Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 19. 06. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 427: Rada města schvaluje:
RO č. 35 – zvýšení příjmů a výdajů o 200.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z DP Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí na realizaci projektu
„Strategický dokument pro smart city Vodňany“.
RO č. 36 – zvýšení příjmů a výdajů o 70.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z DP Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu „Oprava hasičské zbrojnice v Radčicích“.
RO č. 37 – přesun finančních prostředků ve výši 51.000,00 Kč, jedná se o přesun z § 6171,
ORJ 2 (příspěvky do svazů) na § 4359, ORJ 43 (aktivity odboru OSVZaŠ).
RO č. 38 – zvýšení příjmů a výdajů o 20.500,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit
v rámci zdraví 2020 v Jihočeském kraji pro Centrum sociální pomoci Vodňany na realizaci
projektu „Rehabilitace duše a těla“.
Usnesení č. 428: Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Centra sociální
pomoci Vodňany za rok 2018, příspěvkové organizace zřízené městem Vodňany.
Usnesení č. 429: Rada města schvaluje poskytnutí finančních prostředků ze společného
grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany dle návrhu hodnotící komise
pro:
Název žadatele

Projekt

Výše finanční podpory

„Žít na plné pecky“

15 000 Kč

1.

Centrum sociální pomoci Vodňany

2.

Regina – Pěvecký sbor

„Minimum hudební teorie V.“

5 000 Kč

3.

5.

FOKUS – Písek, z. ú.

Propagace hudebního festivalu
FROV FEST
10. Setkání heligonkářů a
harmonikářů 2019
Podpora skupiny Slyšení hlasů

15 000 Kč

4.

Jihočeská univerzita v Č. B.
Fakulta rybářství
Nefor. sdružení Miroslav Hrdlička

6.

ZŠ a Gymnázium Vodňany

BezvaDen

8 000 Kč

7.

MŠ Vodňany

Den pro školku 2019

22 000 Kč

8.

SH ČMS – SDH Pražák

Sportovní a kulturní odpoledne…

15 000 Kč

9.

Institut Váši Příhody

Hudba nás také baví…

5 000 Kč

Koncert „Swingbandu Jana
Matouška“

5 000 Kč

10. Harmonia z. s.

5 000 Kč
5 000 Kč

Usnesení č. 430: Rada města na základě zmocnění vyjádřeného v usnesení zastupitelstva
města ze dne 10.12.2018, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje udělení odměn občanům, kteří nejsou členy
zastupitelstva města Vodňany za práci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města
za první pololetí roku 2019.

