Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 15. 02. 2021 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1568: Rada města ve funkci valné hromady Městského hospodářství Vodňany,
spol. s r.o. schvaluje dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Městského
hospodářství Vodňany, spol. s r.o. ze dne 25.10.2011.
Usnesení č. 1569: Rada města schvaluje:
RO č. 1 – zvýšení příjmů o 30.747,00 Kč, jedná se o vratky nevyčerpaných programových
dotací z roku 2020.
RO č. 2 – zvýšení příjmů o 451.000,00 Kč jedná se o úpravu výše příspěvku na výkon státní
správy na rok 2021 dle skutečné výše.
Usnesení č. 1570: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
RO č. 3 – zvýšení výdajů o 743.818,00 Kč, jedná se o výdaje na osadní výbory (převod
finančních prostředků nevyčerpaných z minulých let).
RO č. 4 – zvýšení výdajů o 1.300.000,00 Kč, jedná se o výdaje na dokončení akce
„Cyklostezka Křtětice“.
RO č. 5 – zvýšení výdajů o 2.500.000,00 Kč, jedná se o výdaje na dokončení akcí
„Gastrostudio SOUs Vodňany“ a „Snížení energetické náročnosti Gastrostudio SOUs
Vodňany“.
RO č. 6 – zvýšení výdajů o 3.250.000,00 Kč, jedná se o výdaje na akci „Revitalizace
veřejného osvětlení Vodňany – 2. etapa“.
RO č. 7 – zvýšení výdajů o 3.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na dokončení akce „Vodňany
bez odpadu“.
Usnesení č. 1571: Rada města schvaluje odpisový plán Městské knihovny Vodňany
na rok 2021 v předloženém znění.

Poř. číslo

Usnesení č. 1572: Rada města Vodňany schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci
Programové dotace města Vodňany na podporu kulturních a jiných zájmových aktivit
pro rok 2021 v následující výši:

1
2
3
4
5
6

Žadatel

Projekt

Český kynologický svaz,
Celoroční údržba kynologického cvičiště
Základní kynologická
ZKO Vodňany
organizace č. 119 - Vodňany
Dům dětí a mládeže Strakonice
Celoroční činnost DDM Vodňany
Institut Váši Příhody
Na návštěvě u Příhodů 2021
Jana Křivánková
Keramika
Jana Křivánková
Rok plný tvoření III
Jihočeská univerzita v Českých
8. ročník hudebního festivalu FROV
Budějovicích
FEST

Výsledná
výše

5 000
24 000
49 900
13 000
3 500
45 000

***** 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.

9
10

Junák – český skaut, středisko
Vodňany, z.s.
Junák – český skaut, středisko
Vodňany, z.s.
Klub Pavučina, z.s.
Klub Pavučina, z.s.

11

Klub Pavučina, z.s.

12
13

MAS Vodňanská ryba
Michal Brož

14

Michal Madar

15

Pěvecký sbor Regina, z.s.

16

18
19
20

Pnutí, z.s.
Římsko-katolická farnost
Vodňany
SDH Pražák
SDH Pražák
SDH Vodňany

21

SDH Vodňany

22

SDH Vodňany

23

SDH Vodňany

24

Sdružení aktivních seniorů
Vodňanska

25

Slovanská unie, z.s.

26

Spolek vodňanská kapela

27

TJ Sokol Vodňany

28

Vlastenecko-dobročinná Obec
baráčníků Vitoraz Vodňany

Setkání Věrné Gardy TJ Sokol Vodňany
v roce 2021
Podpora činnosti Vlasteneckodobročinné Obce baráčníků Vitoraz

29

Vodňany žijou, z.s.

