METR_S 5033/2020 KS

USNESENÍ
Z 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 25.01.2021
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 1/2021-17
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
Usnesení ZM č. 2/2021-17
3.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.12.2020 – 07.01.2021 (vč.
opatření schvalovaných ZM)
Usnesení ZM č. 3/2021-17
4.
Statut Lázeňského investičního fondu
Usnesení ZM č. 4/2021-17
5.
Rozpočet města Třeboně na rok 2021
Usnesení ZM č. 5/2021-17
6.
Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024
Usnesení ZM č. 6/2021-17
7.
Prodej pozemku p. č. KN 2191 a části pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice
Usnesení ZM č. 7/2021-17
8.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 1085/1 o výměře cca 7 600 m2 a části pozemku
p. č. KN 1085/5 o výměře cca 450 m2, vše v obci k. ú. Třeboň
Usnesení ZM č. 8/2021-17
9.
Diskuze
10. Závěr
Usnesení ZM č. 1/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Filip Holzer, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. a Ing. Josef Pindroch.
c) ověřovatele zápisu: Ing. et Ing. Jiří Kuta a Zdeněk Mráz.
Usnesení ZM č. 2/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (14.12.2020).
I. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 14.12.2020, která byla
zastupitelům zaslána dne 12.01.2021.
Usnesení ZM č. 3/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.12.2020 – 07.01.2021 (vč. opatření
schvalovaných ZM)
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Usnesení ZM č. 4/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zřízení a statut peněžního fondu města s názvem Lázeňský investiční fond.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit statut fondu vedení města k podpisu.
Usnesení ZM č. 5/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
1) Rozpočet města Třeboně na rok 2021 v členění a objemech dle tabulkové přílohy podkladového materiálu
a v celkových objemech (včetně fondů, po konsolidaci):
příjmy
339.905.931,29 Kč
výdaje
452.799.447,29 Kč
saldo (příjmy-výdaje)
-112.893.516,00 Kč
splátky jistin
6.840.980,00 Kč
změna stavu finančních prostředků (snížení) 119.734.496,00 Kč
2) příspěvky pro rok 2021 pro příspěvkové organizace zřízené městem ve výši dle tabulkové přílohy
podkladového materiálu,
3) zmocnění pro radu města pro rok 2021 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
250/2000 Sb. v rozsahu:
a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové části,
b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků apod.,
které budou mít vliv jak na příjmovou tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů, a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, a nezbytné
operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
e) zastupitelstvo města si vyhrazuje právo na informace o všech radou města provedených rozpočtových
opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit schválený rozpočet v souladu s právními předpisy.
Usnesení ZM č. 6/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024 dle přílohy podkladového materiálu.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na období 20222024 zákonem předepsaným způsobem.
Usnesení ZM č. 7/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej pozemku p. č. KN 2191 o výměře 123 m2 a části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 234 m2 (dle
geometrického plánu č. 1300-77/2020 pozemek p. č. KN 521/133 ) k. ú. Břilice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za cenu 555.000,00 Kč vč. 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. Veškeré náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. Sepsání kupní smlouvy
zajistí právní odbor MěÚ Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
Usnesení ZM č. 8/2021-17
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 1085/1 o výměře cca 7 600 m2 a části pozemku p. č. KN
1085/5 o výměře cca 450 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň za účelem výstavby a provozování zimního stadionu
na dobu určitou. Nájemce bude povinen realizovat stavbu a zahájit provoz zimního stadionu do 31.12.2023. V
nájemní smlouvě budou dojednána vzájemná předkupní práva, a to předkupní právo ve prospěch
pronajímatele ke stavbě "Zimní stadion Třeboň" a předkupní právo ve prospěch nájemce k předmětu nájmu.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce MěÚ
Třeboň.

PaedDr. Jan Váňa v.r.
starosta města Třeboně
Bylo zpracováno dne 01.02.2021
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