METR_S 1249/2020 KS

USNESENÍ
Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 29.06.2020
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 44/2020-13
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
Usnesení ZM č. 45/2020-13
3.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 28.04.2020 – 09.06.2020 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
Usnesení ZM č. 46/2020-13
4.
Závěrečný účet města Třeboně za rok 2019
Usnesení ZM č. 47/2020-13
5.
Účetní závěrka města Třeboně k 31.12.2019
Usnesení ZM č. 48/2020-13
6.
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2020 - Oblastní charita Třeboň
Usnesení ZM č. 49/2020-13
7.
Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice a odlehčovací služby
Usnesení ZM č. 50/2020-13
8.
Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2020
Usnesení ZM č. 51/2020-13
9.
Poskytnutí dotace HZS Jihočeského kraje
Usnesení ZM č. 52/2020-13
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 53/2020-13
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 54/2020-13
12. Záměr - Prodej části pozemku p.č. KN 1939/35 k. ú. Břilice o výměře cca 24 m2
Usnesení nepřijato
13. Záměr - Prodej pozemku p. č. KN 388 k. ú. Majdalena
Usnesení ZM č. 55/2020-13
14. Záměr prodeje bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň
Usnesení ZM č. 56/2020-13
15. Prodej pozemku p. č. 33/1 o výměře 160 m2 v k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 57/2020-13
16. Stezka ul. Pražská – Sídl. Gigant – směna pozemků k. ú. Břilice a k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 58/2020-13
17. Schválení realizace staveb „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ a „Rozšíření saunového provozu
lázní Aurora“
Usnesení ZM č. 59/2020-13
18. Návrh na zrušení Územního plánu zóny Třeboň - Břilice schválený zastupitelstvem města dne
29.04.1997
Usnesení ZM č. 60/2020-13
19. Závěrečný účet DSO Česká ispirace za rok 2019
Usnesení ZM č. 61/2020-13
20. Závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2019
Usnesení ZM č. 62/2020-13
21. Závěrečný účet a zpráva o hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2019
Usnesení ZM č. 63/2020-13
22. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Usnesení ZM č. 64/2020-13
23. Zařazení města do území působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. na programové období
2021-2027
Usnesení ZM č. 65/2020-13
Usnesení z 13. jednání ZM dne 29.06.2020
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24.
25.
26.
27.

Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2020
Usnesení ZM č. 66/2020-13
Volba člena kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 67/2020-13
Diskuze
Závěr

Usnesení ZM č. 44/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Viktor Ludvík, Filip Holzer a MUDr. František Pfeifer.
c) ověřovatele zápisu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. a Zdeněk Mráz.
Usnesení ZM č. 45/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (27.04.2020).
I. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.04.2020, která byla
zastupitelům zaslána dne 21.05.2020.
Usnesení ZM č. 46/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 28.04.2020 – 09.06.2020 (vč. opatření
schvalovaných ZM)
Usnesení ZM č. 47/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
závěrečný účet města za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
II. přijímá
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2019 v souladu s přílohou podkladového materiálu.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit schválený závěrečný účet města za rok 2019 zákonem
předepsaným způsobem.
Usnesení ZM č. 48/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
účetní závěrku města Třeboně sestavenou k 31.12.2019 s výrokem:
Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit Protokol o schvalování účetní závěrky města k podpisu starostovi
města.
Usnesení ZM č. 49/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel

Účel

Dotace 2020 (Kč)

