Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 04. 06. 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 3073: Rada města schvaluje:
RO č. 48 – zvýšení příjmů a výdajů o 20.000,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční
transfer pro Centrum sociální pomoci Vodňany z DP Jihočeského kraje Podpora kultury na
realizaci projektu „Vzpomínky na staré časy“.
RO č. 49 – zvýšení příjmů a výdajů o 20.000,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční
transfer pro Městské muzeum galerii Vodňany z DP Jihočeského kraje Podpora kultury na
realizaci projektu „Josef Sahula, malíř Šumavy a Pošumaví“.
Usnesení č. 3074: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 50 – zvýšení výdajů o 362.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na akci Lapák tuku
v MŠ Smetanova a kanalizační přípojka.
RO č. 51 – zvýšení výdajů o 350.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na akci Oprava
česel ČOV.
RO č. 52 – zvýšení výdajů o 280.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na akci Veřejné
osvětlení Žižkovo náměstí.
RO č. 53 – zvýšení výdajů o 8.505.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na akci Snížení
energetické náročnosti domova mládeže SOUs Vodňany.
RO č. 54 – zvýšení výdajů o 1.960.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na akci Oprava
hlediště v kulturním domě ve Vodňanech.
RO č. 55 – zvýšení výdajů o 300.000,00 Kč, jedná se o výdaje určené na vyrovnání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení při pronajímání
stodoly v ulici Říční.
RO č. 56 – snížení splátek jistin o 11.000.000,00 Kč, jedná se o prodloužení splátky jistiny
úvěru na financování akce Komunitní centrum Vodňany.
RO č. 57 – zvýšení výdajů o 850.000,00 Kč, jedná se o výdaje na Rozšíření sportoviště
ZŠaG Vodňany (atletický ovál).
Usnesení č. 3075: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úvěru č. 10135/17/LCD ve výši 11 mil. Kč na financování investiční akce:
„Komunitní centrum Vodňany“, uzavřený mezi Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782 a městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01
Vodňany, IČ: 00251984 a pověřit starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 3076: Rada města Vodňany na základě předložených materiálů schvaluje kladné
vyjádření k potřebnosti sociálních služeb
a) Osobní asistence (poskytovatel Asistence Pomoc a Péče Slunečnice)
b) Raná péče (poskytovatel I MY, o.p.s.)
c) Raná péče (poskytovatel Středisko rané péče SPRP)
Usnesení č. 3077: Rada města schvaluje Dodatek č 4 ke Smlouvě o poskytování služeb
VEMA V4 Cloud (č. 2009/073). Předmětem dodatku je vymezení vzájemných práv
a povinností při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení EU (GDPR). Rada města
pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku.
***** 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. 3078: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Stavební úpravy chodníků
a přechodů pro chodce, ulice Kodádkova, Vodňany“ firmu Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666,
370 01 České Budějovice, IČ 28096878, s nabídkovou cenou 1.790.231,90 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 HIKI s.r.o.,
Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143 s nabídkovou cenou 2.087.268,61 Kč bez DPH.
Usnesení č. 3079: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o připojení k distribuční
soustavě č. 12016230 mezi E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, Vodňany IČ: 00251984
v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 3080: Rada města i nadále 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, nesouhlasí s umístěním chodníku uvnitř mostu.
Usnesení č. 3081: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu zvláštního určení č. 17 v domě čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem
***** a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí ke dni 11.06.2018.
Usnesení č. 3082: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ***** na byt
zvláštního určení č. 26 o velikost 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Vodňany,
Elektrárenská 32, Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1.7. 2018, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 3083: Rada města schvaluje z důvodu změny právní subjektivity zveřejnění
záměru pronajmout prostor sloužící podnikání č. 346 v objektu čp. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech, fyzické osobě (OSVČ) Editě Machovské, *****, 389 01 Vodňany,
IČ 070 39 514.
Usnesení č. 3084: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1070/8
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a panem *****, 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. 1070/8 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení kanalizační přípojky k novostavbě
rodinného domu na p. č. 1149/68, 1149/69 a 1067/3 v k. ú. Vodňany a s právem přístupu
za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 12.600,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3085: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Stavební úpravy ZŠ
ve Vodňanech“ firmu ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359,
***** 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.

s nabídkovou cenou 5.658.639,97 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 3086: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Rozšíření sportoviště při
ZŠ a G Vodňany“ firmu Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 370 04 České Budějovice,
IČ 48035599, s nabídkovou cenou 2.749.999,93 Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 3087: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení odběrného plynového zařízení
k distribuční soustavě č. 15009508 mezi městem Vodňany a Provozovatelem distribuční
soustavy E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
PSČ 370 01, IČ: 28085400, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 3088: Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí podání žádosti o finanční podporu pro
projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ v rámci programu MV ČR INVESTIČNÍ
DOTACE V RÁMCI PROGRAMU "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" v roce 2019
a doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu a kofinancování
v rozsahu stanoveném výzvou na způsobilé výdaje projektu v případě úspěšné žádosti
o finanční podporu.

***** 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.

