METR_S 3837/2020 KS

USNESENÍ
Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 14.12.2020
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 106/2020-16
2.
Schválení zápisu z 15. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 26.10.2020
Usnesení ZM č. 107/2020-16
3.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
Usnesení ZM č. 108/2020-16
4.
Prodej pozemků p. č. KN 4675, části p. č. KN 3298, části p. č. KN 3299, části p. č. KN 3291, části p. č.
KN 3289 a p. č. KN 3353 vše v obci a k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 109/2020-16
5.
Vydání Změny č. 5 Územního plánu Třeboň
Usnesení ZM č. 110/2020-16
6.
5. aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 2021-2025
Usnesení ZM č. 111/2020-16
7.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 06.10.2020 – 18.11.2020 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
Usnesení ZM č. 112/2020-16
8.
Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021
Usnesení ZM č. 113/2020-16
9.
Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2020
Rozpočtové opatření č. 44b přesun mezi položkami – dotace
Usnesení ZM č. 114/2020-16
10. Rozpočtové opatření č. 56 – Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň
Usnesení ZM č. 115/2020-16
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místních
poplatcích
Usnesení ZM č. 116/2020-16
12. Dodatek č. 1 k Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání
hospodaření města Třeboně za rok 2019
Usnesení ZM č. 117/2020-16
13. Změna č. 1 Zásad schvalování účetní závěrky města Třeboně
Usnesení ZM č. 118/2020-16
14. Záměr - prodej pozemku p. č. KN 4391 v k. ú. Břilice (lokalita Spolský mlýn)
Usnesení ZM č. 119/2020-16
15. Záměr prodeje pozemků p. č. 981, p. č. 976/1, p. č. 976/2, p. č. 976/3, p. č. 984/1, p. č. 970/1, p. č.
970/2, p. č. 1053/2, p. č. st. 62 a p. č. 1087 vše v k. ú. Slavošovice u Lišova (rybník Výskok) a pozemků
p. č. 2251 a p. č. 2250 k. ú. Zvíkov u Lišova (Zvíkovský rybník)
Usnesení ZM č. 120/2020-16
16. Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 29/2 v k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 121/2020-16
17. Uzavření Darovací smlouvy na kanalizační stoku, vodovodní řad, komunikaci, veřejné osvětlení včetně
pozemků p. č. KN 2195/8, 2195/57, 2195/58 k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 122/2020-16
18. Oboustranné darování pozemků v ul. Táboritská, Třeboň – pozemky p. č. 1692/1, p. č. 2469/14 a p. č.
2469/1 vše v obci a k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 123/2020-16
19. Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2021
Usnesení ZM č. 124/2020-16
20. Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2021
Usnesení ZM č. 125/2020-16
21. Diskuze
22. Závěr
Usnesení z 16. jednání ZM dne 14.12.2020
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Usnesení ZM č. 106/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Anna Kahounová, Ing. et Ing. Jiří Kuta a PhDr. Jaroslav Psík.
c) ověřovatele zápisu: Karel Elexhauser a MUDr. František Pfeifer.
Usnesení ZM č. 107/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zápis z 15. jednání Zastupitelstva města Třeboně ze dne 26.10.2020 tak, jak byl předložen.
Usnesení ZM č. 108/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (26.10.2020).
I. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 26.10.2020, která byla
zastupitelům zaslána dne 23.11.2020.
Usnesení ZM č. 109/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
vyjádření spol. Felio a.s.(IČO 09005692, se sídlem: Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 100 00 Praha 10) ze dne
13.11.2020 vč. upřesnění podnikatelského záměru vztahující se k podané nabídce ze dne 30.09.2020 na
prodej pozemků p. č. KN 4675, části p. č. KN 3298, části p. č. KN 3299, části p. č. KN 3291, části p. č. KN
3289 a p. č. KN 3353 vše v obci a k. ú. Třeboň.
II. schvaluje
prodej pozemku p. č. 4675 o výměře 9 099 m2, části pozemku p. č. 3298 o výměře 8 264 m2 (dle
geometrického plánu č. 3993-21/2020 pozemek p. č. 3298/11), části pozemku p. č. 3299 o výměře 1 029 m2
(dle geometrického plánu č. 3993-21/2020 pozemek p. č. 3299/2), části pozemku p. č. 3291 o výměře 320 m2
(dle geometrického plánu č. 3993-21/2020 pozemek p. č. 3291/2), části pozemku p. č. 3289 o výměře 78 m2
(dle geometrického plánu č. 3993-21/2020 pozemek p. č. 3289/2) a pozemku p. č. 3353 o výměře 1 822 m2
vše v obci a k. ú. Třeboň společnosti Felio a.s. (IČO 09005692, Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 100 00 Praha
10) za cenu 938,00 Kč/m2 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.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu starostovi města k podpisu.
Usnesení ZM č. 110/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
proces pořízení Změny č. 5 Územního plánu Třeboň uvedený v důvodové zprávě.
II. schvaluje
vypořádání připomínek dle § 172 odst. (4) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, které byly
uplatněny během lhůty k návrhu Změny č. 5 územního plánu Třeboň takto:
PŘIPOMÍNKY dle § 50 stavebního zákona
P1.
katastrální území:

