Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 10. 04. 2019 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ
Usnesení č. 275: Rada města ve funkci valné hromady Městského hospodářství Vodňany,
spol. s r.o.:
1. projednala a bere na vědomí výroční zprávu Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
za rok 2018,
2. schvaluje účetní uzávěrku společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
za rok 2018,
3. schvaluje rozdělení výsledků hospodaření Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
ve výši 349.357,57 Kč takto:
Sociální fond (20 %)
69.871,51 Kč
Rezervní fond (5 %)
17.467,88 Kč
Nerozdělený zisk
262.018,18 Kč
4. po projednání výsledků hospodaření Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
schvaluje odměnu jednateli v navržené výši,
5. po projednání výsledků hospodaření Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.
schvaluje odměnu členům dozorčí rady v navržené výši.
Usnesení č. 276: Rada města zadává přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2019
auditorovi.
Usnesení č. 277: Rada města schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2019,
uzavřenou mezi městem Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984
a firmou Moore Stephens s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 26402220,
zastoupenou Ing. Martinem Tučkem, jednatelem společnosti a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 278: 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 paní ***** ve výši 27 250,- Kč na nákup pomůcek pro uživatele domova pro
seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 279: Rada města Vodňany schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci
společného grantu 2019 Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.
Usnesení č. 280: Rada města Vodňany jmenuje do hodnotící komise v rámci realizace
společného grantu 2019 Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany Milana
Němečka, Mgr. Júsufa Traore a Bc. Miloslava Vaněčka.
Usnesení č. 281: Rada města v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenuje
Květoslavu Louženskou, Ing. Tomáše Bednaříka a Jindru Procházkovou členy Školské rady
za zřizovatele při Základní škole a Gymnáziu Vodňany, a to od 1. 6. 2019.
***** 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. 282: Rada města schvaluje mimořádné odměny pro ředitele školských
a sociálních příspěvkových organizací zřizovaných městem Vodňany v předložené výši.
Usnesení č. 283: Rada města schvaluje pro hospodářský rok 2019 – 2020 dvousložkovou
cenu vodného a stočného. Cenu vodného ve výši 34,80 Kč/m3 + DPH a cenu stočného ve výši
25,62 Kč/m3 + DPH (celkem 60,42 Kč/m3 + DPH), při nájemném Městu Vodňany ve výši
10.925.000,- Kč a pevnou složku dle kapacity vodoměru ve výši 600,- Kč/rok + DPH pro
vodoměr do 2,5 m3//hod. Cenu stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů
(srážkové vody, studny) ve výši 27,42 Kč/m3 + DPH.
Usnesení č. 284: Rada města schvaluje Smlouvu o zvláštním užívání komunikace ke stavbě
„Oprava chodníků, Tyršova ulice“ mezi městem Vodňany a Správou a údržbou silnic JčK se
sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641 a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Usnesení č. 285: Rada města neschvaluje zrušení železničního přejezdu na trati Číčenice –
Nové Údolí v žkm 9,023 v mezistaničním úseku Vodňany – Bavorov v lesním úseku za obcí
Pražák.
Usnesení č. 286: Rada města nevydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístěním přenosného reklamního poutače – stojan ve tvaru „A“ velikost formátu A1
(1m x 0,5m) před domem A. Křížka čp. 135, na pozemkové parcele p. č. 1715
v k. ú. Vodňany propagující pojišťovnu Allianz.
Usnesení č. 287: Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1788/30 v k. ú. Vodňany mezi
městem Vodňany a panem *****, bytem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 288: Rada města nesouhlasí s využitím pozemků p. č. 362/1 v k. ú. Vodňany
a části p. č. 56/1 v k. ú. Čavyně pro kroužek sportovní střelby Airsoft z Domu dětí a mládeže
Vodňany na sportovní hry.
Usnesení č. 289: Rada města souhlasí s ukončením nájmu k 31. 7. 2019 s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod, sídlem Zátiší 728/II,
PSČ 389 01 Vodňany na část obvodové zdi domu Tylova čp. 842 pro umístění velkoplošného
reklamního billboardu.
Usnesení č. 290: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 1489/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 291: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 1 v domě č. p. 1197 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 15. 04. 2019.
Usnesení č. 292: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Smetanova č. p. 852 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 12. 05. 2019 do 30. 04. 2020.
***** 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. 293: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici
Kodádkova č. p. 478 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020.
Usnesení č. 294: Rada města schvaluje zapsání spolunájemce do nájemní smlouvy na byt č. 1
v ulici Stožická č. p. 1078 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 295: Rada města schvaluje okamžitou výpověď z nájmu bytu bez výpovědní
doby nájemcům *****, bytem *****, 389 01 Vodňany, byt č. 1, a to z důvodu nedodržení
podmínek Dohody o splátkách ze dne 26.09.2018. Nájem bytu končí dnem doručením
výpovědi.
Usnesení č. 296: Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na části ulice Výstavní
a s objížďkou po místních komunikacích ve Vodňanech, z důvodu pořádání 33. ročníku
Předmájového běhu městem Vodňany dne 25.4.2019 a vzdává se práva na vyjádření
k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Usnesení č. 297: Rada města:
a) revokuje usnesení č. 3325 ze dne 8.10.2018,
b) schvaluje smlouvu o společném postupu smluvní stran při provozování elektrokol v rámci
projektu „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji“ v předloženém znění.
Usnesení č. 298: Rada města uděluje Městskému kulturnímu středisku Vodňany souhlas
s poskytnutím finančního daru ve výši 25.165,00 Kč Nadaci JUDr. Zdeňka Nováka a Marie
Novákové.
Usnesení č. 299: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu
(spr.-04-2019) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ 26078201 a městem Vodňany.
Usnesení č. 300: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě nízkého napětí (spr.-05-2019) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 26078201 a městem Vodňany.
Usnesení č. 301: Rada města schvaluje kupní smlouvu na základě výsledku výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pořízení automobilu pro pečovatelskou
službu CSP Vodňany“, vyhlášené příspěvkovou organizací CSP Vodňany, se sídlem
Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 302: Rada města schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi ista
Česká republika s.r.o., IČ: 610 56 758, se sídlem Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5
a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, Vodňany, IČ: 00251984 (zákazník) a Městským
hospodářstvím Vodňany, spol. s.r.o., nám. Svobody 3, Vodňany, IČ: 251 83 222 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.

