Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 18. 12. 2017 od 13:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2677: Rada města schvaluje:
RO č. 107 – zvýšení příjmů a výdajů o 714.125,60 Kč, jedná se o průtokový
neinvestiční transfer pro Základní školu a Gymnázium Vodňany na projekt
č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_022/0002369 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV).
RO č. 108 – zvýšení příjmů o 99.688,00 Kč, jedná se o příjem účelové neinvestiční dotace
z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017.
RO č. 109 – snížení příjmů a výdajů o 124.834,00 Kč, jedná se o narovnání výše skutečně
obdržené dotace na a činnost odborného lesního hospodáře.
RO č. 110 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 4357 (upravené vozidlo pro CSP) na paragraf 2212 (opravy místních
komunikací).
RO č. 111 - přesun finančních prostředků ve výši 155.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 4357 (upravené vozidlo pro CSP) na paragraf 2212 (rekonstrukce místních
komunikací).
RO č. 112 - přesun finančních prostředků ve výši 10.000,00 Kč, jedná se o přesun z paragrafu
4357 (upravené vozidlo pro CSP) na paragraf 3412 (sportovní areál Blanice).
RO č. 113 - přesun finančních prostředků ve výši 50.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 4357 (upravené vozidlo pro CSP) na paragraf 3639 (energie).
RO č. 114 - přesun finančních prostředků ve výši 490.000,00 Kč, jedná se o přesun
z paragrafu 4357 (upravené vozidlo pro CSP) na paragraf 3722 (Rumpold).
RO č. 115 – přesun finančních prostředků ve výši 94.500,00 Kč, jedná se o přesun v rámci
ORJ 4 (Technické služby) z paragrafu 2219 (čištění města) na paragraf 2212 (údržba
komunikací).
RO č. 116 - přesun finančních prostředků ve výši 21.000,00 Kč, jedná se o přesun v rámci
ORJ 4 (Technické služby) z paragrafu 2219 (čištění města) na paragraf 3421 (dětská hřiště).
RO č. 117 - přesun finančních prostředků ve výši 280.000,00 Kč, jedná se o přesun v rámci
ORJ 4 (Technické služby) z paragrafu 2219 (čištění města) na paragraf 3745 (veřejná zeleň).
Usnesení č. 2678: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Městské kulturní středisko Vodňany
v předloženém znění.
Usnesení č. 2679: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Městkou knihovnu Vodňany v předloženém
znění.
Usnesení č. 2680: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Městské muzeum a galerii Vodňany
v předloženém znění.
Usnesení č. 2681: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Základní školu a Gymnázium Vodňany
v předloženém znění.
***** 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. 2682: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Střední odborné učiliště služeb Vodňany
v předloženém znění.
Usnesení č. 2683: Rada města schvaluje převod finančních prostředků č. 2/2017 mezi
položkami v rámci schváleného rozpočtu pro Centrum sociální pomoci Vodňany. Navrhovaná
rozpočtová opatření nemají vliv na výši příspěvku poskytnutého zřizovatelem v roce 2017.
Usnesení č. 2684: Rada města schvaluje:
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Mateřské školy
Vodňany, IČ: 63289971, Smetanova 904, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Základní školy
a Gymnázia Vodňany, IČ: 63289938, Alešova 50, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Středního
odborného učiliště služeb Vodňany, IČ: 26099152, Zeyerovy sady 43/II, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Městského
kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Městské knihovny
Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Městského muzea
a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18, Vodňany.
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 Centra sociální
pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, Vodňany.
Usnesení č. 2685: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí věcného daru od ***** –
elektrický imobilní vozík v celkové hodnotě 48 000,- Kč za účelem rehabilitace
a pohybové aktivizace uživatelů domova pro seniory CSP Vodňany. Věcný dar nabývá
příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 2686: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Městské hospodářství
Vodňany spol. s r.o. schvaluje dodatek č. 1/2017 ke „Smlouvě o výkonu funkce jednatele
Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.“
Usnesení č. 2687: Rada města na základě zmocnění vyjádřeného v usnesení zastupitelstva
města ze dne 15.12.2014, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje udělení odměn občanům za práci v komisích rady
města a výborech zastupitelstva města za druhé pololetí roku 2017.
Usnesení č. 2688: Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Pravidla pro hospodaření
s prostředky sociálního fondu města Vodňany pro městský úřad a městskou policii.
Usnesení č. 2689: Rada města schvaluje podání žádosti v rámci Programové dotace
na Podporu prevence kriminality v Jihočeském kraji vztahující se k projektu „Letní pobytový
***** 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.

tábor pro děti v péči OSPOD Vodňany 2018“ a pověřuje starostu města podepsáním této
žádosti.
