Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 19. 02. 2018 od 13:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2815: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 3 – přesun finančních prostředků ve výši 530.000,00 Kč, jedná se o přesun finančních
prostředků v rámci paragrafu 6171 z položky 6121 (budovy) na platy zaměstnanců a s tím
související odvody.
RO č. 4 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se o výdaje na odměny členům
zastupitelstva města.
RO č. 5 – zvýšení výdajů o 789.440,00 Kč, jedná se o výdaje na osadní výbory (nevyčerpaná
částka z předchozích let).
RO č. 6 – zvýšení výdajů o 350.000,00 Kč, jedná se o výdaje na opravu mostu svatého. Jana
Nepomuckého.
RO č. 7 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu
Revitalizace parkových ploch v Holečkově ulici.
RO č. 8 – zvýšení výdajů o 7.350.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektů Stezka
v Zátiší a Rekonstrukce LC Pod Haniperkem.
RO č. 9 – zvýšení výdajů o 4.030.000,00 Kč, jedná se o výdaje na most u Křtětic
(cyklostezka).
RO č. 10 – zvýšení výdajů o 2.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na vybudování přechodu pro
chodce v ulici Kodádkova.
RO č. 11 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci návesní
nádrže ve Křtěticích.
RO č. 12 – zvýšení výdajů o 9.300.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu Rozvoj
klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání v ZŠ Vodňany.
RO č. 13 – zvýšení výdajů o 2.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na dostavbu sportovního
areálu ZŠ a Gymnázium Vodňany v areálu Bavorovská ul.
RO č. 14 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na akci Parkán – městské
hradby.
RO č. 15 – snížení výdajů o 3.300.000,00 Kč, jedná se o snížení výdajů na výstavbu
Komunitního centra Vodňany a technického zhodnocení budov.
RO č. 16 – zvýšení výdajů o 6.950.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu
Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město
Vodňany.
RO č. 17 – zvýšení výdajů o 1.400.000,00 Kč, jedná se o výdaje na Areál Škorna
ve Vodňanech.
RO č. 18 – zvýšení výdajů o 108.995,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpané dotace
z předchozího roku na výkon pěstounské péče.
Usnesení č. 2816: Rada města schvaluje změnu č. 17 vnitřní organizační směrnice vedení
pokladen – příloha č. 1 a 2.
Usnesení č. 2817: Rada města schvaluje změnu č. 4 vnitřní organizační směrnice oběh
účetních dokladů – příloha č. 2.
Usnesení č. 2818: Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje organizační řád městského úřadu.
***** 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. 2819: Rada města schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017
a sazebník úhrad za poskytování informací.
Usnesení č. 2820: Rada města schvaluje Pravidla pro nakládání s nálezy (přijímání, evidence
a další nakládání s nálezy).
Usnesení č. 2821: Rada města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany
na rok 2018 v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany, jehož
realizátorem je MAS Vodňanská ryba, z. s.
Usnesení č. 2822: Rada města v souladu s čl. 3 Pravidel pro ocenění sportovních a kulturních
aktivit uděluje „Cenu starosty“ za rok 2017 dále uvedeným jednotlivcům a kolektivům
v oblasti kultury:
- Vodňanská naděje do 15 let – Tadeáši Grabicovi
- Vodňanská naděje 15 až 21 let – Šimonu Pužejovi
- Kolektiv roku – Divadelnímu souboru Podvod při Gymnáziu Vodňany
- Osobnost vodňanské kultury – Karlu Burdovi
- Síň slávy v oblasti kultury – Jaroslavu Šiklovi
v oblasti sportu:
- Vodňanská naděje do 15 let – Jakubu Budilovi
- Vodňanská naděje 15 až 21 let – Davidu Bečvářovi, Adamu Honzíkovi
- Kolektiv roku – Týmu starších žákyň Sokola Vodňany – oddíl stolního tenisu
- Osobnost vodňanského sportu – Josefu Průchovi, Václavu Větrovcovi
- Síň slávy v oblasti sportu – Karlu Čapkovi (In memoriam)
Usnesení č. 2823: Rada města schvaluje smlouvu o reklamě mezi ČEVAK a.s., se sídlem
Severní 8/2264, České Budějovice IČ: 60849657 a Městem Vodňany, nám. Svobody 18/I
Vodňany v předloženém znění.
