Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 10. 07. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 468: Rada města schvaluje:
RO č. 39 – přesun finančních prostředků ve výši 15.000,00 Kč, jedná se o přesun z §3639
na §3113 v rámci ORJ 18.
RO č. 40 – zvýšení příjmů o 857.043,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Územní studie krajiny správního
obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany“.
RO č. 41 – zvýšení příjmů a výdajů o 34.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové
dotace za DP Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu pro Městské muzeum a galerii
Vodňany na realizaci projektu „Technické posílení infocentra“.
RO č. 42 – zvýšení příjmů a výdajů o 150.000,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu
Centra sociální pomoci Vodňany na pořízení klimatizace.
Usnesení č. 469: Rada města schvaluje Centru sociální pomoci Vodňany převod finančních
prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 581 889,- Kč.
Usnesení č. 470: Rada města schvaluje změnu č. 20 vnitřní organizační směrnice vedení
pokladen - příloha č. 3.
Usnesení č. 471: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Městského úřadu
Vodňany.
Usnesení č. 472: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky „Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
ve Vodňanech – část 1“ firmu GORDIC spol. s r. o., IČO: 47903783, se sídlem Erbenova
2108/4, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 3.048.058,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o dílo a zhotovitele veřejné zakázky „Zvýšení kvality, dostupnosti a
transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech – část 2“ firmu AUTOCONT a. s.,
IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
s nabídkovou cenou 3.761.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 473: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu ½ z celku na pozemkových parcelách dle KN p. č. 694/16,
p. č. 697/5, p. č. 701/6 a p. č. 701/11 v k. ú. Vodňany od České republiky s příslušností
hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111.
Usnesení č. 474: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti pro uložení vodovodní přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 231/4
v k. ú. Radčice u Vodňan mezi městem Vodňany a paní *****, bytem ***** a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN
p. č. 231/4 s právem strpění uložení vodovodní přípojky k plánované novostavbě rodinného
domu v k. ú. Radčice u Vodňan a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
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Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 380,- Kč + DPH.
Usnesení č. 475: Rada města souhlasí s ukončením nájmu k 30. 9. 2019 na část pozemkové
parcely p. č. 683/1 o výměře 308 m2 v k. ú. Vodňany pronajaté za účelem rekreačního využití
a udržování pozemku dle smlouvy ze dne 12. 12. 2016 uzavřené s paní *****, *****, 389 01
Vodňany.
Usnesení č. 476: Rada města souhlasí s umístěním informační cedule 70cm x 70cm v místě
provozovny na fasádě budovy Škorna č. p. 1223 pro společnost Fyzioterapie Mgr. Pavel
Homolka, IČ 07724136, se sídlem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 477: Rada města schvaluje bezúplatný převod hmotného majetku Městskému
muzeu a galerii Vodňany (IČ: 00072192) v celkové hodnotě 3.223,50 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 478: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici Kodádkova č. p. 477 ve Vodňanech s paní *****,
*****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 17. 07. 2019 do 30. 06. 2020. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 479: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici Kampanova č. p. 510 ve Vodňanech
s paní *****, *****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 17. 07. 2019 do 30. 06. 2020. Výše nájemného
činí částku dle nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 480: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech s paní *****,
*****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 17. 07. 2019 do 30. 06. 2020. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 481: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech s paní *****,
*****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 17. 07. 2019 do 30. 06. 2020. Výše nájemného činí částku dle
nabídky ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 482: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostor sloužících podnikání č. 17 o celkové výměře 23,80 m² v objektu č. p. 1193
na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem Janou Huckovou, *****, IČ: 755 93 416 a pověřuje
starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí
ke dni 31. 07. 2019.
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Usnesení č. 483: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 2 na Sídl. Škorna č. p. 1194 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke dni
30. 09. 2019.
Usnesení č. 484: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4
na nám. 5. května č. p. 110 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem *****a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 08. 2019
do 31. 07. 2020.
Usnesení č. 485: Rada města revokuje usnesení č. 451 ze dne 19. 06. 2019.
