Zápis
z 26. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 13. ledna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb
Omluven: Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o
předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta informuje, že v případě usnesení č. 303/15 byla již smlouva s Místní akční skupinou
Blatensko, o.p.s. podepsána. K usnesení č. 302/15 uvádí, že pan Blovský opětovně vyzve paní Marii
Duškovou k podepsání nájemní smlouvy.
Bod č. 3 - Plánovací smlouva
Paní starostka uvádí, že se jedná o materiál týkající se přeložky silnice II/173 s tím, že se uvidí, jak dál
bude tato záležitost pokračovat. Ing. Flandera konstatuje, že se mu na předloženém materiálu nelíbí jedna
věc a to ta, že se město k něčemu upisuje a neví vlastně k čemu. Poukazuje na to, že městu není vůbec
znám ani přibližný rozsah prací. Pan místostarosta informuje, že příští týden se uskuteční u paní starostky
jednání ohledně kruhové křižovatky, na které se dostaví také Ing. Vachta, který má jako projektant co
dočinění i s předmětným obchvatem. Podotýká, že se paní starostka bude Ing. Vachty po tomto jednání
dotazovat, zda má k předmětné přeložce silnice nějaké informace. Ing. Flandera konstatuje, že
z předmětné smlouvy není patrné, zda město bude realizovat celé kruhové objezdy či jen výjezdy z nich.
Uvádí, že v předloženém dokumentu není nic konkrétně popsaného, takže město vůbec neví, co nakonec
bude realizovat, nicméně je mu samozřejmě jasné, že k uzavření plánovací smlouvy musí dojít.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 1/16
Bod č. 4 - Stavba přístřešku
Paní starostka informuje, že Technické služby města Blatné s.r.o. chtějí přístřešek postavit z toho důvodu,
aby lidé, kteří jsou přijímaní na krátké smlouvy, měli nějaké místo pro sebe, protože v šatně není tolik
místa a navíc by to nebylo úplně vhodné, protože tito lidé jsou v některých případech nepřizpůsobiví.
Konstatuje, že se tedy jedná o schválení povolení stavby přístřešku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 2/16
Bod č. 5 - Dohoda o zhotovení půdní vestavby
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana Gschwendtnera o zhotovení půdní vestavby v lokalitě
na Blýskavkách. Podotýká, že se jedná o úplně stejný postup jako u ostatních nájemců rodinných domů.
Uvádí, že po dohodě s panem Blovským je v Dohodě o zhotovení půdní vestavby oproti dohodám
uzavřeným v minulosti jediná změna a to ta, že zhotovení půdní vestavby bude provedeno nejpozději
v termínu do šesti měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení. Konstatuje, že v dohodách
minulých bývala podmínka zhotovení šest měsíců od kolaudace, s čímž však byly problémy, protože si
někteří lidé vyřídili stavební povolení a pak delší dobu trvalo, než si požádali o kolaudaci, přičemž někteří
si půdní vestavbu vůbec zkolaudovat nenechali. Pan místostarosta podotýká, že někteří lidé si v minulosti
půdní vestavbu skutečně schválně nenechávali zkolaudovat, avšak v případě, že lidé rodinný dům opouští,
tak je jim, pokud bylo vše řádně zkolaudováno, za provedení vestavby nějaká poměrná část finančních
prostředků vyplácena.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 3/16
Bod č. 6 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví Města Blatná
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Paní starostka uvádí, že se jedná o akci „Stavební úpravy-rekonstrukce NTL plynovodu, Blatná – ulice U
Čertova kamene“. Konstatuje, že na její dotaz ohledně vstupů v ulici Šilhova jí bylo odpovězeno, že tyto
vstupy budou realizovány podvrtem a u ostatních vstupů bude následně vždy celá plocha komunikací
v šířce 3 metry upravena.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 4/16
Bod č. 7 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace – masopust
Paní starostka informuje, že v minulých letech byla tato záležitost řešena tak, že se jednalo o protaženou
uzavírku v rámci farmářských trhů. Uvádí, že v současné době je trošku problém s panem Zmeškalem
v tom, jak on dodržuje některá nastavená pravidla, takže by se mohlo stát, že by se vše nakonec otočilo
proti organizaci, že jí pan Zmeškal vlastně vyšel vstříc tím, že na jeho uzavírku se koná úplně jiná akce.
Konstatuje, že z tohoto důvodu bylo domluveno, že si samotné Centrum kultury a vzdělávání Blatná podá
žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace na akci masopust.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 5/16
Bod č. 8 - Žádost o stanovisko k úpravě připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní Hrbkové o souhlas s úpravou sjezdu v ulici K Jatkám.
