Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 31. 08. 2020 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1232: Rada města schvaluje:
RO č. 43 – zvýšení příjmů o 8.785.000,00 Kč, jedná se o příjem jednorázového příspěvku
ke zmírnění negativních dopadů výpadku daňových příjmů obcí v souvislosti s výskytem
koronaviru.
RO č. 44 – zvýšení příjmů a výdajů o 533.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků
z Ministerstva financí na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR
a do zastupitelstva kraje.
RO č. 45 – zvýšení příjmů a výdajů o 221.511,25 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva
zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků
v sociálních službách v souvislosti s epidemií koronaviru pro Centrum sociální pomoci
Vodňany.
Usnesení č. 1233: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 46 – snížení příjmů o 8.785.000,00 Kč, jedná se o snížení daňových příjmů
z rozpočtového určení daní kvůli výpadku daňových příjmů obcí v souvislosti s výskytem
koronaviru.
RO č. 47 – zvýšení příjmů a výdajů o 800.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků
z investičního fondu Základní školy a Gymnázia Vodňany na realizaci projektů „Školní
zahrada ZŠ Bavorovská“ a „Úprava areálu ZŠ ve Výstavní ulici“.
RO č. 48 – zvýšení příjmů a výdajů o 300.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků
z investičního fondu Centra sociální pomoci Vodňany na rekonstrukci pokoje.
RO č. 49 – přesun finančních prostředků ve výši 2.500.000,00 Kč, jedná se o zvýšení výdajů
na opravu kanalizace v ulici Kodádkova (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 50 – přesun finančních prostředků ve výši 3.100.000,00 Kč, jedná se o zvýšení výdajů
na realizaci projektu „Vodňany bez odpadu“ (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 51 – přesun finančních prostředků ve výši 2.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje
na opravy volných bytů (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 52 – přesun finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč, jedná se o výdaje na nákup
služeb (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 53 – přesun finančních prostředků ve výši 2.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje
na projektové dokumentace (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 54 – přesun finančních prostředků ve výši 5.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje
na realizaci akce „Výstavba pavilonu základní školy pro jazykovou, polytechnickou
a přírodovědnou výuku“ (přesun z §3429 – areál Škorna).
RO č. 55 – přesun finančních prostředků ve výši 1.700.000,00 Kč, jedná se o navýšení výdajů
na rekonstrukci chodníku ul. Radomilická a nové projektové dokumentace (přesun z §3429 –
areál Škorna).
RO č. 56 – zvýšení výdajů o 30.000,00 Kč, jedná se o navýšení provozního příspěvku
Středního odborného učiliště služeb Vodňany.
Usnesení č. 1234: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
MDDr. Eliškou Ladmanovou, *****, IČO: 04224434 a městem Vodňany, nám. Svobody 18/I,
389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 1235: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Vodňany vydat Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2020 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně
životního prostředí.
Usnesení č. 1236: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o finanční podporu v rámci 11. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova na období
2014 - 2020 na projekt „Rekonstrukce LC Blyštice II.“ a předfinancování a kofinancování
projektu v rozsahu stanoveném výzvou v případě podpořené žádosti o finanční podporu.
Usnesení č. 1237: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup podílu ½
na pozemkové parcele dle KN p. č. 1062/1 o výměře 2695 m2 od paní *****, bytem *****
za kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady s výkupem spojené.
Usnesení č. 1238: Rada města revokuje své usnesení č. 1207 ze dne 17. 8. 2020.
Usnesení č. 1239: Rada města schvaluje Smlouvu č.: 1040018231/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1722, p. č. 1719, p. č. 1723, p. č. 23/3, p. č. 1705, p. č. 1718, p. č. 1717 a p. č. 1728/1,
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností 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 VN a osazení
nových kabelových skříní pod názvem stavby „Vodňany - centrum: VN, NN rekonstrukce vd“
na výše uvedených parcelách v ulicích Mokrého, Komenského, Parkánské, Pivovarské
a Majerově.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 134.950,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1240: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9552204465 mezi městem Vodňany a společností E.ON Energie, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 260 78 201, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1241: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9552204487 mezi městem Vodňany a společností E.ON Energie, a.s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 260 78 201, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1242: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001739286 mezi městem Vodňany a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 280 85 400,
DIČ CZ28085400 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1243: Rada města schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 3400065800 mezi městem Vodňany a společností Čevak a.s., se sídlem Severní 2264/8,
370 10 České Budějovice, IČO 608 49 657, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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Usnesení č. 1244: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu
č. 9552204431 mezi městem Vodňany a společností E.ON Energie, a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 260 78 201, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Usnesení č. 1245: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 104 v domě č. p. 1220 na Sídl. Škorna ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 30. 09. 2020.
Usnesení č. 1246: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 5 v domě č. p. 19 na nám. Svobody ve Vodňanech s nájemcem *****
a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 07. 09. 2020.
Usnesení č. 1247: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 4 v domě č. p. 30 v ulici Mokrého ve Vodňanech s nájemci *****
a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 15. 09. 2020.
Usnesení č. 1248: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 3 v domě č. p. 16 v Kodádkově ul. ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje
starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodou ke dni 30. 09. 2020.
Usnesení č. 1249: Rada města nesouhlasí se stanovením vyhrazeného parkování
pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Vodňany.
Usnesení č. 1250: Rada města:
a) revokuje své usnesení č. 1096 b) ze dne 8. 6. 2020
b) doporučuje zastupitelstvu města Vodňany schválit paní Mgr. Ing. Renatu Tenderovou
do funkce revizora „Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové“
Usnesení č. 1251: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 40/2020/OSMI/sml. na akci „Zastřešení v stupu – Centrum sociální pomoci“ s firmou
Stavební společnost H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČO 45023522
a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 2.
Usnesení č. 1252: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup dvou
pozemkových parcel dle KN p. č. 1042/27 o výměře 206 m2 a p. č. 1043/70 o výměře 96 m2
v k. ú. Vodňany od Společenství vlastníků pro dům čp. 853 ve Vodňanech, Smetanova 853,
38901 Vodňany - Vodňany II, IČO: 28135237 za kupní cenu 410,- Kč/m2 + náklady
s výkupem spojené.
Usnesení č. 1253: Rada města bere na vědomí dle § 2298 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Dohody o pronájmu služebního bytu č. 1
v ulici Bavorovská č. p. 1047 s nájemcem *****, a to ke dni 30. 06. 2021.
Usnesení č. 1254: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci
„Gastrostudio SOUs Vodňany – část 2 – vybavení II“ v tomto složení:
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Člen
Člen
Člen

