Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 06. 11. 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2586: Rada města schvaluje Pravidla pro přidělování a výměnu sběrných nádob
(popelnic) na komunální odpad.
Usnesení č. 2587: Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitelky CSP Vodňany
Mgr. Daniely Davidové, a to s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města podpisem
nového platového výměru.
Usnesení č. 2588: Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů škol zřizovaných
městem Vodňany, a to s účinností od 1. 11. 2017 a pověřuje starostu města podpisem nových
platových výměrů.
Usnesení č. 2589: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ve věci
úplatného obstarání správy nemovitých věcí ve vlastnictví města Vodňany mezi městem
Vodňany a Městským hospodářstvím Vodňany, s. r. o., nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany,
IČ: 25183222, po úpravě a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 2590: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na směnu části pozemkové parcely
dle KN p. č. 1202/9 o výměře cca 2519 m2 v k. ú. Vodňany a nedoporučuje zastupitelstvu
města směnu části pozemkové parcely dle KN p. č. 1202/9 o výměře 2519 m2 v k. ú. Vodňany
ve vlastnictví města Vodňany za celou pozemkovou parcelu dle KN p. č. 1287/2 o výměře
2519 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví pana *****, bytem *****.
Usnesení č. 2591: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na pronájem celé pozemkové parcely
dle KN p. č. 751/58 o výměře 124 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 2592: Rada města souhlasí s podmínkami Souhlasu s provedením přeložky
a úpravy koryta vodního toku v rámci stavby „I/22 Křtětice, most ev.č. 22-045“ na pozemku
KN p. č. 97/11 a p. č. 718, vše v k. ú. Křtětice v předloženém znění a pověřuje starostu
podpisem souhlasu vlastníka vodního díla dotčeného stavbou „I/22 Křtětice, most
ev.č. 22-045“.
Usnesení č. 2593: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy
o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka pro stavbu „I/22 Křtětice, most
ev.č. 22-045“ na pozemkových parcelách dle KN p. č. 97/7, p. č. 97/11, p. č. 197/1,
p. č. 685/1 a p. č. 718 vše v k. ú. Křtětice mezi městem Vodňany jako vlastníkem pozemků
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390.
Usnesení č. 2594: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vodňany
jako půjčitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ: 65993390. jako vypůjčitelem, částí pozemkových parcel dle KN p. č. 97/7 o výměře
cca 154 m2, 97/11 o výměře cca 275 m2, p. č. 104/1 o výměře cca 90 m2, p. č. 197/1 výměře
cca 930 m2, p. č. 685/1 o výměře cca 173 m2, p. č. 705 o výměře 108 m2 a p. č. 718 o výměře
cca 742 m2 v k. ú. Křtětice ohledně stavby „I/22 Křtětice, most ev.č. 22-045“ a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 2595: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 42 v budově čp. 21 na nám. Svobody ve Vodňanech o celkové výměře
138,15 m², mezi městem Vodňany a POLANSKÝCH, s.r.o., se sídlem Mírová 146, 398 11
Protivín, IČ 472 52 341 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 08.01.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2596: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící
podnikání č. 104 v objektu čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech o celkové výměře
10,40 m2, nájemci Vlastimile Frankové, bytem *****, ***** a ukládá odboru správy majetku
a investic zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2597: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 17 v budově čp. 1194 na Sídl. Škorna ve Vodňanech o celkové
výměře 23,80 m², mezi městem Vodňany a Zdeňkou Sosnovou, *****, ***** a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.12.2017 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 2598: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 346 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové
výměře 13,57 m², mezi městem Vodňany a Editou Machovskou, *****, ***** a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.02.2018 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 2599: Rada města schvaluje na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 204 v ulici Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech s *****,
bytem *****, ***** a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 13.11.2017 do 30.11.2018. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2600: Rada města schvaluje na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 23 na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech s *****,
bytem *****, ***** a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 13.11.2017 do 30.11.2018. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2601: Rada města schvaluje na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 104 na Sídl. Škorna čp. 1220 ve Vodňanech s *****,
bytem *****, ***** a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 13.11.2017 do 30.11.2018. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 2602: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici
Stožická čp. 417 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Usnesení č. 2603: Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2
v domě čp. 509 v ulici Kampanova ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
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podpisem ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí po uplynutí výpovědní doby ke dni
31.01.2018.
Usnesení č. 2604: Rada města schvaluje dohodu na splátkový kalendář neuhrazené částky
za pronájem bytu č. 4 na adrese Sídl. Škorna čp. 1197 ve Vodňanech s nájemci *****
a pověřuje starostu města podpisem dohody.
Usnesení č. 2605: Rada města schvaluje:
RO č. 99 – Přesun finančních prostředků ve výši 80.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu
2212 (rekonstrukce místních komunikací) na paragraf 3639 (nákup ostatních služeb).
RO č. 100 - Přesun finančních prostředků ve výši 140.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 3113 (ZŠ a G technické zhodnocení) na paragraf 2219 (opravy chodníků).
RO č. 101 - Přesun finančních prostředků ve výši 480.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 3631 (veřejné osvětlení) na paragraf 3639 (technické zhodnocení budov).
Usnesení č. 2606: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Radčice
ze dne 29. 10. 2017.
Usnesení č. 2607: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Pražák
ze dne 1. 11. 2017.
Usnesení č. 2608: Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
I. kategorie „Vodňany, Smetanova ulice – MŠ – lapák tuku a kanalizační přípojka“ firmu
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, zastoupenou Ing. Jiřím
Lipoldem, technickým ředitelem, s nabídkovou cenou 298.900,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo č. 51/2017/OSMI.
Usnesení č. 2609: Rada města souhlasí po úpravách s nabídkou od společnosti Meridi s.r.o.,
Husova 523/30, 370 05 Č. Budějovice, IČ 281 47 324, na natočení a zpracování video
reportáží do televizního a internetového zpravodaje a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
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