Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 20. 08. 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 3207: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově
daného od ***** ve výši 10 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro potřeby uživatelů
domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 3208: Rada města schvaluje do soutěže vyhlášené Jihočeskou hospodářskou
komorou ve Strakonicích v kategorii:
Významná společnost roku tohoto kandidáta:
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, IČ: 26099152, sídlo: Zeyerovy sady 43/II, Vodňany
Významný živnostník roku tohoto kandidáta:
Jiří Kubík, IČ: 46671153, Vodňany
Významná osobnost roku tohoto kandidáta:
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Významný rodák roku tohoto kandidáta:
Karel Handšuh st.
Usnesení č. 3209: Rada města schvaluje prodej ojetého vozidla Škoda Octavia kombi, které
bylo v užívání městské policie, firmě Auto Ševčík c.z., spol. s r.o., odštěpný závod České
Budějovice, IČ: 48207322 se sídlem České Vrbné 2379, 370 11 České Budějovice a pověřuje
starostu města Václava Heřmana podpisem kupní smlouvy v předloženém znění.
Usnesení č. 3210: Rada města souhlasí:
a) s vyznačením páteřní cyklotrasy Blanice podle přílohy č. 1.
b) s vyznačením cyklotrasy na pozemcích spravovaných městem Vodňany.
c) s vyznačením cyklotrasy na pozemcích v majetku města.
Usnesení č. 3211: Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce
„Vybavení komunitního centra Vodňany“.
Usnesení č. 3212: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku „Vybavení
komunitního centra Vodňany II“ v uzavřené výzvě dle Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
Usnesení č. 3213: Rada města schvaluje výběrovou komisi na zakázku „Vybavení
komunitního centra Vodňany II“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předsedkyně komise
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Člen komise
Magdalena Chlumská
Mgr. Lenka Handšuhová
Místopředseda komise
Václav Heřman
Milan Kodádek
Člen komise
Olga Dachová
Tomáš Vokurka
Člen komise
Ing. Marta Kodádková
Bc. Lenka Brücknerová
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
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o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

