Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 21. 11. 2018 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 4: Rada města souhlasí s jednáním o záměru odkoupení autobusového nádraží
ve Vodňanech od firmy DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o.
Usnesení č. 5: Rada města schvaluje:
RO č. 82 – zvýšení příjmů a výdajů o 1.250.000,00 Kč, jedná se o neinvestiční dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu v rámci Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání.
RO č. 83 – přesun finančních prostředků ve výši 85.000,00 Kč v rámci ORJ 4 z §3632
(správa hřbitova) na §3421 (dětská hřiště).
RO č. 84 – přesun finančních prostředků ve výši 150.000,00 Kč v rámci ORJ 4 z §3722
(odvoz vleků, košů a černé skládky) na §3631(veřejné osvětlení).
RO č. 85 – přesun finančních prostředků ve výši 250.000,00 Kč v rámci ORJ 18 z §3123
(TZ SOUs) na §3631 (rekonstrukce VO).
RO č. 86 – přesun finančních prostředků ve výši 400.000,00 Kč v rámci ORJ 18 z §2212
(rekonstrukce MK) na §2321 (rekonstrukce vodního hospodářství).
Usnesení č. 6: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 87 – zvýšení výdajů o 272.343,00 Kč, jedná se o návratnou finanční výpomoc pro
Základní školu a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu financovaného z EU.
RO č. 88 – zvýšení výdajů o 65.833,00 Kč, jedná se o výdaje na zajištění provozu veřejných
toalet.
RO č. 89 – přesun finančních prostředků ve výši 900.000,00 Kč, jedná se o přesun z §3123
(TZ - SOUs) na §3429 (Komunitní centrum Vodňany) – vnitřní vybavení.
RO č. 90 – zvýšení výdajů o 75.922,00 Kč, jedná se o investiční příspěvek Dobrovolnému
svazku obcí Blanicko-Otavského regionu na pořízení interaktivní sestavy s příslušenstvím.
Usnesení č. 7: Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit rozpočet města na rok 2019, a to celkové příjmy ve výši 169.242.720,00 Kč
a celkové výdaje ve výši 178.019.803,00 Kč.
b) stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen objem výdajů
dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách výdajů (kromě mzdových) povoluje.
c) uložit vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtu dle členění rozpočtové skladby.
Usnesení č. 8: Rada města schvaluje přesun finančních prostředků mezi položkami
v rámci schváleného provozního příspěvku pro Městské kulturní středisko Vodňany,
Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany, v předloženém znění.
Usnesení č. 9: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi firmou
GD Druckguss s.r.o., Radomilická 1244, 389 01 Vodňany, IČ: 05486050 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Milanem Němečkem a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

***** 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. 10: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou
mezi Hoang Pham Van, *****, Vodňany, IČ: 75230097 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Milanem Němečkem a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 11: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí
investiční dotace uzavřenou mezi městem Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany,
IČ: 00251984 a Dobrovolným svazkem obcí Blanicko-Otavského regionu, Masarykovo
nám. 128, 389 11 Protivín, IČ: 69535086.
Usnesení č. 12: Rada města uděluje souhlas Základní škole a Gymnáziu Vodňany,
Alešova 50, 389 01 Vodňany s přijetím věcného daru od organizace Centrum pro zajišťování
výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Usnesení č. 13: Rada města uděluje Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy
sady 43/II předchozí souhlas dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru od firmy
MASO UZENINY PÍSEK, a.s. se sídlem Novohradská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4,
IČ 26419793 pro potřeby náboru žáků do učebního oboru 29-56-H/01 Řezník – uzenář
ve výši 25 000 Kč.
Usnesení č. 14: Rada města uděluje Mateřské škole Vodňany, Smetanova 204, předchozí
souhlas dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, k přijetí nepeněžitého daru od firmy Servisní zahradní technika,
se sídlem Švermova 1174, 389 01 Vodňany, IČ 113 49 301, a to konkrétně ruční elektrický
vyžínač v hodnotě 2 000 Kč.
Usnesení č. 15: Rada města schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek a Protokol z jednání
komise o hodnocení a posouzení nabídek na realizaci stavby „I/22 Křtětice, most ev. č.
22-045“ a souhlasí s vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele firmy Strabag a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 s celkovou nabídkovou cenou 13 749 300,82 Kč
bez DPH se spoluúčastí města Vodňany ve výši 5.235.127,74 Kč bez DPH.
Usnesení č. 16: Rada města schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na zpracování PD
na akci „Úprava křižovatky vč. rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul.
a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“ s firmou Novák & partner, s.r.o. V Olšinách 2300/75,
100 00 Praha 10, IČ 48585955 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 17: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu
vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Vodňany za účelem jeho provozování
s nájemcem ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 18: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/2018/OSMI/sml.
na akci „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Vodňany - nasvícení přechodů na
Žižkovo náměstí - II. etapa“ s firmou Jiří Jiran, Elmont, Radomilická 1136, 389 01 Vodňany,
IČ 01204271 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
***** 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. 19: Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci – Průvodcovská služba v městské
středověké baště ve Vodňanech mezi Městem Vodňany, Městským muzeem a galerií
Vodňany a Středním odborným učilištěm služeb Vodňany, která se týká zpřístupnění městské
bašty v Jiráskově ulici 112 ve Vodňanech.
Usnesení č. 20: Rada města schvaluje Návštěvní řád pro prohlídky s průvodcem, který se týká
městské bašty v Jiráskově ulici 112 ve Vodňanech.
Usnesení č. 21: Rada města schvaluje v předloženém znění Plán zimní údržby místních
komunikací ve Vodňanech na období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 22: Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění
podmínek stanovených městem Vodňany v kupních smlouvách na prodej níže uvedených
pozemků určených pro výstavbu rodinných domů a pověřit starostu města podpisem
prohlášení o zániku předkupního práva na jednotlivých pozemcích.
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Usnesení č. 23: Rada města souhlasí se stavebním záměrem a schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1788/9 a p. č. 1788/17 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 souhlasu se stavebním záměrem a smlouvy je umístění nových kabelových pilířů
a naspojkování stávajících kabelů vedení NN pod názvem stavby „Vodňany - Bavorovská,
CETIN: NN přip. kab.“ na výše uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně
dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 2.000,- Kč
+ DPH.
Usnesení č. 24: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle KN p. č. 707/4 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 umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby „Křtětice,
čp.15 : NN přip. kab.“ na výše uvedené parcele. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku
pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 250,- Kč + DPH.

