Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 22. 05. 2019 od 14:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 339: Rada města schvaluje:
RO č. 17 – zvýšení příjmů a výdajů o 54.000,00 Kč a přesun finančních prostředků ve výši
10.000,00 Kč z §4359 na §4349, jedná se o příjem neinvestiční účelové dotace z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality na realizaci projektu „Letní
pobytový tábor pro děti v péči OSPOD Vodňany“.
RO č. 18 – zvýšení příjmů a výdajů o 480.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu pro Základní školu
a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu „Oprava sociálního zařízení a šaten tělocvičny
v budově Bavorovská“.
RO č. 19 – zvýšení příjmů a výdajů o 331.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva financí na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského
parlamentu.
RO č. 20 – zvýšení příjmů o 3.000,00 Kč, jedná se o příjmy od obcí za projednané přestupky
v roce 2018.
RO č. 21 – zvýšení příjmů a výdajů o 50.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury pro Městské kulturní
středisko Vodňany na realizaci projektu „29. Vodňanské rybářské dny 2019“.
RO č. 22 – zvýšení příjmů a výdajů o 25.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury pro Centrum sociální pomoci
Vodňany na realizaci projektu „Setkání s tradicemi“.
RO č. 23 – zvýšení příjmů a výdajů o 79.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
datace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží pro Základní
školu a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu „Podpora zájmových činností školní
družiny a školního klubu“.
RO č. 24 – zvýšení příjmů a výdajů o 37.125,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality pro Základní
školu a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu „Bez rizika“.
RO č. 25 – zvýšení příjmů a výdajů o 50.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny pro Základní školu
a Gymnázium Vodňany na realizaci projektu „EVVO vzdělávání žáků a studentů ZŠG“.
RO č. 26 – zvýšení příjmů o 37.000,00 Kč, jedná se o příjem investiční dotace z dotačního
programu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Nákup rámové profesionální
elektrocentrály“.
RO č. 27 – zvýšení příjmů a výdajů o 25.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury pro Městské muzeum
a galerii Vodňany na realizaci projektu „Sametové Vodňany“.
RO č. 28 – zvýšení příjmů a výdajů o 50.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Movité kulturní dědictví pro Městské
muzeum a galerii Vodňany na realizaci projektu „PRAPOR – Sboru dobrovolných hasičů
ve Vodňanech (I. etapa)“.
Usnesení č. 340: Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání obecně závazné
vyhlášky o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Vodňany ve znění
předloženého návrhu.
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Usnesení č. 341: Rada města bere na vědomí „Pokyn k organizaci práce při vedení pasportů“,
týkající se aktualizace a vedení pasportů v rámci geografického informačního systému
MISYS.
Usnesení č. 342: Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí podání žádosti o finanční podporu pro
projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ v rámci programu MV ČR INVESTIČNÍ
DOTACE V RÁMCI PROGRAMU "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" V ROCE
2020, a doporučuje zastupitelstvu města schválit závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 343: Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1325/19
reg. č. 452-04-14/19 uzavřenou mezi Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 75
České Budějovice IČ 70890650 a městem Vodňany.
Usnesení č. 344: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. SINV2019_045 na akci „Vodňany,
náměstí – studie odvádění dešťových vod mimo kanalizační síť do vodotečí“ mezi městem
Vodňany a společností Čevak, a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,
IČ 60849657, zastoupené technickým ředitelem Ing. Jiřím Lipoldem a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení č. 345: Rada města bere na vědomí objednávku č. 89/2019/MCh zpracování PD změna stavby před dokončením k akci „Gastrostudio SOUs Vodňany“ s firmou
Ing. arch. Lukáš Švejda, Lannova tř. 205/16, 370 01 České Budějovice, IČ 88196542.
Usnesení č. 346: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 40/2018/OSMI/sml. na akci „Vyhlídková věž Svobodná Hora“ mezi městem Vodňany
a firmou Kaiser & spol CZ s. r. o., nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ 47536161
a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 347: Rada města schvaluje smlouvu o výprose hmotného movitého majetku
s Městským hospodářstvím Vodňany s.r.o. (IČ: 00251984) v celkové hodnotě 128.729,46 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 348: Rada města schvaluje smlouvu o výprose hmotného movitého majetku
s Městským hospodářstvím Vodňany s.r.o. (IČ: 00251984) v celkové hodnotě 1.965,50 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 349: Rada města schvaluje bezúplatný převod hmotného majetku Městskému
kulturnímu středisku Vodňany (IČ: 00367885) v celkové hodnotě 115.658,36 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 350: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemkové parcely dle
KN p. č. 706/12 o výměře 5965 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 351: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 492/79 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Vodňany.
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Usnesení č. 352: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 955/19 o výměře cca 325 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 353: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části stavební parcely dle
KN p. č. 344 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 354: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN p. č. 217/4 v k. ú. Radčice u Vodňan
mezi městem Vodňany a panem *****, bytem ***** a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemkové parcele dle KN
p. č. 217/4 s právem strpění zřízení zpevněného chodníku k rodinnému domu Radčice 29
na stavební parcele dle KN p. č. 52 vše v k. ú. Radčice Vodňany a právem stezky a cesty.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 500,- Kč + DPH a za podmínky, že zpevnění povrchu chodníku
provede žadatel z rozebíratelných materiálů na své náklady.
Usnesení č. 355: Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové
parcele dle KN p. č. 1763/16 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 zřízení věcného práva pro již umístěnou plynovou přípojku na výše
uvedené parcele pod názvem stavby „STL plyn., 5 STL příp. Vodňany, Dr. Hajného.“
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 1116,- Kč + DPH.
