Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 02. 09. 2019 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 565: Rada města schvaluje:
RO č. 50 – zvýšení příjmů o 4.563.991,74 Kč, jedná se o příjem dotace z Operačního
programu Životního prostředí na akci „Zpracování digitálního povodňového plánu
a varovného informačního systému pro město Vodňany“.
RO č. 51 – zvýšení příjmů o 8.341.207,43 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na akci „Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
v ZŠ Vodňany“.
Usnesení č. 566: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 52 – zvýšení výdajů o 200.000,00 Kč, jedná se o výdaje navazující na akci „Stezka
V Zátiší II“.
RO č. 53 – zvýšení výdajů o 200.000,00 Kč, jedná se o výdaje na akci „ČOV Radčice“.
RO č. 54 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na akci „Oprava vodní nádrže
v Radčicích“.
Usnesení č. 567: Rada města doporučuje zastupitelstvu města odepsat pohledávku:
a) vůči firmě ŠTIKAR & PARTNERS, spol. s r.o., IČ: 27083420 ve výši 518.159,76 Kč,
b) vůči firmě SWISS TANK s.r.o. (POLYDOM, s.r.o.), IČ: 25021249 ve výši 575.092,00 Kč,
c) vůči Tomáši Trakalovi, IČ: 66329817 ve výši 415.517,00 Kč,
d) vůči Martinu Telenskému, IČ: 42731143 ve výši 266.247,50 Kč,
e) vůči Jitce Šebkové, IČ: 49037013 ve výši 54.300,40 Kč.
Usnesení č. 568: Rada města schvaluje přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci
schváleného provozního příspěvku pro Městské muzeum a galerii Vodňany v předloženém
znění.
Usnesení č. 569: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21,
389 01 Vodňany souhlas ke změně č. 6 Organizačního řádu, konkrétně organizačního
schématu, a to pracovníků v sociálních službách (zaměstnanci přímé péče) v domově pro
seniory.
Usnesení č. 570: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou verzi
Programu rozvoje města Vodňany.
Usnesení č. 571: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na období 2020 - 2022 v rámci projektu Komunitní
plán sociálních služeb ORP Vodňany, jehož realizátorem je MAS Vodňanská ryba, z.s.
Usnesení č. 572: Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se rozhodla jmenovat na návrh tajemníka vedoucím odboru životního prostředí
Městského úřadu Vodňany Ing. Karla Stuchlíka, a to s účinností ode dne 03.09.2019
a pověřuje tajemníka provedením všech úkonů souvisejících s tímto jmenováním.
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Usnesení č. 573: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy silničního správního úřadu mezi Městem Vodňany
a Obcí Číčenice a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 574: Rada města doporučuje zastupitelstvu města podání žádosti o finanční
podporu pro projekt „Vodňany bez odpadu“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP), prioritní osy 3 a schválení předfinancování projektu a kofinancování v rozsahu
stanoveném výzvou na způsobilé výdaje projektu v případě úspěšné žádosti o finanční
podporu.
Usnesení č. 575: Rada města doporučuje zastupitelstvu města podání žádostí o finanční
podporu pro projekty „Alej Křtětice“ a „ Alej Radčice“ v rámci 131. Výzvy Ministerstva
životního prostředí, Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 (OPŽP), aktivita
4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení krajinných prvků a struktur a schválení
předfinancování projektů a kofinancování v rozsahu stanoveném výzvou na způsobilé výdaje
projektu v případě úspěšné žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 576: Rada města doporučuje zastupitelstvu města podání žádosti o finanční
podporu pro projekt „Cyklostezka Křtětice“ v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI), ve vyhlášené výzvě Cyklistické stezky a schválení předfinancování projektu
a kofinancování v rozsahu stanoveném výzvou na způsobilé výdaje projektu v případě
úspěšné žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 577: Rada města doporučuje zastupitelstvu města podání žádosti o finanční
podporu v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), opatření ke zvýšení
bezpečnosti „Úprava povrchu chodníku pro pěší podél komunikace 3. třídy ve Vodňanech“
a schválení předfinancování projektu a kofinancování v rozsahu stanoveném výzvou
na způsobilé výdaje projektu v případě úspěšné žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 578: Rada města schvaluje Smlouvu č.: 1040015214/002 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1200/10, p. č. 1202/8, p. č. 1286/1, p. č.1287/2 a p. č. 1202/9 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 osazení
kabelových skříní pod názvem stavby „Pražák - obec: NN úprava vedení.“ na výše uvedených
parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 7.250,- Kč + DPH.
Usnesení č. 579: Rada města souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem a schvaluje zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kanalizační přípojky a dlážděných
výtoků stok na pozemkových parcelách dle KN p. č. 1015/1, p. č.1202/8 a p. č. 1202/50
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a Správou železniční dopravní cesty, s. o. se sídlem
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, a pověřuje starostu města podpisem souhlasu a smlouvy
o zřízení věcného břemene.
Předmětem smlouvy a souhlasu se stavbou je umístění kanalizační přípojky a vydláždění
výtoku stoky pod názvem stavby „Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov.“
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na výše uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 1500,- Kč + DPH.
Usnesení č. 580: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
pozemkové parcely dle KN p. č. 176/1 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Vodňany paní *****, bytem
***** Vodňany.
Usnesení č. 581: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
pozemkové parcely dle KN p. č. 676/30 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Vodňany paní *****,
bytem ***** Vodňany.
Usnesení č. 582: Rada města schvaluje dodatek č. 23 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 02
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s paní ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.12.2019 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 583: Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 01
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s paní ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.12.2019 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 584: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu zvláštního určení č. 4 v ulici Elektrárenská č. p. 32 ve Vodňanech s nájemcem *****.
Pronájem skončí ke dni 11. 09. 2019.
Usnesení č. 585: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1
v ulici Stožická č. p. 1078 ve Vodňanech s nájemci ***** a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2 na Sídl. Škorna č. p. 1220 ve Vodňanech s *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 586: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6
v ulici Stožická č. p. 417 ve Vodňanech s nájemcem ***** a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 8 na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech s *****, bytem *****, 389 01 Vodňany a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 587: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Přestavba garáží pro vozy Zdravotnické záchranné služby Vodňany“.
Výzva k podání nabídky bude zveřejněna na internetových stránkách města Vodňany.
Usnesení č. 588: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro posouzení
a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na akci
„Přestavba garáží pro vozy Zdravotnické záchranné služby Vodňany:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Ing. Šárka Růžičková
Ing. Věra Černá
Místopředseda
Ing. Pavel Šťástka
Milan Němeček
Člen
Luboš Louženský
Hana Muchlová
Člen
Ing. Marta Kodádková
Jaroslava Čadková
Člen
Magdalena Chlumská
Tomáš Vokurka
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Usnesení č. 589: Rada města schvaluje podání žádosti do programu o dotaci v rámci
programu Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených
domů dle NV č. 112/2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování
projektu a kofinancování v rozsahu stanoveném výzvou na způsobilé výdaje projektu
v případě úspěšné žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 590: Rada města schvaluje, na základě poptávkového řízení, Rámcovou smlouvu
o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a
jejich příslušenství, jejíž nedílnou přílohou je „Individuální nabídka telekomunikačního
řešení“ se společností T-Mobile Czech Republic a.s. a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
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