Vodňany žijou 2020

7
8

17

Skautské letní tábory s covidovým
opatřením 2021

15 000

Skautský rok 2021

19 600

Letní tábor 2021
Neseď doma 2021
Vodňanyské hrátky pro malé i velké
2021
Vzdělávání třetího věku 2021
Hudební festival Festa De La Pohoda
HOT SUMMER NIGHT – open air
taneční večer
Celoroční činnost pěveckého sboru
Regina, z.s.
Kulturní obePNUtí

13 000
11 000

Letní tábor pro děti a mládež

9 000

Celoroční činnost Mladých hasičů
Pražák dětem
Mezinárodní den žen
Oslava 145. výročí založení sboru
spojená se soutěží v požárním útoku
Slavnost sv. Floriána
Vysvěcení nového hasičského
zásahového vozidla

7 000
13 000
0

Věk je jenom číslovka

29 000

Kulturní dědictví UNESCO 2021 Černá
Hora a Rakousko
Koncertní činnost pro město

4 000
28 000
30 000
7 000
32 000
30 000

5 000
0
5 000

13 000
40 000
8 000
15 000
26 000

Poř. číslo

Usnesení č. 1573: Rada města Vodňany schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci
Programové dotace města Vodňany na podporu sportovních aktivit pro rok 2021 v následující
výši:
Žadatel

Projekt

Výsledná
výše

1

AVZO TSC ČR Pražák

XXVIII. setkání radioamatérů Pražáku u
Vodňan

6 000

***** 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.

2

5

Be Brave Academy, z.s.
ČRK, Radioklub
Vodňany, pobočný spolek
Jan Váňa

6

Karel Barfus

7

Karel Barfus

3

Klub Pavučina Vodňany,
z.s.
9
Lukáš Zabilka
10 MAS Vodňanská ryba, z.s.
8

Be Brave Academy, z.s.

8 000

Radioklub OK1KFB Vodňany

9 000

Sportovní den mládeže s TAJV ve Vodňanech
14. ročník vánočního turnaje jednotlivců a
dvojic mužů a žen v šipkařském sportu –
Vánoční šipka 2021
Účast šipkařského mužstva Candát Vodňany
v 2. Jihočeské lize v sezoně 2020/2021

3 000

Cvičíme s jógou

13 000

Vodňanská liga v sálové kopané 2021-2022
Seniorská míle 2021
OCR - reprezentace na MS a světových
závodech
21. Motosprint Vodňan
Florbal Vodňany
Sportovní hry
DG303 OPEN 2020
Mladí hasiči Pražák - sport

11 000
8 000

5 000

12 000
9 000

4 000
3 000

11

Miroslav Vopasek

11 000

12
13
14
15
16

Motosprint Vodňany, z.s.
Radek Čejka
Radek Čejka
Rostislav Bakula
SDH Pražák

17

SDH Pražák

18

SDH Pražák

19
20

SDH Vodňany
SDH Vodňany

Okrsková soutěž v požárním útoku
Pohárová soutěž - ZPV a požární útok pro
dorost
Podpora celoroční činnosti dětského družstva
Podpora celoroční činnosti mužského družstva

21

SDH Vodňany

Podpora celoroční činnosti ženského družstva

9 000

22

SDH Vodňany

8 000

23

Sportovní klub Vodňany

24

Sportovní klub Vodňany

25

Sportovní klub Vodňany

26

Sportovní klub Vodňany

27

ŠACHklub Písek, z.s.

28

Tenisový klub Vodňany

Rozloučení s prázdninami
Provoz a údržba loděnice Oddílu kanoistiky SK
Vodňany
Příspěvek na celoroční činnost nohejbalového
oddílu (družstvo mužů) + Turnaje v nohejbale v
roce 2020
Údržba a zachování provozu lyžařského vleku
Rohanov
Vodňanský májový turnaj smíšených družstev
ve volejbale
Výuka šachu na základních školách ve
Vodňanech
Tenisová škola pro děti, provoz TK, krajský
přebor IV, VI, pravidelné turnaje členů a
veřejnosti
v roce 2021