Usnesení č. 2824: Rada města schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci číslo 4101752732
v rámci projektu „Oranžový rok 2018“ mezi městem Vodňany (zhotovitel) a ČEZ a.s.,
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649 (příjemce plnění) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení č. 2825: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice,
IČ: 70882835, zastoupeným plk. Ing. Lubomírem Burešem a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2826: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
firmou GD IMMOBILIEN s.r.o., Radomilická 1244, 389 01 Vodňany, IČ: 06471528,
zastoupenou Ivetou Boskov a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2827: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Karlem Handšuhem, *****, 389 01 Vodňany, IČ: 69112410 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
***** 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. 2828: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN p. č. 648/2 v k. ú. Vodňany mezi
městem Vodňany a panem *****, bytem *****, Vodňany I, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN
p. č. 648/2 s právem strpění zřízení vjezdu k plánované novostavbě garáže na p. č. 3120
u novostavby RD Sovova čp. 1341 na st. p. č. 3079 v k. ú. Vodňany a právem stezky a cesty.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 360,- Kč + DPH a za podmínky, že zpevnění povrchu vjezdu provede
žadatel z rozebíratelných materiálů na své náklady.
Usnesení č. 2829: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1731
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a paní *****, bytem *****, PSČ 389 01 Vodňany
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1731 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení kanalizační přípojky k rodinnému domu
Zámecká č. p. 168 na st. p. č. 322 a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 450,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2830: Rada města revokuje své usnesení č. 2445 ze dne 21. 8. 2017.
Usnesení č. 2831: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 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. 2.895,- Kč + DPH.
Usnesení č. 2832: Rada města schvaluje pronajmutí celé pozemkové parcely dle KN
p. č. 372/20 o výměře 1319 m2 v k. ú. Vodňany panu *****, bytem *****, 389 01 Vodňany,
za účelem zemědělského hospodaření, a to pěstování zeleniny a píce za nájemné
0,50 Kč/m2/rok tj. celkem 660,- Kč/rok na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2833: Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej celé pozemkové
parcely dle KN p. č. 1489/67 o výměře 29 m2 v k. ú. Vodňany paní *****, bytem *****,
389 01 Vodňany za kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady s podejem spojené.
Usnesení č. 2834: Rada města schvaluje pronajmutí části p. č.1489/1 o výměře cca 160 m 2
v k. ú. Vodňany paní *****, bytem *****, 389 01 Vodňany za účelem zázemí k rodinnému
domu za nájemné 5,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

***** 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. 2835: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemkové parcely dle
KN p. č. 1489/71 o výměře 20 m2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města prodej
pozemkové parcely dle KN p. č. 1489/71 o výměře 20 m2 v k. ú. Vodňany panu *****, bytem
2
*****, 389 01 Vodňany za kupní cenu 200,- Kč/m + náklady s prodejem spojené.
Usnesení č. 2836: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemkové parcely dle
KN p. č. 688/4 o výměře 150 m2 v k. ú. Vodňany a nedoporučuje zastupitelstvu schválit
prodej pozemkové parcely dle KN p. č.688/4 o výměře 150 m2 v k. ú. Vodňany manželům
*****.
Usnesení č. 2837: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na směnu části pozemkové parcely
dle KN p. č. 1768/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města
směnu části pozemkové parcely dle KN p. č. 1768/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vodňany
ve vlastnictví města Vodňany za část pozemkové parcely dle KN p. č. 717/1 o výměře
cca 10 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví pana *****, bytem *****, 389 01 Vodňany. Směna
bude provedena výměra za výměru bez finančního vyrovnání.
