MĚSTO TŘEBOŇ

USNESENÍ
Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉHO DNE 15. 5. 2006
1.
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program jednání dle předloženého návrhu
b) návrhovou komisi ve složení: Jan Makovička, Ing. Josef Novotný, Zbyněk Mikeš
c) ověřovatele zápisu: MUDr. Antonín Doležal, Eduard Janát.
2.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města (3. 4. a 18. 4.).
3.
a) Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. KN 521/3
(manipulační plocha – ostatní plocha) o výměře cca 150 m2 v k. ú. Břilice, když výměra bude
zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 100,-Kč/m2.
b) Zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 357/14 o
výměře cca 80 m2 v k.ú. Třeboň, za cenu 150,- Kč/m2.
4.
a)
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2374/3 o výměře 76 m2 v k.ú. Třeboň, do
podílového vlastnictví manželům Františku a Marii Lechnerovým, Mlýnská 131, Třeboň, za cenu
150,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena
dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování
právnických služeb.
b)
1. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků p.č. KN 105/1, 107/3, 102/2 o výměře
322 m2 (v geometrickém plánu č. 881-149/2005VV označeno díly „a,b“ a p.č. 107/7) v k.ú.
Břilice, do vlastnictví manželů Josefa a Radky Činčurových, Přesecká 273, Třeboň – Břilice, za
cenu 100,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
2. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 105/1 o výměře 83 m2 (v
geometrickém plánu č. 881-149/2005VV označeno p.č. 105/5) v k.ú. Břilice, do vlastnictví pana
Karla Peška, Vrchlického 939, Třeboň, za cenu 100,- Kč/m2.
Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
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c)
Zastupitelstvo města souhlasí se směnou (bez doplatku) části pozemku parcelní číslo 2498/6 o výměře
7 m2 a části pozemku parcelní číslo 2498/5 o výměře 21 m2, ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Kubala
(Rožmberská 42, Třeboň), za pozemky parcelní číslo 434/10 o výměře 17 m2, parcelní číslo 2498/7
o výměře 9 m2, části pozemku parcelní číslo 437 o výměře 24 m2 a části pozemku parcelní číslo
2498/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Třeboň.
Město Třeboň hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.
5.
Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje šesti bytových jednotek v domě čp. 30 v ul.
Rožmberská, Třeboň, a současně souhlasí s dopracováním Pravidel k provedení zákona č. 72/94 Sb. o
vlastnictví bytů (prodeje bytů - zbytkové části).
6.
Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření úvěrového rámce čerpání kontokorentního úvěru na rok 2006 od
České spořitelny, a.s., do výše 20 mil. Kč. Současně schvaluje zajištění tohoto kontokorentního úvěru
budoucími rozpočtovými příjmy Města Třeboně. Výše úrokové sazby úvěru je plovoucí sazba a její výše je
stanovena jako výše základní úrokové sazby České spořitelny, a.s. mínus marže 1 % per annum a doba
konečné splatnosti úvěru do 23. 12. 2006.
7.
Zastupitelstvo města schvaluje
- Smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků ve výši
39 527,- Kč s dobou splatnosti do 31.12. 2006
- Smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský fotbalový turnaj mužů ve výši 39 527,Kč s dobou splatnosti do 31.12.2006,
TJ Slovan Břilice, oddílu kopané, v rámci projektu Česko – rakouské jarní fotbalové turnaje mužů a
žáků.
8.
Zastupitelstvo města schvaluje na podkladě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 40/2006/ZK (bod I.,
3., b)) ze dne 7. 3. 2006 o darování stavby „Most před obcí Stará Hlína přes rybník Vítek“ postavený na
pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 469/9 v k. ú. Stará Hlína včetně pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 469/9 o výměře 2 975 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 180 pro obec
Třeboň a k. ú. Stará Hlína, Městu Třeboň, IČ 247618, přijetí tohoto daru od Jihočeského kraje a uzavření
darovací smlouvy.
9.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených radou města v
období od 4. 4. 2006 do 2. 5. 2006.

Ing. Jiří Houdek v.r.
starosta města
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