Oblastní charita Třeboň

Činnost 2020

85.000,-

z toho:
Občanská poradna

40.000,-

Sociálně terapeutická dílna Motýl

45.000,-
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II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň, IČ
26520991, Chelčického 2, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost – provoz
Občanské poradny a provoz Sociálně terapeutické dílny Motýl.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 50/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) poskytnutí dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, ve výši
200.000,00 Kč, a to na zajištění provozních činností mobilního hospice.
b) poskytnutí dotace pro Hospicovou péče sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, ve výši
50.000,00 Kč, a to na zajištění odlehčovacích služeb.
II. schvaluje
a)uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s, se sídlem Svatopluka Čecha
60, 379 01 Třeboň, IČ: 227 07 328 o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 200.000,00 Kč na zajištění
provozních činností hospicové péče.
b)uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s, se sídlem Svatopluka Čecha
60, 379 01 Třeboň, IČ: 227 07 328 o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 50.000,00 Kč na zajištění
odlehčovacích služeb.
III. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy v IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy.
Usnesení ZM č. 51/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře, IČ 48208248, se sídlem Husova 9,
370 01 České Budějovice ve výši 75.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem
oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Třeboni v roce 2020.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) mezi městem Třeboň a
Jihočeskou hospodářskou komorou, IČ 48208248, se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice ve výši
75.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem oblastní kanceláře Jihočeské
hospodářské komory v Třeboni v roce 2020.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 52/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace organizační složce státu - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje ve výši
100.000,00 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s nákupem věcného vybavení pro jednotku dislokovanou na
požární stanici Třeboň.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Třeboň a Hasičským záchranným sborem Jihočeského
kraje, Pražská 52b, České Budějovice, IČ:708 82 835. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
100.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením věcného vybavení pro jednotku dislokovanou na
požární stanici Třeboň.
III. ukládá
útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení a připravit veřejnoprávní smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 53/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Třeboň, když výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,- Kč/m2.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele.

