Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 08. 03. 2021 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1631: Rada města schvaluje:
RO č. 8 – zvýšení příjmů o 249.258,19 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva životního
prostředí na realizovanou akci „Liniová výsadba kolem polní cesty u obce Křtětice“.
RO č. 9 – zvýšení příjmů a výdajů o 48.000,00 Kč, jedná se o příjem státního příspěvku
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče.
RO č. 10 – zvýšení příjmů a výdajů o 16.868.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej dotace pro
Centrum sociální pomoci Vodňany z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2021.
Usnesení č. 1632: Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2020:
- Centra sociální pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1.107.437,07,00 Kč do rezervního fondu
organizace.
- Městského muzea a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 467.715,47 do rezervního fondu ve výši
417.715,47 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,00 Kč.
- Městské knihovny Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83/2, 389 01 Vodňany
a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 295.833,24 Kč do rezervního fondu organizace
ve výši 255.833,24 Kč a do fondu odměn ve výši 40.000,00 Kč.
- Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 699.488,47 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 619.488,47 Kč a do fondu odměn ve výši 80.000,00 Kč.
- Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, IČ: 63289971, Smetanova 204, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 42.123,75 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 34.123,75 Kč a do fondu odměn ve výši 8.000,00 Kč.
- Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, IČ: 26099152,
Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 23.025,72
Kč do rezervního fondu organizace ve výši 7.425,72 Kč a do fondu odměn
ve výši 15.600,00 Kč.
- Základní školy a Gymnázia Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice, IČ: 63289938, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1.526.392,32 Kč do rezervního fondu
organizace ve výši 1.326.392,32 Kč a do fondu odměn ve výši 200.000,00 Kč.
Usnesení č. 1633: 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 věcného daru
od Grizzlink, s.r.o. – dataprojektor U OPEN-BOX Projector Epson EB-W05, v hodnotě
10 821,- Kč pro volnočasové aktivity uživatelů domova pro seniory CSP Vodňany. Věcný dar
nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví.
Usnesení č. 1634: Rada města Vodňany schvaluje přidělení finančních prostředků v rámci
Programové dotace města Vodňany na podporu sociálních a navazujících služeb pro rok 2021
v následující výši:
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Poř. číslo

Opatření č. 1:

Žadatel

Projekt

1

APLA Jižní Čechy,
z.ú.

2

APP Slunečnice, z.ú.

Podpora Sociálně aktivizační služby pro osoby s
autismem a jejich rodiny z města Vodňany
Podpora osobní asistence ve Vodňanech a ORP
Vodňany

3
4
5
6

Domácí hospic
Athelas - středisko
Husitské diakonie
Domov Žlutý
petrklíč, z.s.
Farní charita Týn nad
Vltavou
FOKUS - Písek, z.ú.

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, o.p.s.
Chelčický domov sv.
8
Linharta, o.p.s.
9
IMY, o.p.s.
10 Linka Bezpečí, z.s.
Poradna pro rodinu a
11
manželství, o.p.s.
7

12

Prevent 99, z.ú.

Výsledný
návrh

16 000
13 000

Poradenství pro pečující o termináloně nemocné

10 000

Týdenní stacionář Domov Žlutý petrklíč, z.s.

45 000

Občanská poradna Vodňany

50 000

Udržení dostupnosti sociálních služeb pro osoby s
duševním onemocněním s trvalým pobytem na
území města Vodňany
Odlehčovací a hospicová péče o občany města
Vodňany
Podaná ruka pracovním aktivitám pro uživatele v
STD v Chelčickém domově sv. Linharta
Poskytování terénní sl. rané péče ve Vodňanech
Linka bezpečí pro děti a mládež z města Vodňany
Vodňany - rodinné, manželské a vztahové
poradenství
Jihočeský streetwork PREVENT, Kontaktní
centrum PREVENT Strakonice, Adiktologická
poradna PREVENT

30 000
50 000
25 000
10 000
10 000
16 000
45 000

Poř. číslo

Opatření č. 2

1
2
3

Žadatel

Domácí hospic
Athelas - středisko
Husitské diakonie
Domácí péče ČČK,
o.p.s.
Dyscentrum -

