Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 08. 10. 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany
Usnesení č. 3301: Rada města schvaluje:
RO č. 76 – zvýšení příjmů o 985.500,00 Kč, jedná se o příjem investiční dotace z Ministerstva
pro Místní rozvoj za zrealizovaný projekt Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra
sociální péče ve Vodňanech.
RO č. 77 – zvýšení příjmů a výdajů o 342.500,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace
na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
RO č. 78 – zvýšení příjmů a výdajů o 19.607,00 Kč, jedná se o příjem finanční hotovosti
po pozůstalé opatrovankyni. Výdaje budou využity v rámci aktivit odboru OSVZŠ ke zvýšení
možností péče veřejných opatrovníků o opatrovance.
RO č. 79 – přesun finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč v rámci ORJ 18, jedná se
o přesun v rámci §3639 (technické zhodnocení) na nákup ostatních služeb.
RO č. 80 – zvýšení příjmů a výdajů o 2.398.372,21 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční
a investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro Základní školu a Gymnázium
Vodňany na realizaci projektu Jazykové učebny a modernizace ICT.
RO č. 81 – přesun finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč, jedná se o přesun z ORJ 18,
§3639 (technické zhodnocení budov) na ORJ 40, §3429 (Areál Škorna ve Vodňanech).
Usnesení č. 3302: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi
položkami v rámci schváleného provozního příspěvku pro Městskou knihovnu Vodňany,
Bavorovská 83/2, 389 01 Vodňany, v předloženém znění.
Usnesení č. 3303: Rada města Vodňany schvaluje převod finančních prostředků č. 2/2018
mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu pro Centrum sociální pomoci Vodňany.
Navrhovaná rozpočtová opatření nemají vliv na výši příspěvku poskytnutého zřizovatelem
v roce 2018.
Usnesení č. 3304: Rada města schvaluje směrnici o inventarizaci v předloženém znění.
Usnesení č. 3305: Rada města bere na vědomí Statut škodní komise a pravidla řízení o škodě.
Usnesení č. 3306: Rada města schvaluje Dodatek ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření za
rok 2018 ze dne 24.5.2018 uzavřené mezi Městem Vodňany a Moore Stephens s.r.o.
(Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, IČO: 26402220) a Obecné podmínky pro poskytování
služeb auditora za účelem plnění podmínek GDPR a AML zákona. Předmětem dodatku
a obecných podmínek je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování osobních
údajů ve smyslu Nařízení EU (GDPR) a zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon). Rada města
pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku a Obecných podmínek.
Usnesení č. 3307: Rada města Vodňany na základě předložených materiálů schvaluje kladné
vyjádření k potřebnosti následujících sociálních služeb:
a) Domov se zvláštním režimem (poskytovatel Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.)
b) Sociální rehabilitace (poskytovatel FOKUS – Písek, z.ú.)
c) Odborné sociální poradenství (poskytovatel Domácí hospic Athelas)
d) Odlehčovací služby (poskytovatel Domácí hospic Athelas)
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e) Odlehčovací služby (poskytovatel Hospic Prachatice)
f) Intervenční centrum (poskytovatel Diecézní charita České Budějovice)
g) Tlumočnická služba (poskytovatel STŘEP)
Usnesení č. 3308: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Janou Vavruškovou, *****, 389 01 Vodňany, IČ: 07170785 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3309: Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o nakládání s odpadem uzavřenou
mezi firmou PROFINISH s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Hostivař (provozovna
Budějovická 575, 389 01 Vodňany), IČ: 03170292, zastoupenou Ladislavem Pagáčem
a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, a pověřuje starostu podpisem
výpovědi smlouvy.
Usnesení č. 3310: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 35/2017/OSMI/sml. na akci „Vodňany – rekonstrukce Fügnerovy ulice“ s firmou
Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
IČ 48035599 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 3.
Usnesení č. 3311: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 43/2017/OSMI/sml. na akci „Výstavba komunitního centra Vodňany“ s firmou ACG-Real
s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359 a pověřuje starostu města podpisem
tohoto Dodatku č. 2.
Usnesení č. 3312: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Vyhlídková věž Svobodná Hora“, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dle pravidel poskytovatele dotace - podmínek PRV 2014-2020.
Usnesení č. 3313: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Vyhlídková věž Svobodná Hora“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda
Václav Heřman
Milan Kodádek
Člen
Vlastimil Vondrys st.
Ing. Ľudovít Brehovský
Člen
Ing. Marta Kodádková
Bc. Lenka Brücknerová
Člen
Magdalena Chlumská
Mgr. Lenka Handšuhová
Usnesení č. 3314: Rada města bere na vědomí objednávku č. 121/2018/LH na administraci
žádosti „Vodohospodářské úpravy – zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana
Pražák – Vodňany“ s Ing. Milenou Malechovou, Branná 99, 379 01 Třeboň, IČ: 02857740.
Usnesení č. 3315: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační šachty na pozemkové parcele dle KN p. č. 1735/44
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům
č. p. 1232, IČ: 28071981 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1735/44 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení kanalizační šachty k bytovému domu
Palackého č. p. 1232 na st. p. č. 208/3 a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 50,- Kč + DPH.
