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444/2018

ZÁPIS
Z 28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
KONANÉHO DNE 26.03.2018
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.
Starostka Mgr. Terezie Jenisová zahájila jednání v 17:03 hodin, přivítala členy zastupitelstva, pracovníky
městského úřadu, organizací města a občany města. 28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ
bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Starostka města požádala zastupitele o vypnutí mobilních
telefonů, aby bylo umožněno zvukové nahrávání jednání zastupitelstva.
Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů 24. Během jednání ZM se
počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 25. Zastupitelstvo města Třeboně bylo schopné se
právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem
Ing. arch. Aleš Valder. Zápis z minulého jednání byl ověřen prof. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. a Ing. Jiřím
Vopátkem, Ph.D. Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na
webových stránkách města na http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html a je
zároveň založen na CD v kanceláři starosty.
Program:
1.
Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
3.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018.
4.
Rozpočtové opatření č. 21 – schválení realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“.
5.
Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
6.
Dotace na akci hodnou zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2018.
7.
Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018.
8.
Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
9.
Finanční dar Nadaci Jihočeské cyklostezky.
10. Záměr prodeje BJ č. 1052/15, ul. Táboritská, Třeboň.
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11. Nákup pozemku p. č. KN 2268 o výměře 19 m v k. ú. Břilice od SPÚ.
12. Prodej částí pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
13. Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
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14. Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m za
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část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683
2
m , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991817 – pozemek p. č. KN 1639/1 k. ú. Třeboň.
16. Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
17. Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
18. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349,
Třeboň ze dne 27.06.2017.
19. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství.
20. Parkoviště Táboritská, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku.
21. Dopis týkající se přistávací plochy u lokality Dvorce.
22. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
23. Závěr.
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
Návrh na složení návrhové komise:
- MUDr. František Pfeifer, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
PŘIJATO
Návrh na ověřovatele zápisu:
- Ing. Jana Grammetbauerová, Josef Neužil
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Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
PŘIJATO
Usnesení ZM č. 17/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) program jednání.
b) návrhovou komisi ve složení: MUDr. František Pfeifer, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav
Černý, CSc.
c) ověřovatele zápisu: Ing. Jana Grammetbauerová, Josef Neužil.
k bodu 2
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (29.01.2018).
II. bere na vědomí
zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 29.01.2018, která
byla zaslána dne 27.02.2018.
k bodu 3
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
rozpočtová opatření provedená radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018.
k bodu 4
Rozpočtové opatření č. 21 – schválení realizace stavby „Zimní stadion Třeboň“.
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
Ing. Bohuslav Jirák, Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Alena Baštová, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav
Kubal, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Bc. Petr Michal, Karel Elexhauser, Ing. Josef
Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová
- odchody a příchody:
17:10 Blízek – příchod – počet 25
17:41 Kahounová – odchod – počet 24
17:43 Kahounová – příchod – počet 25
17:53 Pfeifer – odchod – počet 24
17:54 Pfeifer – příchod – počet 25
18:07 Prášil – odchod – počet 24
18:09 Prášil – příchod – počet 25
18:30 Pfeifer – odchod – počet 24
18:31 Pfeifer – příchod – počet 25
18:32 Blízek – odchod – počet 24
18:38 Blízek – příchod – počet 25
18:41 Doležal – odchod – počet 24
18:42 Doležal – příchod – počet 25
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 18/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
realizaci stavby „Zimní stadion Třeboň“ v období let 2018 – 2019 v celkových předpokládaných nákladech na
výstavbu a vybavení v částce 80.000.000,00 Kč bez DPH (96.800.000,00 Kč vč. DPH).
II. schvaluje
realizaci stavby „Zimní stadion Třeboň“ s uplatněním plného odpočtu daně z přidané hodnoty.
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III. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 21, které spočívá v přesunu ve výdajové části rozpočtu takto:
- ponížení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, § 6399, ORJ 0800, ORG 9800001201, UZ 0 o
částku 4.200.000,00 Kč
- navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, UZ 0 o částku
4.200.000,00 Kč.
Čís.