Branná

parcelní číslo:

4407, 4408

11.04.2019

Žádám o zařazení výše jmenovaných pozemků jako území pro možnost Po projednání připomínky na smírném jednání a
bydlení. Současně jsem majitel p.č.st. 31, 13/2, 13/3, 13/1, 160/3. Čímž by nesouhlasu orgánu ochrany ZPF a správy CHKO
bylo možné vytvořit ucelené území.
Třeboňsko se připomínce nevyhovuje. Jednalo by
se o neopodstatněný průnik do volné krajiny.
V místní části Branná je vymezeno dostatečné
množství zastavitelných ploch.
PŘIPOMÍNCE SE:
P2.

NEVYHOVUJE
30.09.2019
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katastrální území:

Branná

parcelní číslo:

4278

Žádám o vymezení celé plochy parcely a ne jenom její části. Nechci na tomto části stavět, ale
potřebuji příjezdovou cestu a zahradu. Dům by mohl být umístěn na hranici ÚSES. Toto by bylo
možné řešit při žádosti o stavbu na stavebním úřadě Třeboň.
Nechápu, proč by celý pozemek nemohl být zařazen do intravilánu, ale jenom část. Vždy tam byl,
až po úpravě v roce 2011 došlo k jeho zařazení omylem do extravilánu.
Příloha: mapka umístění stavby na tomto pozemku schváleného v roce 1990.

Přes tento pozemek vede
dle
Územního
plánu
interakční prvek, který je
součástí ÚSES.
Připomínce se částečně
vyhovuje - vznikne plocha
pro 1 RD navazující na již
zastavěnou plochu.
Jižní část pozemku zůstane
nezastavěna
a
bez
oplocení. V šíři 40m od
břehu rybníka se vymezí
pruh veřejné zeleně.

PŘIPOMÍNCE SE:

ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE

P3.
katastrální území:

Branná

parcelní číslo:

4296

04.10.2019
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Jako vlastník pozemku p.č. 4296 v k.ú. Branná v obci Třeboň žádám o zařazení jižní části Připomínce se vyhovuje.
předmětného pozemku do ploch bydlení s venkovským charakterem.
Daný
pozemek
bude
vymezen a zařazen do
Ačkoliv jsem souhlasila s redukcí zastavitelné plochy BV15 vymezené v Územním plánu Třeboň „ploch bydlení – bydlení
z roku 2012, předpokládala jsem optimální zarovnání nově navržených zastavitelných ploch, k venkovské (BV15b)“.
čemuž v návrhu změny nedošlo. Daný návrh neodpovídá informacím podaným na schůzce vedení Tento pozemek navazuje na
města Třeboně s občany Branné v roce 2018 o budoucím prověřování zastavitelných ploch v stávající
zástavbu
a
místní části Branná.
nenarušuje
charakter
území, který působí uceleně
Návrh Změny v zájmové lokalitě zejména redukuje zastavitelnou plochu BV15, s čímž do značné a komplexně.
míry souhlasím. Sousední pozemky p.č. 4285/5, 4285/6 a st. 294 byly převedeny do Dořešeno
na
smírném
stabilizovaných ploch bydlení a jižní část pozemku p.č. 4297 (taktéž sousední pozemek) byl jednání.
navržen jako plocha výroby a skladování - zemědělské hospodaření; dále byla v návaznosti na
zastavěné území vymezena nová podoba zastavitelné plochy BV15. Pozemek v mém vlastnictví,
resp. jeho jižní část, ač tomu logicky nasvědčovalo, nebyl do zastavitelných ploch pro bydlení
vůbec zapracován, naopak u něho došlo k navrácení do ploch zemědělských.
Domnívám se, že zahrnutí jižní části pozemku p.č. 4296 v k.ú. Branná v obci Třeboň (viz výřez červeně vyšrafovaná plocha) přispěje k dodržování zásad ochrany zemědělského půdního fondu,
které jsou uvedeny v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění.
Navržením zastavitelné plochy do max. rozlohy 2 000 m 2 (pro jeden rodinný dům vesnického
charakteru s odpovídající zahradou, popř. rybníčkem) dojde k menšímu narušení organizace
zemědělského půdního fondu, než dle současného návrhu (nyní sousední pozemky vybíhají do
volné krajiny a vzniká mezi nimi nevyužitá proluka).
Fakticky se jedná o pozemek, u kterého již byl vyhodnocen zábor v územně plánovací
dokumentaci z roku 2012 - nedojde tedy k navýšení záboru zemědělské půdy. Pozemek p.č. 4296
je zařazen do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu - nejedná se tedy ani o nejúrodnější
půdy. Dopravní obslužnost pozemku by byla zajištěna přes sousední pozemek p.č. 4285/6 (již
bylo předjednáno s vlastníkem pozemku).
Na základě výše uvedeného žádám o zahrnutí části mého pozemku do zastavitelných ploch pro
bydlení venkovské. Jedná se o pozemek, který byl již jednou vymezen jako zastavitelná plocha,
avšak z důvodu podmínění rozhodování v území až po schválení regulačního plánu nemohl být
záměr výstavby rodinného domu prozatím zrealizován. Nyní návrh podmínku zpracování
regulačního plánu sice vypouští, avšak vypouští i možnost realizace nového domova pro mou
rodinu.

