Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech
konaného v pondělí dne 29. 03. 2021 od 15:00 hodin
v kanceláři tajemníka MěÚ Vodňany
Usnesení č. 1685: Rada města Vodňany v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Gymnázia Vodňany.
Předseda komise:
Milan Němeček
(určený zřizovatelem)
Ostatní členové:
Mgr. Ladislav Vovesný
(určený zřizovatelem)
Mgr. Marcela Dominová
(určený krajským úřadem)
Mgr. Bc. Markéta Bajerová (odborník v oblasti státní správy – ČŠI)
Mgr. Bc. Pavel Koc
(odborník v oblasti státní správy – ČŠI)
Mgr. Renata Pechoušková (školní inspektor ČŠI)
Mgr. Jana Vršecká
(pedagogický pracovník)
Ing. Mgr. Renata Tenderová (člen školské rady)
Usnesení č. 1686: Rada města Vodňany v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště služeb
Vodňany, Zeyerovy sady 43/II.
Předseda komise:
Ing. Tomáš Bednařík
(určený zřizovatelem)
Ostatní členové:
Květoslava Louženská
(určený zřizovatelem)
Ing. Lucie Reitingerová
(určený krajským úřadem)
Mgr. Bc. Markéta Bajerová (odborník v oblasti státní správy – ČŠI)
Mgr. Bc. Pavel Koc
(odborník v oblasti státní správy – ČŠI)
Mgr. Renata Pechoušková (školní inspektor ČŠI)
Mgr. Kristina Veselá
(pedagogický pracovník)
Dagmar Maliňáková
(člen školské rady)
Usnesení č. 1687: Rada města Vodňany schvaluje mimořádné odměny pro ředitele školských
a sociálních příspěvkových organizací zřizovaných městem Vodňany.
Usnesení č. 1688: Rada města Vodňany schvaluje Dohodu o spolupráci při realizaci
společného grantu 2021 Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.
Usnesení č. 1689: Rada města Vodňany jmenuje do hodnotící komise v rámci realizace
společného grantu 2021 Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany: Milana
Němečka, Mgr. Júsufa Traore a Ing. Miloslava Vaněčka.
Usnesení č. 1690: Rada města ve funkci valné hromady Městského hospodářství Vodňany,
spol. s r.o. schvaluje odměnu dle smlouvy o výkonu funkce jednatele Městského hospodářství
Vodňany, spol. s r.o. ze dne 25.10.2011 ve znění dodatku č. 1/2021 ze dne 15.02.2021.
Usnesení č. 1691: Rada města, na základě doporučení výběrové komise, schvaluje vyřazení
nabídky firmy RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o., Stožická 1333, 389 01 Vodňany,
IČO: 49023098 z výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
dle pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP pro období 2014-2020 „Vodňany
bez odpadu“ z důvodu nedodržení podmínek a požadavků na zpracování nabídky.

Usnesení č. 1692: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu dle pokynů pro zadávání veřejných zakázek
v OPŽP pro období 2014-2020 „Vodňany bez odpadu“ firmu MEVA-TEC s. r. o.,
Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 62742051, s nabídkovou cenou
1.829.500,- 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 dodavatele firmu ELKOPLAST
CZ s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942 s nabídkovou cenou
1.860.350,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 1693: Rada města na základě předložených nabídek schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na financování akce „Výstavba pavilonu základní školy pro jazykovou,
polytechnickou a přírodovědnou výuky“ investiční úvěr od Komerční banky, a.s.
Usnesení č. 1694: Rada města schvaluje Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany –
2. etapa“ a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 1695: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Vodňany - 2. etapa“ evidenční
číslo 01-01/2021-2.
Usnesení č. 1696: 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“ evidenční číslo 01-01/2021-2 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. 1697: Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace
z Krajského investičního fondu na dofinancování akce „Rekonstrukce víceúčelové haly
Vodňany“.
Usnesení č. 1698: Rada města souhlasí s objednávkou uskutečněnou na základě bodu 2
Vnitřní směrnice „Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu městem Vodňany“
na chladící komoru, mrazící komoru a hydraulický zvedací vozík dle cenové nabídky
zpracované společností Dara Baby s. r. o., Poličná 389, 757 01 Poličná, IČO: 25871030.

