Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 11. 01. 2021 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1497: Rada města schvaluje:
RO č. 86 – zvýšení příjmů o 95.227,00 Kč, jedná se o příjem doplatku dotace ze Státního
fondu Životního prostředí na realizaci projektu Územní studie krajiny obce.
RO č. 87 – snížení příjmů a výdajů o 36.348,00 Kč, jedná se o vratky nedočerpaných
finančních prostředků příspěvkových organizací na akce realizované v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje.
RO č. 88 – zvýšení příjmů a výdajů o 163.464,00 Kč, jedná se o vratku nedočerpaných
finančních prostředků MŠ Vodňany na akci Potravinová pomoc dětem.
Usnesení č. 1498: Rada města schvaluje:
- odpisový plán Centra sociální pomoci Vodňany na rok 2021 v předloženém znění.
- odpisový plán Městského kulturního střediska Vodňany na rok 2021 v předloženém znění.
- odpisový plán Základní školy a Gymnázia Vodňany na rok 2021 v předloženém znění.
- odpisový plán Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
na rok 2021 v předloženém znění.
- odpisový plán Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204 na rok 2021 v předloženém znění.
- odpisový plán Městského muzea a galerie Vodňany na rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 1499: Rada města schvaluje „Ceník města Vodňany pro rok 2021 za svoz
a uložení komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání“.
Usnesení č. 1500: Rada města schvaluje Smlouvu o provádění náhradní péče o týraná zvířata,
uzavřenou mezi městem Vodňany a JK APOLLO Vodňanské Svobodné Hory z.s.,
se sídlem Stožice 77, 389 01 Vodňany, IČO: 27033198, v zastoupení paní Beatou
Kohoutovou.
Usnesení č. 1501: Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi ZO ČSOP
Ciconia, IČO: 62772554, se sídlem Máchova 1309, 413 01 Roudnice nad Labem a městem
Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1502: Rada města Vodňany schvaluje Žádost o dotaci ze státního rozpočtu
na výkon sociální práce s výjimkou OSPOD pro rok 2021.
Usnesení č. 1503: Rada města Vodňany schvaluje podání žádosti v rámci Programové dotace
na Podporu prevence kriminality v Jihočeském kraji vztahující se k projektu „Letní pobytový
tábor pro děti v péči OSPOD Vodňany 2021“ a pověřuje starostu města podepsáním této
žádosti.
Usnesení č. 1504: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových
dotací Jihočeského kraje pro rok 2021:
1. Vodňanské léto – Opatření Podpora kultury (MěKS)
2. Vodňany živě – Opatření Podpora kultury (MěKS)
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Usnesení č. 1505: Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 1/21 uzavřenou mezi:
Městské muzeum a galerie Vodňany a městem Vodňany, a pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 1506: Rada města schvaluje smlouvu o výprose uzavřenou mezi Městským
kulturním střediskem Vodňany a městem Vodňany, a pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 1507: Rada města schvaluje bezúplatný převod drobného hmotného majetku
Městskému kulturnímu středisku (IČ: 00367885) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 1508: Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 0001/20/1510/KDSI Vrty
pro místní část Radčice mezi městem Vodňany a KDS – investiční s. r. o., se sídlem
Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 09549030 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1509: Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Vodňany a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
IČO: 709 71 641 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1510: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 4. etapa“.
Usnesení č. 1511: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie
na akci „Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 4. etapa“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Mgr. Lenka Handšuhová
Mgr. Lucie Kotlínová
Místopředseda
Ing. Pavel Šťástka
Jindra Procházková
Člen
Mgr. Júsuf Traore, Dis.
Bc. Lenka Brücknerová
Člen
Mgr. Marta Kodádková
Člen
Magdalena Chlumská
Usnesení č. 1512: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na výpůjčku stavební parcely dle KN
p. č. st. 421/1 o výměře 1998 m2 v k. ú. Vodňany, společnosti Vodňanská drůbež, a.s., sídlem
Radomilická 886, Vodňany 389 01, IČ: 25396480 na dobu určitou od data uzavření smlouvy
do 31. 12. 2021 za účelem užívání zpevněného parkoviště dle přiložené situace.
Usnesení č. 1513: Rada města revokuje své usnesení č. 1360 ze dne 19. 10. 2020.
Usnesení č. 1514: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001780692 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. 1515: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství,
a to s umístěním předzahrádky o velikosti 7 x 3,7 m se slunečníky na pozemkové parcele
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dle KN p. č. 1705 před provozovnou cukrárny „Mozart“ na náměstí Svobody čp. 21,
Vodňany, na dobu od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 pro firmu Polanských, s.r.o., IČO: 47252341,
se sídlem Mírová 146, 398 11 Protivín, za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
Usnesení č. 1516: Rada města souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní
lhůtou na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 164 v ulici Mokrého ve Vodňanech s nájemcem
*****. Pronájem skončí ke dni 31. 03. 2021.
Usnesení č. 1517: Rada města neschvaluje odpuštění nájemného za měsíc leden 2021
na prostor sloužící podnikání č. 101 v bytovém domě č. p. 200 v Písecké ulici ve Vodňanech
nájemci Petře Pazdera Centkové.
Usnesení č. 1518: Rada města souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy o výpůjčce uzavřené
dne 3. 4. 2014, mezi městem Vodňany a Klubem PAVUČINA Vodňany, z. s., IČO 02425891.
Usnesení č. 1519: Rada města souhlasí s dáním výpovědi z nájemní smlouvy uzavřené
dne 18. 10. 2002 na pronájem nebytových prostor a části pozemku na parcele parc. č. 216/1
v k. ú. Vodňany včetně všech dodatků uzavřených mezi městem Vodňany a paní Jitkou
Bernklauovou, Vladimírem Bernklauem, a Petrou Lískovou.
Usnesení č. 1520: Rada města schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi *****,
***** a městem Vodňany, a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 1521: Rada města souhlasí dle článku V. odst. 3 smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 29. 4. 2011 mezi městem Vodňany a Karlem Jarmarem, *****,
IČO 87645271 s přenecháním části pronajatých prostor do podnájmu na dobu určitou sázkové
kanceláři CHANCE a. s. dle přiložené podnájemní smlouvy.
Usnesení č. 1522: Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 3/2021/OSMI/sml. „Rekonstrukce
víceúčelové haly Vodňany, ulice Výstavní č. p. 726, 389 01 Vodňany“ mezi městem Vodňany
a IDR STAVBY s. r. o., zastoupenou Liborem Hejpetrem, se sídlem Radomyšl čp. 89, 387 31
Radomyšl, IČO 050 61 0459 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1523: Rada města schvaluje odpuštění platby prostého nájemného vybraným
nájemcům prostor sloužících podnikání za měsíc únor 2021 pouze na základě písemné žádosti
nájemce prostoru sloužícího podnikání v majetku města z důvodu vládních nařízení přijatých
ke snížení rizika nákazy koronavirem.
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