Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 21. 08. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 546: Rada města schvaluje:
RO č. 46 – zvýšení příjmů o 1.030.686,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na výkon sociální práce a na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
pro rok 2019.
RO č. 47 – zvýšení příjmů a výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace z dotačního
programu Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb pro Centrum sociální pomoci
Vodňany.
RO č. 48 – přesun finančních prostředků ve výši 212.000,00 Kč z §3639 (technické
zhodnocení budov) na §2219 (opravy chodníků).
RO č. 49 – zvýšení příjmů a výdajů o 57.827,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu
Základní školy a gymnázia Vodňany na realizaci stavebních úprav – odhlučnění třídy.
Usnesení č. 547: Rada města ukládá Základní škole a Gymnáziu Vodňany, Alešova 50,
389 01 Vodňany odvod z investičního fondu ve výši 57.827,00 Kč do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení č. 548: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o uplatňování
Územního plánu sídelního útvaru Vodňany za období červenec 2015 až červen 2019
v předloženém znění.
Usnesení č. 549: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 201500011 na
zpracování Územního plánu Vodňany, včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu Vodňany,
uzavřené mezi Městem Vodňany a společností Projektový ateliér AD, s. r. o., IČ: 25194771,
se sídlem Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou, a pověřuje starostu města podpisem
předmětného dodatku. Předmětný Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu potřeby dopracování
návrhu Územního plánu Vodňany, včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu Vodňany
o požadavky Města Vodňany nad rámec stanovisek dotčených orgánů. Dodatek č. 2 spočívá
v navýšení konečné ceny územně plánovací dokumentace o 90.750,- Kč, včetně DPH.
Usnesení č. 550: Rada města schvaluje Smlouvu č.: 1040015213/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1812/3, 1489/86, 1489/2, 1481/9, 1481/1 a 1809/1 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 zemního kabelového vedení NN a výměna
trafostanice pod názvem stavby „Pražák – TS RD:VN/NN výměna TS, kabel NN“ na výše
uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 11.250,- Kč + DPH.
Usnesení č. 551: Rada města schvaluje Smlouvu č.: 1030053307/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 231/1 a p. č. 231/4 v k. ú. Radčice u Vodňan 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.
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Předmětem smlouvy je umístění nového zemního kabelového vedení NN a osazení
kabelových skříní pod názvem stavby „Radčice, pí Gachová: NN přip. kab.“ na výše
uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 2.750,- Kč + DPH.
Usnesení č. 552: Rada města nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo přepravující osobu zdravotně tělesně postiženou (ZTP) na Sídlišti Škorna
před domem č. p. 1193 ve Vodňanech na pozemkové parcele p. č. 694/8 v k. ú. Vodňany,
a to pro pana *****, bytem *****, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 553: Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa
pro vozidlo přepravující osobu ZTP/P na Sídlišti Škorna před domem č. p. 1193
ve Vodňanech na pozemkové parcele p. č. 694/8 v k. ú. Vodňany, a to pro pana *****, bytem
*****, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Usnesení č. 554: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 301, 302, 303, 308 a 309 v budově č. p. 116 v ulici Jiráskova ve
Vodňanech o celkové výměře 76,79 m², mezi městem Vodňany a společností STELLA-GYN
s.r.o., Libníč 33, 373 71 Libníč, IČ: 281 40 770 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 01. 09. 2019 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 555: Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 104
sloužící k podnikání v budově č. p. 10, na nám. Svobody ve Vodňanech uzavřenou s
nájemcem Hanou Sedláčkovou, IČ: 685 34 841 a pověřuje starostu města podpisem dodatku
k nájemní smlouvě.
Rada města bere na vědomí změnu sídla nájemce Hany Sedláčkové.
Usnesení č. 556: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící
podnikání č. 17 o velikosti 23,80 m2 v domě č. p. 1193 na Sídl. Škorna ve Vodňanech.
Usnesení č. 557: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105 v ulici
Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020.
Usnesení č. 558: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 22
na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 10. 2019
do 30. 09. 2020.
Usnesení č. 559: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 4 v domě č. p. 83 v ulici Bavorovská ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 31. 10. 2019.
Usnesení č. 560: Rada města schvaluje vyjmutí Ivy Minářové z nájemní smlouvy na byt č. 10
na Sídl. Škorna č. p. 1194 ve Vodňanech uzavřenou s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Vyjmutí nájemce ***** z nájemní smlouvy bude ke dni
31. 08. 2019.
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Usnesení č. 561: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně
závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č. 3/2016 pro pořádání veřejné produkce
v obci Radčice před budovou čp. 32 dne 31.8.2019 od 18:00 hod. do 24:00 hod.
Usnesení č. 562: Rada města na základě doporučení výběrové komise jmenuje v souladu
s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s § 33 odst. 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění
pozdějších předpisů, paní Mgr. Kateřinu Mašlovou na pozici ředitelky městské knihovny
s účinností od 01. 09. 2019.
Usnesení č. 563: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2/2019 na prodloužení nájemní
smlouvy na část pozemkové parcely p. č. 1051/3 v k. ú. Vodňany pronajaté od pana *****
za účelem umístění stavby cyklostezky Vodňany-Pražák (cesta Po Trubách) na dobu určitou
do 31. 12. 2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 564: Rada města schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkových parcelách dle KN p. č. 1777/1
a p. č. 1779/3 v k. ú. Vodňany mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10,
IČ: 70971640, a městem Vodňany.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkových parcelách dle
KN p. č. 1777/1 a p. č. 1779/3 v k. ú. Vodňany s právem strpění umístění stavby veřejného
osvětlení a právem přístupu k nim za účelem jejich opravy a údržby.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně dle Pracovního postupu pro nakládání s majetkem kraje
č.SM116/RK ze dne 5. 3. 2015.
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