Projekt

Výsledný
návrh

Poskytování paliativní péče Domácím hospicem
Athelas

15 000

Komplexní péče o klienty na Vodňansku

35 000

Dyscentrum ve Vodňanech

0
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Strakonice. z.s
4

Sdružení aktivních
seniorů Vodňanska

Život je krásný

30 000

Usnesení č. 1635: Rada města Vodňany bere na vědomí informaci o postupu při přípravě
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) ve Vodňanech a pověřuje starostu města
záštitou nad realizací předloženého harmonogramu.
Usnesení č. 1636: Rada města Vodňany:
a) odvolává ředitele Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II,
Mgr. Pavla Kotála k poslednímu dni šestiletého období, tedy k 31.07.2021,
b) schvaluje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Středního
odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II,
c) pověřuje tajemníkem konkursní komise Mgr. Júsufa Traore, DiS., vedoucího odboru
sociálních věcí, zdravotnictví a školství.
Usnesení č. 1637: Rada města Vodňany:
a) odvolává ředitelku Základní školy a Gymnázia Vodňany Mgr. Jarmilu Rybáčkovou
k poslednímu dni šestiletého období, tedy k 23.08.2021.
b) schvaluje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
a Gymnázia Vodňany.
c) pověřuje tajemníkem konkursní komise Mgr. Júsufa Traore, DiS., vedoucího odboru
sociálních věcí, zdravotnictví a školství.
Usnesení č. 1638: Rada města revokuje své usnesení č. 1413 ze dne 23. 11. 2020.
Usnesení č. 1639: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části
pozemkové parcely dle KN p. č. 1063/12 o výměře cca 160 m2 a celé pozemkové parcely
dle KN p. č. 1202/35 o výměře 256 m2 od pana *****, bytem ***** za kupní cenu 300,- Kč/m2
+ náklady s výkupem spojené.
Usnesení č. 1640: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 305 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Radčice u Vodňan.
Usnesení č. 1641: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely
dle KN p. č. 1406/1 o výměře cca 180 m2 a části pozemkové parcely dle KN p. č. 1407/5
o výměře cca 600 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 1642: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na směnu části pozemkové parcely
dle PK p. č. 560/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Chelčice a doporučuje zastupitelstvu města
směnit část pozemkové parcely dle PK p. č. 560/1 o výměře cca 250m2 v k. ú. Chelčice
z majetku města Vodňany za podíl ¾ na pozemkové parcele p. č. 840/6 o výměře 257 m2
v k. ú. Vodňany, ve vlastnictví společnosti ZEMCHEBA, s.r.o. se sídlem Chelčice 106,
389 01 Vodňany, IČO 25174797. Směna bude provedena tak, že rozdíl výměr bude vyrovnán
finančně za cenu 20,- Kč/m2.
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Usnesení č. 1643: Rada města schvaluje pronajmutí části pozemkové parcely dle KN
p. č. 651/4 o výměře cca 72 m2 v k. ú. Vodňany *****, bytem ***** za účelem vjezdu a
parkování osobního auta, na dobu neurčitou, za nájemné 5,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 1644: Rada města schvaluje pronajmutí části pozemkové parcely dle KN
p. č. 176/1 o výměře cca 95 m2 a celé p. č. 179 o výměře 55 m2 v k. ú. Vodňany *****, bytem
2
*****, za účelem zřízení užitkové zahrádky, na dobu neurčitou, za nájemné 5,- Kč/m /rok.
Usnesení č. 1645: Rada města neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti cesty a stezky, s právem strpění zřízení zpevněného vjezdu na pozemkové parcele
dle KN p. č. 578/1 v k. ú. Újezd u Vodňan k RD Újezd čp. 80 mezi městem Vodňany a paní
*****, bytem *****.
Usnesení č. 1646: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to
s umístěním předzahrádky o velikosti 1,8 m x 12,6 m + 9,1 m se slunečníky na pozemkové
parcele dle KN p. č. 1713 před provozovnou restaurace Hotelu Prajer v ulici ČSLA čp. 131,
Vodňany, na dobu od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 pro firmu RETMA HS, s.r.o., IČ: 48207527,
se sídlem Lannova třída 136/32, České Budějovice 370 01, za poplatek dle obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 1647: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 49/2019/OSMI/sml. na akci „Pavilon MŠ pro děti do tří let“ s firmou PROTOM
Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO: 43841252, zastoupenou Miroslavem
Procházkou, jednatelem a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 3.
Usnesení č. 1648: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 15/2020/OSMI/sml. na akci „Modernizace chodníků – ulice Míru“ s firmou Dvořák
stavební, s. r. o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČO 28096878, zastoupenou panem
Petrem Dvořákem, jednatelem a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 1649: Rada města neschvaluje odpuštění prostého nájemného za měsíc
březen 2021 na prostor sloužící podnikání č. 8 v domě č. p. 22 v ul. Mokrého ve Vodňanech
nájemci Karlovi Jarmarovi, IČO: 876 45 271, *****.
Usnesení č. 1650: Rada města neschvaluje odpuštění prostého nájemného za měsíc
březen 2021 na prostory sloužící podnikání č. 101 a 102 v domě č. p. 32 v ul. Elektrárenská
ve Vodňanech nájemci Halině Kolaříkové, IČO: 869 38 525, *****.
Usnesení č. 1651: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru
sloužícího podnikání č. 350 v objektu č. p. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové
výměře 13,63 m² mezi městem Vodňany a Jůzek - Development s.r.o., se sídlem
Družstevní 1063, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO: 08686297, DIČ: CZ08686297
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 01. 04. 2021 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 1652: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici
Mokrého č. p. 164 ve Vodňanech uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
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Usnesení č. 1653: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v ulici
Kodádkova č. p. 478 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2022.
Usnesení č. 1654: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Smetanova č. p. 852 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2022.
Usnesení č. 1655: Rada města revokuje své usnesení č. 1606 ze dne 15. 02. 2021.
Usnesení č. 1656: Rada města bere na vědomí, že od 15. 02. 2021 je jediným nájemcem bytu
č. 2 v ulici Kampanova č. p. 509 ve Vodňanech paní *****.
Usnesení č. 1657: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici
Kampanova č. p. 509 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. 1658: Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
bytu zvláštního určení č. 4 v ulici Elektrárenská č. p. 32 ve Vodňanech s nájemcem *****.
Pronájem skončí ke dni 15. 03. 2021.
Usnesení č. 1659: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem ***** na byt
zvláštního určení č. 4 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech,
Elektrárenská 32, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem schválené nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.04.2021, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 1660: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ***** na byt
zvláštního určení č. 27 o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou ve Vodňanech,
Elektrárenská 32, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem schválené nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 12.03.2021, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 1661: Rada města schvaluje „Pravidla pro postup při hospodaření s byty
ve vlastnictví města Vodňany“.
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