13 000
30 000
25 000
5 000
14 000

5 000

2 000
14 000
2 000
8 000
9 000
27 000

***** 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.

29

TJ Sokol Pražák

30

TJ Sokol Pražák

31

TJ Sokol Pražák

32

TJ Sokol Pražák

33

TJ Sokol Vodňany

34

TJ Sokol Vodňany

36

TJ Sokol Vodňany

37

Zájmový klub metané

47. ročník dvouetapového závodu v orientačním
běhu „Vodňanský kapr“ Memoriál Antonína
Reidingera
Celoroční podpora činnosti oddílu kopané pro
rok 2021
Finanční podpora celoroční činnosti TJ Sokol
Pražák (oddíl metané)
Oslava 100. let založení TJ Sokol Pražák výroční zápas
Celoroční činnost florbalového mužstva FBC
Sokol Vodňany v roce 2021
Celoroční činnost oddílu metané Sokol
Vodňany v roce 2021
Materiálně technické zabezpečení činnosti
oddílu stolního tenisu pro rok 2021
Celoroční činnost ZKM Vodňany v roce 2021

28 000
18 000
21 000
20 000
24 000
22 000
42 000
30 000

Poř. číslo

Usnesení č. 1574: Rada města Vodňany doporučuje zastupitelstvu města Vodňany schválení
přidělení finančních prostředků v rámci Programové dotace na podporu sportovních aktivit
pro rok 2021 v následující výši:

Žadatel

Projekt

Výše
dotace

4

Fotbalový klub Vodňany,
z.s.

Celoroční činnost FK Vodňany 2021

365 000

35

TJ Sokol Vodňany

Materiálně technické zabezpečení činnosti
badmintového oddílu pro rok 2021

57 000

Usnesení č. 1575: 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 České lékárny holding, a.s. ve výši 19 000,- Kč na nákup zdravotnického
materiálu, rehabilitační a terapeutickou činnost klientů obdarovaného a zkvalitnění prostředí
v zařízení domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Usnesení č. 1576: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku agendy silničního správního úřadu mezi Městem
Vodňany a Obcí Drahonice a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1577: Rada města schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 a sazebník úhrad nákladů
spojených s poskytováním informací (dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.)
pro rok 2021.
***** 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. 1578: Rada města schvaluje verzi č. 2 (platnou od 15.02.2021) přílohy č. 1
Servisní a materiálové smlouvy č. 20ram01 uzavřené mezi TranSoft, a.s. se sídlem
Vrbenská 2082, 370 01 České Budějovice, IČ 15770281, a městem Vodňany, a pověřuje
starostu města k jejímu podpisu.
Usnesení č. 1579: Rada města bere na vědomí informaci o připravovaném pilotním projektu
„Vodňany bez odpadu“ a umístění 600 ks nádob na BRKO do vytipovaných lokalit v městě
Vodňany a 7 ks velkoobjemových kontejnerů na BRKO do místních částí města Vodňany
a pověřuje vedoucího odboru ŽP Ing. Bc. Karla Stuchlíka podpisem předávacího protokolu –
smlouva o výpůjčce za půjčitele (město Vodňany).
Usnesení č. 1580: Rada města schvaluje Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě 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. 2021, 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. 1581: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem uzavřenou mezi
Tomášem Veselým, nám. Svobody 9, 389 01 Vodňany, IČ: 61541583 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1582: Rada města schvaluje dodatek č. 1/2021 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 21.12.1999 mezi Městským hospodářstvím Vodňany, nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany,
IČ: 25183222 a městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984
a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Usnesení č. 1583: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových
dotací Jihočeského kraje pro rok 2021:
 Prohlídky s tiskem letáků v Aj a Nj (MaG) – Podpora cestovního ruchu
 Ochranné pomůcky související s COVID – 19 (MaG) – Podpora cestovního ruchu
Usnesení č. 1584: Rada města Vodňany schvaluje podání žádostí v rámci Programových
dotací Jihočeského kraje pro rok 2021:
 Vybavení SDH Vodňany-Pražák – Podpora neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
 Mobilní aplikace Vodňany – Podpora cestovního ruchu,
a schvaluje zajištění vlastního finančního podílu na realizaci projektů a pověřuje starostu
města podepsáním žádostí.
Usnesení č. 1585: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Stavební úpravy školní jídelny – Husova ul., čp. 52, Vodňany“.
Usnesení č. 1586: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek
a pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Stavební úpravy školní jídelny – Husova ul., čp. 52, Vodňany“ v tomto
složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
Předseda
Mgr. Lenka Handšuhová
Miroslav Kouba
***** 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.