Usnesení č. 2838: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
formou daru, a to šesti osvětlovacích lamp včetně kabelových rozvodů od společnosti
Alzheimercentrum Prácheň o.p.s., sídlem Radčice 58, 389 01 Vodňany, v lokalitě střediska
Loucký Mlýn.
Usnesení č. 2839: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ošetřit umístění osvětlovacích
lamp a rozvodů na p. č. 1304 a p. č. 140/1 v k. ú. Radčice u Vodňan uzavřením
bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností AC Estate Vodňany, s.r.o.,
Sokolovská 675/9, 18600 Praha – Karlín. Rozsah věcného břemene bude vymezen
oboustranně odsouhlaseným geometrickým plánem.
Usnesení č. 2840: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ošetřit umístění osvětlovacích
lamp a rozvodů na p. č. 139 a p. č. 140/2 v k. ú. Radčice u Vodňan uzavřením bezúplatné
smlouvy o zřízení věcného břemene s majitelkami pozemků paní *****, bytem *****, 38901
Vodňany a *****, bytem *****, 389 01 Vodňany. Rozsah věcného břemene bude vymezen
oboustranně odsouhlaseným geometrickým plánem.
Usnesení č. 2841: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup od České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínova 390/42,
128 00 Nové Město, Praha 2, IČ: 69797111, a to stavby bez čp/če, garáže stojící na stavební
parcele dle KN p. č. 2814 o výměře 20 m2 a stavby bez čp/če, garáže stojící na stavební
parcele dle KN p. č. 2815 o výměře 20 m2 vše v k. ú. Vodňany za celkovou kupní cenu
180.000,- Kč včetně nákladu s prodejem spojených. Obě stavební parcely jsou ve vlastnictví
města Vodňany.
Usnesení č. 2842: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení
„Prodloužení STL plynovodu a přípojek, ul. Dr. Hajného, k. ú. Vodňany“ mezi městem
Vodňany a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gernstera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
zastoupený Ing. Tomášem Vackem, vedoucím Regionální správy ZP a pověřuje starostu
města jejím podpisem. Stavba bude provozována bezúplatně.

***** 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. 2843: Rada města souhlasí s umístěním stavby na hranici pozemku dle KN
parc. č. 485/45 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 2844: Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku s názvem: Sdružení rodičů
a přátel škol ZŠ Alešova Vodňany, z. s., IČ: 46687742, do objektu č. p. 50 umístěné na adrese
Alešova č. p. 50, Vodňany I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Usnesení č. 2845: Rada města bere na vědomí objednávku ke zhotovení PD „Vyhlídková věž
na Svobodné Hoře u Vodňan“ s Ing. Jiřím Ondřichem, projektová činnost, Pod Homolkou 11,
385 01 Vimperk, IČ 14493616 ve výši 116.160,- Kč s DPH.
Usnesení č. 2846: Rada města schvaluje umístění dopravního zařízení ve formě uzamykatelné
závory na místní komunikaci (bývalá silice na Písek) na parc. č. 1738 v katastrálním území
Vodňany u Střední rybářské školy a doplnění stávající značky „IP10a – Slepá pozemní
komunikace“ o retroreflexní podklad.
Usnesení č. 2847: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisní údržbě
číslo S 220/029/PCO-ZDP (spr.-04-2018) uzavřený mezi firmou SPH Elektro s.r.o., U Zlaté
stoky 577, 370 01 Litvínovice, IČ 60851708 a městem Vodňany.
Usnesení č. 2848: Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb WebCall
číslo WebCallONE POVS-2017-2-000177 (spr.-05-2018) uzavřenou mezi firmou KADLECelektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina, IČ 25518402 a městem
Vodňany.