Podotýká, že se jedná o parcelu nacházející se pod nemovitostí MVDr. Kalužíka. Konstatuje, že Ing.
Valášek úpravu připojení svědomitě projednal s odborem majetku, investic a rozvoje a předběžně také
s Policií ČR, Oddělením Služby dopravní policie Strakonice, od které však nemá oficiální písemné
stanovisko, avšak dle ústního vyjádření by mělo být stanovisko tohoto orgánu kladné.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 6/16
Bod č. 9 - Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 7/16
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 8/16
Bod č. 10 - Žádost o souhlas s použitím znaku města Blatná pro vědecké účely
Pan místostarosta informuje, že žádost si podal student navazujícího magisterského studia Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity pan Petr Houzar. Uvádí, že žadatel by rád použil znak města Blatná pro
vědecké účely a to konkrétně do vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky. Poukazuje na
to, že z předmětné žádosti vyplývá, že stejným způsobem pan Houzar žádá o souhlas s použitím znaku
více měst a obcí. Pan místostarosta doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 9/16
Bod č. 11 - Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí daru
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 10/16
Bod č. 12 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Pan místostarosta informuje, že je předložena žádost od odboru životního prostření o kácení dvou stromů.
Uvádí, že v prvním případě se jedná o smrk o obvodu 118 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který je již
většího vzrůstu, je nakloněn a navíc je vysazen blízko nemovitosti, čímž ohrožuje nejen nemovitost, ale
také zdraví a život lidí. V druhém případě se jedná o lípu o obvodu 78 cm ve výšce 130 cm nad zemí,
která se nachází na pozemku ve vlastnictví města Blatná, a která je napadena dřevokaznou houbou.
Konstatuje, že po pokácení lípy bude provedena náhradní výsadba a to také lípa, aby byla v předmětném
místě zachována linie.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 11/16
Ing. Flandera se dotazuje, kdy se bude pokračovat v kácení, které radní odsouhlasili na podzim v loňském
roce. Paní starostka odpovídá, že pracovníci Technických služeb města Blatné s.r.o. kácení započali,
avšak následně je zastavily vánoční svátky, kolem kterých museli zaměstnanci zabezpečovat nějaké věci,
takže nyní budou v kácení pokračovat. Pan místostarosta konstatuje, že v některých případech se jedná o
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stromy, na které si zaměstnanci společnosti netroufnou, a proto Technické služby města Blatné s.r.o.
zpracovaly nabídku pro pana Chata, aby pokácení stromů, které bude nebezpečnější, učinil.
Informace: a) Dřevěné kolny u objektu č.p. 884 – RD Vágner, Vinice - Pan místostarosta uvádí, že Bc.
Koubek podává radním informaci o tom, že byly na základě exekuce uhrazené náklady na likvidaci
dřevěných kolen a to tak, že panu Vágnerovi byla část finančních prostředků stržena z bankovního účtu a
zbývající část finančních prostředků z jeho důchodu. Konstatuje, že město bude po panu Vágnerovi
vymáhat další finanční prostředky, které město vynaložilo na zabezpečení rodinného domu. Ing. Flandera
se domnívá, že celá snaha města se mine účinkem. Pan místostarosta připomíná, že vše se dělalo kvůli
tomu, aby se pozemek i s nemovitostí dostal do exekuce. Uvádí, že není známo, až město bude vymáhat
další finanční prostředky, jaké jsou možnosti pana Vágnera dlužnou částku zaplatit. Poukazuje na to, že
na druhou stranu je objekt zabezpečen, což lidé bydlící v okolí velice kvitují s tím, že je v předmětném
místě klid a že se ve svých domovech cítí opravdu lépe.
Paní starostka informuje, že změna užívání ze zasedací místnosti na školní družinu v Základní škole T. G.
Masaryka Blatná byla již papírově vyřízena. Uvádí, že včerejšího dne s paní ředitelkou Mgr.
Šampalíkovou, družinářkami a Ing. Valachovou předmětný prostor procházela. Konstatuje, že se s paní
ředitelkou domluvila na tom, že by základní škola zřejmě během školního roku družinu do prostor
nestěhovala, protože škola má najetý nějaký režim, nicméně by zaměstnanci rádi v prostoru zkoušeli od
poloviny března na základě uzavření smlouvy nějaký zkušební provoz, tedy že by se v něm pořádal
nějaký kroužek či by si družinářky děti, když jsou s nimi venku, rozdělily a s některými by si mohly jít
sednout dovnitř. Dodává, že se domluví s odborem majetku, investic a rozvoje na postupu vyklizení
prostor a dále zajistí přidělání klíčů pro zaměstnance školy.
