Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 11. 05. 2020 od 15:00 hodin
v Městské knihovně Vodňany
Usnesení č. 1001: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 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 věcného daru účelově
daného (vitamínové přípravky) od společnosti Česká lékárna holding, a.s., pro zaměstnance
Centra sociální pomoci Vodňany ve výši 8 226,- Kč.
Usnesení č. 1002: Rada města schvaluje nový platový výměr pro Mgr. Jarmilu Rybáčkovou,
ředitelku Základní školy a Gymnázia Vodňany, a to s účinností od 01.05.2020.
Usnesení č. 1003: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit strategický dokument
smart city Vodňany „Chytré a přátelské Vodňany“.
Usnesení č. 1004: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 41021559298 o reklamě
a propagaci v rámci projektu „Oranžový rok 2020“ ve výši 240.000 Kč bez DPH s ČEZ a.s.,
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zastoupenou Ing. Petrem Benešem, MÚ nákup režijní služby
a materiál a Mgr. Michaelou Zikovou, MÚ marketing a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Usnesení č. 1005: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 12/2020/OSMI/sml. na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany – 1. etapa“
s firmou ELTODO osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka,
IČ 25751018 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 1006: Rada města schvaluje podání žádosti „Revitalizace veřejného osvětlení
města Vodňany – 2. etapa“ do Státního programu EFEKT 2017 - 2021.
Usnesení č. 1007: Rada města na základě revokace usnesení č. 940 ze dne 23. 3. 2020
schvaluje odstoupení od smlouvy č. 10/2020/OSMI/sml.
Usnesení č. 1008: Rada města bere na vědomí posudek architektonických studií smuteční
síně.
Usnesení č. 1009: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 20/2020/OSMI/sml. na zpracování
projektové dokumentace pro Novostavbu smuteční síně, hřbitov u sv. Vojtěcha, p. č. 1230,
1914, 342/1, 342/3 v k. ú. Vodňany za nabídkovou cenu 1.603.250,- Kč s DPH
se zhotovitelem Ing. arch. MgA. Jan Žalský, Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8 - Libeň,
IČ 72834579, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1010: Rada města schvaluje Smlouvu č.: 1030057173/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 641/21, 641/22, 641/105 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.
***** 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.

Předmětem smlouvy je umístění nového zemního kabelového vedení VN, NN a kabelového
pilíře pod názvem stavby „Vodňany – Číčenická, JK complete: VN, NN přip.“ na výše
uvedené parcele. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 4.900,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1011: Rada města revokuje své usnesení č. 251 ze dne 27. 3. 2019.
Usnesení č. 1012: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 5/6 o výměře 9 m2 v k. ú. Újezd u Vodňan a doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 5/6 o výměře 9 m 2 v k. ú. Újezd
u Vodňan panu *****, bytem *****, za kupní cenu 273,- Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Usnesení č. 1013: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístění venkovního posezení – pivního setu se slunečníkem o rozměrech 2 m x 2 m
na pozemkové parcele dle KN p. č. 1707/2 před provozovnou Pivnice „U Dubáka“,
Alešova čp. 48, Vodňany v ulici Heydukova, Vodňany, na dobu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
pro Kamilu Kleinovou, IČ: 47253801, bytem ***** za poplatek dle obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích.
Usnesení č. 1014: Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového stání
na adrese Bavorovská 83/II, 389 01 Vodňany, Městské knihovně Vodňany, Bavorovská 83/II,
389 01 Vodňany, IČ: 00367893.
Usnesení č. 1015: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici
Kodádkova č. p. 477 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021.
Usnesení č. 1016: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 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. 1017: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9
na Sídl. Škorna č. p. 1223 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 07. 2020
do 30. 06. 2021.
Usnesení č. 1018: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v ulici
Kampanova č. p. 510 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021.
Usnesení č. 1019: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1
na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 07. 2020 do 30. 06.
2021.
Usnesení č. 1020: Rada města schvaluje vyjmutí ***** z nájemní smlouvy na byt č. 12 na
nám. 5. května č. p. 110 ve Vodňanech uzavřenou s nájemci *****.
***** 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.

Usnesení č. 1021: Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 v domě
č.p. 110, nám. 5. května a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 1022: Rada města neschvaluje revokaci usnesení č. 961 ze dne 06. 04. 2020
nájemci bytu č. 6 *****, v ulici A. Křížka č. p. 24 ve Vodňanech. Nájemní smlouva zaniká
dnem 31. 05. 2020.
Usnesení č. 1023: Rada města souhlasí s umístěním 2 ks zpomalovacích prahů na místní
komunikaci u rodinného domu č. p. 88 v místní části Újezd, ve správním obvodu města
Vodňany.
Usnesení č. 1024: Rada města vydává souhlas se změnou přílohy č. 2 restaurační
předzahrádky, která je součástí Nařízení města Vodňany 2/2017, kterým se vydává tržní řád graficky doplňuje na přílohu umístění předzahrádky před čp. 51/II v ulici Zeyerovy sady
a v ulici Komenského čp. 181/I.
Usnesení č. 1025: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Nákup vozidla pro kulturní instituce města Vodňany“.
Usnesení č. 1026: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
vozidla pro kulturní instituce města Vodňany“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předseda komise
Mgr. Lenka Handšuhová
Ing. Věra Černá
Místopředseda komise
Bc. Miloslav Vaněček
Jaroslav Madar
Člen komise
Ing. Tomáš Bednařík
Ing. Radek Čejka
Člen komise
Ing. Marta Kodádková
Bc. Lenka Brücknerová
Člen komise
Magdalena Chlumská
Ing. Eva Kašparová
Usnesení č. 1027: Rada města schvaluje Smlouvu č.: BVB/45/20/ST/BP o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN p. č. 692 v k. ú. Křtětice
mezi městem Vodňany a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice, IČ: 70971641, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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