Místopředseda
Člen
Člen
Člen

Ing. Pavel Šťástka
Martin Macháč
Ing. Marta Kodádková
Magdalena Chlumská

Jindra Procházková
Bc. Lenka Brücknerová

Usnesení č. 1587: Rada města schvaluje vyhlášení zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě
dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020
na akci „Pavilon MŠ pro děti do tří let – vnitřní vybavení“.
Usnesení č. 1588: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek
a pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky malého rozsahu „Pavilon MŠ
pro děti do tří let – vnitřní vybavení“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předseda komise
Mgr. Lenka Handšuhová
Bc. Lenka Brücknerová
Místopředseda komise
Miroslav Kouba
Milan Kodádek
Člen komise
Květoslava Louženská
Ing. Radek Čejka
Člen komise
Magdalena Chlumská
Člen komise
Ing. Marta Kodádková
Usnesení č. 1589: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany - 2. etapa“.
Usnesení č. 1590: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek
a pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany - 2. etapa“ v tomto složení:
Člen komise
Náhradník komise
Předseda komise
Mgr. Lenka Handšuhová
Ing. Pavel Šťástka
Místopředseda komise Václav Heřman
Ing. Jiří Faktor
Člen komise
Ing. Tomáš Bednařík
Ing. Eva Kašparová
Člen komise
Ing. Marta Kodádková
Člen komise
Magdalena Chlumská
Usnesení č. 1591: Rada města bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě
o neoprávněném užívání pozemku p. č. 134/1 v k. ú. Vodňany a vzhledem k probíhajícímu
soudnímu řízení nedoporučuje zastupitelstvu města zařadit tento bod na jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 1592: Rada města schvaluje objednávku č. 14/2021/SMI/MCh na odbornou repasi
(restaurování) 3 ks vstupních dveří a 2 ks vnitřních skleněných dvoukřídlých dveří
s panem Václavem Veřtátem, Smyslovská 446, 391 56 Tábor - Měšice, IČO 43828361
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1593: Rada města revokuje své usnesení č. 1537 ze dne 25. 1. 2021.
Usnesení č. 1594: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
sítí technické infrastruktury v rámci stavby „ZTV u Zahrad“ v k. ú. Vodňany, a to SO2
vodovodního řadu PE 90 + kanalizace PVC DN 300-400, SO3 veřejné osvětlení
vše v k. ú. Vodňany formou daru od společnosti MIVA Vodňany s.r.o., sídlem Písecká 35,
389 01 Vodňany, IČ:09185721.
***** 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. 1595: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
budoucí stavby chodníku a jeho osvětlení, který bude realizován na části pozemkových parcel
p. č. 1744/1 a p. č. 1745/1 v k. ú. Vodňany, které jsou ve vlastnictví města a dále na části
p. č. 1745/6 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví investora a dárce, vše formou daru od společnosti
MIVA Vodňany s.r.o., sídlem Písecká 35, 389 01 Vodňany, IČ:09185721.
Usnesení č. 1596: Rada města doporučuje zastupitelstvu města výkup podílu ¼
na pozemkové parcele dle KN p. č. 840/6 o výměře 257 m2 v k. ú. Vodňany od paní *****,
bytem *****, za kupní cenu 100,- Kč/m2 + náklady s výkupem spojené.
Usnesení č. 1597: Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemkové
parcely dle KN p. č. 869/1 o výměře 427 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví města Vodňany
za část pozemkové parcely dle KN p. č. 875 o výměře 427 m2 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví
pana *****, bytem *****. Směna proběhne výměra za výměru bez finančního vyrovnání za
podmínky, že město Vodňany zřídí na převáděné části pozemkové parcely p. č. 875 v k. ú.
Vodňany k zbývající části pozemku ve vlastnictví pana ***** služebnost cesty
a stezky a v případě prodeje pozemku předkupní právo ve prospěch pana *****.
Usnesení č. 1598: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavbu „Vodňany –
Smetanova: NN úprava kabel. vedení“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1043/35, p. č. 100 a p. č. st. 1194/1 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany
a společností a společností EG. D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, PSČ 602 00
Brno, IČO: 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 – Smetanova: NN úprava kabel.
vedení“ na výše uvedených parcelách v ulici Smetanova.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 7075,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1599: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavbu „Rek. STL
Vodňany, ul. Smetanova“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN p. č. 100, 1042/4,
1042/41, 1042/5, 1042/6, 1043/21, 1043/35, 1043/56, 1044/48 a p. č. st. 1194/1
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností a společností EG. D, a.s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá Pole, PSČ 602 00 Brno, IČ: 28085400, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění nového STL plynovodu včetně přípojek pod názvem stavby