Usnesení č. 2849: Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) vzít na vědomí zánik mandátu člena osadního výboru ve Hvožďanech pana Ing. Pavla
Kvasničky,
b) určit v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
a na základě doporučení osadního výboru ve Hvožďanech za člena osadního výboru
ve Hvožďanech ke dni 6. 3. 2018 pana Ladislava Dvořáka ml.
Usnesení č. 2850: Rada města neschvaluje vytvoření vyhrazeného parkovacího místa
pro autobus registrační značky 6C5 4297 pro fyzickou osobu podnikající *****,
IČ: 62517724, *****, 389 01 Vodňany před rodinným domem č.p. 171 na místní komunikaci
v ulici Staropoštovská ve Vodňanech.
Usnesení č. 2851: Rada města rozhoduje o výběru technického dozoru investora a zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti práce v rámci akce: „Areál Škorna ve Vodňanech“
na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu a schvaluje jako:
1. technický dozor investora: společnost Ing. Josef Macháč, STAVITELSTVÍ,
IČ: 11349310, Legií 1206, 389 01 Vodňany II, za nabídkovou cenou 210 000,- Kč bez
DPH,
2. koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby: Jiřího Irala, IČ: 42387655,
Chelčice 127, 389 01 Vodňany za nabídkovou cenou 110 000,- Kč bez DPH.
Rada města současně pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

***** 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. 2852: Rada města trvá na svém usnesení č. 2670 ze dne 27.11.2017 a 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, z 11/2017.
Usnesení č. 2853: Rada města na základě doporučení výběrové komise schvaluje vyřazení
nabídky firmy Inwork s.r.o., Štrossova 277, 530 03 Pardubice z výběrového řízení
na zhotovitele zakázky malého rozsahu III. kategorie „Výměna oken v ZŠ Alešova
ve Vodňanech – 3. etapa“, a to z důvodu nedoložení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a doplnění technických kvalifikačních předpokladů.
Usnesení č. 2854: Rada města na základě doporučení výběrové komise schvaluje vyřazení
nabídky firmy Swartech s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Pardubice z výběrového řízení
na zhotovitele zakázky malého rozsahu III. kategorie „Výměna oken v ZŠ Alešova
ve Vodňanech – 3. etapa“, a to z důvodu nedoložení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a doplnění technických kvalifikačních předpokladů.
Usnesení č. 2855: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Výměna oken v ZŠ Alešova
ve Vodňanech – 3. etapa“ firmu Truhlářství Urban s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice,
IČ 27501701, s nabídkovou cenou 1 839 719,56 Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost,
aby mohla být smlouva uzavřena, schvaluje rada města jako zhotovitele firmu Okna Langer
s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 4555970 s nabídkovou cenou
1 844 400,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2856: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Oprava chodníků v ulici Waldhauserova ve Vodňanech“.
Výzva k podání nabídky bude zveřejněna na internetových stránkách města Vodňany
a zároveň budou k podání nabídky vyzvány tyto firmy:
Dvořák stavební s.r.o., IČ 28096878, U Pily 666, 370 01 České Budějovice,
SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, o.z. Č. Budějovice, IČ 25018094, Litvínovická 1478,
370 01 České Budějovice,
SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice,
HIKI spol. s. r. o., IČ 45022143, Chelčice 127, 389 01 Vodňany,
František Petrách „služby“, IČ 42380979, Čakov 49, 373 84 Dubné.
Usnesení č. 2857: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
na akci „Oprava chodníků v ulici Waldhauserova ve Vodňanech“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda
Jaroslav Madar
Václav Heřman
Člen
Bc. Václav Blahout
Vlastimil Vondrys
Člen
Bc. Lenka Brücknerová
Ing. Marta Kodádková
Člen
Magdalena Chlumská
Ing. Blanka Vykusová, CSc.

***** 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. 2858: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 6 v domě č. p. 1197 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 28. 02. 2018.
Usnesení č. 2859: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 5
na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech s *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 01.03.2018 do 28.02.2019. Výše nájemného činí částku 60,- Kč/m2.

***** 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.

