Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 18. 06. 2018 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 3089: Rada města schvaluje Harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2019.
Usnesení č. 3090: Rada města schvaluje Harmonogram schvalování rozpočtu
a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Vodňany na rok 2019.
Usnesení č. 3091: Rada města schvaluje poskytnutí finančních prostředků ze společného
grantového kola Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany dle návrhu
hodnotící komise pro:
Výše finanční
Název žadatele
Projekt
podpory
1. Centrum sociální pomoci
„Stvoření světa“
8 800 Kč
Vodňany
2. Regina – Pěvecký sbor
Minimum hudební teorie III.
10 000 Kč
3. Jihočeská universita v Č.B.
Propagace hudebního Festivalu
20 000 Kč
Fakulta rybářství
FROV FEST
4. Neformální sdružení Miroslav
Setkání heligonkářů a harmonikářů
5 000 Kč
Hrdlička – Vodňanští heligonkáři
– 9. ročník
5. FOKUS – Písek, z.ú.
Vzdělání pro PEER konzultanty
14 200 Kč
poskytující sociální služby lidem
s duševním onemocněním
Na Vodňansku
6. Základní škola a Gymnázium
BezvaDen
22 000 Kč
Vodňany
7. Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Tvorba prezentačních materiálů pro
16 000 Kč
Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
8. SDH Lomecka Újezd a
Ahoj léto…
4 000 Kč
Hvožďany
Usnesení č. 3092: Rada města povoluje Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany,
Zeyerovy sady 43/II, výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídách dle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 4 vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění., a to na 34 žáků od 01.09.2018
ve třídách:
- K 1A, S 1A, Z 1A
- S 2A, Z 2A
- S 3A, Z 3A
Usnesení č. 3093: Rada města Vodňany na základě předložených materiálů schvaluje kladné
vyjádření k potřebnosti sociálních služeb
a) Raná péče (poskytovatel APLA Jižní Čechy, z. ú.)
b) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (poskytovatel
APLA Jižní Čechy, z. ú.)
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c) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytovatel PREVENT 99 z. ú.)
d) Sociální rehabilitace (poskytovatel Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.)
Usnesení č. 3094: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ***** na byt
zvláštního určení č. 17 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou Vodňany,
Elektrárenská 32, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem schválené nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 2. 7. 2018, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 3095: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně
závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č. 3/2016 pro pořádání veřejné produkce
ve Vodňanech, Stožická 689, dne 30. 6. 2018 od 18.00 hod. do 24.00 hod.
Usnesení č. 3096: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2269203950
o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 (spr.-07-2018) uzavřenou mezi Kooperativa,
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a městem
Vodňany.
Usnesení č. 3097: Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k Servisní smlouvě o celoroční podpoře
k produktům společnosti INISOFT s.r.o. (č. 00251984/000/2003). 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.
Usnesení č. 3098: Rada města bere na vědomí jednostranný dodatek ke Smlouvě na dodávku
kopie programového produktu, k převodu práv jeho užití na nabyvatele a na poskytování
služeb k tomuto produktu. Předmětem dodatku je závazek Poskytovatele (GORDIC spol.
s r.o.) zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými by mohl přijít do styku
v souvislosti s plněním Smlouvy. Dodatek je vydáván v souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR).
Usnesení č. 3099: 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 první pololetí roku 2018.
Usnesení č. 3100: 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.
Usnesení č. 3101: Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování údržby (maintenance)
a provozní podpory systému PROXIO mezi Městem Vodňany (objednatel) a MARBES
CONSULTING s.r.o. (poskytovatel), se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ 25212079
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 3102: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení předloženého
návrhu Zřizovací listiny MěKS Vodňany.
Usnesení č. 3103: Rada města:
a) bere na vědomí rozsudek Krajského soudu ve věci sporu mezi městem Vodňany a Česká
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vydání bezdůvodného
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obohacení užíváním pronajmutím stodoly v Říční ulici Městskému hospodářství Vodňany,
spol. s r.o.
b) schvaluje podání dovolání ve věci sporu o vydání bezdůvodného obohacení
prostřednictvím Advokátní kanceláře, Mgr. Tomáš Dvořák, Holečkova 2649/7, České
Budějovice.
Usnesení č. 3104: Rada města schvaluje úpravu nájemní smlouvy v nebytovém prostoru
sloužícího k podnikání v budově čp. 22, Mokrého ul. ve Vodňanech nájemci Karlu Jarmarovi.
Usnesení č. 3105: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění na
část pozemkové parcely p. č. 1854/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Vodňany mezi městem
Vodňany jako nájemcem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, a.s.,
IČ: 709 94 234 jako pronajímatelem, za účelem realizace a provozování veřejně prospěšné
stavby pod názvem „Stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce Vodňany, ulice
Kodádkova a Budějovická“ a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 3106: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1715
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a panem *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1715 s právem strpění uložení kanalizační přípojky k rodinnému domu A. Křížka čp. 14
na st. p. č. 88 vše 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. 1000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3107: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN p. č. 964/24, ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a panem *****, bytem *****, 389 01 Vodňany,
panem *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti na celé pozemkové parcele dle KN p. č. 964/24
s právem strpění zřízení, užívání, opravy a údržby zpevněné účelové komunikace k plánované
výstavbě rodinných domů na p. č. 964/28 a p. č. 964/29 vše v k. ú. Vodňany a právem stezky
a cesty.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 4.550,- Kč + DPH a za podmínky, že zpevnění povrchu účelové
komunikace provedou žadatelé na své náklady.
Usnesení č. 3108: Rada města nesouhlasí s uložením sedimentu vytěženého z Římovského
rybníka na poz. parc. č. 575/1 v k. ú. Chelčice společností Zemcheba, s. r. o. Chelčice 106,
389 01 Chelčice.
Usnesení č. 3109: Rada města schvaluje vyhlášení výzvy uzavřené zakázky malého rozsahu
na akci „Lesní cesta Blyštice“.
Usnesení č. 3110: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Lesní cesta
Blyštice“ v tomto složení:
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Předseda
Člen
Člen
Člen
Místopředseda
Člen