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IV. ukládá
odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 9 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Kuta, Grammetbauerová, Kubal, Elexhauser, Kahounová,
Váňa, Masojídek) Zdrželi se: 1
PŘIJATO
k bodu 5
Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
- odchody a příchody:
18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
18:46 Matuška – odchod – počet 23
18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
18:53 Matuška – příchod – počet 25
19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
19:14 Jirák – odchod – počet 24
19:17 Jirák – příchod – počet 25
19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
Oddělené hlasování č. 1:
Usnesení ZM č. 19/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
Výsledek hlasování:
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
Oddělené hlasování č. 2:
Usnesení ZM č. 20/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
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úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
Výsledek hlasování:
Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
Původní návrh na usnesení:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
II. ukládá
a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
k bodu 6
Dotace na akci hodnou zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2018.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová
- odchody a příchody:
19:39 Kahounová – odchod – počet 24
19:39 Kubal – odchod – počet 23
19:39 Korda – odchod – počet 22
19:39 Elexhauser – odchod – počet 21
19:40 Masojídek – odchod – počet 20
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 21/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem
Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10 na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2018 ve výši 300.000,00 Kč.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Občanské sdružení pro podporu
animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10. Předmětem
smlouvy bude poskytnutí dotace na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2018.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 7
Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 22/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ 27040721, se sídlem Vrchlického 939, 379 01
Třeboň na akci hodnou zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018 ve výši 120.000,00
Kč.
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ
27040721, se sídlem Vrchlického 939, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na akci
hodnou zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2018.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
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Výsledek hlasování:
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
19:44 Černý – odchod – počet 19
k bodu 8
Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,
Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa
- odchody a příchody:
19:45 Elexhauser – příchod – počet 20
19:46 Kahounová – příchod – počet 21
19:46 Černý – příchod – počet 22
19:48 Korda – příchod – počet 23
19:51 Polčáková – odchod – počet 22
19:51 Doležal – odchod – počet 21
19:52 Kubal – příchod – počet 22
19:52 Doležal – příchod – počet 23
19:53 Polčáková – příchod – počet 24
20:04 Kuta – odchod – počet 23
20:05 Prášil – odchod – počet 22
20:06 Kuta – příchod – počet 23
20:08 Prášil – příchod – počet 24
Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 124.455,00 Kč, která řeší
úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
2018 a částkou 15,00 Kč/obyvatele.
b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
II. schvaluje
a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 124.455,00 Kč, která řeší úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 15,00
Kč/obyvatele.
b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
čp. 106/II, Třeboň.
III. ukládá
a) odboru finančnímu a majetkovému předložit radě města rozpočtové opatření spočívající v navýšení
výdajové položky v rozpočtu města „LSSP příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele“ o 24.891,00 Kč.
b) odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 Proti: 13 Zdrželi se: 7
NEPŘIJATO
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 23/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 99.564,00 Kč, která řeší
úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
2018 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.
b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
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II. schvaluje
a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 99.564,00 Kč, která řeší úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 12,00
Kč/obyvatele.
b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
čp. 106/II, Třeboň.
III. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 9
Finanční dar Nadaci Jihočeské cyklostezky.
Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa
- odchody a příchody:
20:14 Michal – odchod – počet 23
20:14 Jirák – odchod – počet 22
20:17 Jirák – příchod – počet 23
20:18 Michal – příchod – počet 24
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 24/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,00 Kč Nadaci Jihočeské cyklostezky.
II. ukládá
útvaru tajemníka předložit darovací smlouvu k podpisu starostce města a zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 10
Záměr prodeje BJ č. 1052/15, ul. Táboritská, Třeboň.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav
Kubal
- odchody a příchody:
20:21 Jenisová – odchod – počet 23
20:21 Psík – odchod – počet 22
20:24 Jenisová – příchod – počet 23
20:24 Psík – příchod – počet 24
Protinávrh Zdeňka Mráze:
Usnesení ZM č. 25/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80 m ) v čp. 1052, ul. Táboritská,
Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 658/13282 na společných částech budovy a na pozemku
p. č. KN 1700/2 k. ú. Třeboň formou obálkové metody, když minimální cena je stanovena ve výši
1.400.000,00 Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
PŘIJATO
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Původní návrh na usnesení:
Usnesení ZM č.
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
2
zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80 m ) v čp. 1052, ul. Táboritská,
Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 658/13282 na společných částech budovy a na pozemku
p. č. KN 1700/2 k. ú. Třeboň formou obálkové metody, když minimální cena je stanovena ve výši 700.000,00
Kč. Navržená minimální kupní cena ve výši 700.000,00 Kč je navržena s ohledem na skutečný technický
stav bytové jednotky.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
k bodu 11
2
Nákup pozemku p. č. KN 2268 o výměře 19 m v k. ú. Břilice od SPÚ.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
- odchody a příchody:
20:31 Blízek – odchod – počet 23
20:31 Neužil – odchod – počet 22
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 26/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774 (Husinecká
1024/11a, Praha 3), (prodávajícím) a městem Třeboň (kupujícím), kdy předmětem smlouvy je nákup
2
pozemku p. č. KN 2268 o výměře 19 m v k. ú. Břilice. Kupní cena byla stanovena ve výši 6.370,00 Kč
a bude zaplacena kupujícím nejpozději do 5 dnů před podpisem kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 12
Prodej částí pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 27/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 334/9 (dle geometrického plánu č. 3819-6/2018 p. p. č. 334/21) o výměře
2
47 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
2
cenu 500,00 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.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 13
Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- odchody a příchody:
20:34 Neužil – příchod – počet 23
20:35 Kahounová – odchod – počet 22
20:36 Blízek – příchod – počet 23
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Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 28/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/807)
2
2
o výměře 6 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 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.
II. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/808)
2
o výměře 6 m v k. ú. Třeboň, do podílového vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2
za cenu 500,00 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.
III. schvaluje
prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/803)
2
o výměře 8 m v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
2
cenu 500,00 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.
IV. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 14
2
2
Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m
2
za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
2
683 m , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
- odchody a příchody:
20:39 Kahounová – příchod – počet 24
20:43 Kuta – odchod – počet 23
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 29/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
2
2
p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m ve vlastnictví xxxxx
xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
2
2
512 m a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
2
xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m x 500,00
2
Kč/m a za podmínky, že:
1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
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k bodu 15
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991817 – pozemek p. č. KN 1639/1 k. ú. Třeboň.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Jitka Filípková, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Mgr. Bc. Petr
Michal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
- odchody a příchody:
20:46 Řimnáč – odchod – počet 22
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 30/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
2
Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu je pozemek p. č. KN 1639/1 (ostatní plocha) o výměře 820 m
v k. ú. Třeboň.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 16
Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Jitka Filípková
- odchody a příchody:
20:48 Řimnáč – příchod – počet 23
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 31/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3142 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3142/2)
2
o výměře 64 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za podmínky, že
kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu zástavního práva na prodávané části
pozemku p. č. KN 3142. Výmaz zástavního práva si zajistí prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je
2
stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
II. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3070 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3070/2)
2
o výměře 46 m , části pozemku p. č. KN 3218 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
2
3218/2) o výměře 238 m ) v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za
podmínky, že kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu věcného břemene užívání
a předkupního práva na prodávané části pozemku p. č. KN 3218. Výmaz zástavního práva si zajistí
2
prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena
do 10 dnů od rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
III. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3263 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3263/2)
2
o výměře 177 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní
2
cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
IV. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3285 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3285/2)
2
o výměře 140 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2
Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
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veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
V. schvaluje
2
nákup pozemku p. č. KN 3032 o výměře 146 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032, do vlastnictví města Třeboně. Kupní
2
cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
VI. schvaluje
2
nákup pozemku p. č. KN 3061 o výměře 119 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 3/8 na pozemku p. č. KN 3061 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 5/8 na pozemku p. č. KN 3061, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena
2
je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
VII. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3045 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3045/2)
2
o výměře 6 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vlastníka
podílu o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena je
2
stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
VIII. schvaluje
nákup části pozemku p. č. KN 3259 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3259/2)
2
o výměře 132 m , části pozemku p. č. KN 3258/2 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
2
3258/6) o výměře 18 m v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2
Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, 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.
IX. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 17
Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Ondřej Janoušek, Mgr. Bc. Petr Michal
- odchody a příchody:
21:01 Horváthová – odchod – počet 22
21:05 Horváthová – příchod – počet 23
21:10 Elexhauser – odchod – počet 22
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 32/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
uzavření a obsah Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102042199 mezi Českou
spořitelnou, a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka) a
Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého nám. 46/II,
Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání některých
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podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se na pozemku
p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
II. bere na vědomí
uzavření a obsah Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102061189 mezi Českou
spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka) a
Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého nám. 46/II,
Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání některých
podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se na
pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
III. souhlasí
se zřízením zajištění podle Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102042199 mezi
Českou spořitelnou, a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako
banka), a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého nám.
46/II, Třeboň, jako zástavce.
IV. souhlasí
se zřízením zajištění podle Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102061189 mezi
Českou spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako
banka), a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého nám.
46/II, Třeboň, jako zástavce.
V. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 18
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349,
Třeboň ze dne 27.06.2017.
Předkladatel: Ing. Alena Baštová
Diskuze:
- diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Jitka Filípková
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 33/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349, Třeboň
ze dne 27.06.2017. Předmětem dodatku č. 1 je zrušení Přílohy č. 1 s názvem Soupis movitého majetku ke
dni 27.06.2017 a nahrazení novou Přílohou č. 1 s názvem Soupis movitého majetku ke dni 31.12.2017.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 19
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství.
Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
Diskuze:
- odchody a příchody:
21:12 Černý – odchod – počet 21
21:13 Elexhauser – příchod – počet 22
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 34/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183, ze dne
10.05.2004, ve znění pozdějších dodatků.
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018, ze
dne 10.05.2004, ve znění pozdějších dodatků.
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Sokolská 296, ze dne
10.05.2004, ve znění pozdějších dodatků.
Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, ze dne
05.12.1994, ve znění pozdějších dodatků.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit usnesení.
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Výsledek hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 20
Parkoviště Táboritská, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku.
Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
Diskuze:
- odchody a příchody:
21:14 Černý – příchod – počet 23
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 35/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Parkoviště Táboritská, Třeboň“ na části pozemku parc. č. KN
2
2469/1, k. ú. Třeboň, o výměře cca 3 m , který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve prospěch města
Třeboně. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu
pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou. Smlouva bude uzavřena se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, která hospodaří se svěřeným majetkem kraje.
II. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
PŘIJATO
k bodu 21
Dopis týkající se přistávací plochy u lokality Dvorce.
Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
Diskuze:
- diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Rostislav Černý, CSc.
Mgr. Bc. Petr Michal – žádá o původní dopis Czernínské správy ze září 2017. Restituce
proběhla protizákonným způsobem a ještě se to řeší. Je toho názoru, že by se město mělo
zdržet jakéhokoliv komentáře k pozemkům a občanskoprávním vztahům, které tam vznikly.
Mgr. Terezie Jenisová
Návrh na usnesení:
Usnesení ZM č. 36/2018-28
Zastupitelstvo města Třeboně
I. bere na vědomí
dopis pana Jirmuse.
II. ukládá
odboru územního plánování a stavebnímu řádu vyrozumět Jiřího Jirmuse, že byl jeho dopis projednán v
Radě a následně v Zastupitelstvu města Třeboň.
Výsledek hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 2
PŘIJATO
k bodu 22
Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
Diskuze:
- diskutující:
Anna Kahounová – podnět k úpravám okolo pomníku obětem zla před ZŠ Sokolská. Žádá o zvážení, zda by
nebylo dobré vykopat i zbylé tisy za pomníkem, které už nevypadají dobře a zasadit místo nich něco jiného.
Ing. Pavel Hajna – vyjádření k situaci. (bude prověřeno)
Mgr. Bc. Petr Michal – doporučuje zastupitelům, aby se podívali na smlouvy, které město uzavírá v režimu,
který zastupitelé nevidí. Dotaz ke smlouvě na tisk Třeboňského světa. (bod 3). Požadavek na vyčíslení
nákladů na služební cestu paní starostky do Bruselu vč. zprávy, co to městu přineslo.
21:27 Kahounová – odchod – počet 22
21:28 Kahounová – příchod – počet 23
Mgr. Terezie Jenisová – vyjádření k tisku Třeboňského světa a k cestě do Bruselu.
PaedDr. Jan Váňa – žádá o umístění 2 věšáků u šatny divadla. Dále žádost o umístění širšího odkládacího
pultu v jídelně.
Bc. Mgr. Jana Polčáková
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PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz – diskuze
k záležitosti přeložky II/54.
21:37 Blízek – odchod – počet 22
21:41 Blízek – příchod – počet 23
21:46 Prášil – odchod – počet 22
Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k soše u železniční zastávky, kterou opravoval pan Šimek, je vidět
nesoulad barev, jak se to opravovalo. Prosba o revizi sochy. Připomínka k mostu přes Prostřední stoku
(u vodníka), ze kterého čouhají železa, která rezivějí.
Pavel Řimnáč – komentář k nesrovnalostem v zápisu z jednání kontrolního výboru ve věci dotace pro
Hokejový a bruslařský klub Štiky Třeboň z.s.
Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jitka Filípková, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Josef Pindroch
paní Kolíková – poděkování Technickým službám za vyřešení příjezdu k domu v Nádražní ulici pro sanitku.
Anna Kahounová – poděkování za odměny členům OVK.
21:59 Blízek – odchod – počet 21
22:05 Blízek – příchod – počet 22
22:07 Grammetbauerová – odchod – počet 21
22:09 Doležal – odchod – počet 20
22:10 Grammetbauerová – příchod – počet 21
k bodu 23
Závěr.
Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 22:11 hodin.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka města Třeboně
Ověřili:
Ing. Jana Grammetbauerová v. r.

dne:……………………………………..

Josef Neužil v. r.

dne:……………………………………..

Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
Zápis byl zpracován dne 28.03.2018
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