Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 12. 03. 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 2861: Rada města schvaluje:
RO č. 19 – zvýšení příjmů a výdajů o 265.820,80 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční
transfer pro Mateřskou školu Vodňany na projekt v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
RO č. 20 – zvýšení příjmů a výdajů o 59.000,00 Kč a přesun finančních prostředků ve výši
6.555,00 Kč z § 4359 na §4349 v rámci ORJ 43. Jedná se o příjem finančních prostředků z
Jihočeského kraje na realizaci projektu Letní pobytový tábor pro děti v péči OSPOD
Vodňany.
RO č. 21 – zvýšení příjmů o 600.000,00 Kč, jedná se o příjem nadačního příspěvku z Nadace
ČEZ na realizaci projektu Rozšíření sportoviště při ZŠ a G Vodňany (atletický ovál).
RO č. 22 – zvýšení příjmů a výdajů o 12.500.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace
pro podporu poskytování sociálních služeb 2018 pro Centrum sociální pomoci Vodňany.
Usnesení č. 2862: Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2017:
- Centra sociální pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 201.204,68 Kč do rezervního fondu organizace.
- Městského muzea a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 195.391,02 do rezervního fondu ve výši
145.391,02 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč.
- Městské knihovny Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83/2, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 90.715,42 Kč do rezervního fondu ve výši
70.715,42 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč.
- Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 396.899,45 Kč do rezervního fondu
organizace 376.899,45 a do fondu odměn 20.000,00 Kč.
- Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, IČ: 63289971, Smetanova 204, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 39.128,20 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 19.128,20 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč.
- Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, IČ: 26099152,
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 86.585,83
Kč do rezervního fondu organizace.
- Základní školy a Gymnázia Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice, IČ: 63289938, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 343.555,39 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 243.555,39 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč.
Usnesení č. 2863: Rada města Vodňany schvaluje přijetí dotace v rámci Dotačního programu
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji vztahující se k projektu „Letní pobytový
tábor pro děti v péči OSPOD Vodňany 2018“ a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy
o poskytnutí této dotace.
Usnesení č. 2864: Rada města schvaluje Směrnici pro bezpečnost informačního systému
Registr živnostenského podnikání s účinností od 14.3.2018.

***** 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. 2865: Rada města, po posouzení a vyhodnocení nabídek podaných v rámci
výběrového řízení vyhlášeného dne 14.2.2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu
II. kategorie podle vnitřní směrnice „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu
městem Vodňany“ - dodávka osobního automobilu pro městskou policii, schvaluje jako
nejvhodnější nabídku firmy Auto Ševčík c.z., spol. s r.o., IČ: 48207322, se sídlem
Vinařického 961, 389 01 Vodňany na zakoupení vozidla Škoda Karoq 1,5 TSI a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 2866: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Oprava chodníků v ulici Nerudova (2. část) 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. České 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. 2867: 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 Nerudova (2. část) ve Vodňanech“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda
Martin Macháč
Jaroslav Madar
Člen
Vlastimil Vondrys
Bc. Václav Blahout
Člen
Ing. Marta Kodádková
Bc. Lenka Brücknerová
Člen
Magdalena Chlumská
Olga Dachová
Usnesení č. 2868: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Veřejné záchodky - Zeyerovy sady, Vodňany“. Výzva k podání
nabídky bude zveřejněna na internetových stránkách města Vodňany a zároveň budou
k podání nabídky vyzvány tyto firmy:
Stavební společnost H a T s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ 45023522,
Pavel Centko, Libějovice 89, 387 72 Libějovice, IČ 70669902,
Š + H Bohunice s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín, IČ 45022313,
SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice, IČ 48035599,
HIKI spol. s. r. o., Chelčice 127, 389 01 Vodňany, IČ 45022143,
PRIMA a. s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČ 47239743.
Usnesení č. 2869: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
na akci „Veřejné záchodky - Zeyerovy sady, Vodňany“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda
Martin Macháč
Václav Heřman
Člen
Hana Muchlová
Luboš Louženský
Člen
Bc. Lenka Brücknerová
Ing. Marta Kodádková
Člen
Magdalena Chlumská
Tomáš Vokurka
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Usnesení č. 2870: Rada města, na základě doporučení vedoucí odboru správy majetku
a investic, schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie
„VO Křtětice“ firmu OMEXON GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň,
IČ 49196812, s nabídkovou cenou 234.125,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 2871: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu
„Cyklotrasa Křtětice “ na části pozemkové parcely dle KN p. č. 197/13 o výměře 6 m 2
v k. ú. Křtětice mezi městem Vodňany jako investorem akce a manželi *****, bytem *****,
jako majiteli pozemku a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2872: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu
„Cyklotrasa Křtětice“ na části pozemkové parcely dle KN p. č. 112 o výměře 281 m 2 v k. ú.
Křtětice mezi městem Vodňany jako investorem akce a manželi *****, bytem *****, jako
majiteli pozemku a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2873: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu
„Cyklotrasa Křtětice“ na části pozemkové parcely dle KN p. č. 150 o výměře 11 m 2
v k. ú. Křtětice mezi městem Vodňany jako investorem akce a panem *****, bytem ***** jako
majitelem pozemku a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2874: Rada města schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu
uzavřenou dne 3. 7. 2006 se Společenstvím vlastníků jednotek 906 a 907 Bavorovská
na pronájem pozemkové parcely p. č. 1047/75 v k. ú. Vodňany. Změna smlouvy spočívá
v úpravě výměry pronajaté pozemkové parcely p. č. 1047/75 v k. ú. Vodňany, z výměry
1116 m2 na novou výměru 931 m2.
Usnesení č. 2875: Rada města schvaluje
provést stavbu „Vodňany, Tyršova ulice p. č. 1736, vše v k. ú. Vodňany mezi
Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická
města jejím podpisem.

