Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 21. 10. 2019 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 640: Rada města schvaluje:
RO č. 58 – zvýšení příjmů a výdajů o 693.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace na podporu
sociálních služeb pro rok 2019 pro Centrum sociální pomoci Vodňany.
RO č. 59 – zvýšení příjmů a výdajů o 356.126,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Střední odborné učiliště služeb Vodňany.
RO č. 60 – zvýšení příjmů a výdajů o 616.641,20 Kč, jedná se o příjem investiční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu pro
Centrum sociální pomoci Vodňany.
Usnesení č. 641: Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi MS Bylštice Vodňany, z.s., IČO 472 53 347, se sídlem Sídl. Škorna 1196, 389 01 Vodňany a městem
Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 642: Rada města souhlasí s bezúplatným převodem majetku nepatrné
hodnoty získaného v řízení o pozůstalosti do majetku Centra sociální pomoci Vodňany,
Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 643: Rada města schvaluje Programovou dotaci města Vodňany na podporu
sportovních aktivit pro rok 2020.
Usnesení č. 644: Rada města schvaluje Programovou dotaci města Vodňany na podporu
kulturních a jiných zájmových aktivit pro rok 2020.
Usnesení č. 645: Rada města schvaluje Programovou dotaci města Vodňany na podporu
sociálních a navazujících služeb pro rok 2020.
Usnesení č. 646: Rada města schvaluje kapacitu Školní jídelny při Středním odborném učilišti
služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, a to v následující výši:
Kapacita Školní jídelny při Středním odborném učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
- 400 stravovaných
Usnesení č. 647: Rada města schvaluje Pravidla pro udělení práva pro vjezd na dvůr
za objektem lékárny č. p. 218 v ulici Jiráskova ve Vodňanech.
Usnesení č. 648: Rada města schvaluje Pravidla pro udělení práva pro vjezd na dvůr objektu
polikliniky č. p. 116 v ulici ČSLA ve Vodňanech.
Usnesení č. 649: Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Dobrovolným
svazkem obcí Blanicko-otavského regionu, Masarykovo nám. 128, 389 11 Protivín,
IČ: 69535086 a městem Vodňany na majetek v celkové hodnotě 163.350,- Kč.
Usnesení č. 650: Rada města, na základě doporučení hodnotící poroty, schvaluje vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Urbanisticko-architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt Autobusový terminál Vodňany“ firmu
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Projektil Architekti s.r.o., Malátova 13, 130 00 Praha 3, IČO: 27118436 a pověřuje starostu
města k dalším jednáním.
Usnesení č. 651: Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie „Přestavba
garáží pro vozy ZZS Vodňany“ v jejím v průběhu, z důvodu výrazného překročení původní
rozpočtované ceny díla.
Usnesení č. 652: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2020 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. 2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 653: Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění
podmínek stanovených městem Vodňany v kupní smlouvě na prodej níže uvedených
pozemků určených pro výstavbu rodinného domu a pověřit starostu města podpisem
prohlášení o zániku předkupního práva na níže uvedeném pozemku.
Vlastník

*****

Prodané pozemkové parcely
včetně nově oddělených
stavebních parcel pod stavbami

Smlouva
uzavřena

Ukončení
stavby RD/
přidělení č.p.

751/61 v k. ú. Vodňany
st. 3169, čp. 1371

28. 12. 2015

28. 08. 2019

Usnesení č. 654: Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pro umístění plynové přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 1728/1 v k. ú.
Vodňany mezi městem Vodňany a paní *****, bytem *****.
Usnesení č. 655: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 104
na Sídl. Škorna č. p. 1220 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. 656: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici
Kampanova č. p. 509 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. 657: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 204 v ulici
Elektrárenská č. p. 28 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. 658: Rada města schvaluje zapsání spolunájemce do nájemní smlouvy na byt
č. 12 na nám. 5. května č. p. 110 ve Vodňanech uzavřené s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 659: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1
v ulici Stožická č. p. 1079 ve Vodňanech s nájemci ***** a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2 na Sídl. Škorma č. p. 1194 ve Vodňanech s *****, bytem ***** a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 660: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2
v ulici Stožická č. p. 417 ve Vodňanech s nájemci ***** a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 5 v ulici Kodádkova č. p. 478 ve Vodňanech s *****, bytem ***** a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 661: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3
v ulici Stožická č. p. 417 ve Vodňanech s nájemcem ***** a uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 205 v ulici Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech s *****, bytem ***** a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 662: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
nebytového prostoru č. 7 o celkové výměře 21,60 m² v objektu č. p. 100 v ulici
Jiráskova ve Vodňanech s nájemcem Mgr. Kamilou Veselou, ***** a pověřuje starostu města
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 31. 10. 2019.
Usnesení č. 663: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostor sloužících podnikání č. 103 na nám. Svobody č. p. 19 ve Vodňanech s nájemcem
Lucky21 s. r. o., se sídlem Malovičky 21, 384 11 Malovice, IČO: 065 76 338 a pověřuje
starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí
ke dni 31. 12. 2019.
Usnesení č. 664: Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru pronajmout prostory
sloužící podnikání č. 103 o celkové výměře 48,00 m2 v 1. NP na nám. Svobody č. p. 19
ve Vodňanech nájemci Ivaně Pasákové, Malovičky 21, 384 11 Malovice, IČO: 693 73 507.
Usnesení č. 665: Rada města schvaluje dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu
Vodňany.
Usnesení č. 666: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21,
389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově
daného od paní ***** ve výši 5 000,- Kč na nákup pomůcek pro volnočasové aktivity pro
uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 667: Rada města schvaluje provozní řád vyhlídkové věže Haniperk.
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