Hodnotící komise
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Karel Stuchlík
Mgr. Lenka Handšuhová
Ing. Marta Kodádková
Macháč Martin
Ing. Jiří Vojta

Náhradníci komise
Ing. Věra Černá
Ing. Aleš Hutař
Magdalena Chlumská
Bc. Lenka Brücknerová
Heřman Václav
Jaroslav Madar

Usnesení č. 3111: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele podlimitní veřejné zakázky „Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro město Vodňany“ firmu SOVT - RADIO spol. s r.o.,
Budějovická 1320, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ 47238810, s nabídkovou cenou
5.098.420,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo po úspěšném
odsouhlasení předloženého vzorku.
Usnesení č. 3112: Rada města bere na vědomí objednávku k akci „Pořízení přívěsného
vozíku“ s firmou AUTO-M, s.r.o., Vltavské nábřeží 10, 370 05 České Budějovice,
IČ: 25156675.
Usnesení č. 3113: Rada města schvaluje vyhlášení uzavřené zakázky malého rozsahu na akci
„Stezka V Zátiší II.“.
Usnesení č. 3114: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stezka
V Zátiší II.“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Člen
Ing. Stuchlík Karel
Ing. Aleš Hutař
Člen
Mgr. Handšuhová Lenka
Chlumská Magdalena
Místopředseda
Heřman Václav
Kodádek Milan
Člen
Ing. Kodádková Marta
Bc. Lenka Brücknerová
Usnesení č. 3115: Rada města bere na vědomí objednávku k akci „Plynofikace BD Písecká
čp.200“ s firmou HIKI s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143 ve výši
170.026,16 Kč s DPH.
Usnesení č. 3116: Rada města schvaluje Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zakázky
s názvem „I/22 Křtětice, most ev.č. 22-045“ a pověřuje starostu města podpisem.
Usnesení č. 3117: Rada města přijímá nabídku společnosti Brutal Assault Agency, s. r. o.,
Čerpadlová 5, 190 00 Praha 9, IČ 24198161 na demontáž a odvoz všech sedadel z Městského
kulturního střediska Vodňany bezúplatně.
Usnesení č. 3118: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 9/2018/OSMI/sml. na akci „Vodňany, Zahradní ulice – odkanalizování č. p. 381“
se spol. 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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Usnesení č. 3119: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 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. 2.
Usnesení č. 3120: Rada města, na základě výsledku poptávkového řízení, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie „Oprava památníku Rudoarmějců
ve Vodňanech“ restaurátora pana Richarda Rudovského, Holašovice 40, 373 84 Dubné,
IČ 12636568, s nabídkovou cenou 280.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
Usnesení č. 3121: Rada města neschvaluje finanční půjčku panu ***** na zajištění pohřbu
jeho ženy.
Usnesení č. 3122: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přeložce zařízení
k distribuční soustavě č. 13000336 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. 3123: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční spoluúčast
města Vodňany na rekonstrukci lávky přes řeku Blanici ve výši 50 % nákladů - max.
1.000.000,- Kč.
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