předložený návrh na uzavření smlouvy o právu
oprava chodníku“ na pozemkové parcele dle KN
městem Vodňany a Správou a údržbou silnic
2133/10, České Budějovice a pověřuje starostu

Usnesení č. 2876: Rada města schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Vodňany, Tyršova ulice – veřejné
osvětlení“ na pozemkové parcele dle KN p. č. 1736, vše v k. ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České
Budějovice a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 2877: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na cvičnou plochu
pro autoškolu (p. č. 1738) mezi městem Vodňany a BERAN sentinel s.r.o., Stožice 82, 389 01
Vodňany, zastoupená Bc. Pavlem Beranem, jednatelem a pověřuje starostu města jejím
podpisem. Výše nájemného činí 7.000,- Kč vč. DPH/rok.
Usnesení č. 2878: Rada města bere na vědomí vyřazení plochy dětského hřiště u koupaliště
Škorna z evidence majetku Města Vodňany na základě rekonstrukce celého areálu.

***** 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. 2879: Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku s názvem: Spolek rodičů
a přátel při ZUŠ Vodňany, do budovy č. p. 14, stojící na pozemku parc. č. st. 63, na adrese
nám. Svobody 14, Vodňany I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Souhlas s umístěním se vydává po dobu platnosti nájemní smlouvy mezi městem Vodňany
IČ 00251984 a ZUŠ Vodňany IČ 70835560 na nám. Svobody č.p. 14 Vodňany I.
Usnesení č. 2880: Rada města schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 6
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.3.2019 a vylučuje se aplikace §2285 zákona č. 89/2012 Sb.
Usnesení č. 2881: Rada města schvaluje dohodu na splátkový kalendář neuhrazené částky za
pronájem bytu č. 5 na adrese Kampanova čp. 510 ve Vodňanech s nájemci ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody.
Usnesení č. 2882: Rada města revokuje své usnesení č. 2742 ze dne 08.01.2018.
Usnesení č. 2883: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužící podnikání č. 317 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře
13,96 m², mezi městem Vodňany a Alergo – Imuno CB s.r.o., V Oblouku 2209/11, 370 04
České Budějovice, IČ 281 48 649 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 01.04.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2884: Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi ZO ČSOP
Ciconia, IČ 627 72 554, se sídlem Máchova 1309, 413 01 Roudnice nad Labem a městem
Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2885: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Vybavení komunitního centra Vodňany“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 2886: Rada města schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 7/2018/OSMI/sml.
k zakázce „Vybavení komunitního centra Vodňany“.
Usnesení č. 2887: Rada města, na základě doporučení vedoucí odboru správy majetku
a investic, schvaluje zhotovitele projektu pro stavební povolení veřejné zakázky malého
rozsahu I. kategorie „Stavební úpravy domu a vestavba osobního výtahu - knihovna, dům
„U Koníčka“ Vodňany“ firmu Jiří Urbánek a synové, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01
Strakonice III, IČ 73552771, s nabídkovou cenou 294.800,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem objednávky č. 28/2018/ŠR.
Usnesení č. 2888: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
zvláštního určení č. 12 v domě čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem *****.
Pronájem skončí ke dni 15.03.2018.
Usnesení č. 2889: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístěním předzahrádky o velikosti 3,6 m x 7,5 m se dvěma slunečníky
na náměstí Svobody čp. 10/I na pozemkové parcele dle KN p. č. 1705 v k. ú. Vodňany
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před provozovnou Bufetu – rychlého občerstvení, na dobu od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018
pro společnost Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 25396480, se sídlem Radomilická 886/II,
Vodňany 389 01, za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 2890: Rada města schvaluje pracovní cestu panu Václavu Heřmanovi, starostovi
města, v termínu 8. - 12. 4. 2018, do Belgie a Nizozemí, na základě pozvání společnosti
ČEZ, a.s.
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