Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 27. 03. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 239: Rada města schvaluje:
RO č. 9 – zvýšení příjmů o 1.864.493,00 Kč, jedná se o příjem investiční dotace ze státního
zemědělského intervenčního fondu na akci „Stezka v Zátiší“.
Usnesení č. 240: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 10 – zvýšení výdajů o 3.700.000,00 Kč, jedná se o výdaje na akci „Rekonstrukce
LC Blyštice“. Akce je podpořena dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
RO č. 11 – zvýšení výdajů o 1.300.000,00 Kč, jedná se o výdaje na opravu havárie
na vodovodu v Tyršově ulici.
Usnesení č. 241: Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2018:
- Centra sociální pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 976.807,00 Kč do rezervního fondu organizace.
- Městského muzea a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 29.972,72 do rezervního fondu ve výši
9.972,72 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč.
- Městské knihovny Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83/2, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 142.232,20 Kč do rezervního fondu organizace.
- Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, 389 01
Vodňany a úhradu ztráty výsledku hospodaření ve výši 3.647,12 Kč z rezervního fondu
organizace.
- Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, IČ: 63289971, Smetanova 204, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 589.789,09 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 539.789,09 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč.
- Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, IČ: 26099152,
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši
141.483,14 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 96.483,14 Kč a do fondu odměn
ve výši 45.000,00 Kč.
- Základní školy a Gymnázia Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice, IČ: 63289938, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 443.322,76 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 193.322,76 Kč a do fondu odměn ve výši 250.000,00 Kč.
Usnesení č. 242: 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 nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 30 000,- Kč na nákup transportního
vozíku ke zkvalitnění stravování uživatelů domova pro seniory Centra sociální pomoci
Vodňany. Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého
vlastnictví.
Usnesení č. 243: 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
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určeného od dárce: Římskokatolická farnost, IČ: 63292882, ve výši 10 000,- Kč k částečné
úhradě nákupu geriatrického křesla.
Usnesení č. 244: Rada města Vodňany na základě předložených materiálů schvaluje kladné
vyjádření k potřebnosti Sociální rehabilitace (poskytovatel FOKUS – Písek, z.ú.)
Usnesení č. 245: Rada města Vodňany bere na vědomí stanovení místa, termínu a doby pro
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 do Mateřské
školy Vodňany, Smetanova 204 v předloženém znění.
Usnesení č. 246: Rada města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města
Vodňany na období 2020 až 2029.
Usnesení č. 247: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Oprava vodní nádrže v Újezdu
u Vodňan, na pozemku kat.č.25 a 571/1 v k. ú. Újezd u Vodňan“ firmu IRO stavební s.r.o.,
Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov, IČ 26072912, s nabídkovou cenou 1 891 105,59 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 248: Rada města schvaluje vyřazení nabídky firmy POTENEC s.r.o.,
Oldřichov 6, 397 01 Dobev, IČ 28154801 z hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Oprava
vodní nádrže v Újezdu u Vodňan, na pozemku kat.č.25 a 571/1 v k. ú. Újezd u Vodňan“
z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.
Usnesení č. 249: Rada města schvaluje vyřazení nabídky firmy ProTeren s.r.o.,
Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice, IČ 28095103 z hodnocení nabídek
k veřejné zakázce „Oprava vodní nádrže v Újezdu u Vodňan, na pozemku kat.č.25 a 571/1
v k. ú. Újezd u Vodňan“ z důvodu nedoložení nabídky v požadované lhůtě.
Usnesení č. 250: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí 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.
Usnesení č. 251: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely dle
KN p. č. 5/6 o výměře 5 m2 v k. ú. Újezd u Vodňan a doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 5/6 o výměře 5 m2 v k. ú. Újezd u Vodňan panu
2
*****, bytem *****, 389 01 Vodňany, za kupní cenu 273,- Kč/m + náklady s prodejem
spojené.
Usnesení č. 252: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na směnu části pozemkové parcely
dle KN p. č. 955/22 o výměře 23 m2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města směnu
pozemkové parcely dle KN p. č. 955/22 o výměře 23 m2 ve vlastnictví města Vodňany za celou
pozemkovou parcelu dle KN p. č. 958/23 o výměře 12 m2 vše v k. ú. Vodňany ve vlastnictví
paní *****, bytem *****. Směna bude provedena tak, že rozdíl výměr bude vyrovnán finančně
za cenu 400,- Kč/m2.