Usnesení z 13. jednání ZM dne 29.06.2020
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Usnesení ZM č. 54/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Třeboň, když výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,- Kč/m2.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr na úřední desce.
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře cca 24 m2 k.ú. Břilice, kdy výměra bude
zpřesněna geometrickým plánem za cenu 500,00 Kč/m2.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému vyrozumět žadatele.
USNESENÍ NEPŘIJATO
Usnesení ZM č. 55/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 388 o výměře 351 m2 v k.ú. Majdalena, kdy výměra bude
zpřesněna geometrickým plánem za cenu … Kč/m2.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele o přijatém usnesení.
Usnesení ZM č. 56/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1015/15 v domě č. p. 1015 ul. Svobody v Třeboni, který stojí na
pozemku p. č. KN 2476/8, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1015 a na
pozemku p. č. KN 2476/8 k. ú. Třeboň, formou přímého prodeje nájemníkovi daného bytu v souladu s již
uzavřenou Smlouvou o smlouvách budoucích a příslušnými právními předpisy za cenu Kč 519.480, když část
kupní ceny ve výši Kč 259.280 bude uhrazena zápočtem závazku města vyplývajícího z nájemcem
neodbydleného nájemného k termínu uplynutí lhůty 20 let užívání bytové jednotky.
II. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1015/16 v domě č. p. 1015 ul. Svobody v Třeboni, který stojí na
pozemku p. č. KN 2476/8, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1015 a na
pozemku p. č. KN 2476/8 k. ú. Třeboň, formou přímého prodeje nájemníkovi daného bytu v souladu s již
uzavřenou Smlouvou o smlouvách budoucích a příslušnými právními předpisy za cenu Kč 578.788, když část
kupní ceny ve výši Kč 290.688 bude uhrazena zápočtem závazku města vyplývajícího z nájemcem
neodbydleného nájemného k termínu uplynutí lhůty 20 let užívání bytové jednotky.
III. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1016/19 v domě č. p. 1016 ul. Svobody v Třeboni, který stojí na
pozemku p. č. KN 2476/9, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1016 a na
pozemku p. č. KN 2476/9 k. ú. Třeboň, formou přímého prodeje nájemníkovi daného bytu v souladu s již
uzavřenou Smlouvou o smlouvách budoucích a příslušnými právními předpisy za cenu Kč 557.327, když část
kupní ceny ve výši Kč 281.627 bude uhrazena zápočtem závazku města vyplývajícího z nájemcem
neodbydleného nájemného k termínu uplynutí lhůty 20 let užívání bytové jednotky.
IV. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1016/23 v domě č. p. 1016 ul. Svobody v Třeboni, který stojí na
pozemku p. č. KN 2476/9, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1016 a na
pozemku p. č. KN 2476/9 k. ú. Třeboň, formou přímého prodeje nájemníkovi daného bytu v souladu s již
uzavřenou Smlouvou o smlouvách budoucích a příslušnými právními předpisy za cenu Kč 573.857, když část
kupní ceny ve výši Kč 298.157 bude uhrazena zápočtem závazku města vyplývajícího z nájemcem
neodbydleného nájemného k termínu uplynutí lhůty 20 let užívání bytové jednotky.
V. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1017/15 v domě č. p. 1017 ul. Svobody v Třeboni, který stojí na
pozemku p. č. KN 2476/10, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 1017 a na
pozemku p. č. KN 2476/10 k. ú. Třeboň, formou přímého prodeje nájemníkovi daného bytu v souladu s již
uzavřenou Smlouvou o smlouvách budoucích a příslušnými právními předpisy za cenu Kč 404.931, když část
kupní ceny ve výši Kč 146.431 bude uhrazena zápočtem závazku města vyplývajícího z nájemcem
neodbydleného nájemného k termínu uplynutí lhůty 20 let užívání bytové jednotky.
VI. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr prodeje bytů na úřední desce.
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Usnesení ZM č. 57/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej pozemku p. č. KN 33/1 o výměře 160 m2 k. ú. Třeboň p. Karlu Kovářovi, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2.060.000,00 Kč bez DPH. Ke kupní ceně bude připočteno DPH dle
platných právních předpisů. 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. Sepsání kupní smlouvy zajistí odbor právní MěÚ Třeboň. Daň z nabytí nemovité věci bude
hrazena dle zákona.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu starostovi města k podpisu.
Usnesení ZM č. 58/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
směnu části pozemku p. č. KN 1818/28 o výměře 379 m2 (dle geometrického plánu č. 3981-6/2020 pozemek
p. č. KN 1818/58) k. ú. Třeboň ve vlastnictví spol. Agraservis, společnost s ručením omezeným (Pražská 884/II,
Třeboň) za část pozemku p. č. KN 513/7 o výměře 379 m2 (dle geometrického plánu č. 1266-39/2019 pozemek
p. č. KN 513/10) k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně a zároveň směnu části pozemku p. č. KN 513/7 o
výměře 379 m2 (dle geometrického plánu č. 1266-39/2019 pozemek p. č. KN 513/10) ve vlastnictví města
Třeboně za část pozemku p. č. KN 1818/28 o výměře 379 m2 (dle geometrického plánu č. 3981-6/2020
pozemek p. č. KN 1818/58) ve vlastnictví spol. Agraservis, společnost s ručením omezeným. Daň z nabytí
nemovitostí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí město Třeboň, právní odbor. Náklady
spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny městem Třeboň.
II. schvaluje
směnu části pozemku 1818/29 o výměře 407 m2 (dle geometrického plánu č. 3913-7/2019 pozemek p. č. KN
1818/57), p. č. KN 1818/56 o výměře 371 m2 a část pozemku p. č. KN 1818/50 o výměře 1 m2 (dle
geometrického plánu č. 3913-7/2019 pozemek p. č. KN 1818/55), vše k. ú. Třeboň ve vlastnictví spol. U+M