Hodnotící komise
Mgr. Lenka Handšuhová
Květoslava Louženská
Ing. Marta Kodádková

Náhradníci komise
Magdalena Chlumská
Ing. Radek Čejka

Usnesení č. 1255: Rada města schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie na dodávku s názvem „Kontejnerové stání - Vodňany“ firmu Radčická
truhlárna s.r.o., Radčice 66, 389 01 Vodňany, IČO 28094051 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 1256: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu dle metodického pokynu pro oblast zadávání
zakázek pro programové období 2014 – 2020 „Modernizace chodníku – ulice Míru“ firmu
Dvořák stavební spol. s r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO 28096878,
s nabídkovou cenou 1 182 222,- 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 SAM silnice
a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094 s nabídkovou cenou
1 298 643,31 Kč bez DPH.
Usnesení č. 1257: Rada města:
a) bere na vědomí rezignaci člena sportovní komise pana Jiřího Macha a odvolává jej
v souladu s § 102 odst. 2) písmeno h) zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném
znění, z funkce člena sportovní komise s účinností ke dni 31.8.2020.
b) jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písmeno h) zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění, s účinností ke dni 1.9.2020 členem sportovní komise Ing. Michala
Madara.
Usnesení č. 1258: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Výměna oken na budově MěÚ Vodňany“.
Usnesení č. 1259: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna
oken na budově MěÚ Vodňany“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předseda komise
Mgr. Lenka Handšuhová
Ing. Věra Černá
Místopředseda komise Ing. Aleš Hutař
Ing. Karel Stuchlík
Člen komise
Bc. Miloslav Vaněček
Ing. Pavel Šťástka
Člen komise
Ing. Marta Kodádková
Bc. Lenka Brücknerová
Člen komise
Magdalena Chlumská
Ing. Eva Kašparová
Usnesení č. 1260: Rada města schvaluje v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005,
O symbolech města a jejich používání, zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko
Vodňany použití znaku města Vodňany na střediskovém praporu zhotoveném u příležitosti
oslavy 30 let střediska Vodňany.
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Usnesení č. 1261: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava povrchu chodníku pro pěší podél
komunikace 3. třídy – Vodňany, ul. Radomilická“ firmu František Petrách – služby,
Čakov 49, 373 84 Dubné, IČO 42380979, s nabídkovou cenou 1 816 601,85 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 Dvořák
stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO 28096878 s nabídkovou cenou
2 055 554,99 Kč bez DPH.
Usnesení č. 1262: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce na stavební práce „Snížení energetické náročnosti bytového domu
Smetanova 852, Vodňany“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 1263: Rada města schvaluje návrh Smlouvy o dílo k zakázce „Snížení
energetické náročnosti bytového domu Smetanova 852, Vodňany“.
Usnesení č. 1264: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci
„Snížení energetické náročnosti bytového domu Smetanova 852, Vodňany“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Člen
Mgr. Lenka Handšuhová
Magdalena Chlumská
Člen
Ing. Pavel Šťástka
Ing. Radek Čejka
Člen
Ing. Marta Kodádková
Usnesení č. 1265: Rada města schvaluje objednávku č. 113/2020/MCh na stavební úpravy
ordinace rentgenu na poliklinice ve Vodňanech z důvodu havárie zařízení.
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