Usnesení č. 2690: Rada města souhlasí s tím, aby žadatelem do PO3 Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II (MAP II) realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání na území SO ORP Vodňany byla MAS Vodňanská ryba, z.s., nám. Svobody 10,
389 01 Vodňany, IČ: 266 63 996.
Usnesení č. 2691: Rada města bere na vědomí inspekční zprávu z inspekční činnosti České
školní inspekce na Základní škole a Gymnáziu Vodňany v termínu 2.10.2017 – 9.10.2017.
Usnesení č. 2692: Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce na výběr zhotovitele na akci: „Areál Škorna ve Vodňanech“.
Usnesení č. 2693: Rada města revokuje usnesení č. 2674 ze dne 29. 11. 2017.
Usnesení č. 2694: Rada města souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavbu
„Novostavba obvodního oddělení policie ČR Vodňany“ bez zřízení práva stavby a pověřuje
starostu podpisem situačního výkresu pro vydání územního rozhodnutí.
Usnesení č. 2695: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 16/2017/OSMI/sml. na akci „Oprava objektu čp. 3, nám. Svobody, Vodňany“ s firmou
HIKI spol. s r.o., Chelčice 127, 389 01 Vodňany, IČ 45022143 a pověřuje starostu města
podpisem tohoto Dodatku č. 2.
Dodatek č. 2 řeší navýšení ceny díla o 115.361,40 Kč bez DPH.
Usnesení č. 2696: Rada města bere na vědomí objednávku č. 313/2017/DO na vyčištění
vsakovací jímky u Penny mezi městem Vodňany a Městským hospodářstvím Vodňany,
spol. s r. o., nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany, IČ: 25183222.
Usnesení č. 2697: Rada města schvaluje zveřejnění záměru na výpůjčku prostoru kaple
„U Sv. Vojtěcha“, na dle KN st. p. č. 364 v k. ú. Vodňany, jejíž součástí je stavba bez čp/če
a souhlasí s uzavřením dohody o bezúplatném užívání kaple „U Sv. Vojtěcha“, na dle KN
st. p. č. 364 v k. ú. Vodňany, jejíž součástí je stavba bez čp/če za účelem konání bohoslužeb
Pravoslavné církevní obce v Českých Budějovicích na dobu určitou, a to od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 2698: Rada města schvaluje návrh „Smlouvy o nájmu hrobového místa“
a pověřuje odbor správní a vnitřních věcí k uzavírání těchto smluv.
Usnesení č. 2699: Rada města schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na byt č. 01 v ulici
Majerova 162 ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 30.06.2018 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2700: Rada města schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 02 v ulici
Majerova 162 ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 30.06.2018 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
***** 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. 2701: Rada města schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 04 v ulici
Majerova 162 ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.12.2018 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2702: Rada města schvaluje dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na byt č. 02 v ulici
Mokrého 164 ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.12.2018 a vylučuje se aplikace §2285 zákona
č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2703: Rada města schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 03 v ulici
Mokrého 164 ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.01.2019 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2704: Rada města schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 05 v ulici
Majerova 158 ve Vodňanech s nájemci ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.01.2019 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2705: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Písecká čp. 200 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.02.2018 do 31.01.2019.
Usnesení č. 2706: Rada města schvaluje zapsání spolunájemce do nájemní smlouvy na byt
č. 13 na nám. 5. května čp. 110 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 2707: Rada města revokuje své usnesení č. 2603 ze dne 06.11.2017.
Usnesení č. 2708: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící
podnikání, místnosti č. 317 o velikosti 13,96 m2 v II. NP objektu čp. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech nájemci Alergo – Imuno CB s.r.o., se sídlem V Oblouku 2209/11, 370 04
České Budějovice, IČ: 281 48 649 a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru
na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2709: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu prostoru č. 101 sloužícího
podnikání na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech s nájemcem TL & HD Group s.r.o.,
se sídlem Sídl. Škorna čp. 1223, 389 01 Vodňany, IČ 05962811. Nájem skončí ke dni
31.12.2017.
Usnesení č. 2710: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
č. 101 sloužící podnikání na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech, mezi městem Vodňany
a nájemcem Ha Uy Linh Lam, *****, IČ 624 96 221 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.01.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2711: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužící podnikání č. 19 v budově čp. 1194 na Sídl. Škorna ve Vodňanech o celkové výměře
12,00 m², mezi městem Vodňany a Květou Kabátovou, ***** Vodňany a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.01.2018 na dobu neurčitou.