***** 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. 25: Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo
přepravující osobu zdravotně tělesně postiženou v ulici Výstavní před domem č. p. 1045 ve
Vodňanech na pozemkové parcele p. č. 706/31 v k. ú. Vodňany, a to pro paní *****, bytem
*****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Usnesení č. 26: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužící
podnikání č. 349 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 13,6 m²,
mezi městem Vodňany a Farní charitou Týn nad Vltavou, se sídlem Sakařova čp. 755, 375 01
Týn nad Vltavou, IČ 736 32 945 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 23.11.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 27: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 32 v obci Radčice čp. 32 o celkové výměře 40,60 m², mezi městem
Vodňany a Evou Grünerovou, *****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 23.11.2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 28: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10
na Sídl. Škorna čp. 1197 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem *****a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. 29: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Stožická čp. 417 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. 30: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici
Mokrého čp. 30 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci *****a pověřuje starostu města podpisem
dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Usnesení č. 31: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 108 v domě čp. 1220 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 26.11.2018.
Usnesení č. 32: Rada města schvaluje dohodu k nájemní smlouvě na byt č. 3 v domě čp. 478
v ulici Kodádkova ve Vodňanech s nájemcem ***** a uzavření nové nájemní smlouvy na byt
č. 4 v domě čp. 477 a pověřuje starostu města podpisem dohody a nájemní smlouvy.
Usnesení č. 33: Rada města:
a) odvolává ke dni 30. 11. 2018 Milana Kodádka z funkce předsedy, Jaroslava Šikla,
MVDr. Veroniku Piačkovou z funkce člena redakční rady Zpravodaje města Vodňany,
b) jmenuje na základě návrhu předloženého Městským kulturním střediskem Vodňany
od 01. 12. 2018 Ludmilu Plachtovou, Ondřeje Šmída a Ing. Blanku Vykusovou, CSc. členy
redakční rady Zpravodaje města Vodňany.
Usnesení č. 34: Rada města schvaluje Smlouvu k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12457248 mezi městem Vodňany a E.ON Energie, a. s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 26078201 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
***** 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. 35: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2018/OSMI/sml.
na akci „Stavební úpravy ZŠ ve Vodňanech“ s firmou ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38,
169 00 Praha 6, IČ 27094359 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 36: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/2018/OSMI/sml.
na akci „Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
v ZŠ Vodňany“ s firmou AV Media, a.s. Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375
a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 37: Rada města na základě uzavřené Smlouvy o společném zadávání mezi
městem Vodňany a ČR – Státní pozemkový úřad schvaluje objednávku č. 179/2018/MCh
na „Opravu polní cesty Loucký mlýn – Čavyně 1. část“ firmě STRABAG a.s., provozní
jednotka Prachatice, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.

***** 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.