Paní starostka informuje, že došlo ke změnám v odměňování zastupitelů, přičemž ona a pan místostarosta
mají změněné odměny ze zákona, avšak u neuvolněných zastupitelů záleží na tom, jakou výši odměny si
zastupitelé schválí. Uvádí, že si od paní Vonešové nechá předložit, jaká výše odměn pro neuvolněné
zastupitele je v současné době, aby se výše nedostala pod minimální hranici, kterou určuje zákon, dále si
nechá předložit, jaké možnosti jsou v rozpočtu města, a pak následně předloží materiál do Zastupitelstva
města Blatná.
Paní starostka informuje, že minulý i tento týden se byla společně s panem místostarostou podívat
v areálu K&K. Podotýká, že hala byla Technickými službami města Blatné s.r.o. vyklizena. Uvádí, že
jednou z otázek bylo, zda upravovat podlahu do nějakého hlazeného betonu, avšak na základě sdělení
ceny od pána z firmy, kolik by takováto oprava podlahy stála, vedení města a společnosti usoudilo, že
takováto investice je v současné době obrovská. Konstatuje, že u jednání byl přítomen pan Kudrle za
společnost Blatenské strojírny Blatná s.r.o., která má o pronájem předmětné haly zájem, a který sdělil, že
pro firmu není důležité, aby podlaha byla úplně perfektní, že by bylo dostačující, aby se podlaha tam, kde
jsou nějaké praskliny, vystěrkovala a urovnala. Dále poukazuje na to, že na webu Technických služeb
města Blatné s.r.o. a informačně také na webu města Blatná bude vyvěšena zřejmě po dobu 30 dní výzva,
že je vyhlášen záměr pronájmu haly, aby se nějakým způsobem neustále nepreferovala pouze firma
Blatenské strojírny Blatná s.r.o., která se v podstatě na možnost pronájmu upozornila. Dodává, že se tedy
uvidí, zda se na vyhlášený záměr přihlásí ještě nějaká jiná firma. Paní starostka informuje, že je
objednáno provedení tepelného auditu u pana Běleho, který spočítá, jaké vytápění by bylo pro halu
vhodné a sdělí, jak by bylo vhodné halu zateplit, aby nedocházelo k úniku tepla. Uvádí, že určitě bude
muset být něco uděláno s vraty, přičemž z laxního přístupu pána, který dělal vrata pro Technické služby
města Blatné s.r.o., byla ona a Ing. Srb trošku zaskočeni, a proto pan ředitel společnosti objednal ještě
jednu firmu z Prachatic, která dělala nějaké práce na Rekreačním areálu města Blatná. Podotýká, že
všichni, kteří byli na schůzce v hale přítomni a rozumějí stavařským pracím, se shodli na tom, že by se
určitě dvoje vrata měla nechat zazdít. Konstatuje, že zřejmě bude muset dojít nějakým způsobem také
k opravě střechy, protože místy do haly zatéká a světlíkem utíká spousta tepla. Konstatuje, že se byla
podívat v hale firmy AGRO Blatná a.s., kde bylo příslušnými zaměstnanci firmy sděleno, že když si oni
nechávali audit zpracovat, takže první, na co byli upozorněni, byla právě střecha a světlík. Poukazuje na
to, že předmětná hala ve vlastnictví Technických služeb města Blatné s.r.o. je situována na jižní stranu a
má hodně oken, takže se stavaři většinou shodli na tom, že by se nechal světlík úplně zakrýt, protože
pokud by se měl udělat nějak pořádně, aby odpovídal požárním předpisům, tak by to stálo mnoho
finančních prostředků. Dodává, že pan Rubáš v současné době provádí v hale revizi elektřiny. Paní
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starostka k montážní jámě informuje, že by se nezasypala, ale přikryla se pouze rošty, což by dle
předběžné kalkulace pracovníka firmy Blatenské strojírny Blatná s.r.o. stálo částku 60 tisíc Kč a jednalo
by se v tuto chvíli o nejrychlejší řešení, navíc by bylo možné jámu kdykoliv odkrýt a používat. Podotýká,
že použití roštů by bylo vhodné i kvůli tomu, že by přes ně mohl jezdit například vozík s materiálem. Pan
místostarosta uvádí, že v případě podlahy by se musely provádět sondy, aby se zjistilo, jak podlaha
vypadá, avšak částka za vyfrézování a opravu podlahy je skutečně velmi vysoká. Podotýká, že v současné