PŘIPOMÍNCE SE:

VYHOVUJE

P4.
katastrální území:

Branná

parcelní číslo:

4384

21.10.2019
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Změna využití pozemku z plochy pro zemědělství na plochu pro venkovské bydlení Část pozemku je zahrnuta a řešena.
(alespoň pro 1-2 venkovské stavení s příslušenstvím, tj. garáží a hospodářských V návaznosti na smírném jednání
příslušenstvím).
není zbylá část pozemku do návrhu
změny zařazena.
PŘIPOMÍNCE SE:

ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE

P5.
katastrální území:

Holičky u Staré Hlíny

parcelní číslo:

1021, 1023

21.10.2019

-Žádám o zrušení podmínky ÚS. V dané lokalitě je již RD, který tuto podmínku plnit nemusel a díky tomu
vznikl „nepochopitelný výřez“ zastavitelného území.
-Nyní bych měl zájem o stavbu svého RD a narážím na tuto podmínku, která mi připadá nemístná.
-Jak jsem již v létě 2019 řešil na CHKO i stavebním úřadu, tak to vypadalo, že podmínka ÚS nejspíš
pomine. Jedinou podmínkou bylo, že nesmějí být stavby umisťované v řadě za sebou, aby zde nebyl
narušen krajinný ráz.
-Žádám tedy o prověření dané situace.

Tato připomínka je
řešena ve Změně
č.3
Územního
plánu Třeboň, kde
se jí vyhovuje a
zpracování územní
studie odpadá.
Není předmětem
této změny.

PŘIPOMÍNCE SE:

NEVYHOVUJE

P6.
katastrální území:

Holičky u Staré Hlíny

parcelní číslo:

1007, 1009

21.10.2019

Moje připomínka se týká zhotovení územní studie na mých parcelách č. 1007, 1009.
Uprostřed tohoto území je postaven RD na parcele 1017 bez územní studie.
Ve změně ÚP č.5 je tato lokalita uvedena jako zastavitelné území VK13-ÚS. Chtěla
bych tyto parcely použít pro stavbu rodinného domu.

Tato připomínka je řešena ve Změně
č.3 Územního plánu Třeboň, kde se jí
vyhovuje a zpracování územní studie
odpadá.
Není předmětem této změny.

PŘIPOMÍNCE SE:

NEVYHOVUJE

P7.
katastrální území:

Třeboň

parcelní číslo:

3129

8.10.2019
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Zrušení plánované cesty přes zmíněný pozemek.
Není
řešeno
v
Zmíněná parcela je již zatěžkána vodovodním řádem, podzemním vedením VN a podzemním vedením STL. návrhu Změny č.5
Plánovaná cesta znemožňuje umístění novostavby komerčního objektu.
ÚP Třeboň.
Lze zadat jako
podnět pro změnu
Regulačního plánu
Třeboň
–
zastavitelné plochy
BM2.

