Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 21. 08. 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2430: Rada města schvaluje:
RO č. 68 – zvýšení příjmů o 481.200,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2017
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
RO č. 69 – zvýšení příjmů a výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční
dotace z Jihočeského kraje pro Centrum sociální pomoci Vodňany na úhradu výdajů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb - domov pro seniory v roce 2017.
RO č. 70 – přesun finančních prostředků ve výši 300.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 2321 (vodní hospodářství – ČOV Vodňany-obnova ASŘ) na paragraf 2333
(Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích).
RO č. 71 – přesun finančních prostředků ve výši 350.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 2212 (Rekonstrukce MK – ul. Fügnerova) na paragraf 2219 (opravy chodníků –
ul. Šumavská).
RO č. 72 – přesun finančních prostředků ve výši 100.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 2212 (Rekonstrukce MK – ul. Fügnerova) na paragraf 3639 (opravy a udržování).
RO č. 73 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 2212 (Rekonstrukce MK – ul. Fügnerova) na paragraf 3639 (nákup ostatních
služeb).
RO č. 74 – přesun finančních prostředků ve výši 325.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 2212 (Rekonstrukce MK – ul. Fügnerova) na paragraf 3111 (TZ - MŠ
Smetanova).
Usnesení č. 2431: Rada města schvaluje Harmonogram schvalování rozpočtu
a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Vodňany na rok 2018.
Usnesení č. 2432: Rada města na svém zasedání konaném dne 21.08.2017 rozhodla
ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. g/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jmenovat na návrh tajemnice vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Vodňany Bc. Pavla Začku, a to s účinností ode dne 01.10.2017.
Rada města pověřuje tajemnici provedením všech úkonů souvisejících s tímto jmenováním.
Usnesení č. 2433: Rada města schvaluje nový platový výměr pro Mgr. Pavla Kotála, ředitele
Středního odborného učiliště a služeb, Zeyerovy sady 43/II, Vodňany, a to s účinností
od 01.09.2017.
Usnesení č. 2434: Rada města Vodňany bere na vědomí změny a události, které nastaly
v období posledního roku nebo nastanou v horizontu několika měsíců v oblasti sociální.
Usnesení č. 2435: Rada města schvaluje do soutěže vyhlášené Jihočeskou hospodářskou
komorou ve Strakonicích v kategorii:
Významná společnost roku tohoto kandidáta:
Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o., IČ: 25183222, sídlo: nám. Svobody 3, Vodňany
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

Významný živnostník roku tohoto kandidáta:
Zdeněk Hanus, IČ: 69110255, sídlo: Nerudova 1015, Vodňany
Významná osobnost roku tohoto kandidáta:
Pavla Žílová
Významný rodák roku tohoto kandidáta:
Mgr. Jitka Velková
Usnesení č. 2436: Rada města schvaluje „Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení“ uzavřený mezi městem Vodňany a spol. ASEKOL a.s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Usnesení č. 2437: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Jaroslavem Madarem, *****, Vodňany 389 01, IČ 06017436 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2438: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
firmou Power Stell s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 02909545,
zastoupenou Tomášem Veselým, *****, Vodňany 389 01 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2439: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 207019-000021
o poskytování certifikačních služeb mezi městem Vodňany a Českou poštou, s. p., se sídlem
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, a pověřuje starostu města podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení č. 2440: Rada města schvaluje Dohodu o způsobu provedení přeložky
plynárenského zařízení dotčené stavbou „I/22 Křtětice, most ev. Č. 22-045-DUR/DSP/PDPS“
mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ 28085400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2441: Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. 18/2016/OSMI/sml. na akci „Sanace ZŠ Gymnázia Vodňany – vstupní objekt“ s firmou
PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ 47239743, zastoupenou Ing. Stanislavem
Bočánkem, statutárním ředitelem a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 4.
Dodatek č. 4 řeší vícepráce ve výši 632.108,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2442: Rada města schvaluje vyřazení faktury z účtu nedokončených investic
v celkové hodnotě 121.852,50 Kč.
Usnesení č. 2443: Rada města souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na přestavbu
garáží dle KN na poz. parc. č. 177/2 a prostor 1NP vchod z průjezdu pro potřeby Záchranné
zdravotnické služby.
Usnesení č. 2444: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 421/1 o výměře cca 16,5 m2 v k. ú. Vodňany.
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

Usnesení č. 2445: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky na pozemkové
parcele dle KN p. č. 421/1 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Vodňanskou drůbeží,
a.s. sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele
dle KN p. č. 421/1 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení vodovodní, kanalizační, plynové
a elektro přípojky k objektu Dr. Hajného č. p. 22 na st. p. č. 421/3 s právem přístupu
za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 2.150,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2446: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle KN p. č. 71/1 v k. ú. Vodňany
mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 28085400, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového pilíře a kabelového vedení NN
pod názvem stavby „10300378326 Vodňany – nám. 5. května, WC: NN přip. kab.“ na výše
uvedené parcele. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za 400,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2447: Rada města schvaluje s účinností od 1. 9. 2017 Smlouvu o podnájmu
prostor sloužících podnikání mezi městem Vodňany a Městským hospodářstvím Vodňany,
spol. s r.o. v předloženém znění.
Usnesení č. 2448: Rada města schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 01 v ulici Majerova 164
ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se
stanovuje od 01.09.2017 do 28.02.2018.
Usnesení č. 2449: Rada města revokuje své usnesení č. 2295 ze dne 19.06.2017.
Usnesení č. 2450: Rada města schvaluje na základě výběrového řízení uzavření nájemní
smlouvy na pronájem prostor sloužící podnikání č. 101 v budově čp. 19 na nám. Svobody
ve Vodňanech o celkové výměře 130,50 m², mezi městem Vodňany a Karlem Handšuhem,
*****, 389 01 Vodňany, IČ 69112410 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.10.2017 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2451: Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem
prostor sloužících podnikání č. 9 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové
výměře 32,65 m², mezi městem Vodňany a Oční centrum MUDr. Pilečkové s.r.o.,
Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice, IČ 28092295 a pověřuje starostu města podpisem
dodatku smlouvy. Dodatek k nájemní smlouvě bude uzavřen od 01.09.2017 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 2452: Rada města schvaluje udělení souhlasu nájemci Lence Štěpánové, *****,
389 01 Vodňany, IČ: 74562908 k uzavření podnájemní smlouvy na prostory sloužící
podnikání o výměře 85,30 m2 na nám. Svobody 10 ve Vodňanech Markétě Mrázové, *****,
389 01 Vodňany, IČ: 03479277, a to s účinností od 01.09.2017.
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

Usnesení č. 2453: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22
na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.10.2017 do 30.09.2018.
Usnesení č. 2454: Rada města revokuje své usnesení č. 2246 ze dne 05.06.2017.
Usnesení č. 2455: Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 2291 zákona č.89/2012
Sb., občanského zákoníku, dání výpovědi bez výpovědní doby nájemci *****, bytem č. 6
v ulici Kampanova čp. 509, 389 01 Vodňany, a to z důvodu porušení povinností vyplývající
z nájmu zvlášť závažným způsobem. Nájem bytu končí dnem doručením výpovědi.
Usnesení č. 2456: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně
závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č.3/2016 pro pořádání veřejné produkce
FROVFEST 5 na sportovním areálu Blanice ve Vodňanech dne 8.9.2017 od 17.00 hod.
do 24.00 hod. a 9.9.2017 od 14.00 hod. do 24.00 hod.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