Usnesení č. 356: Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové
parcele dle KN p. č. 623/3, 628/2, 654/5, 654/6, 654/7, 654/8 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 zřízení věcného práva pro již umístěnou plynovou přípojku na výše
uvedených parcelách pod názvem stavby „2 STL plyn. a 2 příp. Vodňany, Radomilická.“
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 8400,- Kč + DPH.
Usnesení č. 357: Rada města, na základě nesouhlasného stanoviska Policie ČR - Dopravního
inspektorátu Strakonice, nevydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to umístění
předzahrádky - venkovního posezení - dva stolky se židlemi, záborem o velikosti
1,8 m x 4,1 m na pozemkové parcele dle KN p. č. 1713 před provozovnou prodejny zmrzliny
čp. 130 v ul. ČSLA pro Kamilja Efendilera, IČ: 66526701, bytem *****.
Usnesení č. 358: Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Umístění sloupu
pro digitální rozhlas v k. ú. Újezd u Vodňan “ na pozemkové parcele dle KN p. č. 606/2,
vše v k. ú. Újezd u Vodňan mezi městem Vodňany a Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 359: Rada města neuděluje souhlas s umístěním závory na pozemkové parcele
PK p. č. 597/2 v k. ú. Újezd u Vodňan na hrázi rybníka Nový u Černoháje pro Krajské školní
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hospodářství České Budějovice, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
370 76, IČ: 71294775.
Usnesení č. 360: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Křtětice
ze dne 11. 5. 2019.
Usnesení č. 361: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Radčice
ze dne 12. 5. 2019.
Usnesení č. 362: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě
v Kodádkově ulici č. 508 ve Vodňanech s *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6.
2019 do 31. 5. 2020. Výše nájemného činí částku 35,- Kč/m2/měsíc.
Usnesení č. 363: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 103 v domě
v Elektrárenské ulici č. 28 ve Vodňanech s *****, bytem ***** a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 17. 6. 2019 do 31. 5.
2020. Výše nájemného činí částku 60,- Kč/m2/měsíc.
Usnesení č. 364: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě
na nám. 5. května 110 ve Vodňanech s *****, bytem ***** a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. Výše
nájemného činí částku 60,- Kč/m2/měsíc.
Usnesení č. 365: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v ulici
Staropoštovská č. p. 162 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města podpisem
nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15. 06. 2019 do 31.
05. 2020.
Usnesení č. 366: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Staropoštovská č. p 162 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 07. 2019
do 30. 06. 2020.
Usnesení č. 367: Rada města revokuje své usnesení č. 314 ze dne 24. 04. 2019.
Usnesení č. 368: Rada města schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 6
v ulici Majerova 158 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města podpisem
dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 30.6.2020 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 369: Rada města schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 1
v ulici Majerova 162 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města podpisem
dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 30.6.2020 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 370: Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 2
v ulici Majerova 162 ve Vodňanech s panem ***** a pověřuje starostu města podpisem
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dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 30.6.2020 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 371: Rada města schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 5
v ulici Majerova 162 ve Vodňanech s paní ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 30.6.2020 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 372: Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 8
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s paní ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 30.6.2020 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 373: Rada města schvaluje dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 2
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s paní ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.8.2019 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 374: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně
závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č.3/2016 pro pořádání veřejné produkce na
adrese: Hospůdka v Uličce, nám. Svobody 2, Vodňany dne 25. 5. 2019 od 18.00 hod.
do 24.00 hod. a 26. 5. 2019 od 0.00 hod. do 2.00 hod.
Usnesení č. 375: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu mezi Městem Vodňany
a Městským hospodářstvím Vodňany, s. r. o., Nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany,
IČ: 25183222 na dobu neurčitou od 1. 7. 2019, jehož předmětem bude stavební parcela
p. č. 2562 o výměře 231 m2, jejíž součástí je stavba Vodňany II, č. p. 898 - občanská
vybavenost a pozemková parcela p. č. 1735/7 o výměře 1917 m2 v k. ú. Vodňany zapsané
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. a obec Vodňany u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.
Usnesení č. 376: Rada města, na základě předložených nabídek, schvaluje jako poskytovatele
služeb v oblasti GDPR Institut kybernetické bezpečnosti, z. ú., Fügnerova 671, 373 41
Hluboká nad Vltavou, IČ: 06417523 s nabídkovou cenou 9.630,- Kč vč. DPH za měsíc
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 377: Rada města projednala petici občanů obce Újezd - PETICE „za zachování
smrku stříbrného na návsi“ a navrhuje definitivní poražení stromu projednat se zhotovitelem
stavby rekonstrukce nádrže, a pokud bude poražení nezbytně nutné, bude provedena náhradní
výsadba v souladu s rozhodnutím MUVO 1698/2019 (v právní moci dne 14.3.2019) vydané
zdejším orgánem ochrany přírody.
Usnesení č. 378: Rada města schvaluje Kupní smlouvu o prodeji žulových kostek s vedlejším
ujednáním předkupního práva č. PROVOZ/05/19/ST/VA (naše značka 15/2019/OSMI/sml.)
mezi městem Vodňany a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem závod
České Budějovice, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641 a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
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Usnesení č. 379: Rada města bere na vědomí objednávku č. 99/2019/MCh na rozšíření
dokumentace na akci „Úprava křižovatky vč. rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250
Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy Sady Vodňany“ s firmou Forvia.CZ, s.r.o., Kolínská 1,
290 01 Poděbrady - Kluk, IČ 02992485.
Usnesení č. 380: Rada města schvaluje podání žádosti do grantového řízení Oranžové
stromy 2019 vypsanou Nadací ČEZ - projekt Liniová výsadba kolem polní cesty u obce
Křtětice.
Usnesení č. 381: Rada města schvaluje Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě
č. 7720389052 (spr. 6/2019) uzavřené mezi Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a městem Vodňany.

***** 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.

