Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 27. 11. 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2645: Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit rozpočet města na rok 2018, a to celkové příjmy ve výši 158.688.092,72 Kč
a celkové výdaje ve výši 191.101.815,00 Kč.
b) stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen objem výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách výdajů (kromě mzdových) povoluje.
c) uložit vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtu dle členění rozpočtové skladby.
Usnesení č. 2646: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o poskytnutí
investičního příspěvku z rozpočtu města, uzavřenou mezi městem Vodňany, náměstí
Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984, zastoupeným starostou města Václavem
Heřmanem a Dobrovolným svazkem obcí Blanicko-Otavského regionu, Masarykovo
nám. 128, 389 11 Protivín, IČ: 69535086, zastoupeným předsedkyní svazku Janou
Študentovou.
Usnesení č. 2647: Rada města schvaluje:
RO – 103 – zvýšení příjmů a výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční
transfer pro ZŠ a G Vodňany, na projekt č. CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000599 v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Usnesení č. 2648: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 104 – Zvýšení výdajů o 56.057,00 Kč, jedná se o investiční výdaje na realizaci projektu
„Vybavení sběrného dvora v Bílsku“.
RO č. 105 – Zvýšení výdajů o 220.000,00 Kč, jedná se o investiční výdaje na projektovou
a prováděcí dokumentaci na akci Areál Škorna ve Vodňanech.
RO č. 106 – Zvýšení příjmů o 250.000,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu
Městského kulturního střediska Vodňany.
Usnesení č. 2649: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci
Střednědobého výhledu rozpočtu města Vodňany na roky 2017 – 2019.
Usnesení č. 2650: Rada města:
a) schvaluje převod ve výši 250.000,00 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, 389 01
Vodňany.
b) ukládá Městskému kulturnímu středisku Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963,
389 01 Vodňany odvod z investičního fondu ve výši 250.000,00 Kč do rozpočtu
zřizovatele.
Usnesení č. 2651: Rada města schvaluje uzavření dvou dohod s JUDr. Jaroslavou
Vodičkovou - Polis, Hodonínská 883/12, Praha 4, IČ: 86593315 (vzdělávací institut POLIS)
o zabezpečení přípravy 3 strážníků Městské policie Vodňany v lednu 2018 zaměřené
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na obnovu platnosti osvědčení ve smyslu § 4e zákona č. 553/1990 Sb. o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění a pověřuje starostu města jejich podpisem.
Usnesení č. 2652: Rada města schvaluje zřízení cvičné plochy pro autoškoly v úseku bývalé
státní silnice na Písek u Střední rybářské školy ve Vodňanech.
Usnesení č. 2653: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 27/2017/OSMI/sml. na akci „Oprava střešního pláště – nám. Svobody č. p. 19, Vodňany“
s firmou Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice,
IČ 45023522 a pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1. Dodatek řeší méněpráce
ve výši 623,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2654: Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
I. kategorie „Vodňany, ČOV - obnova strojně stíraných česlí“ firmu ČEVAK a.s.,
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, zastoupenou Ing. Jiřím Lipoldem,
technickým ředitelem, s nabídkovou cenou 474.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo č. 52/2017/OSMI.
Usnesení č. 2655: Rada města schvaluje pronajmutí celé pozemkové parcely dle KN
p. č. 751/58 o výměře 124 m2 v k. ú. Vodňany panu *****, *****, 389 01 Vodňany za účelem
udržování a oplocení pozemku za nájemné 5,- Kč/m2/rok, tj. 375,- Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2656: Rada města doporučuje zastupitelstvu města výkup celé pozemkové
parcely dle KN p. č. 1287/2 o výměře 2519 m2 v k. ú. Vodňany od pana *****, bytem *****
do vlastnictví města Vodňany za kupní cenu 20,- Kč/m2.
Usnesení č. 2657: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodat pozemkové parcely
dle PK p.č. 572 o výměře 1440 m2, PK p.č. 573 o výměře 2937 m2, PK p.č. 575/1 o výměře
13475 m2, PK p.č. 575/2 o výměře 2029 m2, PK p.č. 575/3 o výměře 5529 m2, dle KN
p. č. 572 o výměře 1131 m2 a p. č. 575/6 o výměře 295 m2 v k. ú. Chelčice společnosti
ZEMCHEBA, s.r.o. se sídlem Chelčice 106, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 2658: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej celé pozemkové
parcely dle KN p. č. 1489/67 o výměře 29 m2 a části pozemkové parcely dle KN p. č.1489/1
o výměře cca 160 m2 v k. ú. Vodňany paní *****, bytem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 2659: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkové
parcely dle KN p. č. 1489/1 o výměře cca 140 m 2 v k. ú. Vodňany paní *****, bytem *****,
389 01 Vodňany.
Usnesení č. 2660: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostoru sloužícího podnikání č. 101 v ulici Písecká čp. 100 ve Vodňanech s nájemcem
Lukášem Štrynclem, ***** Vodňany, IČ 88201309 a pověřuje starostu města podpisem
dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 31.12.2017.
Usnesení č. 2661: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužící podnikání č. 104 v budově čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech o celkové
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výměře 10,40 m2, mezi městem Vodňany a Vlastimilou Frankovou, bytem ***** Vodňany
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.12.2017
na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2662: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Staropoštovská čp. 162 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. 2663: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici
Mokrého čp. 30 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci *****a pověřuje starostu města podpisem
dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2018 do 30.06.2018.
Usnesení č. 2664: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19
na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem *****a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2018 do 30.06.2018.
Usnesení č. 2665: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10
na Sídl. Škorna čp. 1197 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. 2666: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Stožická čp. 417 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci *****a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Usnesení č. 2667: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v ulici
Kodádkova čp. 508 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2018 do 31.03.2018.
Usnesení č. 2668: Rada města schvaluje vyjmutí ***** z nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici
Budějovická čp. 824 ve Vodňanech uzavřenou s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Vyjmutí nájemce ***** z nájemní smlouvy bude k 30.11.2017.
Usnesení č. 2669: Rada města schvaluje z důvodu změny právní subjektivity zveřejnění
záměru pronajmout prostor sloužící podnikání č. 101 v objektu čp. 1223 na Sídl. Škorna
ve Vodňanech, fyzické osobě Ha Uy Linh LAM, bytem *****, IČ 624 96 221 a ukládá odboru
správy majetku a investic zajistit zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2670: Rada města nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací „Most bez
ev. č. Vodňany přes řeku Blanici“ zpracovanou projekční kanceláří PRIS spol. s r. o.,
Osová 20, 625 00 Brno, jejíž součástí je průvodní technická zpráva, celková situace,
koordinační situace a dopravně inženýrská opatření, datu zpracování projektové dokumentace
11/2017.
Usnesení: 2671: Rada města schvaluje žádost Správy železniční dopravní cesty, s. p., oblastní
ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, na zrušení železničního přejezdu
P 1421 na traťovém úseku Vodňany – Pražák.
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Usnesení č. 2672: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 9/2017/OSMI/sml. na akci „Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného“
s firmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 101 00 Praha 10, IČ 43005560
zastoupenou Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím OZ Čechy a panem Petrem Janulíkem,
vedoucím výrobního úseku OZ Čechy a pověřuje starostu města podpisem tohoto
Dodatku č. 2. Dodatek řeší vícepráce ve výši 47.412,04 Kč bez DPH v rámci konečného
vyúčtování akce.
Usnesení č. 2673: Rada města doporučuje zastupitelstvu města v pokračování projektové
přípravy pro Základní technickou vybavenost (ZTV) Vodňany – místní část Pražák pro
vydání stavebního povolení.
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