Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 07. 10. 2019 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 620: Rada města schvaluje:
RO č. 56 – zvýšení příjmů a výdajů o 100.000,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu
Centra sociální pomoci Vodňany na pořízení klimatizace.
RO č. 57 – zvýšení příjmů o 51.450,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové dotace
na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů
v roce 2021.
Usnesení č. 621: Rada města ukládá Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany odvod z investičního fondu ve výši 100.000,00 Kč do rozpočtu zřizovatele.
Usnesení č. 622: Rada města schvaluje převod finančních prostředků č. 1/2019 mezi
položkami v rámci schváleného rozpočtu pro Centrum sociální pomoci Vodňany. Navrhovaná
rozpočtová opatření nemají vliv na výši příspěvku poskytnutého zřizovatelem v roce 2019.
Usnesení č. 623: Rada města schvaluje Memorandum o spolupráci mezi městem Vodňany
a Národním institutem dalšího vzdělávání v rámci projektu Strategické řízení a plánování
ve školách a v územích, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 vůči Základní škole
a Gymnáziu Vodňany a pověřuje starostu podpisem tohoto memoranda.
Usnesení č. 624: Rada města bere na vědomí závěrečnou zprávu k projektu Letní pobytový
tábor pro děti v péči OSPOD Vodňany 2019 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
pro rok 2019 Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji reg. č. 454-01-003.
Usnesení č. 625: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci v rámci projektu
„Se sousedy II (Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji) reg. č. projektu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033“, jehož realizátorem je Úřad práce České republiky,
ÚP ČR - Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České
Budějovice a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 626: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem
Vodňany, se sídlem nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, IČO: 00251984 a Krajským
sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje, se sídlem Dukelská 145, 379 01 Třeboň,
IČO: 72535369 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 627: Rada města schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OZZL/064/19“
mezi městem Vodňany a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadiónu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČO 70890650 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 628: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
pozemkové parcely dle KN p. č. 328/5 v k. ú. Vodňany od České republiky s příslušností
hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov,
IČO: 01312774.
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Usnesení č. 629: Rada města bere na vědomí nové uspřádání pozemků v části k. ú. Chelčice
dle přiloženého soupisu nových pozemků vytvořených v rámci Komplexní pozemkové úpravy
Truskovice, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 630: Rada města bere na vědomí nové uspřádání pozemků v k. ú. Truskovice dle
přiloženého soupisu nových pozemků vytvořených v rámci Komplexní pozemkové úpravy
Truskovice, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 631: Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku č. 9,
tj. pozemkové parcely dle KN p. č. 751/54 o výměře 1051 m2 v k. ú. Vodňany paní *****,
bytem ***** za kupní cenu 1.100,- Kč/m2, tj. celkem za 1.156.100,-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.
Usnesení č. 632: Rada města schvaluje uzavření rezervační smlouvy pro prodej pozemku č. 9,
tj. parcely dle KN p. č. 751/54 o výměře 1051 m2 v k. ú. Vodňany paní *****, bytem *****
za kupní cenu 1.100,- Kč/m2, tj. celkem za 1.156.100,- Kč + náklady s prodejem spojené
a pověřuje starostu města Vodňan podpisem této rezervační smlouvy.
Usnesení č. 633: Rada města revokuje své usnesení č. 398 ze dne 5. 6. 2019.
Usnesení č. 634: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části stavební
parcely dle KN p. č. 344 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Vodňany manželům *****, bytem *****
za kupní cenu 465,- Kč/m2.
Usnesení č. 635: Rada města schvaluje komisi pro výběr nájemce nebytového prostoru č. 17
na Sídl. Škorna č. p. 1193 ve Vodňanech o celkové výměře 23,80 m².
Komise ve složení: předseda: Miroslav Kouba
členové: Ing. Šárka Růžičková, Tomáš Veselý, Mgr. Stanislav Podlaha, Josef Kubička
náhradníci: Petra Buchtelová, Romana Búzková
Usnesení č. 636: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23
na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 12. 2019 do 30. 11.
2020.
Usnesení č. 637: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Jiráskova č. p. 100 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 12. 2019 do 30. 04. 2020.
Usnesení č. 638: Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 17
sloužící k podnikání v budově č. p. 1197, na Sídl. Škorna ve Vodňanech uzavřenou
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s nájemcem Jindřiškou Kormanovou, IČO: 625 17 678 a pověřuje starostu města podpisem
dodatku k nájemní smlouvě.
Rada města bere na vědomí změnu sídla a změnu příjmení nájemce.
Usnesení č. 639: Rada města, na základě vyhodnocení dotazníkového šetření pro
pojmenování nové rozhledny na Svobodné hoře, doporučuje zastupitelstvu města schválit
název „Haniperk“.
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