její poskytování od 01.01.2019.
Usnesení RM č. 839/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
rozpočtové opatření č. 131, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
- z položky 5169 Regulační plán §3635, ORJ 0400, ORG 9400004048 částku ve výši 1.000.000,00 Kč - do
položky 6119 Územně plánovací dokumentace §3635, ORJ 0400, ORG 0400004048 ve výši 1.000.000,00 Kč.
Čís.
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Rozpočtové výdaje (Kč):
131.
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II. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na
nejbližší řádné jednání zastupitelstva města.
Usnesení RM č. 840/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
odstoupení Mgr. Terezie Jenisové z funkce určeného zastupitele pro pořizovanou územně plánovací
dokumentaci.
II. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na příštím zasedání ZM.
Usnesení RM č. 841/2018-113
Rada města Třeboně
I. odvolává
členy školských rad při základních školách jmenovaných zřizovatelem a to:
členy Školské rady při ZŠ Třeboň, Sokolská 296, Ing. Josefa Pindrocha, Josefa Neužila a
členy Školské rady při ZŠ Třeboň, Na Sadech 375, Mgr. Terezii Jenisovou, Ing. Jiřího Vopátka PhDr.,
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 842/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 132, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
- z položky 5169 Provozní prohlídka hlásičů §5212, ORJ 0780, ORG 9780000011 částku ve výši 25.000,00
Kč,
- do položky 5021 Požární ochrana - dohody §5512, ORJ 0780, ORG 9780000000 ve výši 25.000,00 Kč.
Čís.
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Rozpočtové výdaje (Kč):
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II. ukládá
odboru útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 843/2018-113
Rada města Třeboně
I. odvolává
Mgr. Terezii Jenisovou jako zástupce za město Třeboň:
- ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje,
- v Asociaci turistických informačních centrech ČR.
Delegaci Mgr. Terezie Jenisové jako zástupce za město Třeboň:
- ve Sdružení lázeňských míst ČR,
- ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka,
- v Dobrovolném svazku obcí České Inspirace,
- v Národní síti Zdravých měst ČR.
II. odvolává
Ing. Josefa Pindrocha jako zástupce za město Třeboň:
- ve sdružení Jihočeská Silva Nortica,
- ve sdružení Nadace Jihočeské cyklostezky.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
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Usnesení RM č. 844/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
proplacení nevyčerpané části dovolené za kalendářní rok 2018 pro uvolněné členy zastupitelstva města
Třeboň Mgr. Terezii Jenisovou v rozsahu 18 dnů a Zdeňka Mráze v rozsahu 22 dnů v souvislosti s ukončením
jejich uvolněné funkce, a to v plném rozsahu
II. ukládá
útvaru tajemníka předložit žádost na nejbližším jednání zastupitelstva města k projednání
Usnesení RM č. 845/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
Harmonogram jednání Rady města Třeboně na druhé pololetí takto: 21.11., 05.12., 19.12.
Usnesení RM č. 846/2018-113
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu 2 prodejních stánků v období adventu a Vánoc 01.12.2018 - 06.01.2019 za účelem
provozování adventního občerstvení mezi Tarkem Hassanem, IČ 87457954, Budějovická 928, Třeboň a
městem Třeboň. Nájemné je stanoveno nejvyšší podanou nabídkou, tj. 16 000 Kč vč. DPH / stánek vč.
spotřebované elektriky.
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka města Třeboně
Bylo zpracováno dne 09.11.2018
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