Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 06. 05. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ
Usnesení č. 326: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
společností KL Comfort Oil s.r.o., Palackého 69, 389 01 Vodňany, IČ: 08094420,
zastoupenou Kamilem Lencem a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 327: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Veronikou Jankovou, *****, IČ: 75441918 a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01
Vodňany a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 328: Rada města souhlasí s využitím pozemků p. č. 156/1 v k. ú. Radčice
u Vodňan, p. č. 349/1 a 626/1 v k. ú. Vodňany pro kroužek sportovní střelby Airsoft z Domu
dětí a mládeže Vodňany na sportovní hry.
Usnesení č. 329: Rada města schvaluje:
RO č. 13 – zvýšení příjmů a výdajů o 172.569,60 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z MŠMT pro Základní školu a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RO č. 14 – zvýšení příjmů a výdajů o 20.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z DP Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky pro Městské kulturní středisko
Vodňany na realizaci projektu „Mateřské centrum DUHA v roce 2019“.
RO č. 15 – zvýšení příjmů a výdajů o 30.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z DP Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2019 na realizaci projektu
„115 let vodňanského muzea“.
RO č. 16 – zvýšení příjmů a výdajů o 6.454,00 Kč, jedná se o vratku nedočerpané
neinvestiční účelové dotace od Mateřské školy Vodňany do rozpočtu Jihočeského kraje.
Usnesení č. 330: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Pražák
ze dne 28. 4. 2019.
Usnesení č. 331: Rada města nominuje starostu města Milana Němečka, jako člena Svazu
měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK):
a) do Předsednictva SMOJK,
b) do Dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu.
Usnesení č. 332: Rada města ruší ke dni 31. 7. 2019 pracovní pozici pověřenec GDPR.
Usnesení č. 333: Rada města schvaluje zadání zakázky na poskytování služeb v oblasti
GDPR dle vnitřní směrnice Města Vodňany „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého
rozsahu městem Vodňany“ kategorie II.
Usnesení č. 334: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky pro zřízení vjezdu na pozemkové parcele dle KN p. č. 1776/2
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a manželi *****, bytem ***** a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 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.

Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1776/2 s právem strpění zřízení zpevněného vjezdu a vstupu k plánované novostavbě
rodinného domu na p. č. 706/1 vše v k. ú. Vodňany a s právem cesty a stezky.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 375,- Kč + DPH.
Usnesení č. 335: Rada města bere na vědomí objednávku č. 87/2019/MCh na dodávku
a montáž elektroinstalace na akci „Rekonstrukce nových prostor pro ZZS ve Vodňanech“
s firmou Ivan Vácha, A. Křížka 143/I, 389 01 Vodňany, IČ 74309137.
Usnesení č. 336: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení plynovodní přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1726
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Jihočeskou univerzitou, fakultou rybářství
a ochrany vod, sídlem Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, IČ: 60076658 a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1726 s právem strpění uložení plynové přípojky k objektu stodoly v ulici Říční
na st. p. č. 631 vše v k. ú. Vodňany a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně za omezení vlastnického práva, tj. 10.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 337: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 4101974143 o reklamě
a propagaci v rámci projektu „Oranžový rok 2019“ ve výši 250.000 Kč bez DPH na akce
„Velikonoční jarmark, Vodňanské rybářské dny 2019 a Sportovní turnaj žáků ZŠ a nižších
ročníků gymnázií o pohár starosty města v atletice a kolektivních hrách“ s ČEZ a.s.,
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 zastoupenou Ing. Petrem Benešem, MÚ nákup režijní služby
a materiál a Mgr. Michaelou Zikovou, MÚ marketing a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 338: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení odvodňovacího potrubí na pozemkové parcele dle KN p. č. 472/3
v k. ú. Vodňany mezi Jihočeskou univerzitou, fakultou rybářství a ochrany vod, sídlem
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, IČ: 60076658 a městem Vodňany a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN
p. č. 472/3 s právem strpění uložení odvodňovacího potrubí z tenisových kurtů na pozemkové
parcele p. č. 472/2 vše v k. ú. Vodňany a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 10.000,- Kč + DPH.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 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.

