USNESENÍ
Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉHO DNE 17.03.2014
Program
1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Usnesení ZM č. 26/2014-32
2. Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
Usnesení ZM č.
3. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2014 do 05.03.2014.
Usnesení ZM č.
4. Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
Usnesení ZM č. 27/2014-32
2
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 28/2014-32
2
6. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m v k. ú. Třeboň + přijetí daru – případ
výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
Usnesení ZM č. 29/2014-32
2
2
7. Záměr – směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m ,
vše v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 30/2014-32
2
8. Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m v k. ú. Stará Hlína.
Usnesení ZM č. 31/2014-32
2
2
9. Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m v k. ú. Břilice a p. č.
2
KN 2529/3 o výměře 51 m v k. ú. Třeboň.
Usnesení ZM č. 32/2014-32
10. Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
Usnesení ZM č. 33/2014-32
2
11. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m v k. ú. Břilice
s omezujícími podmínkami na ÚZSVM.
Usnesení ZM č. 34/2014-32
12. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti na pozemcích p. č. KN 47/6 a p. č. KN
45/3, vše v k. ú. Přeseka.
Usnesení ZM č. 35/2014-32
13. Smlouva o podnájmu pozemků s Czernínskou správou majetku s.r.o.
Usnesení ZM č. 36/2014-32
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stavební úpravy
přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň“.
Usnesení ZM č. 37/2014-32
15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stezka Stará
Hlína – Nová Hlína”.
Usnesení ZM č. 38/2014-32
2
16. Prodej budovy bez čp., p. č. st. 84 o výměře 16 m , VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek, vše k. ú.
Přeseka.
Usnesení ZM č. 39/2014-32
17. Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
Usnesení ZM č. 40/2014-32
18. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství.
Usnesení ZM č. 41/2014-32
19. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
Usnesení ZM č. 42/2014-32
20. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Ledax, o.p.s.
Usnesení ZM č. 43/2014-32
21. Schválení smluv o poskytnutí příspěvku pro LSPP.
Usnesení ZM č. 44/2014-32
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22. Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň –
Dukelská ulice“.
Usnesení ZM č. 45/2014-32
23. Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
Usnesení ZM č. 46/2014-32
24. Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
Usnesení ZM č. 47/2014-32
25. Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
Usnesení ZM č. 48/2014-32
26. „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Usnesení ZM č. 49/2014-32
27. „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Usnesení ZM č. 50/2014-32
28. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
29. Závěr.
Usnesení ZM č. 26/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Marie Florianová, PhDr. Jaroslav Psík.
c) ověřovatele zápisu: Ing. Marie Košinová, Ing. Jan Ďoubal.
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady města (15.01., 29.01., 13.02., 19.02., 26.02.) a zastupitelstva města (27.01.,
26.02.).
II. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014, která
byla zaslána dne 24.02.2014.
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 15.01.2014 do 05.03.2014.
Usnesení ZM č. 27/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku žadateli na zajištění dopravní výuky takto:
Žadatel

účel

Příspěvek 2014
(Kč)

