Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 07. 05. 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 3023: Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Centra sociální
pomoci Vodňany za rok 2017, příspěvkové organizace zřízené městem Vodňany.
Usnesení č. 3024: Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského
kulturního střediska Vodňany za rok 2017.
Usnesení č. 3025: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce, ulice Kodádkova,
Vodňany“. 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., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ 28096878,
SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01
České Budějovice, IČ 25018094,
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,
František Petrách „služby“, Čakov 49, 373 84 Dubné, IČ 42380979.
Usnesení č. 3026: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
na akci „Stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce, ulice Kodádkova, Vodňany“
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
Bc. Lenka Brücknerová
Ing. Marta Kodádková
Člen
Magdalena Chlumská
Tomáš Vokurka
Usnesení č. 3027: Rada města schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemkové parcele dle KN p. č. 708/4 v k. ú. Křtětice mezi
Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00,
IČ: 70889953, a městem Vodňany.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti na pozemkové parcele dle KN p. č. 708/4
v k. ú. Křtětice s právem strpění umístění stavby cyklotrasy a právem přístupu k ní za účelem
opravy a údržby.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu 10.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3028: Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové
parcele dle KN p. č. 633/2 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49,
IČ: 28085400, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného práva pro již umístěnou plynovou přípojku na výše
uvedené parcele pod názvem stavby „Příp. STL Vodňany, Sovova 392“.
***** 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.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 1000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3029: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici
Smetanova čp. 852 ve Vodňanech a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici Smetanova
čp. 852 ve Vodňanech se *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3030: Rada města schvaluje přechodnou úpravu provozu na silnici II/0224
v lokalitě Zátiší ve Vodňanech.
Usnesení č. 3031: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Stavební úpravy místnosti 113 –
depozitář MaG Vodňany“ firmu HIKI s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143,
s nabídkovou cenou 3.283.356,36 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 3032: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Oprava hlediště v kulturním domě
ve Vodňanech“ firmu HIKI s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143, s nabídkovou
cenou 2.859.745,53 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 3033: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Oprava chodníků v Tyršově ulici
ve Vodňanech“ firmu František Petrách „služby“, Čakov 49, 373 84 Dubné, IČ 42380979,
s nabídkovou cenou 1.385.589,40 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 Dvořák
stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ 28096878 s nabídkovou cenou
1.466.105,93 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3034: Rada města souhlasí s umístěním stavby blíže než 2 m od okraje pozemku
dle KN č. 1487 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 3035: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
zvláštního určení č. 26 v domě čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemci *****.
Pronájem skončí ke dni 10.05.2018.

***** 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.

