Usnesení z V. zasedání zastupitelstva města ve Vodňanech
konaného v pondělí 24. června 2019 od 15:30 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Vodňanech
1.

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města Vodňany za rok 2018
a souhlasí s celoročním hospodařením s výrokem „bez výhrad“.

2.

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 v předložené struktuře.
Výsledek hospodaření ve výši 35.785.642,33 Kč bude převeden na účet výsledek
hospodaření minulých účetních období.

3.

Zastupitelstvo města:
a) schvaluje:
RO č. 31 – zvýšení výdajů o 6.950.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu
Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech
podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.
RO č. 32 – zvýšení výdajů o 5.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektů
Oprava vodní nádrže v Újezdě a Oprava vodní nádrže v Radčicích podpořeného
z dotačního programu Ministerstva zemědělství.
RO č. 33 – zvýšení výdajů o 700.000,00 Kč, jedná se o výdaje na nákup služeb
a konzultačních, poradenských a právních služeb v rámci ORJ 18.
RO č. 34 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na realizaci projektu
Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání v ZŠ Vodňany.
b) ukládá vedoucí finančního odboru RO č. 31 - 34, která představují zvýšení výdajů
o 13.650.000,00 Kč a zvýšení financování o 13.650.000,00 Kč, provést v rozpočtu
na rok 2019.

4.

Zastupitelstvo města Vodňany vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o zrušení
některých obecně závazných vyhlášek města Vodňany ve znění předloženého návrhu.

5.

Zastupitelstvo města v souladu s bodem 1.1 Čl. 1 Pravidel pro udělování čestného
občanství města Vodňany uděluje, za mimořádný osobní přínos v propagaci města
v oblasti kultury, čestné občanství panu Wolfgangu Wendelovi.

6.

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o finanční podporu pro projekt „Nákup
cisternové automobilové stříkačky“ do programu MV ČR INVESTIČNÍ DOTACE V
RÁMCI PROGRAMU "DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ" V ROCE 2020 a
schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací
do plné výše z vlastních zdrojů.

7.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemkové parcely dle KN p. č. 1507
o výměře cca 2000 m2, celých pozemkových parcel dle KN p. č. 1246/3 o výměře
1151 m2, p. č. 1246/10 o výměře 47 m2, p. č. 1246/11 o výměře 99 m2 vše
v k. ú. Vodňany ve vlastnictví města Vodňany za část pozemkové parcely dle KN
p. č. 1028 o výměře cca 450 m2 a část pozemkové parcely dle KN p. č. 1032 o výměře
cca 2847 m2 v k. ú. Stožice ve vlastnictví obce Stožice, IČ: 58222623 sídlem Stožice 63,
389 01 Vodňany. Směna bude provedena výměra za výměru bez finančního vyrovnání.

8.

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části stavební parcely dle KN p. č. 344
o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vodňany panu *****, bytem *****, 389 01 Vodňany za kupní
cenu 465,- Kč/m2. Platnost nabídky trvá do 31. 8. 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.

9.

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely dle KN
p. č. 1489/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Vodňany, a to panu *****, bytem *****, 389 01
Vodňany.

10. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 492/79
o výměře cca 80 m2 v k. ú. Vodňany, a to panu *****, bytem *****, Vodňany II, 389 01
Vodňany.
11. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 955/19
o výměře cca 325 m2 v k. ú. Vodňany, a to paní *****, bytem *****, 389 01 Vodňany.
12. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemkové parcely dle KN p. č. 706/12
o výměře 5965 m2 v k. ú. Vodňany, a to panu *****, bytem *****, Vodňany II, 389 01
Vodňany.
13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 14, tj. pozemkové parcely dle KN
p. č. 751/23 o výměře 1068 m2 v k. ú. Vodňany do vlastnictví podílem ½ z celku panu
*****, bytem *****, 389 01 Vodňany a do vlastnictví podílem ½ z celku paní *****,
bytem *****, 389 01 Vodňany za kupní cenu 1.100,- Kč/m2, tj. celkem za 1.174.800,- Kč
+ náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků bude v kupní smlouvě ošetřen:
a/ Pro Město Vodňany bude zřízeno právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy, pokud
kupující do 3 let nezahájí na předmětné nemovitosti stavbu rodinného domu podle
vydaného pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a do 8 let nedokončí stavbu
rodinného domu.
b/ Předkupním právem, jako právem věcným ve prospěch prodávajícího (Města
Vodňany), pro případ, že by chtěl kupující předmětný pozemek prodat nebo jinak zcizit.
Předkupní právo bude zřízeno na dobu určitou, a to do dokončení stavby rodinného
domu.
14. Zastupitelstvo města bere na vědomí splnění podmínek stanovených městem Vodňany
v kupní smlouvě na prodej níže uvedených pozemků určených pro výstavbu rodinného
domu a pověřuje starostu města podpisem prohlášení o zániku předkupního práva na níže
uvedených parcelách.
Vlastník
*****, Vodňany II, 389 01

Vodňany

Prodané pozemkové parcely
včetně nově oddělených
stavebních parcel pod stavbami
751/66 v k. ú. Vodňany st. 3163,
čp. 1354

Smlouva
uzavřena
2. 3. 2016

Ukončení
stavby RD /
přidělení č.p.
28. 03. 2019

15. Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 16 ze dne 21. 9. 2015.
16. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru nemovitosti, a to vodovodního řadu I PE
50/6,9 mm o délce 248 m, vodovodního řadu II PE 90/8,3 o délce 360,5 m a vodovodního
řadu II – 1 o délce 21,5 m, který byl vybudován v rámci stavby „Vodovod Čavyně“
v k. ú. Čavyně od Občanského sdružení Čavyně, sídlem Čavyně 7, 389 01 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.