Servis s. r. o. (Pražská 884, Třeboň) za část pozemku p. č. KN 514/1 o výměře 779 m2 (dle geometrického
plánu č. 1261-7/2019 pozemek p. č. KN 514/7) k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně a zároveň směnu
části pozemku p. č. KN 514/1 o výměře 779 m2 (dle geometrického plánu č. 1261-7/2019 pozemek p. č. KN
514/7) ve vlastnictví města Třeboně za části pozemků p. č. KN 1818/29 o výměře 407 m2 m2 (dle
geometrického plánu č. 3913-7/2019 pozemek p. č. KN 1818/57), p. č. KN 1818/56 o výměře 371 m2 a část
pozemku p. č. KN 1818/50 o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 3913-7/2019 pozemek p. č. KN
1818/55), vše k. ú. Třeboň ve vlastnictví spol. U+M Servis s. r. o. Daň z nabytí nemovitostí bude hrazena dle
zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí město Třeboň, právní odbor. Náklady spojené se sepsáním směnné
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny městem Třeboň.
III. schvaluje
směnu částí pozemků, a to:
1)část pozemku p. č. KN 513/7 o výměře 318 m2 (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č.
513/11) k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně za část pozemku p. č. KN 512/1 o výměře 318 m2 (dle
geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č. 512/3 o výměře 178 m2 a pozemek p. č. 512/2 o výměře
140 m2) ve vlastnictví Ing. Jana Kačerovského (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a zároveň část pozemku p. č.
KN 512/1 o výměře 318 m2 (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č. 512/3 o výměře 178 m2
a pozemek p. č. 512/2 o výměře 140 m2) ve vlastnictví Ing. Jana Kačerovského (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
za část pozemku p. č. KN 513/7 o výměře 318 m2 (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č.
513/11) k. ú. Břilice ve vlastnictví města Třeboně,
2)část pozemku p. č. KN 512/1 o výměře 140 m2 k. ú. Břilice (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020
pozemek p. č. 512/2), kterou převede Ing. Jan Kačerovský (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) na město Třeboň) za
část pozemku p. č. KN 511/2 o výměře 140 m2 (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č.
511/7) k. ú. Břilice ve vlastnictví Stanislava Maška (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a Marie Maškové
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a zároveň část pozemku p. č. KN 511/2 o výměře 140 m2 (dle geometrického
plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č. 511/7) k. ú. Břilice ve vlastnictví Stanislava Maška
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a Marie Maškové (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za část pozemku p. č. KN 512/1
o výměře 140 m2 k. ú. Břilice (dle geometrického plánu č. 1294-46/2020 pozemek p. č. 512/2, kterou převede
Ing. Jan Kačerovský na město Třeboň).
Daň z nabytí nemovitostí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí město Třeboň, právní
odbor. Náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny
městem Třeboň.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit směnné smlouvy starostovi města k podpisu.
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Usnesení ZM č. 59/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
realizaci staveb „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ a „Rozšíření saunového provozu lázní Aurora“ v
období let 2020 – 2022 v celkových předpokládaných nákladech na výstavbu a vybavení v částce
190.000.000,00 Kč vč. DPH ( 157.024.793,00 Kč bez DPH).
II. schvaluje
spolufinancování „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ a „Rozšíření saunového provozu lázní Aurora“
městem Třeboň a Slatinnými lázněmi Třeboň.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 60/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zahájení prací na zrušení Územního plánu zóny Třeboň - Břilice, který byl schválen zastupitelstvem města dne
29.04.1997.
II. schvaluje
jmenování paní Anny Kahounové na pozici určeného zastupitele pro zahájení prací na zrušení Územního
plánu zóny Třeboň - Břilice.
III. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 61/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2019.
Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2019.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2019.
Usnesení ZM č. 62/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o hospodaření, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr
za rok 2019.
Usnesení ZM č. 63/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Zprávu o hospodaření, závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí
regionu Třeboňsko za rok 2019.
Usnesení ZM č. 64/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována (viz příloha č.1
vyhlášky).
II. ukládá
odboru právnímu zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 65/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zařazení území město do území působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. na programové období
2021-2027.
II. ukládá
útvaru tajemníka zaslat Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s. výpis přijatého usnesení.
Usnesení ZM č. 66/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2020 takto: 21.09., 26.10. a 14.12.
II. ukládá
útvaru tajemníku seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
Usnesení z 13. jednání ZM dne 29.06.2020
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Usnesení ZM č. 67/2020-13
Zastupitelstvo města Třeboně
I. volí
člena kontrolního výboru pro volební období 2018-2022 Karla Elexhausera.

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta města Třeboně
Bylo zpracováno dne 07.07.2020
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