Martin Ille

Dopravní výuka 2014

12.000,00

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvu k podpisu.
Protinávrh:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m v k. ú. Třeboň za cenu
2
150,00 Kč/m .
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
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Usnesení ZM č. 28/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m v k. ú. Třeboň za cenu
2
250,00 Kč/m .
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 29/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m za cenu
2
2.500,00 Kč/m pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
označeno jako „SO 4“).
II. neschvaluje
přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
III. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
však do 31.12.2016.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 30/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru směny (bez doplatku) pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m ve vlastnictví xxxx
2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m ve
vlastnictví města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1.
Smlouva bude uzavřena za podmínky, že do doby vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí dojde
k výmazu zástavního práva ze směňovaného pozemku p. č. KN 381/5 v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 31/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2
xxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru
nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 32/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
2
prodej pozemků p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m v k. ú. Břilice a p. č. KN
2
2529/3 o výměře 51 m v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
2
cenu 100,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 33/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 34/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 42, Praha 2)
2
o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m v k. ú. Břilice s omezujícími podmínkami
uvedenými v dopise ÚZSVM, č. j. UZSVM/CJH/1159/2014-CJHM ze dne 18.02.2014, na město Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 35/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle NOZ
služebnosti) spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení osvětlení veřejné
komunikace včetně umístění stožáru osvětlení veřejné komunikace na pozemku p. č. KN 47/6 v k. ú.
Přeseka, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx (povinného). Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně ve
prospěch města Třeboně (oprávněného) a každého dalšího vlastníka kabelového vedení osvětlení a to na
dobu neurčitou.
II. schvaluje
zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle NOZ
služebnosti) spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení osvětlení veřejné
komunikace na pozemku p. č. KN 45/3 v k. ú. Přeseka, který je v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx (povinných). Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně ve prospěch města Třeboně
(oprávněného) a každého dalšího vlastníka kabelového vedení osvětlení a to na dobu neurčitou.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 36/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přistoupení k závazku vyplývajícímu ze Smlouvy o podnájmu pozemků mezi společností Czernínská správa
majetku s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00 Praha 2 (nájemcem) a společností Lázně Aurora s.r.o., Lázeňská
1001, Třeboň (podnájemcem), za účasti města Třeboně a Dipl. Ing. Karla – Eugena Czernina.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o podnájmu ve znění dle návrhu změn JUDr. Jaromíra Hájka ze dne 01.11.2013 s tím, že
smlouva o podnájmu bude obsahovat i ustanovení čl. V.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 37/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. KN
2469/1, k. ú. Třeboň, ve vlastnictví Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, spočívající v právu oprávněného
umístit, provozovat, udržovat a opravovat kabelové vedení osvětlení přechodů a stavební úpravy přechodů
pro chodce na pozemku parc. č. KN 2469/1 v obci a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné
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břemeno – služebnost bude zřízena bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým
plánem.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 38/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. KN
461/2 a KN 461/18, v k. ú. Stará Hlína, ve vlastnictví Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ 46678191, se sídlem
Rybářská 801, Třeboň, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, udržovat a opravovat stezku na
pozemcích parc. č. KN 461/2 a KN 461/18 v obci Třeboň a k. ú. Stará Hlína, vše ve prospěch města
Třeboně. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým
plánem.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 39/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
prodej budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16 m vše v k. ú.
Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za
cenu 426.000,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6699-316/13. Smlouva bude zřízena za
podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 90
dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
smlouvy zajistí kupující. Znění smlouvy bude odsouhlaseno právníkem města Třeboně.
II. schvaluje
prodej VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lPE D 63 v délce
1671 m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lPE D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks, v k. ú.
Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za
cenu 1.675.850,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6732-349/13. Smlouva bude uzavřena
za podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 90
dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
smlouvy zajistí kupující. Znění smlouvy bude odsouhlaseno právníkem města Třeboně.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 40/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně,
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému, internímu auditorovi, finančnímu výboru a všem dotčeným osobám řídit
se schválenými zásadami.
Usnesení ZM č. 41/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
- Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183,
ze dne 10.05.2004, ve znění jejích platných dodatků,
- Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018,
ze dne 10.05.2004, ve znění jejích platných dodatků,
- Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Sokolská 296, ze dne
10.05.2004, ve znění jejích platných dodatků,
- Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, ze dne
05.12.1994, ve znění jejích platných dodatků.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014

5

Usnesení ZM č. 42/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
smlouvu s Oblastní charitou Třeboň o poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených
s činností pečovatelské služby v Třeboni a místních částech na rozpočtový rok 2014 na základě vykázaného
objemu služeb za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od
klientů.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
Usnesení ZM č. 43/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
smlouvu s Ledax o.p.s., Třeboň o poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených s činností
pečovatelské služby v Třeboni a místních částech na rozpočtový rok 2014 na základě vykázaného objemu
služeb za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
Usnesení ZM č. 44/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) smlouvu s Lékařskou službou první pomoci Třeboň o.p.s., o poskytnutí příspěvku ve výši 101.844,00 Kč,
který zahrnuje příspěvek ve výši 12,00 Kč na obyvatele Třeboně za rok 2014
b) smlouvu s Lékařskou službou první pomoci Třeboň o.p.s., o poskytnutí příspěvku ve výši 128.156,00 Kč,
který řeší pokrytí výdajů na nájem a částečné pokrytí služby spojené s užíváním nebytových prostor v roce
2014.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvy o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
Usnesení ZM č. 45/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
včetně DPH.
II. ukládá
kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 46/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí daru - ceny do tomboly Městského plesu, který se koná 29. března 2014
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
Usnesení ZM č. 47/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je
závazek města v letech 2014 – 2017 spravovat a provozovat Dům přírody Třeboňska a do 30.11.2014
obnovit povinné jednotící prvky domů přírody a dále poskytnutí finančního příspěvku Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR městu Třeboň na zajištění uvedených činností v celkové výši 1.287.520,00 Kč.
II. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění a předložit smlouvu k podpisu starostce města.
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Protinávrh:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
Žadatel
Anifilm, spol. s. r. o.
Třeboňská nocturna, o. s.
Okolo Třeboně, o. s.

účel
Mezinárodní festival animovaných
filmů Anifilm 2014
Mezinárodní hudební festival
Třeboňská nocturna 2014
Festival Okolo Třeboně 2014

Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci
činnost 2014
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

Příspěvek 2014 (Kč)
300.000,00
115.000,00
120.000,00
80.000,00

Usnesení ZM č. 48/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
Žadatel
Anifilm, spol. s. r. o.
Třeboňská nocturna, o. s.
Okolo Třeboně, o. s.

účel
Mezinárodní festival animovaných
filmů Anifilm 2014
Mezinárodní hudební festival
Třeboňská nocturna 2014
Festival Okolo Třeboně 2014

Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci
činnost 2014
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.

Příspěvek 2014 (Kč)
300.000,00
115.000,00
120.000,00
60.000,00

Protinávrh:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
jednání zastupitelstva města.
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
Usnesení ZM č. 49/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. neschvaluje
přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
II. neschvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
III. ukládá
kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
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Usnesení ZM č. 50/2014-32
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu
soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice a městem Třeboň, Palackého nám.
46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo
projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797, ve výši do 3.051.292,10 Kč.
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797.
III. ukládá
kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka města Třeboně

Bylo zpracováno dne 21.03.2014
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