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Usnesení č. 253: Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové
parcely dle KN p. č. 751/1 o výměře 151 m2 v k. ú. Vodňany za účelem zřízení zahrady
k rodinnému domu.
Usnesení č. 254: Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové
parcely dle KN p. č. 751/1 o výměře 218 m2 v k. ú. Vodňany za účelem zřízení zázemí
k rodinnému domu a zahrady.
Usnesení č. 255: Rada města nevydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to s
umístěním předzahrádky 6 x 1,5 m, s posezením a se slunečníky na pozemkové parcele dle
KN p. č. 1719 před provozovnou restaurace Šenkovna u Václava čp. 181 v ulici Komenského,
pro Václava Hrachovce, IČ: 63262177, bytem *****, Vodňany II, 389 01.
Usnesení č. 256: Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
27. 4. 2017 na byt č. 4 v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s panem *****a pověřuje starostu
města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 30. 4. 2020 a zároveň se vylučuje
aplikace ust. § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 257: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 9 v domě č. p. 1223 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 31. 03. 2019.
Usnesení č. 258: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 103 v ulici Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke dni
31.03.2019.
Usnesení č. 259: Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 84 odst. 2,
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navrhnout, aby město Vodňany
v představenstvu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. zastupoval stávající člen
Ing. Jiří Faktor.
Usnesení č. 260: Rada města bere na vědomí objednávku č. 53/2019/MCh na opravu havárie
vodovodu v boční uličce z Tyršovy ulice s firmou František Petrách „služby“, Čakov 49,
373 84 Dubné, IČ 42380979.
Usnesení č. 261: Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Jihočeský
vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob, S. K. Neumanna 19, 370 01 České
Budějovice, IČ 49021117 a městem Vodňany.
Usnesení č. 262: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístěním předzahrádky o velikosti 3,6 m x 7,5 m se dvěma slunečníky na náměstí
Svobody čp. 10/I na pozemkové parcele dle KN p. č. 1705 v k. ú. Vodňany před provozovnou
Bufetu – rychlého občerstvení, na dobu od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 pro společnost
Vodňanská drůbež, a.s., IČ: 25396480, se sídlem Radomilická 886/II, Vodňany 389 01,
za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
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Usnesení č. 263: Rada města pověřuje starostu města schvalováním účasti na školeních
neuvolněným členům zastupitelstva města.
Usnesení č. 264: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Přestavba garáží pro vozy záchranné služby Vodňany“.
Usnesení č. 265: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro posouzení
a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Přestavba garáží pro
vozy záchranné služby Vodňany“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předseda komise
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda komise
Ing. Pavel Šťástka
Ing. Tomáš Bednařík
Člen komise
Magdalena Chlumská
Mgr. Lenka Handšuhová
Člen komise
Mgr. Júsuf Traore
Jana Frintová, DiS.
Člen komise
Bc. Lenka Brücknerová
Ing. Marta Kodádková
Usnesení č. 266: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej nově vzniklých
pozemkových parcel dle KN (dle geom. plánu č. 3006-14/2019 ze dne 16. 3. 2019) p. č. 991/1
o výměře 23.275 m2, p. č. 1241/1 o výměře 6.900 m2 v k. ú. Vodňany a pozemkové parcely
dle KN p. č. 43/4 o výměře 365 m2 v k. ú. Stožice.
Usnesení č. 267: Rada města schvaluje darovací smlouvu (finanční dar na monitoring čápa
bílého formou GPS) uzavřenou mezi ZO 18/02 ČSOP MAKOV, IČ 70952302, se sídlem
Nová Ves 10, 397 01 Písek a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 268: Rada města schvaluje darovací smlouvu (finanční dar na zajištění provozu
v roce 2019) uzavřenou mezi ZO 18/02 ČSOP MAKOV, IČ 709 52 302, se sídlem Nová
Ves 10, 397 01 Čížová a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 269: Rada města schvaluje finanční dar ve výši 15 000,- Kč panu Ladislavu
Skočnému na vydání knihy „Pražák v proměnách času“ a pověřuje starostu města podpisem
darovací smlouvy.
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