„Rek. STL Vodňany, ul. Smetanova“ na výše uvedených parcelách v ulici Smetanova a Míru.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 99.850,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1600: Rada města vydává souhlas s přistáváním vrtulníku na pozemku
ve vlastnictví města Vodňany p. č. 478/6 v k. ú. Vodňany (areál Blanice) pro spol. DSA a.s.,
Mladoboleslavská 1085, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 63216744, provozující vrtulníky pro
Leteckou záchrannou službu Jihočeského kraje.
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Usnesení č. 1601: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici
Kampanova č. p. 343 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1602: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v ulici
Mokrého č. p. 164 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1603: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 106 v ulici
Elektrárenská č. p. 28 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem paní ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021
do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1604: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6
na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem panem *****
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje
od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1605: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 105
na Sídl. Škorna č. p. 1220 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem panem *****
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje
od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1606: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Kampanova č. p. 509 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemci ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1607: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12
na Sídl. Škorna č. p. 1197 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem panem *****
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje
od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1608: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici
Mokrého č. p. 164 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem panem ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021
do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1609: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici
Kampanova č. p. 342 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem paní ***** a pověřuje starostu
města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 04. 2021
do 31. 03. 2022.
Usnesení č. 1610: Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici
Mokrého č. p. 164 ve Vodňanech s nájemcem *****.
Usnesení č. 1611: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostoru sloužícího podnikání č. 335 v ulici Jiráskova č. p. 116 ve Vodňanech s nájemcem
***** Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona
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paní Alenou Staňkovou, *****, IČO: 871 19 838 a pověřuje starostu města podpisem dohody
o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 30. 04. 2021.
Usnesení č. 1612: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem
prostoru sloužícího podnikání č. 350 v ulici Jiráskova č. p. 116 ve Vodňanech s nájemcem
D-stavební developerskou s.r.o., Jiráskova 116, 389 01 Vodňany, IČO: 08082456 a pověřuje
starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí
ke dni 31. 03. 2021.
Usnesení č. 1613: Rada města schvaluje udělení souhlasu nájemci panu Dragoslavu
Despotovičovi, Vrchlického 1193, 386 01 Strakonice, IČO: 73524409 k uzavření podnájemní
smlouvy na prostor sloužící podnikání č. 351 o celkové výměře 13,56 m² v ulici Jiráskova
č. p. 116 ve Vodňanech s D-stavební developerskou s.r.o., Jiráskova 116, 389 01 Vodňany,
IČO: 08082456, a to s účinností od 01. 04. 2021.
Usnesení č. 1614: Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru pronajmout prostor
sloužící podnikání č. 350 o celkové výměře 13,63 m2 ve 3. NP objektu č. p. 116 v ulici
Jiráskova ve Vodňanech společnosti Jůzek – Development s.r.o., se sídlem Družstevní 1063,
389 01 Vodňany, IČO: 086 86 297, DIČ: CZ08686297.
Usnesení č. 1615: Rada města schvaluje výměnu sklepa mezi byty č. 1 (sklep o velikosti 6,4
m²) a č. 3 (sklep o velikosti 2,87 m²) v ulici Budějovická č. p. 824 ve Vodňanech nájemci
bytu č. 3 ***** s platností od 1. 3. 2021.
Usnesení č. 1616: Rada města schvaluje dodavatele stavebních prací na rekonstrukci
sociálního zařízení v restauraci „U Zástavů“ firmu Stavitelství Petrášek, Hracholusky 38,
383 01 Prachatice, IČO: 88628621 dle výsledku poptávkového řízení.
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