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
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Usnesení č. 2712: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostoru sloužícího podnikání č. 2 na pozemku st. p. č. 2110 a pozemku č. 695/1
ve Vodňanech s nájemcem Pivovary Lobkowicz Group, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78
Praha, IČ 27258611 a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní
smlouvy. Pronájem skončí ke dni 30.11.2017.
Usnesení č. 2713: Rada města schvaluje odpis pohledávky dlužníka spojený s užíváním
prostoru sloužícího podnikání č. 7 v ulici Kodádkova čp. 478 ve Vodňanech za období
07/2012 – 03/2013. Odpis na základě usnesení Okresního soudu ve Strakonicích.
Usnesení č. 2714: Rada města schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení“ se společností ELEKTROWIN a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnesení č. 2715: Rada města schvaluje vytvoření svislého dopravního značení B1 „zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulí „mimo povolení MěU“ v ulici
Pivovarská před odstavnou plochou ve vlastnictví firmy IVAN SVATOŠ a.s. Palackého 1231,
389 01 Vodňany.
Usnesení č. 2716: Rada města neschvaluje vytvoření parkovacího místa pro firemní vozidlo
RZ 6C0 6446 pana *****, trvale bytem ***** Vodňany.
Usnesení č. 2717: Rada města neschvaluje vytvoření vyhrazeného parkovacího místa pro
firemní vozidla a zákazníky pana Jůzka, ***** Vodňany.
Usnesení č. 2718: Rada města schvaluje pojistnou smlouvu, týkající se pojištění
odpovědnosti zaměstnanců - vybraných hasičů JSDHO Vodňany, za škodu způsobenou
zaměstnavateli mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 2135/45,
Praha 2, zastoupenou společností Renomia a.s. a městem Vodňany a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení č. 2719: Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.1/18 (spr.-24-2017)
uzavřenou mezi Městským muzeem a galerií, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ 072192
a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2720: Rada města souhlasí s umístěním sídla zapsaného ústavu komunitní služby
Vodňanská ryba, z.ú. na adrese náměstí Svobody 10 tj. na stavební parcele dle KN p. č. 68/1,
jejíž součástí je stavba č.p.10, Vodňany I, vše v k. ú. Vodňany a pověřuje starostu města
podpisem souhlasu.
Usnesení č. 2721: Rada města schvaluje smlouvu o celoroční propagaci formou reportáží
ve vysílání Regionální televize České Budějovice, pro období od 1.1.2018 do 31.12.2018
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Cesty krajem s.r.o., sídlem
Husova tř.523/30, 370 05 Č. Budějovice, IČ 28126335.
Usnesení č. 2722: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 51/2017/OSMI/sml. na akci „Vodňany, Smetanova ulice – MŠ Smetanova – lapák tuku
a kanalizační přípojka“ s firmou Čevak a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice,
IČ 60849657 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
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Dodatek řeší prodloužení lhůty pro provádění díla a vícepráce ve výši 106.800,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2723: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 28/2017/OSMI/sml. na akci „Oprava a stavební úpravy nádrže – Křtětice u Vodňan“
s firmou M Build s.r.o., Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek, IČ 28155084 a pověřuje starostu
města podpisem tohoto Dodatku č. 1. Dodatek řeší termín dokončení díla do 30. 4. 2018.
Usnesení č. 2724: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových
dotací Jihočeského kraje pro rok 2018:
1) 28. Vodňanské rybářské dny – Opatření Podpora kultury
2) Mateřské centrum DUHA v roce 2018 – Opatření Podpora činnosti mateřských center
3) Rozšíření kamer ve výstavních sálech galerie – Opatření Úpravy v expozicích
4) Webová stránka KVV – Opatření Propagace muzeí a galerií
5) Restaurování souboru obrazů – Opatření Movité kulturní dědictví
6) Oplocení sportovního areálu Blanice – Opatření Rekonstrukce a opravy zázemí
sportovišť
7) Oprava památníku ve Křtěticích – Opatření Obnova drobné sakrální architektury
8) Oprava památníku na hřbitově – Opatření Úcta k předkům
9) Nákup přívěsného vozíku pro JSDH v Újezdě – Investiční dotace pro JSDHO
Jihočeského kraje
10) Oprava hasičské zbrojnice v Radčicích – Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje
11) Oprava střechy hasičské zbrojnice ve Křtěticích – Investiční dotace pro JSDHO
Jihočeského kraje
a pověřuje starostu města podepsáním těchto žádostí.

***** 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.