době bude dostačující, pokud se provede pouze stěrkování podlahy. Dále poukazuje na to, že náklady na
opravy, které zmínila paní starostka, by Technické služby města Blatné s.r.o. čekaly i v případě, kdyby se
objekt haly nepronajímal. Konstatuje, že již paní starostka sdělila, že se vedení společnosti a města nyní
opravdu zaměřuje na střechu a její zateplení, přičemž okna jsou v současné době v pořádku. Informuje, že
auditor vypočítá náročnost budovy, podle které se vedení města a společnosti budou domlouvat na tom,
zda v objektu zůstane způsob vytápění LTO či zda se případně bude hala vytápět nějakým jiným
způsobem. Dodává, že jedna z otázek pana Kudrleho z firmy Blatenské strojírny Blatná s.r.o. se právě
týkala způsobu vytápění, protože z vytápění pomocí kotle na lehké topné oleje má on obavy, a další dotaz
zástupce z firmy byl právě na to, jak je hala v současné době energeticky náročná. Paní starostka uvádí, že
v měsíci únor bude svolána informační schůzka, kdy Ing. Srb se bude snažit, aby do té doby pan Běle
tepelný audit zpracoval a předložil. Konstatuje, že firma Blatenské strojírny Blatná s.r.o. má o pronájem
haly stále zájem, avšak zástupce z firmy nepopírá, že jej bude zajímat, jaké budou v hale náklady na
energii, což je samozřejmě pochopitelné.
Paní starostka konstatuje, že další nepříjemná informace, která bude předložena také na jednání
Zastupitelstva města Blatná, se týká toho, že Římskokatolická farnost Blatná podala žalobu na město
Blatná a požaduje vrácení pozemků za firmou Vishay Electronic s.r.o., kde má město rozvojové plochy na
vybudování školy a na zázemí pro rodinné domky. Uvádí, že se v létě dotazovala pana faráře, zda může
město nějakou takovouto nepříjemnost čekat, na což jí pan farář odpověděl, že nikoliv, přičemž před
vánočními svátky mu položila stejnou otázku, na kterou odpověděl, že on o ničem neví. Informuje, že
však 30. 12. 2015, tedy předposlední den, kdy mohly církve podání učinit, byla městu žaloba, která je
podepsána místním farářem, doručena. Podotýká, že v těchto případech je to tak, že farnosti mají
advokáty v Praze, kteří jim všechno na základě plné moci vyřizují. Paní starostka informuje, že měla dne
11. 1. 2016 jednání s panem farářem, který přiznal, že je mu tato záležitost velice nepříjemná. Uvádí, že
město se snaží farnosti vyjít vstříc, kdy i pro letošní rok jsou pro farnost v rozpočtu připraveny finanční
prostředky na vymalování, a proto jí postoj Římskokatolické farnosti Blatná velice mrzí. Konstatuje, že jí
pan farář vysvětloval, že i kdyby on řekl, že s podáním žaloby nesouhlasí, takže by to na celé věci nic
nezměnilo. Pan místostarosta podotýká, že podání žaloby přišlo z biskupství befelem. Ing. Flandera
informuje, že pan farář nemá na tuto záležitost vůbec žádný vliv. Pan Srb dodává, že v tomto případě je
pan farář malý pán. Paní starostka uvádí, že pana faráře požádala, pokud pojede na biskupství například
do Českých Budějovic, tak aby tamním osobám sdělil, že pokud chtějí farnosti s městy nějakým
způsobem spolupracovat a napravit nějaké názory či postoje občanů, takže toto není úplně šťastná cesta.
Konstatuje, že farnosti mají na svůj počin své vysvětlení a to takové, že v roce 2030 nebudou od státu
dostávat ani korunu a budou se muset o sebe postarat samy, takže proto nyní chtějí všechny pozemky a
nemovitosti, které jim náleží, aby se mohly stát řádnými hospodáři. Podotýká, že žaloba byla podána také
na pána ve věku 92 let, po kterém farnost požaduje navrácení louky o rozloze 100 m2, což absolutně
nechápe a neví, zda je tato nemovitost úplně to, co farnosti vytrhne trn z paty. Ing. Flandera poukazuje na
to, že takto to ti, co mají církevní restituce na starost, vůbec neřeší, jim jde zejména o to, že si mohou
připsat jedno parcelní číslo na seznam. Pan místostarosta uvádí, že farnost volila rovnou formu žaloby.
