Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 16. 12. 2019 od 14:30 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 750: Rada města schvaluje:
RO č. 71 – přesun finančních prostředků ve výši 443.636,04 Kč z §2212 a §2219 (chodníky,
komunikace) na §3631 (veřejné osvětlení) v rámci ORJ 4 – technické služby.
RO č. 72 – přesun finančních prostředků ve výši 382.253,96 Kč z §3632 (správa hřbitova),
§ 3639 (ostatní údržba), §3722 (odvoz vleků) a §3745 (veřejná zeleň) na §3631 (veřejné
osvětlení) v rámci ORJ 4 – technické služby.
RO č. 73 – přesun finančních prostředků ve výši 45.746,04 Kč z §3722 (odvoz vleků)
na §3421 (dětská hřiště) v rámci ORJ 4 – technické služby.
RO č. 74 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000,00 Kč z §6171 (poradenské služby)
na §3745 (veřejná zeleň) v rámci ORJ 42 – odbor životního prostředí.
RO č. 75 – zvýšení příjmů o 5.026.069,10 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na realizovaný projekt „Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti
veřejné správy ve Vodňanech“.
RO č. 76 – zvýšení příjmů o 3.086.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva
zemědělství na realizovaný projekt „ČOV Radčice“.
RO č. 77 – zvýšení příjmů o 2.000.000,00 Kč jedná se o příjem dotace z Ministerstva
zemědělství na realizovaný projekt „Oprava vodní nádrže v Radčicích“.
RO č. 78 – zvýšení příjmů o 1.811.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva
zemědělství na realizovaný projekt „Oprava vodní nádrže v Újezdě“.
RO č. 79 – zvýšení příjmů o 116.000,00 Kč, jedná se o příjem od obcí za zajištění činnosti
v rámci výkonu veřejného opatrovnictví.
RO č. 80 – přesun finančních prostředků ve výši 20.000,00 Kč z §6399 (platby daní
a poplatků) na 4359 (sociální péče) v rámci ORJ 3 – finanční odbor.
RO č. 81 – přesun finančních prostředků ve výši 105.000,00 Kč z §2321 (vodní hospodářství)
na §3429 (areál Škorna) v rámci ORJ 18.
Usnesení č. 751: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi položkami v rámci
schváleného provozního příspěvku pro Střední odborné učiliště služeb Vodňany
v předloženém znění.
Usnesení č. 752: Rada města schvaluje převod finančních prostředků č. 2/2019 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. 753: Rada města schvaluje:
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Mateřské školy
Vodňany, IČ: 63289971, Smetanova 904, Vodňany.
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Základní školy
a Gymnázia Vodňany, IČ: 63289938, Alešova 50, Vodňany.
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Středního
odborného učiliště služeb Vodňany, IČ: 26099152, Zeyerovy sady 43/II, Vodňany.
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Městského
kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, Vodňany.
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Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Městské knihovny
Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83, Vodňany.
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Městského muzea
a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18, Vodňany.
Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 Centra sociální
pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, Vodňany.
Usnesení č. 754: Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč
Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s., se sídlem Chelčice 1, 389 01 Vodňany,
IČ: 28138520 a pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.
Usnesení č. 755: 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 nadačního příspěvku od Nadace ČEZ s názvem Kvalitní stravování seniorů
v grantovém řízení Podpora regionu ve výši 35 549,- Kč na nákup transportního vozíku ke
zkvalitnění stravování uživatelů domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 756: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Dobrovolným
svazkem Zlatý vrch dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 757: Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů škol zřizovaných
městem Vodňany, a to s účinností od 1. 1. 2020 a pověřuje starostu města podpisem nových
platových výměrů.
Usnesení č. 758: Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitelky CSP Vodňany
Mgr. Daniely Davidové, a to s účinností od 1.1.2020 a pověřuje starostu města podpisem
nového platového výměru.
Usnesení č. 759: Rada města bere na vědomí změnu platových výměrů ředitelů organizací
zřizovaných městem Vodňany, jmenovitě Městské kulturní středisko Vodňany, Městská
knihovna Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany, a to s účinností od 1. 1. 2020
a pověřuje starostu města podpisem nových platových výměrů.
Usnesení č. 760: Rada města schvaluje Smlouvu o převodu odpadu do vlastnictví
a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území města Vodňany
a místních částí, s platností od 1. 1. 2020, uzavřenou mezi městem Vodňany a RUMPOLD 01 –
Vodňany s.r.o., IČO 49023098, DIČ CZ4902309, se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňany,
zastoupenou jednateli společnosti Martinem Hejdukem a Alešem Čížkem.