PŘIPOMÍNCE SE:

NEVYHOVUJE

P8.
katastrální území:

Branná

parcelní číslo:

4434

27.01.2020

Chtěl bych podat námitku proti vyškrtnutí mého pozemku z ÚP č. 3. Žádám o zakreslení 1/3 mého Po
projednání
pozemku o velikosti cca 28 m x 50 m navazující na místní komunikaci a energetické sítě.
připomínky
na
smírném jednání a
následném
nesouhlasu
orgánů
ochrany ZPF a správy
CHKO Třeboňsko se
připomínce
nevyhovuje.
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PŘIPOMÍNCE SE:

NEVYHOVUJE

III. souhlasí
s předloženým návrhem Změny č. 5 Územního plánu Třeboň včetně vypořádání připomínek.
IV. schvaluje
v souladu s § 54 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v
platném znění, podle ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, a dále
podle ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, vydání
Změny č. 5 územního plánu Třeboň s jeho odůvodněním, jako opatření obecné povahy po předchozím ověření
jeho souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviském krajského úřadu, Politikou územního rozvoje ČR
ve znění poslední aktualizace a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich poslední
aktualizace.
V. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 111/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
5. aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 2021 - 2025.
II. ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 112/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 06.10.2020 – 18.11.2020 (vč. opatření
schvalovaných ZM)
Usnesení ZM č. 113/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit zveřejnění Programu poskytnutí dotací na podporu volnočasových
aktivit v roce 2021 na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup.
Usnesení ZM č. 114/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Hospicová péče sv. Kleofáše,
o.p.s.

Dotace 2020 (Kč)

Činnost 2020

100.000,00

II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční
činnost v roce 2020.
III. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 44b, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu:
-ponížení výdajové položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800,
ORG 9800003148, NZUZ 0 o částku 100.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800,
ORG 9800003148, NZUZ 0 o částku 100.000,00 Kč
Čís.

R
M

NZÚZ

ORG

ORJ

Paragraf

Položka

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
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44b.

0

9800003148

0800

4341

5223

400 000

229 000

-100 000

129 000

0

9800003148

0800

3525

5221

0

10 000

+100 000

110 000

IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 115/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 56, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
-z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
NZUZ 0 částku ve výši 35.962,00 Kč,
-do položky 5223 Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita, § 4351, ORJ 0100, ORG
9100000317 NZUZ 0 částku ve výši 35.962,00 Kč.
Čís.

RM

Položk
a

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet od
počátku roku
po RO

ORG

ORJ

Paragra
f

0

9800003148

0800

4341

5223

400 000

129 000

- 35 962

93 038

0

9100000317

0100

4351

5223

250 000

250 000

35 962

285 962

NZÚZ

Rozpočtové výdaje (Kč):
56.

