Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 24. 04. 2019 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ
Usnesení č. 303: Rada města schvaluje:
RO č. 12 – zvýšení příjmů a výdajů o 65.000,00 Kč, jedná se o finanční prostředky
na realizaci 8. městského plesu.
Usnesení č. 304: Rada města schvaluje dodatek č. 1 odpisového plánu Středního odborného
učiliště služeb Vodňany, IČ: 26099152, Zeyerovy sady 43, 389 01 Vodňany na rok 2019
v předloženém znění.
Usnesení č. 305: Rada města schvaluje testování znalostí a dovedností žáků včetně
kompletního systému vlastního hodnocení školy v rámci modelu kvality školy s možností
získání certifikátu "Kvalitní škola" v rámci Základní školy a Gymnázia Vodňany, jejíž
realizace bude zajišťována Společností pro kvalitu školy, z.s. se sídlem Šamanova 1062/8,
700 30 Ostrava – Zábřeh.
Usnesení č. 306: Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávky s částečným podílem služeb rozdělenou na části a zadávanou přiměřeně
dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a dle § 56 zákona č, 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění v otevřeném nadlimitním řízení pro akci Zvýšení kvality,
dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech (registrační číslo projektu
CZ.06.3.05/0.0.0/0.0/16_044/0006293) a pověřuje starostu města podpisem této Zadávací
dokumentace.
Usnesení č. 307: Rada města bere na vědomí objednávku č. 63/2019/MCh na dodávku
a montáž podzemního rozvaděče na nám. Svobody s firmou Jiří Jiran – Elmont Jiran,
Radomilická 1136, 389 01 Vodňany, IČ 01204271.
Usnesení č. 308: Rada města bere na vědomí objednávku č. 71/2019/MCh na vypracování PD
„Cyklostezka Křtětice“ vč. konzultace na SFDI na nám. Svobody s firmou Jiří Urbánek,
Hraniční 70, 386 01 Strakonice, IČ 73552771.
Usnesení č. 309: Rada města bere na vědomí objednávku č. 73/2019/MCh na studii odvádění
dešťových vod mimo kanalizační síť do místních vodotečí na nám. Svobody s firmou Čevak
a.s., Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, IČ 60849657.
Usnesení č. 310: Rada města schvaluje v předloženém znění dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
z 5. 2. 1997 uzavřené mezi městem Vodňany a VOD Lidmovce, sídlem Lidmovice 33, 389 01
Vodňany na zemědělské pozemky. Předmětem dodatku je v čl. I změna výměr u pozemkové
parcely dle KN p. č. 1136 z důvodu směny 141 m2 na jiného vlastníka z celkové výměry
8347 m2 a u pozemkové p. č. 1171 z důvodu trvalého odnětí cca 350 m2 ze ZPF ohledně
výstavby nové ČOV pro místní část Radčice vše v k. ú. Radčice u Vodňan.
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Usnesení č. 311: Rada města souhlasí s ukončením nájmu k 30. 6. 2019 na část pozemkové
parcely p. č. 1735/4 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Vodňany pronajaté za účelem umístění
vstupního schodiště do prodejny dle smlouvy ze dne 15. 7. 2006 uzavřené s manželi *****.
Usnesení č. 312: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 482/1
v k. ú. Hvožďany u Vodňan mezi městem Vodňany a manželi *****, bytem *****, 389 01
Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN
p. č. 482/1 s právem strpění uložení kanalizační přípojky pro odvedení vody
z hydroizolačního vedení od rodinného domu Hvožďany čp. 41 vše v k. ú. Hvožďany
u Vodňan a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 250,- Kč + DPH.
Usnesení č. 313: Rada města vydává souhlas s umístěním nesvětelného nápisu velikosti
2000 mm x 495 mm na dům A. Křížka č. p. 135, označující pojišťovnu Allianz.
Usnesení č. 314: Rada města schvaluje Dohodu o splátkách dluhu za nájem a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 105 v ulici Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech s nájemcem
***** a pověřuje starostu města podpisem dohody o splátkách a dodatku.
Usnesení č. 315: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
společností Compromis Czech s.r.o., Jetišov 8, 387 19 Čestice, IČ: 28067487, zastoupenou
Tomášem Bedlivým a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 316: Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na nám. Svobody
ve Vodňanech a s tím spojenou objížďkou, z důvodu pořádání Vodňanských rybářských dnů,
v termínu od 24.5.2019 7.00 hod do 25.5.2019 24.00 hod.
Usnesení č. 317: Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na nám. Svobody
ve Vodňanech, z důvodu pořádání „Vzpomínkové jízdy k osvobození jihozápadních Čech“,
v termínu dne 7.5.2019 od 10.30 do 11.00 hod.
Usnesení č. 318: Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou provozu a s tím spojenou
objížďkou, z důvodu opravy železničního přejezdu P1419 na křižovatce ulic Holečkova,
Stožická, Chelčická a Nádražní ve Vodňanech.
Usnesení č. 319: Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na části ulice Legií
ve Vodňanech a s tím spojenou objížďkou, z důvodu realizace vodovodní a kanalizační
přípojky pro objekt na pozemku parc. č. st. 899/4 v katastrálním území Vodňany.
Usnesení č. 320: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo o provedení ohňostroje v rámci
Vodňanských rybářských dnů 2019 uzavřenou mezi firmou Milan Skála, Dobřanovská 522,
387 01 Volyně, IČ 625 17 350 a městem Vodňany.
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Usnesení č. 321: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně
závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č.3/2016 pro pořádání veřejné produkce
FROVFEST 7 na sportovním areálu Blanice ve Vodňanech dne 7. 9. 2019 od 14:00 hod.
do 24.00 hod. a 8. 9. 2019 od 00.00 hod do 02:00 hod.
Usnesení č. 322: Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služeb uzavřenou mezi
Pekařstvím a cukrářstvím Kodádek s.r.o., Mokrého 166, 389 01 Vodňany, IČ: 25190156,
zastoupené Milanem Kodádkem a městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 323: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostor sloužících podnikání č. 24 o celkové výměře 112,1 m² v objektu č. p. 116 v ulici
Jiráskova ve Vodňanech s nájemcem Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje,
se sídlem Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 481 99 931 a pověřuje
starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni
30.04.2019.
Usnesení č. 324: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 59 v budově č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové
výměře 118,30 m², mezi městem Vodňany a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje, se sídlem B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 481 99 931 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01. 05. 2019 na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 325: Rada města schvaluje místostarostovi, panu Ing. Tomáši Bednaříkovi,
pracovní cestu – odbornou exkurzi do Arménie, organizovanou společností ČEZ, která se
uskuteční ve dnech 7. - 12.5.2019.
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