Usnesení č. 761: Rada města schvaluje objednávku č. 201900282 na realizaci trvalkových
výsadeb – Kodádkova ulice I. Etapa, pro MěH Vodňany spol. s r. o. a pověřuje starostu města
podpisem.
Usnesení č. 762: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Zastřešení vstupu – Centrum
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

sociální pomoci Vodňany“ firmu Stavební společnost H a T spol. s r.o., Komenského 373,
386 01 Strakonice, IČ 45023522, s nabídkovou cenou 404 567,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost,
aby mohla být smlouva uzavřena, schvaluje rada města jako zhotovitele firmu
Š + H Bonuhice s.r.o., Temelín 3, 379 01 Temelín, IČ 45022313 s nabídkovou cenou
533 495,18 Kč bez DPH.
Usnesení č. 763: Rada města souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové
parcely dle KN p. č. 1047/74 o výměře 159 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 764: Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku
st. p. č. 700 včetně rodinného domu čp. 381, pozemkové parcely p. č. 481/3 o výměře
1303m2, část pozemkové parcely p. č. 481/1 a st. p. č. 2362 o výměře 111m2 včetně stavby
bez čp/če a včetně staveb skleníků a příslušenství vše v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 765: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 688/4 o výměře 150 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 766: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1/2020 k dohodě o bezúplatném
užívání kaple „U Sv. Vojtěcha“, na dle KN st. p. č. 364 v k. ú. Vodňany, jejíž součástí je
stavba bez čp/če za účelem konání bohoslužeb Pravoslavné církevní obce v Českých
Budějovicích na dobu určitou, a to od 2. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 767: Rada města souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové
parcely dle KN p. č. 683/1 o výměře cca 392 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 768: Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkové
parcele dle KN p. č. 1706 a st. p. č. 38/2 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 zřízení věcného práva pro již umístěnou plynovou přípojku na výše
uvedené parcele pod názvem stavby „Příp. STL Vodňany, Písecká č. p. 200“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady
za omezení vlastnického práva, tj. 400,- Kč + DPH.
Usnesení č. 769: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
inženýrské sítě v rámci stavby „Prodloužení vodovodu a požární hydrant p. č. 1763/3,
k. ú. Vodňany“, a to vodovodního PE 110 SDR 11 v celkové délce 2,6 m včetně nového
požárního hydrantu uloženého na pozemkové parcele p. č. 1763/3 vše v k. ú. Vodňany
formou daru od společnosti Buca Group s.r.o., sídlem Litvínovice 57, 370 01 Litvínovice,
IČ: 28117182.
Usnesení č. 770: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístěním předzahrádky o velikosti 9 x 3,5 m se slunečníky na náměstí Svobody
č. p. 20 na pozemkové parcele dle KN p. č. 1705 před provozovnou cukrárny, Vodňany,
na dobu od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2020 pro pana Lubomíra Boušku, IČ: 16819331, se sídlem
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náměstí Svobody 20, Vodňany 389 01, za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
Usnesení č. 771: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.5.2019 na část
pozemkové parcely č. 991/1 o výměře 400 m2 v k. ú. Vodňany pronajaté za účelem zbudování
skládkového plynojemu s firmou TEDOM a.s., Výčapy 195, 6784 01 Výčapy (IČ 28466021).
Usnesení č. 772: Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 5
v ulici Majerova 158 ve Vodňanech s ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Doba nájmu se prodlužuje do 31.01.2021 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 773: Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu na byt č. 3
v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech s ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba
nájmu se prodlužuje do 31.01.2021 a zároveň se vylučuje aplikace ust. § 2285 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 774: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor
sloužících podnikání č. 7 v budově č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře
40 m², mezi městem Vodňany a společností Medivod s.r.o., Jiráskova č. p. 116,
IČO: 084 59 037 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 01. 02. 2020 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 775: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 7 v domě č. p. 98 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 21,60 m²,
mezi městem Vodňany a Miloslavou Jarmarovou, *****, Vodňany a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 20. 12. 2019
do 19.12.2020.
Usnesení č. 776: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce,
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici Kampanova č. p. 509 ve Vodňanech s *****,
***** a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 20. 12. 2019 do 31. 12. 2020. Výše nájemného činí částku dle nabídky
ve výběrovém řízení.
