Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 22. 03. 2021 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1662: 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 ***** ve výši 49 937,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele domova
pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Usnesení č. 1663: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Stavební úpravy školní jídelny –
Husova čp. 52, Vodňany“ firmu HIKI spol. s r. o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany,
IČO: 45022143, s nabídkovou cenou 2.770.310,91 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 PRIMA a.s.,
Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČO: 47239743 s nabídkovou cenou 3.163.730,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 1664: Rada města souhlasí s objednávkou na stavební práce související se
stavbou lávky pro pěší podél silnice III/12231, k. ú. Vodňany, za nabídkovou cenu 408.621,48
Kč bez DPH pro firmu František Petrách – služby, Čakov 49, 373 84 Dubné,
IČO: 42380979.
Usnesení č. 1665: Rada města schvaluje objednání studie ledové plochy dle nabídky firmy
AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov.
Usnesení č. 1666: Rada města schvaluje podání žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ –
podpora regionů na realizaci instalace klimatizace v budově polikliniky ve Vodňanech.
Usnesení č. 1667: Rada města schvaluje uzavření objednávky na instalaci klimatizace
v budově polikliniky ve Vodňanech dle nabídky v případě úspěšné žádosti o dotaci s firmou
Jindřich Kalenský, *****, IČO: 70513716.
Usnesení č. 1668: Rada města schvaluje ukončení výpůjčky nebytového prostoru č. 10 –
garáže v ulici Bavorovská 83, 389 01 Vodňany, Městskému muzeu a galerii Vodňany.
Výpůjčka končí 9. 4. 2021.
Usnesení č. 1669: Rada města schvaluje dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o nájmu Městské
knihovně Vodňany, Bavorovská 83, 389 01 Vodňany, na nebytový prostor č. 10 a bytový
prostor č. 4 v ulici Bavorovská 83, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 1670: Rada města souhlasí s bezúplatným převodem majetku mezi
příspěvkovými organizacemi města Vodňany – Městskou knihovnou Vodňany a Městským
muzeem a galerií Vodňany – obraz Krajina, Zimní krajina, Písek.
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Usnesení č. 1671: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod sítí
technické infrastruktury v rámci stavby „ZTV u Zahrad“ v k. ú. Vodňany, a to
SO1 – Komunikace včetně propojovacího chodníku s cyklostezkou a včetně části
pozemkových parcel dle KN p. č. 484/4, p. č. 484/1 a p. č. 1745/6 v k. ú. Vodňany,
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, IČO:09185721.
Usnesení č. 1672: Rada města souhlasí s realizací stavby veřejného chodníku na parcelách
dle KN p. č. 1744/1 a 1745/1 v k. ú. Vodňany, které jsou ve vlastnictví města v rámci stavby
„ZTV u Zahrad“, kde stavebníkem je společnosti MIVA Vodňany s.r.o., sídlem Písecká 35,
389 01 Vodňany, IČO:09185721.
Usnesení č. 1673: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej částí pozemkových parcel
dle KN p. č. 97/7 o výměře 21 m2, p. č. 97/11 o výměře 28 m2, p. č. 705 o výměře 27 m2,
p. č. 104/1 o výměře 50 m2, p. č. 197/1 o výměře 204 m2, p. č. 718 o výměře 48 m2,
p. č. 685/1 o výměře 106 m2 v k. ú. Křtětice a doporučuje zastupitelstvu města prodat části
pozemkových parcel dle KN p. č. 97/7 o výměře 21 m2, p. č. 97/11 o výměře 28 m2, p. č. 705
o výměře 27 m2, p. č. 104/1 o výměře 50 m2, p. č. 197/1 o výměře 204 m2, p. č. 718 o výměře
48 m2, p. č. 685/1 o výměře 106 m2 v k. ú. Křtětice z majetku města Vodňany, a to Ředitelství
silnic a dálnic, statní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56 14000 Praha 4 –
Nusle, IČO 65993390 za kupní cenu 48.400,- Kč.
Usnesení č. 1674: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavbu „Bezkontaktní
myčky aut a cvičné plochy pro motocykly“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkové parcele dle KN
p. č. 641/105 k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností JK complete s.r.o.,
se sídlem A. Křížka 145, PSČ 389 01 Vodňany, IČO: 01745221, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění nové kanalizační přípojky na p. č. 641/5 k výše uvedené
stavbě na pozemkových parcelách dle KN p. č. 505/49 a p. č. 505/31 v k. ú. Vodňany.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 5.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1675: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavební akci „Novostavba
skladu a prodejny stavebnin s administrativním zázemím na p. č. 632/1, 641/48 a 641/9
v k. ú. Vodňany“ a souhlasí s realizací stavby veřejného chodníku na parcelách dle KN
p. č. 631/1 a p. č. 633/9 v k. ú. Vodňany a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 631/1 a p. č. 633/9 k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností STABE GROUP
s.r.o., se sídlem Žernovická 1281, PSČ 383 01 Prachatice, IČO: 28091141, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění nové vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky na
p. č. 631/1 a p. č. 633/9 k výše uvedené stavbě plánované na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 632/1, 641/48 a 641/9 v k. ú. Vodňany.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 5900,- Kč + DPH.
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Usnesení č. 1676: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavbu „Chelčice – Záhorčí,
pí Pelechová: NN přip. kab.“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle PK p. č. 129/10 p. č. 128
v k. ú. Truskovice mezi městem Vodňany 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 pod názvem stavby
„Chelčice – Záhorčí, pí Pelechová: NN přip. kab“ na výše uvedených parcelách v obci
Truskovice.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 400,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1677: Rada města souhlasí se stavebním záměrem na stavbu „Vodňany V Můstkách, 2RD: NN přip. kab.“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemkových parcelách dle KN p. č. 1798/4,
p. č. 1798/5 a p. č. 1798/6 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany 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 pod názvem stavby
„Vodňany - V Můstkách, 2RD: NN přip. kab.“ na výše uvedených parcelách v k. ú. Vodňany
v lokalitě V Můstkách.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 2475,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1678: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 630/7
v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností Gornický s.r.o., sídlem
Harantova 1359, 397 01 Písek, IČO:26069733 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN
p. č. 630/7 s právem strpění uložení kanalizační přípojky ke stavební parcele p. č. 2892, jejíž
součástí je stavba č. p. 1273 v k. ú. Vodňany, a s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 5000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1679: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro uložení vodovodní a plynové přípojky na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1485/1 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a *****, bytem ***** a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové parcele dle KN
p. č. 1485/1 s právem strpění uložení kanalizační přípojky k pozemkové parcele dle KN
p. č. 1485/13 v k. ú. Vodňany, na které je plánována novostavba rodinného domu a s právem
přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení
vlastnického práva, tj. 750,- Kč + DPH.
Usnesení č. 1680: Rada města schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001809673 mezi městem Vodňany a provozovatelem
distribuční soustavy EG.D, a.s. zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o..
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se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČO 25733591, DIČ CZ22733591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1681: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící
podnikání č. 5 o celkové výměře 43,60 m2 v 1. NP objektu č. p. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech.
Usnesení č. 1682: Rada města neschvaluje odpuštění prostého nájemného za měsíc březen
2021 na prostor sloužící podnikání č. 345 v objektu č. p. 116 v Jiráskově ulici ve Vodňanech
nájemci Ivě Poslušné, IČO: 606 51 202, *****.
Usnesení č. 1683: Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu č.6337749760 o havarijním
pojištění vozidel – Autopojištění NAMÍRU uzavřenou mezi Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a městem Vodňany.
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