Usnesení č. 3214: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemkové
parcely dle KN p. č. 1519/1 v majetku města za pozemkové parcely p. č. 1401/41,
p. č. 1401/57 a p. č. 1320/2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví pana *****, bytem *****, 389 01
Vodňany.
Usnesení č. 3215: Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat stavební parcely dle
KN p. č. 112 o výměře 4 m2 a p. č. 114 o výměře 36 m2 v k. ú. Radčice u Vodňan společnosti
AC Estate Vodňany, s.r.o., sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 06107982
za kupní cenu 277,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojené
Usnesení č. 3216: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemkové
parcely dle KN p. č. 134/3 o výměře 756 m2 v k. ú. Radčice u Vodňan společnosti AC Estate
Vodňany, s.r.o., sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 06107982.
Usnesení č. 3217: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 421/1 o výměře cca 20,5 m2 v k. ú. Vodňany a nedoporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemkové parcely dle KN p. č. 421/1 o výměře cca 20,5 m2 v k. ú. Vodňany
společnosti Vodňanská drůbež a.s., sídlem Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČ: 25396480.
Usnesení č. 3218: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemkových
parcel dle KN p. č. 1049/3 o výměře cca 3300 m2, p. č. 1052/15 o výměře cca 1700 m2
a p. č. 1052/11 o výměře cca 2000 m2 v k. ú. Vodňany za účelem zřízení tréninkového hřiště.
Usnesení č. 3219: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části stavební
parcely dle KN p. č. 2717 o výměře 185 m2, jejíž součástí je objekt bydlení čp. 1078,
pozemkové parcely dle KN p. č. 1981 o výměře 353 m2, části pozemkové parcely dle KN
p. č. 1989 o výměře cca 190 m2 a pozemkové parcely dle KN p. č. 1988 o výměře cca 7 m2
vše v k. ú. Vodňany, a to paní *****, bytem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 3220: Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové
parcele dle KN p. č. 626/1 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 „STL plyn. Vodňany, průmysl. zóna Čežárka“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 8.200,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3221: Rada města schvaluje vyřazení faktur z účtu 042 – nedokončené investice.
Usnesení č. 3222: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 5 v domě čp. 417 v ulici Stožická ve Vodňanech s nájemcem *****a pověřuje starostu
města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodu ke dni 31. 08. 2018.
Usnesení č. 3223: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1
v domě čp. 1079 v ulici Stožická ve Vodňanech s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.09.2018.
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
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Usnesení č. 3224: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 4 v domě čp. 417 v ulici Stožická ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodu ke dni 31. 08. 2018.
Usnesení č. 3225: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1
v domě čp. 1078 v ulici Stožická ve Vodňanech s nájemcem *****a pověřuje starostu města
podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.09.2018.
Usnesení č. 3226: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 208 v ulici
Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.10.2018 do 30.09.2019.
Usnesení č. 3227: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22
na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.10.2018 do 30.09.2019.
Usnesení č. 3228: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v ulici
Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.10.2018 do 30.09.2019.
Usnesení č. 3229: Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 2291 zákona č.89/2012
Sb., občanského zákoníku, dání výpovědi bez výpovědní doby nájemci *****, bytem *****,
389 01 Vodňany, byt č. 1, a to z důvodu porušení povinností vyplývající z nájmu zvlášť
závažným způsobem. Nájem bytu končí dnem doručením výpovědi.
Usnesení č. 3230: Rada města bere na vědomí změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužící podnikání č. 103 v budově čp. 19 na nám. Svobody ve Vodňanech o celkové výměře
48,00 m², mezi městem Vodňany a Lucky21 s.r.o., se sídlem Ryneček 148, 261 01 Příbram,
IČ 065 76 338 v osobě jednatele společnosti a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3231: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o finanční podporu pro projekt „Vyhlídková věž Svobodná Hora“ v rámci programu 3. výzvy
MAS Vodňanská ryba, z programu rozvoje venkova, č. 5 Posílení rekreační funkce lesa a jeho
předfinancování v případě úspěšné žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 3232: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 672/5
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností CN Cargo Spedition s.r.o., sídlem
Výstavní 726, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN
p. č. 672/5 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky
k objektu na st. p. č. 899/4 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. 1.800,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3233: Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro dvě
osoby zdravotně tělesně postižené v ulici Alešova před domem č. p. 42 ve Vodňanech
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na pozemkové parcele p. č. 1707/1 v k. ú. Vodňany pro paní *****, bytem *****, 389 01
Vodňany a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Usnesení č. 3234: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
č. 05PT-001542 k zakázce „I/22 Křtětice, most ev. č. 22-045“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 3235: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodávky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, „Vodňany - ČOV pro místní část Radčice“.
Výzva k podání nabídky včetně příloh bude zveřejněna na internetových stránkách města
Vodňany a na profilu zadavatele po jejím schválení administrátorem dotačního projektu.
Usnesení č. 3236: Rada města:
1) bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle podmínek PRV 2014-2020 jako zakázka malé
hodnoty, na akci: Rekonstrukce LC Pod Haniperkem II., reg. číslo projektu:
18/002/19210/231/002099
2) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci: Rekonstrukce LC
Pod Haniperkem II., reg. číslo projektu: 18/002/19210/231/002099 v tomto pořadí:
Nabízená cena
Pořadí Uchazeč/dodavatel Sídlo
IČ
(v Kč bez DPH) váha 100%

1.
2.
3.

ŠTOLKA –
STAVKO s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Mlýnská 361,
28149131
384 51 Volary
Ke Klíčovu 9,
26177005
190 00 Praha 9
Pražská tř. 495/58,
48035599
370 04 České Budějovice

2.485.475,18 Kč
2.681.622,58 Kč
2.819.876,37 Kč

3) pověřuje Václava Heřmana, starostu města, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. seznámit účastníky výběrového řízení s výsledky veřejné zakázky a rozhodnutím
zadavatele,
2. podpisem smlouvy s dodavatelem v pořadí podle části II. usnesení a případných dodatků
smlouvy.
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