Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve čtvrtek dne 27. 06. 2019 od 9:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 463: Rada města schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Vodňany
a Městským hospodářstvím Vodňany, s. r. o., nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany,
IČ: 25183222, jejímž obsahem jsou nemovitosti: 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.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2019
Usnesení č. 464: Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie na dodávku s názvem „Oprava sociálního zařízení a šaten tělocvičny v budově
ZŠ Bavorovská“ firmu HIKI s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČ 45022143.
Usnesení č. 465: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
inženýrské sítě v rámci stavby „Vodňany – kanalizace v ulici Ve Strouze“, a to kanalizačního
řadu PVC 250 v celkové délce cca 85,5 m uloženého na pozemkové parcele p. č. 1730/1 vše v
k. ú. Vodňany formou daru od manželů *****, oba bytem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 466: Rada města doručuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemkové
parcely dle KN p. č. 2019 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Vodňany od manželů *****, oba bytem
2
*****, 389 01 Vodňany za kupní cenu 400,- Kč/m + náklady s výkupem spojené.
Usnesení č. 467: Rada města schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě na propagaci města
v knize „Druhá kopa vycházek za historií“ uzavřenou mezi Miroslavem Marešem – Agentura
Kultur-Kontakt, se sídlem U Lesa 2, 370 05 České Budějovice 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.

