Spisová značka: METR_S

921/2019

USNESENÍ
Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ,
KTERÉ SE KONALO DNE 16.04.2019
v zasedací místnosti městského úřadu č. 214
Program:
1.
Zahájení
Usnesení RM č.
2.
Program 12. jednání rady města
Usnesení RM č. 245/2019-12
3.
Zřízení služebnosti pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. KN 356/2 v k. ú.
Třeboň.
Usnesení RM č. 246/2019-12
4.
Zřízení služebnosti pro uložení vodovodní přípojky na pozemku p. č. KN 2866/1 v k. ú. Branná
Usnesení RM č. 247/2019-12
5.
Uzavření Dodatku č. 6 k Pachtovní smlouvě – Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice
Usnesení RM č. 248/2019-12
6.
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/569 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 249/2019-12
7.
Záměr pronájmu části pozemku p. č. KN 337/19 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 250/2019-12
8.
Pozemek p. č. KN 2530/6 k. ú. Třeboň (část) – žádost o bezúplatný převod
Usnesení RM č. 251/2019-12
9.
Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku p. č. KN 3294 k. ú. Třeboň o výměře cca 6 m2 –
žádost XXXXXXXXXXXXXXX
Usnesení RM č. 252/2019-12
10. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemcích p. č. KN 4226,
p. č. KN 429/19, p. č. KN 4255 v k. ú. Branná
Usnesení RM č. 253/2019-12
11. Uzavření Darovací smlouvy na vodovodní řad, kanalizační stoku na pozemcích p. č. KN 1910/15, p. č.
KN 1910/54, p. č. KN 3035, p. č. KN 4673 v k. ú. Třeboň
Usnesení RM č. 254/2019-12
12. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy – kadeřnictví čp. 1/II, Třeboň
Usnesení RM č. 255/2019-12
13. Nájemné - byty
Usnesení RM č. 256/2019-12
14. Dodatek nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 257/2019-12
15. Výměna nájemce bytu
Usnesení RM č. STAŽENO
16. Převedení nevymahatelného dluhu na podrozvahu
Usnesení RM č. STAŽENO
17. Rozpočtové opatření č. 16 - Nákup el. energie a plynu - administrace veřejných zakázek
Usnesení RM č. 258/2019-12
18. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2019
Usnesení RM č. 259/2019-12
19. Umístění reklamní plachty na radniční věž čp. 1/I v k. ú. Třeboň – akce „Otevírání lázeňské sezony
2019"
Usnesení RM č. 260/2019-12
20. Veřejná zakázka - "Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby Branná - odkanalizování obce - ČOV a kanalizace - etapa I.a" - schválení zadávací dokumentace a
jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Usnesení RM č. 261/2019-12
21. Veřejná zakázka - "Zpracování projektové dokumentace - Branná - odkanalizování dosud neřešených
částí obce - etapa II.a" - schválení zadávací dokumentace a jmenování komise pro otevírání a
hodnocení nabídek
Usnesení RM č. 262/2019-12
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22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace – Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ –
výběr dodavatele
Usnesení RM č. 263/2019-12
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – zadání vyhrazené změny závazku
Usnesení RM č. 264/2019-12
Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň
Usnesení RM č. 265/2019-12
Revitalizace objektu čp. 20/I a novostavba objektu čp. 19/I, Třeboň pro potřeby ZUŠ - dodatek č. 8 ke
smlouvě o dílo a práce na objektu
Usnesení RM č. 266/2019-12
Národní rozvojový program mobility pro všechny - předložení záměru bezbariérové trasy ke schválení
Řídícímu výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny
Usnesení RM č. 267/2019-12
Předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru ZŠ Třeboň, Sokolská 296
Usnesení RM č. 268/2019-12
Návrh na změnu užívání bytu v budově čp. 296, Sokolská Třeboň
Usnesení RM č. 269/2019-12
Nepřijetí dotace z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika na podporu akce Mezinárodní
jazzová setkání v roce 2019
Usnesení RM č. 270/2019-12
Rozpočtové opatření č. 18 - dotace - JčK - regionální funkce knihoven v roce 2019, přijetí transferu
Usnesení RM č. 271/2019-12
Poskytnutí dotace HZS Jihočeského kraje
Usnesení RM č. 272/2019-12
Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města
Usnesení RM č. 273/2019-12
Rozpočtové opatření č.17 - projekt "Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems"
Usnesení RM č. 274/2019-12
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o.
Usnesení RM č. 275/2019-12
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o.
Usnesení RM č. 276/2019-12
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o.
Usnesení RM č. 277/2019-12
Zápis z 1. jednání Komise Zdravého města pro místní Agendu 21 ze dne 02.04.2019
Usnesení RM č. 278/2019-12
Zápis z jednání Komise životního prostředí města Třeboně ze dne 25.03.2019
Usnesení RM č. 279/2019-12
Zápis z 2. jednání bytové komise dne 01.04.2019
Usnesení RM č. 280/2019-12
Zápis z jednání Komise mládeže a sportu ze dne 27.03.2019
Usnesení RM č. 281/2019-12
Vyhodnocení motivačních ukazatelů pro rok 2018 - Městská Vodohospodářská, s.r.o.
Usnesení RM č. 282/2019-12
Návrh motivačních ukazatelů na rok 2019
Usnesení RM č. 283/2019-12
Různé
Usnesení RM č.

Usnesení RM č. 245/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
program 12. jednání rady města.
Usnesení RM č. 246/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 356/2
v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav vodovodní a kanalizační přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních
inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných
předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 353/7 v k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku
p. č. KN 353/7 v k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 05.01.2019 (METRP00BI3MD),
b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
c) dle vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 12.02.2019 č. j. 27/MV/2019,
d) před samotnou realizaci bude požádáno o zvláštní užívání místní komunikace.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi města smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 247/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2866/1
v k. ú. Branná, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby
a oprav vodovodní přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských
sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve
prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 44/2 v k. ú. Branná a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 44/2
v k. ú. Branná, a za dodržení podmínek:
a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne 20.03.2019 (METRP00BD8U3),
b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu,
c) dle vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 14.03.2019 č. j. 35/MV/2019,
d) před samotnou realizaci bude požádáno o zvláštní užívání místní komunikace.
Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi města smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 248/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 k Pachtovní smlouvě ze dne 23.12.2016 uzavřené mezi městem Třeboň a Ing. Janem
Kačerovským, K+K Břilice, IČ 43862675 (Přesecká 164, Břilice, Třeboň). Dodatek bude řešit rozšíření
předmětu pachtu o pozemek p. č. KN 1296 k. ú. Stará Hlína o výměře 6 677 m2. Pachtovné se stanovuje ve
výši 1.000,00 Kč/ha/rok.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit uzavření dodatku.
Usnesení RM č. 249/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
odstoupení paní XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) od žádosti týkající se pronájmu pozemku p. č. KN
1915/569 k. ú. Třeboň.
II. doporučuje ZM schválit
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1915/569 o výměře 9 m2 k. ú. Třeboň, za cenu 500,- Kč/m2.
III. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 13.05.2019.
Usnesení RM č. 250/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 337/19 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Třeboň za cenu 9,Kč/m2/rok.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce.
Usnesení RM č. 251/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
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podání žádosti na ČR - Státní pozemkový úřad (IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3) o bezúplatný převod části pozemku p. č. 2530/6 k. ú. Třeboň (dle GP č. 3919-19/2019 pozemek p. č.
2530/11 o výměře 218 m2 a pozemek p. č. 2530/12 o výměře 75 m2) podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 13.05.2019.
Usnesení RM č. 252/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku s p. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) na pronájem části
pozemku p. č. KN 3294 k. ú. Třeboň o výměře cca 6 m2. Zájmová část pozemku bude pronajata za účelem
uskladnění palivového dřeva a za podmínky, že na pozemku bude zachován průchod. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m2/rok se splatností k
30.06. běžného roku.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit uzavření smlouvy.
Usnesení RM č. 253/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a manželi
XXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oprávnění) na pozemcích p. č. KN
4226, p. č. KN 429/19, p. č. KN 4255 v k. ú. Branná, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č.
704-22/2019. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky.
Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a
pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku
p. č. KN 429/26 v k. ú. Branná, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 429/26 v k. ú. Branná.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 254/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí daru a uzavření Smlouvy darovací mezi městem Třeboň (obdarovaný) a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dárce). Předmětem daru bude prodloužený vodovodní řad DN 50 v délce 88,72
m a prodloužená veřejná kanalizace DN 250 v délce 89,54 m včetně 4 revizních šachet, vše vybudované na
pozemcích p. č. KN 1910/15, p. č. KN 1910/54, p. č. KN 3035, p. č. KN 4673 v k. ú. Třeboň. Předmětem
smluvního závazku (daru) bude i závazek vedlejších účastníků uzavřít s obdarovaným bezúplatnou smlouvu
o zřízení služebnosti spočívající v právu uložení, vedení, údržby a oprav vodovodního řadu a kanalizační stoky
na pozemcích p. č. KN 3035, p. č. KN 4673 k. ú. Třeboň ve prospěch obdarovaného a každého dalšího
vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí (vodovodní řad, kanalizační stoka). Veškeré
náklady související se sepsáním darovací smlouvy hradí obdarovaný.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit starostovi města smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 255/2019-12
Rada města Třeboně
I. uděluje souhlas
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) a XXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) na nebytový prostor v čp. 1/II, Chelčického, Třeboň za nájemné uvedené v
důvodové zprávě.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
4

Usnesení RM č. 256/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
s účinností od 01.08.2019 zvýšení nájemného v nájemních bytech města Třeboně na výši nájemného
uvedeného v důvodové zprávě.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit doručení návrhu na zvýšení nájemného nájemcům bytů v majetku
města dle důvodové zprávy.
Usnesení RM č. 257/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 16.02.1998 na byt č. 7 v čp. 1/II v ulici Chelčického,
Třeboň z důvodu úmrtí nájemce bytu.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek nájemní smlouvy k podpisu starostovi města.
Usnesení RM č. 258/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 16, které spočívá v:
-navýšení příjmové položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, § 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o
částku 65.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 51XX Nákup el. energie a plynu – energetický management, § 6171, ORJ 0800,
ORG 9800002091, UZ 0 o částku 65.000,00 Kč.
Čís.

RM

ÚZ

ORG

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
schválení
RO

Rozpočtové
opatření

Rozpočet
od
počátku
roku po
RO

ORJ

Paragraf

Položka

0800

6171

2111

100 000

100 000

+ 65 000

165 000

0800

6171

51XX

200 000

200 000

+ 65 000

265 000

Rozpočtové příjmy (Kč):
16.

0

Rozpočtové výdaje (Kč):
16.

0

9800002091

II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zaevidovat rozpočtové opatření do IS GINIS.
Usnesení RM č. 259/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotací žadatelům v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Dotace 2019 (Kč)
Nadační fond jihočeských
olympioniků, České Budějovice
Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec, středisko
Domov seniorů Třeboň

Činnost 2019

45.000,00

Činnost 2019

16.425,00

II. schvaluje
poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
Žadatel
Účel
Oblastní charita Třeboň

Dotace 2019 (Kč)

Činnost 2019

45.000,00

z toho:
Občanská poradna
Sociálně terapeutická dílna Motýl

25.000,00
20.000,00
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III. schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost.
IV. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci, který je uveden v bodě II.
Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na celoroční činnost.
V. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a smlouvy o poskytnutí dotací do 50.000,00 Kč
předložit starostovi města k podpisu.
Usnesení RM č. 260/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČ 25179896
(Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň). Předmětem výpůjčky bude část obvodového zdiva budovy čp. 1/I, která je
součástí pozemku p. č. KN 48, v obci a k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 14.05.2019
do 27.05.2019. Zájmová část nemovitosti bude vypůjčena za účelem umístění propagační plachty na akci
„Otevírání lázeňské sezony 2019“. Plachta bude umístěna v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu Třeboň,
odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. METR 5370/2019/HoEv ze dne 10.04.2019. Veškeré
náklady s její instalací a deinstalací bude hradit vypůjčitel.
II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zajistit uzavření smlouvy.
Usnesení RM č. 261/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zadání podlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
a
provádění stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa I.a“ externím zadavatelem
Mgr. Ivanou Šilhanovou dle uzavřené Rámcové příkazní smlouvy schválené usnesením Rady města č.
137/2017-65 ze dne 15.02.2017.
II. schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby dle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na „Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení
stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa I.a“, vypracovanou externím zadavatelem
Mgr. Ivanou Šilhanovou, Vyšovatka 11, 383 01 Buk - Vyšovatka.
III. schvaluje
složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a
kanalizace – etapa I.a“ ve složení:
členové komise: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. Miroslav Kajan, p.
Antonín Buman, Ing. Pavel Hajna, Ing. Blanka Bombalová, Mgr. Ivana Šilhanová, p. Jiří Wojtěch,
náhradníci: pí Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek CSc., MUDr. Jiří Hladílek, p. Jiří Götz, Ing. Jan
Kouba, Ing. Radim Filípek, p. Karel Bleha, p. Marek Šnajdr, p. David Brychta.
IV. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit zahájení zadání veřejné zakázky a předání oznámení o jmenování členům a
náhradníkům komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
Usnesení RM č. 262/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zadání podlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud
neřešených částí obce – etapa II.a“ externím zadavatelem XXXXXXXXXXXXX dle uzavřené Rámcové
příkazní smlouvy schválené usnesením Rady města č. 137/2017-65 ze dne 15.02.2017.
II. schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby dle §53 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, „Zpracování projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud
neřešených částí obce– etapa II.a“, vypracovanou externím zadavatelem XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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III. schvaluje
složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud neřešených částí obce – etapa II.a“ ve složení:
členové komise: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. Miroslav Kajan, p.
Antonín Buman, Ing. Pavel Hajna, Ing. Blanka Bombalová, Mgr. Ivana Šilhanová, p. Jiří Wojtěch,
náhradníci: pí. Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek CSc.,MUDr. Jiří Hladílek, p. Jiří Götz, Ing. Jan
Kouba, Ing. Radim Filípek, p. Karel Bleha, p. Marek Šnajdr, p. David Brychta.
IV. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit zahájení zadání veřejné zakázky a předání oznámení o jmenování členům a
náhradníkům komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
Usnesení RM č. 263/2019-12
Rada města Třeboně
I. rozhodla
jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zpracování
projektové dokumentace – Rozšíření wellness centra lázní Aurora“, na základě posouzení a hodnocení
nabídek hodnotící komisí, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka Code spol. s r.o., sídlem Na Vrtálně
84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 49286960, s cenou 1.960.000,00 Kč bez DPH. Účastník zároveň
splňuje veškeré zadávací podmínky dle požadavků zadavatele uvedených ve Výzvě k podání nabídek.
II. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Code spol. s r.o., sídlem Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, který předložil nejvýhodnější nabídku.
III. rozhodla
na základě doporučení hodnotící komise vyloučit účastníka HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října
1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, účastníka h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a
účastníka JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec z další účasti v zadávacím řízení,
z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.
IV. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení vyloučeným účastníkům, odeslání oznámení
o výběru vybranému účastníku a předložit smlouvu o dílo s vybraným účastníkem starostovy města k podpisu.
Usnesení RM č. 264/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zadání podlimitní veřejné zakázky „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna
závazku“ externím zadavatelem XXXXXXXXXX dle uzavřené Rámcové příkazní smlouvy schválené
usnesením Rady města č. 137/2017-65 ze dne 15.02.2017.
II. schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Bertiny lázně Třeboň –
stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ vypracovanou externím zadavatelem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
III. schvaluje
složení komise pro elektronické otevírání a hodnocení nabídky na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Bertiny
lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ ve složení:
členové komise: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, prof. JUDr. Vilém
Kahoun, Ing. Milan Mikyška, Ing. Pavel Hajna, p. Karel Bleha, Mgr. Ivana Šilhanová, p. Jiří Wojtěch.
náhradníci: pí. Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek CSc., MUDr. Jiří Hladílek, RNDr. Libuše Kotilová,
p. Stanislav Kadlčík, Ing. Radim Filípek, p. Milan Jáchim, p. Marek Šnajdr, p. David Brychta.
IV. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit zahájení zadání veřejné zakázky a předání oznámení o jmenování členům a
náhradníkům komise pro elektronické otevírání a hodnocení nabídky.
Usnesení RM č. 265/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zadání podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“ externím zadavatelem
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dle uzavřené Rámcové příkazní smlouvy schválené usnesením Rady města č.
137/2017-65 ze dne 15.02.2017.
II. schvaluje
zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy části MK v
ulici Sídliště, Třeboň“ vypracovanou externím zadavatelem XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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III. schvaluje
složení komise pro elektronické otevírání a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Stavební
úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“ ve složení:
členové komise: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Petr Werner, Ing. Pavel Hajna, p. Karel
Bleha, Mgr. Ivana Šilhanová, p. Jiří Wojtěch
náhradníci: pí. Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek CSc., MUDr. Jiří Hladílek, Ing. Radim Filípek, p.
Milan Jáchim, p. Marek Šnajdr, p. David Brychta.
IV. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit zahájení zadání veřejné zakázky a předání oznámení o jmenování členům a
náhradníkům komise pro elektronické otevírání a hodnocení nabídek.
Usnesení RM č. 266/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
zrušení usnesení č. 82/2019-6 ze dne 05.02.2019 o uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 750/4111/17
ze dne 18.07.2017 na zhotovení stavby “Revitalizace objektu čp. 20/I a novostavba objektu čp. 19/I Třeboň
pro potřeby ZUŠ“ se společností PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, jehož předmětem je soupis
požadavků, které vyplynuly po dokončení realizace akce, z důvodu neuzavření dodatku ze strany společnosti
PORR a.s.
II. schvaluje
zadání prací, dle směrnice o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., nutných pro
zprovoznění budovy a ochrany její fasády.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 267/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2020, která byla vyhlášena
Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (Programu mobility).
II. schvaluje
předložení záměru bezbariérové trasy „Třeboň, muzeum – odstranění bariér“ Řídícímu výboru Programu
mobility ke schválení.
III. ukládá
odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
Usnesení RM č. 268/2019-12
Rada města Třeboně
I. souhlasí
s přijetím finančního daru Základní školou Třeboň, Sokolská 296 od dárce: Slatinné lázně Třeboň s. r. o,
Lázeňská 1001, 37901 Třeboň ve výši 10.000,00 Kč – za účelem financování nákladů příměstského tábora
Letní hrátky.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit výpis usnesení a předat řediteli školy.
Usnesení RM č. 269/2019-12
Rada města Třeboně
I. souhlasí
se změnou užívání bytu v budově čp. 296, Třeboň, která bude spočívat v úpravě bytu pro využití školní
kuchyňky a kabinetů za podmínky dodržení ujednání ve Smlouvě o výpůjčce ze dne 17.10.2006, ve znění
jejích platných dodatků.
II. ukládá
odboru školství a sociálních věcí zajistit výpis usnesení a předat řediteli školy.
Usnesení RM č. 270/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
nepřijetí dotace z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A
Rakousko-Česká republika na podporu akce Mezinárodní jazzová setkání v roce 2019,
II. ukládá
a) odboru kultury a cestovního ruchu předložit nepřijetí dotace k podpisu starostovi města.
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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b) odboru kultury a cestovního ruchu předložit návrhy na využití alokované částky ve výši 80.000,00 Kč z
rozpočtu odboru pro uspořádání alternativních akcí.
Usnesení RM č. 271/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
přijetí transferu (dotace) od Jihočeského kraje České Budějovice ve výši 357.000,00 Kč na Program podpory
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna
Třeboň.
II. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 18, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné
jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto:
-navýšení příjmové položky 4122 Dotace-JK-Reg.funkce knihoven v roce 2019, § 0, ORJ 0900, ORG 0, UZ
744 o částku 357.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5336 Reg.funkce knihoven v roce 2019-dotace-JK, § 3314, ORJ 0900, ORG
9900000000, UZ 744 o částku 357.000,00 Kč.
Čís.
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Rozpočtové příjmy (Kč):
18.

744

Rozpočtové výdaje (Kč):
18.

744

III. ukládá
odboru kultury a cestovního ruchu zajistit převod transferu příspěvkové organizaci Městská knihovna Třeboň
a odboru finančnímu a majetkovému zaevidovat rozpočtové opatření do IS GINIS.
Usnesení RM č. 272/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
poskytnutí dotace organizační složce státu - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje ve výši
50.000,00 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s nákupem věcného vybavení pro jednotku dislokovanou na
požární stanici Třeboň,
II. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Třeboň a Hasičským záchranným sborem Jihočeského
kraje, Pražská 52b, České Budějovice, IČ:708 82 835. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 50.000
Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením věcného vybavení pro jednotku dislokovanou na požární stanici
Třeboň,
III. ukládá
útvaru tajemníka předložit smlouvu k podpisu.
Usnesení RM č. 273/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje a doporučuje ZM schválit
výši odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města takto: předseda a tajemník komise 240
Kč za jedno jednání komise, člen komise 120 Kč za jedno jednání komise. V případě komise sociální a
zdravotní se za jednání komise považuje též roznos dárkových balíčků jubilantům. Odměny budou vypláceny
pololetně na základě zápisů z jednání komisí předložených radě města.
II. ukládá
útvaru tajemníka předložit materiál na nejbližší jednání zastupitelstva města.
Usnesení RM č. 274/2019-12
Rada města Třeboně
I. schvaluje
provedení rozpočtového opatření č. 17, které spočívá v přesunu prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
9

-ponížení výdajové položky 5901 Předfinancování projektů, § 6171, ORJ 0780, ORG 9780000100, UZ 0 o
částku 230.000,00 Kč,
-navýšení výdajové položky 5xxx Hist. spolupr. partner. měst Třeboň a Schrems, § 6223, ORJ 0780, ORG
9780005046, UZ 0 o částku 230.000,00 Kč.
Čís.
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II. ukládá
odboru finančnímu a majetkovému zaevidovat rozpočtové opatření do IS GINIS.
Usnesení RM č. 275/2019-12
Rada města Třeboně, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Technické služby
Třeboň, s.r.o.
I. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., ze dne
14.07.2016 uzavíraný mezi obchodní společností Technické služby Třeboň, s. r. o. a jednatelem, panem
Petrem Tětkem (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) spočívající ve zvýšení odměny za výkon funkce jednatele
dle důvodové zprávy.
II. ukládá
jednateli společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce
jednatele.
III. ukládá
kanceláři starosty zaslat výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 276/2019-12
Rada města Třeboně, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a
rybníky s.r.o.
I. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., ze dne
01.06.2010 uzavíraný mezi obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o. a jednatelem, panem
Danielem Dvořákem (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) spočívající ve zvýšení odměny za výkon funkce
jednatele dle důvodové zprávy.
II. ukládá
jednateli společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce
jednatele.
III. ukládá
kanceláři starosty zaslat výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 277/2019-12
Rada města, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská
s.r.o.
I. schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., ze dne
31.08.2016 uzavíraný mezi obchodní společností Městská Vodohospodářská, s. r. o. a jednatelem,
Ing. Miroslavem Kajanem (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) spočívající ve zvýšení odměny za výkon
funkce jednatele na částku dle důvodové zprávy.
II. ukládá
jednateli společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce
jednatele.
Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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III. ukládá
kanceláři starosty zaslat výpis z usnesení.
Usnesení RM č. 278/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Zápis z 1. jednání Komise Zdravého města pro místní Agendu 21 ze dne 02.04.2019
Usnesení RM č. 279/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise životního prostředí města Třeboně ze dne 25.03.2019
II. ukládá
vedení města projednat závěry komise s předsedou a tajemnicí komise.
Usnesení RM č. 280/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
Zápis z 2. jednání Bytové komise Rady města Třeboně konaného dne 01.04.2019.
Usnesení RM č. 281/2019-12
Rada města Třeboně
I. bere na vědomí
zápis z 1. jednání Komise mládeže a sportu ze dne 27.03.2019.
Usnesení RM č. 282/2019-12
Rada města, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská
s.r.o.
I. bere na vědomí
vyhodnocení motivačních ukazatelů společnosti pro rok 2018.
II. schvaluje
výši odměny řediteli společnosti dle přílohy důvodové zprávy.
III. ukládá
útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti.
Usnesení RM č. 283/2019-12
Rada města Třeboně, vykonávající podle § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a § 12 odst. 1
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a
rybníky s.r.o.
I. schvaluje
motivační ukazatele na rok 2019 podle návrhu v důvodové zprávě.
II. ukládá
útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti.

PaedDr. Jan Váňa v. r.
starosta města Třeboně
Bylo zpracováno dne 18.04.2019

Usnesení z 12. jednání RM, konaného dne 16.04.2019
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