***** 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.

Usnesení č. 431: Rada města po seznámení se s peticí „Stop devastaci“ bere na vědomí
odborné stanovisko MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP pod. č.j. MUVO 5330/2019
ze dne 10.6.2019.
Usnesení č. 432: Rada města schvaluje podání žádosti do programu Výstavba pro obce na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 projektu
„Stavební úpravy objektu č. p. 98 a č. p. 100. ul. Jiráskova, Vodňany“.
Usnesení č. 433: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. SDO/OEZI/1932/19 DP pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
pro projekt „Oprava hasičské zbrojnice v Radčicích“ a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 434: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
č. SDO/OEZI/1839/2019 dotačního programu Jihočeského kraje - Podpora chytrých měst
a obcí, 1. výzva pro rok 2019 pro projekt „Strategický dokument pro Smart city Vodňany“
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 435: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 18/2019/OSMI/sml. na kanalizační
překopy v Tyršově ulici za nabídkovou cenu 44 266,20 Kč bez DPH za kanalizační překop
s firmou František Petrách - služby, Čakov 49, 373 83 Dubné, IČ 42380979, zastoupenou
majitelem firmy panem Františkem Petráchem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 436: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 30/2018/OSMI/sml. na akci „Stezka V Zátiší II.“ s firmou Štolka – Stavko s.r.o.,
Mlýnská 361, 384 51 Volary, IČ 28149131 a pověřuje starostu města podpisem tohoto
Dodatku č. 2.
Usnesení č. 437: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2019/OSMI/sml.
na akci „Havárie vodovodu v Tyršově ulici ve Vodňanech – pravá strana směrem z města“
s firmou František Petrách – služby, Čakov 49, 373 84 Dubné, IČ 42380979 a pověřuje
starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 438: Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie na dodávku s názvem „Lavičky 2019“ firmu Radčická truhlárna s.r.o.,
Radčice 66, 389 01 Vodňany, IČ 28094051 a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
Usnesení č. 439: Rada města bere na vědomí objednávku č. 116/2019/DO na rekonstrukci
bytu v Kampanově ulici 509 ve Vodňanech s firmou Martin Mach, Nádražní 1395, 397 01
Písek, IČ 63293994.
Usnesení č. 440: Rada města bere na vědomí objednávku č. 121/2019/MCh na výstavbu
suchovodu s firmou František Petrách, Čakov 49, 373 83 Dubné, IČ 42380979.
Usnesení č. 441: Rada města bere na vědomí objednávku č. 122/2019/MCh na výstavbu
odvodňovacího překopu ACO Drain s firmou František Petrách, Čakov 49, 373 83 Dubné,
IČ 42380979.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
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Usnesení č. 442: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p. č. 263/1, 258/1,
262/2, 266/1, 1793, 266/3, 1791/1, 365/2, 1791/2, 370/1, 370/11, 370/4, 370/6, 1737/4, 344/1
a 349/1 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 umístění nového kabelového vedení NN a kabelových pilířů pod
názvem stavby „VN Putim – Radomilice, TS Ryb. Škola + jatky NN“ na výše uvedených
parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 83.400,- Kč + DPH.
Usnesení č. 443: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely dle
KN p. č. 266/1 o výměře cca 23 m2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města prodej
výše uvedené části pozemkové p. č. 266/1 o výměře 23 m2 firmě E.ON Česká republika s.r.o.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591 za kupní cenu
v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 444: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
části pozemkové parcely dle KN p. č. 1784/8 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Vodňany od České
republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ : 01312774.
Usnesení č. 445: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to s umístění
venkovního posezení – pivního setu se slunečníkem o rozměrech 2 m x 2 m na pozemkové
parcele dle KN p. č. 1707/2 před provozovnou Pivnice „U Dubáka“, Alešova čp 48, Vodňany
v ulici Heydukova, Vodňany, na dobu od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 pro Kamilu Kleinovou,
IČ: 47253801, bytem *****, Vodňany II, 389 01 Vodňany, při splnění podmínek Policie ČR,
za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 446: Rada města bere na vědomí zápisy ze schůzí osadního výboru Radčice
ze dne 2. 6. 2019 a 9. 6. 2019.
Usnesení č. 447: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 2 na Sídl. Škorna č. p. 1200 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke dni
30. 06. 2019.
Usnesení č. 448: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 12 na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke dni
30. 06. 2019.
Usnesení č. 449: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu zvláštního určení č. 21 v ulici Elektrárenská č. p. 32 ve Vodňanech s nájemcem *****.
Pronájem skončí ke dni 15. 07. 2019.
Usnesení č. 450: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19
na Sídl. Škorna čp. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.08.2019 do 31.12.2019.
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Usnesení č. 451: Rada města schvaluje Dohodu o splátkách dluhu za nájem a zálohy na
služby spojené s užíváním bytu č. 19 na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech s nájemcem
***** a pověřuje starostu města podpisem Dohody o splátkách a Dodatku.
Usnesení č. 452: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Jiráskova čp. 100 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 08. 2019 do 30. 11. 2019.
Usnesení č. 453: Rada města schvaluje vyjmutí ***** z nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici
Kodádkova čp. 477 ve Vodňanech uzavřenou s nájemci ***** a ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Vyjmutí nájemce ***** z nájemní smlouvy bude
k 30. 06. 2019.
Usnesení č. 454: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící
podnikání č. 3 o celkové výměře 11,7 m2 a č. 342 o celkové velikosti 9,9 m2, v objektu
č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech panu Romanu Morozovi, *****, 389 01 Vodňany,
RČ: *****.
Usnesení č. 455: Rada města schvaluje Klubu vodňanských výtvarníků podle Obecně
závazné vyhlášky o symbolech města a jejich používání použití znaku města Vodňany na
plakátech a tištěných materiálech v rámci konání Vodňanských výtvarných dnů pro
výtvarníky z partnerských měst.
Usnesení č. 456: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9551878457 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. 457: Rada města schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č. 3400057932 mezi městem Vodňany a společností Čevak, a.s., se sídlem Severní 2264/8,
370 10 České Budějovice, IČ 60849657 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 458: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na cvičnou plochu pro
autoškoly mezi městem Vodňany a Ing. Kateřinou Šormovou, *****, 389 01 Vodňany,
IČ 87392470 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Výše nájemného činí 7.000,- Kč
vč. DPH/rok.
Usnesení č. 459: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na cvičnou plochu pro
autoškoly mezi městem Vodňany a AZB center s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
zastoupenou paní Zuzanou Bukovou, jednatelkou společnosti a pověřuje starostu města jejím
podpisem. Výše nájemného činí 7.000,- Kč vč. DPH/rok.
Usnesení č. 460: Rada města revokuje usnesení č. 1851 ze dne 9. 1. 2017.
Usnesení č. 461: Rada města schvaluje jmenování likvidační komise ve složení:
Předseda: Ing. Marta Kodádková
Členové: Ing. Aleš Hutař, Ing. Šárka Růžičková, Bc. Štěpánka Mošovská
Usnesení č. 462: Rada města bere na vědomí vyřazení dlouhodobého hmotného movitého
majetku z evidence majetku města (rozhlas).
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