Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného ve středu dne 24. 02. 2021 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1617: Rada města schvaluje Licenční smlouvu k mobilním aplikacím uzavřenou
mezi AppSisto, s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 04245253,
a městem Vodňany, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení č. 1618: Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč
společnosti BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.,
se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, IČO: 27006891 a pověřuje starostu města
podpisem Darovací smlouvy.
Usnesení č. 1619: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Demolice a výstavba nové smuteční síně ve Vodňanech“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění.
Usnesení č. 1620: Rada města schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 8/2021/OSMI/sml.
k zakázce „Demolice a výstavba nové smuteční síně ve Vodňanech“.
Usnesení č. 1621: Rada města schvaluje Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 4. etapa“
a pověřuje starostu jeho města podpisem.
Usnesení č. 1622: Rada města schvaluje vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce „Snížení
energetické náročnosti Domova mládeže SOUs – část A: Snížení energetické náročnosti“,
která byla zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Celková ekonomická
výhodnost nabídky byla hodnocena podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy
STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř, IČO 45145580
s nabídkovou cenou 9.638.860,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 1623: Rada města schvaluje vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce „Snížení
energetické náročnosti Domova mládeže SOUs – část B: Modernizace plynové kotelny pro
vytápění“, která byla zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 52 písm. a)
a § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Celková
ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle jediného kritéria, a to nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku
firmy STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř, IČO 45145580
s nabídkovou cenou 906.405,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 1624: Rada města schvaluje vyřazení nabídky firmy HORA s.r.o., Tržní 274/2,
390 01 Tábor, IČO 26015889 z hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Snížení energetické
náročnosti Domova mládeže SOUs – část A: Snížení energetické náročnosti“ z důvodu
neposkytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Usnesení č. 1625: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 47/2020/OSMI/sml.,
„Oprava bytů 2020 – 1. etapa“, uzavřené dne 8. 10. 2020 s firmou HIKI, spol. s r. o.,

Chelčice 106, 389 01 Vodňany, IČO: 45022143, zastoupenou panem Jiřím Iralem a pověřuje
starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 2.
Usnesení č. 1626: Rada města schvaluje dodatek č. 1/2021 k nájemní smlouvě na pronajatý
prostor sloužící podnikání č. 2 v ulici Jiráskova č. p. 116 ve Vodňanech s nájemcem Rentgen
Písek s. r. o., Chelčického 50/1, 397 01 Písek, IČO: 608 75 879 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
Usnesení č. 1627: Rada města v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti občanského sdružení LUNGTA
o podporu akce „vlajka pro Tibet“ a deklaruje podpořit ji vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. března 2021 na budově městského úřadu.
Usnesení č. 1628: Rada města souhlasí s podáním projektového záměru Krajskému úřadu
Jihočeského kraje z důvodu získání finančních prostředků IROP 2021 na akci „Přístavba
schodiště pro Gymnázium Vodňany“.
Usnesení č. 1629: Rada města schvaluje podání žádosti o podporu MMR pro projekt
„Stavební úpravy úřadu“ v rámci národní dotace Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli
v rámci výzvy 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