Ing. Flandera konstatuje, že farnost ani žádnou jinou šanci neměla, protože věděla, že pokud by do 31. 12
2015 žalobu nepodala, takže by jí možnost pozemky získat propadla. Paní starostka informuje, že až bude
mít k této záležitosti písemný rozklad, který nyní zpracovává JUDr. Mrázek, tak jej radním pro informaci
předá. Uvádí, že JUDr. Mrázek se domnívá, že v tomto případě byly pozemky vydány městu řádně, takže
je žaloba neoprávněná, nicméně se samozřejmě uvidí, jak celá záležitost dopadne, avšak je zřejmé, že
město bude stát podání žaloby Římskokatolickou farností Blatná zbytečné finanční prostředky.
Paní starostka informuje, že dne 8. 1. 2016 si Centrum kultury a vzdělávání převzalo objekt infocentra, ve
kterém se musí předělat elektrika a ve kterém se bude bourat kus příčky. Uvádí, že pan Plachý se od té
doby, co nastoupil, snaží do všeho zapojit a to například i do dotací. Konstatuje, že byla na jednání se
zástupci příspěvkové organizace otevřena otázka loga města, protože prozatím na všech propagačních
materiálech je vyobrazován klasický znak města. Podotýká, že však takovým trendem v poslední době je,
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že si města nechávají zpracovat ještě logo, které je jednodušší, a které se používá především právě na
propagačních materiálech. Pro informaci ukazuje radním loga některých měst. Paní starostka uvádí, že
pokud by radní chtěli logo nechat zpracovat, tak by vše muselo jít formou soutěže, která má podmínky a
náležitosti stejné jako veřejná zakázka malého rozsahu, takže v zadávacím řízení by muselo být také
určeno, na co by bylo logo používáno, v jakých variantách a v jakém barevném rozlišení by město logo
používalo, přičemž tuto soutěž by vyhlašovala Rada města Blatná. Informuje, že většina měst má logo na
internetových stránkách zařazeno mezi symboly města, protože logo vlastně doplňuje funkci městského
znaku. Konstatuje, že souhlas s tím, kdo logo bude moci používat, by udělovala Rada města a to stejným
způsobem, jako uděluje souhlas s použitím městského znaku, takže logo by bylo následně ve vlastnictví
města. Vysvětluje, že logo se dělá jednodušší a to z toho důvodu, aby při použití například na propagační
materiály byla jeho grafická úprava snazší než u klasického městského znaku. Dotazuje se radních, zda se
zpracováním návrhu loga města Blatná souhlasí a zda mají tedy zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání
Blatná připravit návrh soutěže. Podotýká, že jednak nemusí radní s vyhlášením soutěže vůbec souhlasit
anebo následně nemusí návrh loga, když se jim nebude žádný zamlouvat, přijmout a soutěž kdykoliv
zrušit. Dodává, že pokud by město soutěž vyhlásilo, tak jej to určitě bude stát nějaké finanční prostředky,
protože bude muset zaplatit skicovné těm, kteří budou návrhy zpracovávat, což je částka kolem 1 tisíce
Kč a pak samozřejmě, pokud by byl nějaký návrh loga vybrán, by měl být nějakou částkou oceněn vítěz.
Ing. Flandera se dotazuje, zda nebude chtít vítěz ještě nějaké finanční prostředky za autorská práva, načež
paní starostka odpovídá, že podle toho, co si zjišťovala, tak by se mělo jednat o částku kolem 20 tisíc Kč.
Ing. Flandera se dotazuje, zda se bude jednat o jednorázový poplatek či zda bude město muset částku
platit každý rok. Paní starostka odpovídá, že se bude jednat o jednorázový poplatek, protože dotyčný
městu logo prodá a pak již bude ve vlastnictví města. Uvádí, že ona osobně by nechala návrh loga, které
je z jejího pohledu modernější než městský znak, zpracovat. Ing. Flandera podotýká, že městský znak je
archaický a tím, že je na všech dokumentech, tak dle jeho názoru ztrácí na váze. Domnívá se, že znak
města by měl být spíše takový reprezentativnější, protože se jedná o historickou záležitost a měl by být
tedy používán ve výjimečných případech a nikoliv na každém papíru, který jde do zastupitelstva či rady.
Paní starostka konstatuje, že jí osobně se úplně nelíbí, když znak města Blatná má na oblečení každý
sportovec. Poukazuje na to, že když si nyní město nechává zpracovávat propagační materiály, tak každý
grafik má trošku problém s tím, jak znak města Blatná udělat. