Usnesení z XV. zasedání zastupitelstva města ve Vodňanech
konaného v pondělí 26. června 2017 od 15:30 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Vodňanech
1.

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Vodňany za rok 2016
a souhlasí s celoročním hospodařením s výrokem „bez výhrad“.

2.

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 v předložené struktuře.
Výsledek hospodaření ve výši 937.141,32 Kč bude převeden na účet výsledek
hospodaření minulých účetních období.

3.

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu města
Vodňany na roky 2017 – 2019.

4.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úvěru ve výši 11.000.000,00 Kč
na financování investiční akce: „Komunitní centrum Vodňany“, uzavřenou mezi Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 a městem
Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

5. Zastupitelstvo města:
a) schvaluje
RO č. 42 – zvýšení výdajů o 267.030,31 Kč, jedná se o poskytnutí 10 % finanční
spoluúčasti v rámci způsobilých výdajů projektu EU: Jazyková učebna a modernizace
ICT pro Základní školu a Gymnázium Vodňany (navýšení provozního příspěvku).
RO č. 43 – zvýšení výdajů ve výši 2.403.272,72 Kč, jedná se o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na podporu projektu EU: Jazyková učebna a modernizace ICT
pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.
RO č. 44 – zvýšení příjmů o 1.128.400,00 Kč, jedná se o úpravu výše ročního nájemného
dle nového splátkového kalendáře na rok 2017 s firmou ČEVAK a.s. se sídlem
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657.
RO č. 45 – zvýšení příjmů a výdajů o 981.960,00 Kč, jedná se o promítnutí skutečné
výše daně z příjmů právnických osob 2016 za město.
RO č. 46 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč na projektové dokumentace v rámci
projektových žádostí.
RO č. 47 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, vyvolaná investice v budově víceúčelové
haly ve Výstavní ulici.
RO č. 48 – zvýšení příjmů o 128.840,00 Kč, jedná se o příjem neinvestičního daru
Nadace ČEZ a zvýšení výdajů o 228.840,00 Kč na projekty Nadace ČEZ.
RO č. 49 – zvýšení příjmů a výdajů o 178.998,00 Kč, jedná se o příjem z investičního
fondu ZŠ a G Vodňany na pořízení automatických posuvných dveří v rámci technického
zhodnocení budovy ZŠ a G Vodňany, ul. Bavorovská.
RO č. 50 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, zvýšení výdajů na základě výběrového
řízení na akci: MŠ Výstavní – rekonstrukce WC (hygienického zázemí).
RO č. 51 – přesun finančních prostředků na jednotlivé paragrafy dle projektové
dokumentace v rámci akce: Rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky. Na paragraf 2212
(komunikace) ve výši 700 tis. Kč, na paragraf 2219 (chodníky) ve výši 500 tis. Kč,
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na paragraf 2321 (kanalizace a plynovod) ve výši 3.900 tis. Kč a na paragraf 3631
(veřejné osvětlení) ve výši 400 tis. Kč.
RO č. 52 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, na akci „Místní památky – obnova kašny“,
z důvodu obdržení rekapitulace nákladů od firmy ČEVAK na rekonstrukci
vodohospodářské části.
RO č. 53 – zvýšení výdajů a financování o 11.000.000,00 Kč, jedná se o realizaci akce:
Komunitní centrum Vodňany, včetně dofinancování formou úvěru.
b) ukládá vedoucí finančního odboru RO č. 42 – 53, která představují zvýšení příjmů
o 2.418.198,00 Kč a zvýšení výdajů o 18.460.101,03 Kč a zvýšení financování
o 16.041.903,03 Kč provést v rozpočtu na rok 2017.
6.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Základní škole a Gymnáziu Vodňany pro realizaci projektu Jazykové učebny
a modernizace ICT CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001681 v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu výzvy č. 32. Infrastruktura středních a vyšších
odborných škol.

7.

Zastupitelstvo města schvaluje zakládací listinu „Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie
Novákové“ v předloženém znění.

8.

Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí rezignaci paní Markéty Fouskové na funkci členky osadního výboru
Křtětice,
b) určuje v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění a na základě doporučení osadního výboru ve Křtěticích za členku osadního
výboru ve Křtěticích slečnu Kristýnu Kosíkovou.

9.

Zastupitelstvo města dle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
a) konstatuje, že Změna č. 10 územního plánu sídelního útvaru Vodňany
I.neřeší soulad s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1
a se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění,
II.není v rozporu s výsledkem rozporů, protože k nim nedošlo,
III.není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
b) vydává Změnu č. 10 územního plánu sídelního útvaru Vodňany formou opatření
obecné povahy.

10. Zastupitelstvo města schvaluje zadání Změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru
Vodňany, týkající se stávající lokality mezi Radomilickou ulicí a Číčenickou ulicí a mezi
zastavěným územím a areálem společnosti Pöttinger, spol. s.r.o.
11. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemkové parcely dle KN p. č. 1047/75
o výměře 159 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví města Vodňany za celou pozemkovou
parcelu dle KN p. č. 1047/74 o výměře 159 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví pana
*****, bytem *****. Směna bude provedena výměra za výměru bez finančního vyrovnání.
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12. Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemkových parcel dle KN p. č. 1863/3 o výměře
15 m2 a p. č. 1202/57 o výměře 228 m2 v k. ú. Vodňany od pana *****, bytem *****,
za celkovou kupní cenu 14.000,- Kč + náklady s prodejem spojené v rámci řešení
majetkoprávních vztahů v souvislosti s Cyklostezkou Vodňany-Pražák II. etapa.
13. Zastupitelstvo města schvaluje souhlas se zřízením zástavního práva a s případným
dalším omezením kterými jsou: zákaz zcizení, zákaz zatížení, závazek nezajistit
zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového
zástavního práva namísto starého k pozemkové parcele dle KN p. č. 72/1 o výměře
844 m2, jejíž vlastníky jsou ***** a *****, bydlištěm *****, Vodňany, zapsaným v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice pro katastrální území Vodňany, obec Vodňany na LV 4886, ve prospěch
Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1360.
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