Usnesení č. 777: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v ulici
Písecká č. p. 200 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 02. 2020 do 31. 01. 2021.
Usnesení č. 778: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19
na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 01. 2020
do 30. 06. 2020.
Usnesení č. 779: Rada města schvaluje Dohodu o splátkách dluhu za nájem a zálohy na
službách spojených s užíváním bytu č. 16 na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech
s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem Dohody o splátkách a Dodatku.
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Usnesení č. 780: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 106 v ulici Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí
ke dni 20. 12. 2019.
Usnesení č. 781: Rada města schvaluje Výpovědi nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 na
nám. 5. května č. p. 110 ve Vodňanech s nájemci *****. Pronájem skončí po uplynutí
dvouměsíční výpovědní doby, která počíná běžet doručením těchto výpovědí.
Usnesení č. 782: Rada města neschvaluje výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání –
restaurace Zlatý soudek v ulici Mokrého čp. 22 ve Vodňanech a schvaluje Dohodu
o splátkách dluhu za nájemné a služby spojené s užíváním tohoto prostoru s nájemcem *****
a pověřuje starostu města podpisem Dohody o splátkách.
Usnesení č. 783: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení odběrného plynového zařízení
k distribuční soustavě č. 9060124071 mezi městem Vodňany a E. ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 280 85 400 a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 784: Rada města schvaluje organizační řád MěÚ Vodňany s účinností
od 1.1.2020.
Usnesení č. 785: Rada města schvaluje směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu
s účinností od 1.1.2020.
Usnesení č. 786: Rada města na základě zmocnění vyjádřeného v usnesení zastupitelstva
města ze dne 10.12.2018, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje udělení odměn občanům, kteří nejsou členy
zastupitelstva města Vodňany za práci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města
za druhé pololetí roku 2019.
Usnesení č. 787: Rada města:
a) odvolává ke dni 17. 12. 2019 Ing. Blanku Vykusovou, CSc. z funkce člena Redakční rady
Zpravodaje města Vodňany,
b) jmenuje od 01. 01. 2020 Ing. Pavla Mádla členem Redakční rady Zpravodaje města
Vodňany.
Usnesení č. 788: Rada města:
a) schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci 12. výzvy MAS Vodňanská ryba, z. s.
– IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy II. na projekt „Modernizace chodníku – ulice
Míru“.
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování a kofinancování projektu
„Modernizace chodníku – ulice Míru“ v rozsahu stanoveném výzvou v případě podpořené
žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 789: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových dotací
Jihočeského kraje pro rok 2020:
1. 30. Vodňanské rybářské dny – Opatření Podpora kultury (MěKS)
2. Městské slavnosti – Opatření Podpora kultury (MěKS)
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3.
4.
5.
6.

Oprava opony loutkového divadla – Opatření kulturní dědictví (MěKS)
EVVO pobyty – Opatření Ekologická výchova, vzdělání a osvěta (ZŠaG)
Kriminalita – Opatření Podpora prevence kriminality ve školství (ZŠaG)
Školní družiny – vybavení – Opatření Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
(ZŠaG)
7. Vybavení sport - Podpora sportu (ZŠaG)
8. Historická slavnost 600 let dobytí města Janem Žižkou v prostoru městské bašty (MaG) Podpora kultury
9. Knížka pověstí (MaG) - Podpora kultury
10. Výměna osvětlení v Alšově síni (MaG) - Podpora muzeí
11. Propagační materiály muzea a galerie (MaG) - Podpora muzeí,
12. II. etapa restaurování praporu SDH (MaG) - Kulturní dědictví
Usnesení č. 790: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových dotací
Jihočeského kraje pro rok 2020:
1. Oprava kapličky ve Hvožďanech – dotační program Obnova drobné sakrální architektury,
2. Oprava „Svaté trojice na Pražáku“ – dotační program Nemovité kulturní památky
3. Pamětní deska PhDr. Majer – dotační program Movité kulturní dědictví,
4. Místní komunikace Pražák - Stožice – dotační program Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací,
5. Nákup cisternové automobilové stříkačky – Investiční dotace pro jednotky SDH obcí
Jihočeského kraje,
a schvaluje zajištění vlastního finančního podílu na realizaci projektu a pověřuje starostu
města podepsáním těchto žádostí.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