Usnesení č. 486: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostor sloužících podnikání č. místností 301, 302, 303, 308 a 309 v objektu čp. 116
v ulici Jiráskova ve Vodňanech s nájemcem MUDr. Pavlínou Nejedlou s. r. o., se sídlem
Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 - Nusle, IČ: 28140770 a pověřuje starostu města podpisem
dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 31. 08. 2019.
Usnesení č. 487: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící
podnikání, místnosti č. 301 o velikosti 14,30 m2, č. 302 o velikosti 20,81 m2, č. 303
o velikosti 34,25 m2, č. 308 o velikosti 3,71 m² a č. 309 o velikosti 3,72 m2 v II. NP objektu
č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech nájemci STELLA-GYN, s.r.o., se sídlem Libníč 33,
373 71 Libníč, IČ: 281 40 770.
Usnesení č. 488: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 350 o celkové výměře 13,63 m² a č. 351 o celkové výměře 13,56 m²
v budově č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech, mezi městem Vodňany a D – stavební
developerská s.r.o., se sídlem Stožice 98, 398 01 Vodňany, IČ: 08082456 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 15.07.2019
do 14.07.2020.
Usnesení č. 489: Rada města uděluje souhlas MUDr. Janu Egertovi (IČ: 47256061)
s umístněním sídla obchodní společnosti Medivod s.r.o. v ulici Jiráskova č. p. 116
ve Vodňanech. MUDr. Jan Egert má pronajatý prostor č. 7 o celkové výměře 40 m² nyní jako
OSVČ.
Usnesení č. 490: Rada města schvaluje Pravidla pro udělení souhlasu pro vjezd na plochu
u bytového domu č. p. 845 v ulici Kodádkova ve Vodňanech.
Usnesení č. 491: 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 Sokolské louce ve Vodňanech dne 27.7.2019 od 15.00 hod. do 24.00 hod. a 28.7.2019
od 0.00 hod. do 2.00 hod.
Usnesení č. 492: 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 Sokolské louce ve Vodňanech dne 17.8.2019 od 19.00 hod. do 24.00 hod. a 18.8.2019
od 0.00 hod. do 1.00 hod.
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Usnesení č. 493: Rada města ukládá Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany odvod z investičního fondu ve výši 150.000,00 Kč do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení č. 494: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej STL plynovodní přípojky
plynu LPE D32 v délce 4,0 metry pro budovu v ul. Kodádkova č. p. 15, 389 01 Vodňany
a doporučuje zastupitelstvu města prodej STL plynovodní přípojky plynu LPE D32 v délce
4,0 metry pro budovu v ul. Kodádkova č. p. 15, 389 01 Vodňany v k. ú. Vodňany společnosti
E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01 za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, a to 31.950,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 495: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej STL plynovodní přípojky
plynu LPE D32 v délce 3,3 metry pro budovu v ul. Písecká č. p. 200, 389 01 Vodňany
a doporučuje zastupitelstvu města prodej STL plynovodní přípojky plynu LPE D32 v délce
3,3 metry pro budovu v ul. Písecká č. p. 200, 389 01 Vodňany v k. ú. Vodňany společnosti
E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01 za kupní
cenu v místě a čase obvyklou, a to 63.520,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 496: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Urbanisticko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt
„Autobusový terminál Vodňany“
Usnesení č. 497: Rada města pověřuje Městské muzeum a galerii Vodňany provozováním
elektrokol v rámci projektu „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji“.
Usnesení č. 498: Rada města schvaluje pracovní cestu místostarostovi panu Ing. Tomáši
Bednaříkovi do Oravského Podzámku, Slovensko, ve dnech 18. – 21. 7. 2019.
Usnesení č. 499: Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytování certifikačních
služeb uzavřené mezi Českou poštou a.s., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČ 47114983 a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Usnesení č. 500: Rada města schvaluje Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem
v rámci výzvy č. 30_19_009 prostřednictvím projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné
nouzi v Jihočeském kraji uzavřenou mezi Jihočeským krajem a Mateřskou školou Vodňany,
Smetanova 204.
Usnesení č. 501: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 3 o celkové výměře 11,7 m² a č. 342 o celkové výměře 9,9 m² v budově č. p. 116
v ulici Jiráskova ve Vodňanech, mezi městem Vodňany a Romanem Morozem, *****, 389 01
Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 16. 07 2019 na dobu neurčitou.
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