Usnesení č. 3316: Rada města souhlasí se změnou výcvikových hodin v provozním řádu
cvičiště ČKS Základní kynologické organizace Vodňany č. 119, a to doplnění výcvikových
hodin od 1. října do 31. března běžného roku od 9:00 hod při dodržování stávajících zásad.
Usnesení č. 3317: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ***** na byt
zvláštního určení č. 17 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech,
Elektrárenská 32, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem schválené nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 15.10.2018, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 3318: Rada města souhlasí s bezúplatným převodem majetku nepatrné hodnoty
získaného v pozůstalostním řízení do majetku Centra sociální pomoci Vodňany,
Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 3319: Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 1
v ulici Mokrého 158 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města podpisem
dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 31.10.2019 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 3320: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 111 v domě čp. 1220 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke
dni 15.10.2018.
Usnesení č. 3321: Rada města bere na vědomí, že od 19.08.2018 je jediným nájemcem bytu
č. 14 na Sídl. Škorna čp. 1193 ve Vodňanech *****.
Usnesení č. 3322: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 105 v budově čp. 10/11/I na náměstí Svobody ve Vodňanech
o celkové výměře 96,85 m², mezi městem Vodňany a MAS Vodňanská ryba, z.s., se sídlem
nám. Svobody čp. 10, 389 01 Vodňany, IČ 266 63 996 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 11.10.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 3323: Rada města bere na vědomí objednávku č. 201800277 na akci „Zhotovení
2 ks vitrín v budově MěÚ“ s firmou Radčická truhlárna s.r.o., Radčice 66, 389 01 Vodňany,
IČ 28094051 za cenu 137.698,- Kč s DPH.
Usnesení č. 3324: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 39 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí finančního daru účelově
daného ve výši 70 000,- Kč v rámci grantové výzvy „Podpora péče o seniory v domácím
prostředí“ od Nadace Agrofert pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany.
Usnesení č. 3325: Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu smluvních
stran při provozování elektrokol v rámci projektu „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském
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kraji“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi Jihočeskou centrálou cestovního
ruchu a městem Vodňany.
Usnesení č. 3326: Rada města bere na vědomí písemné oznámení Bc. Vladislava Filipa
o vzdání se funkce vedoucího odboru správního a vnitřních věcí.
Usnesení č. 3327: Rada města bere na vědomí objednávku č. 137/2018/MCH na realizaci
zakázky „Kabelové vedení VO Chelčická ve Vodňanech“ s firmou Zeigelbauer Stanislav –
ZIEL, Radčice 8, 389 01 Vodňany, IČ: 13512625.
Usnesení č. 3328: Rada města schvaluje Smlouvu o provedení práce k zajištění komplexního
provozu kašny na náměstí Svobody mezi městem Vodňany a ČEVAK a.s., Severní 2264/8,
370 01 České Budějovice 7, IČ 60849657 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 3329: Rada města schvaluje Provozní řád ke kašně na náměstí Svobody ve
Vodňanech zpracovaný firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice,
IČ 25184750 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 3330: Rada města schvaluje Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Hygienické zařízení na náměstí 5. května na parc. č. 71/1
v k. ú. Vodňany 784281“ a pověřuje starostu jeho města podpisem.
Usnesení č. 3331: Rada města schvaluje nákup kontejnerové sanitární buňky od společnosti
Cont Proficontainers, Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 287 85 258 a pověřuje
starostu města podpisem objednávky.
Usnesení č. 3332: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Vybavení komunitního centra II.“
firmu Karel Handšuh, *****, 389 01 Vodňany, IČ 69112410, s nabídkovou cenou 694 959,Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3333: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Rozvoj klíčových kompetencí
v zájmovém a neformálním vzdělávání v ZŠ Vodňany – vnitřní vybavení“ firmu AV Media,
a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, s nabídkovou cenou 1 845 041,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3334: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 11/2018/OSMI/sml. na akci „Oprava hlediště v kulturním domě ve Vodňanech“ s firmou
HIKI s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143 a pověřuje starostu města podpisem
tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 3335: Rada města schvaluje vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce „Vodňany –
ČOV pro místní část Radčice“, která byla zadána v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění. Celková ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle jediného
kritéria, a to nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise vyhodnotila jako
nejvýhodnější nabídku firmy Štolka – Stavko s.r.o., Mlýnská 361, 384 51 Volary,
IČ 28149131 s nabídkovou cenou 5 611 793,15 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 3336: Rada města schvaluje vyřazení nabídky firmy František Petrách – služby,
Čakov 49, 373 84 Dubné, IČ 42380979 z hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Vodňany –
ČOV pro místní část Radčice“ z důvodu nedoložení požadovaných dokladů do 4 pracovních
dnů od obdržení Žádosti k doplnění nabídky k veřejné zakázce „Vodňany – ČOV pro místní
část Radčice“.
Usnesení č. 3337: Rada města na základě ustanovení § 127 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek schvaluje zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce
„Zateplení Domova mládeže SOUs Vodňany“, která byla zadána v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění.
Usnesení č. 3338: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
o celkové výměře 192,48 m2 v objektu bez. čp/če na poz. parc. č. 2110 dle KN
v k. ú. Vodňany, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. a obec
Vodňany u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
za účelem provozování restaurační činnosti a fitness.
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