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému provést a evidovat RO v IS GINIS.
Usnesení ZM č. 116/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místních
poplatcích.
II. ukládá
zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 zákonem předepsaným způsobem.
Usnesení ZM č. 117/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Dodatek č. 1 k Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání
hospodaření města Třeboně za rok 2019, kdy předmětem dodatku bude posunutí termínu podání písemné
zprávy o plnění přijatých opatření Krajskému úřadu Jihočeského kraje z 31.12.2020 na 31.03.2021.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zaslat informaci o schválení dodatku Krajskému úřadu Jihočeského kraje
do 31.12.2020.
Usnesení ZM č. 118/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
změnu č. 1 Zásad schvalování účetní závěrky města Třeboně.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému seznámit se změnou č. 1 Zásad schvalování účetní závěrky města Třeboně
dotčené osoby.
Usnesení ZM č. 119/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 4391 v k. ú. Břilice o výměře 201 m2 za cenu 250,00 Kč/m2
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr
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Usnesení ZM č. 120/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 981 o výměře 619 687 m2 (vodní plocha – rybník Výskok), p. č.
976/1 o výměře 135 m2 (vodní plocha), p. č. 976/2 o výměře 94 m2 (vodní plocha), p. č. 976/3 o výměře 209
m2 (vodní plocha), p. č. 984/1 o výměře 6 856 m2 (vodní plocha), p. č. 970/1 o výměře 43 m2 (ost. plocha), p.
č. 970/2 o výměře 3 528 m2 (ost. plocha), p. č. 1053/2 o výměře 372 m2 (vodní plocha), p. č. st. 62 o výměře
100 m2 (zastavěná plocha, nádvoří) vč. stavby a p. č. 1087 o výměře 3 399 m2 (ost. plocha) vč. stavby hráze
a příslušenství vše v k. ú. Slavošovice u Lišova za cenu … Kč.
II. neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 2251 o výměře 175 817 m2 (vodní plocha – Zvíkovský rybník) a p.
č. 2250 o výměře 3 010 m2 (ostatní plocha) vč. stavby hráze a příslušenství vše v k. ú. Zvíkov u Lišova za
cenu … Kč.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele o přijatém usnesení.
Usnesení ZM č. 121/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (převodce, IČO 69797111, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 – Nové Město) a městem Třeboň (nabyvatel, IČO 247618, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň).
Předmětem převodu je bezúplatný převod pozemku p. č. KN 29/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 56
m2 k. ú. Třeboň. Veškeré náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí město Třeboň (nabyvatel).
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 122/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí daru a uzavření Smlouvy darovací mezi Městem Třeboň (obdarovaný) a společností Lesostavby Třeboň
a.s. (Novohradská 226, Třeboň), IČ 47239328, jako dárce.
Předmětem daru bude:
-vodovodní řad IPE 63/5,8 mm, délka 162,0 m na pozemku p. č. KN 2195/8 k. ú. Třeboň,
-kanalizační splašková stoka gravitační, materiál HDPE 250/216 mm, délka 102,0 m na pozemku p. č. KN
2195/8 k. ú. Třeboň, čerpací stanice odp. vod typ AS PUMP 1760/1500 EO/PB/SV – 1 ks, kanalizační výtlak,
materiál PE 50/4,6 mm, délka 55,0 m na pozemku p. č. KN 2195/8 k. ú. Třeboń,
-kanalizační dešťová stoka gravitační, materiál HDPE 250/216 mm, délka 95,0 m, sedimentační nádrž,
vsakovací tunel AS Krecht - 6 ks na pozemku p. č. KN 2195/8 k. ú. Třeboň, -komunikace funkční skupiny C
kategorie MO2 10/6, 5/30 v délce 126,3 m, výhybny - 4 ks, uliční vpusti – 6 ks, vše na pozemcích p. č. KN
2195/8, p. č. KN 2195/57, p. č. KN 2195/58 k. ú. Třeboň
-zemní kabelové vedení CYKY – J 4 x 10 mm2, stožáry veřejného osvětlení SCHRÉDER – 11 na pozemku p.
č. KN 2195/8 k. ú. Třeboň,
-pozemek p. č. KN 2195/8 (trvalý travní porost) o výměře 1183 m2, p. č. KN 2195/57 (trvalý travní porost) o
výměře 76 m2, p. č. KN 2195/58 (trvalý travní porost) o výměře 117 m2 vše v k. ú. Třeboň, za podmínky, že
před uzavřením smluvního stavu dojde k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.
Veškeré náklady související se sepsáním darovací smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí hradí
obdarovaný.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi smlouvu k podpisu.
Usnesení ZM č. 123/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jihočeským krajem (IČO 70890650,
se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2) a městem Třeboň (IČO 00247618, se sídlem
v Třeboni, Palackého nám. 46/II), kdy předmětem smlouvy je:
1) vzájemné darování dílu „a1 + a2“ o výměře 22 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3900 –
184/2018 ze dne 19. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1692/1, ostatní plocha, zeleň, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Třeboň a dílu „b“ o výměře 10 m2, odděleného na
základě geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne 19. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2469/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro
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obec a k. ú. Třeboň v dosavadním vlastnictví města Třeboň, IČO 247618 za díl „i“ o výměře 2 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne 19. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2469/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 245 pro obec a k. ú.
Třeboň v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje, IČO 70890650, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradilo město Třeboň v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně
2) zřízení služebnosti ve prospěch města Třeboň spočívající v právu umístění veřejného osvětlení na části
pozemkové parcely č. 2469/1 v k. ú. Třeboň v rozsahu dle geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne
19. 3. 2019 včetně práva přístupu a příjezdu za účelem jeho oprav a údržby.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit smlouvu starostovi města k podpisu.
Usnesení ZM č. 124/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2020.
II. schvaluje
aktualizovaný Plán zdraví a kvality života 2021.
III. ukládá
útvaru tajemníka předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra ZM 2020 v druhém
pololetí 2021.
Usnesení ZM č. 125/2020-16
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na I. pololetí 2021 takto: 25.01., 15.03., 03.05. a 28.06.
II. ukládá
útvaru tajemníka seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta města Třeboně
Bylo zpracováno dne 21.12.2020
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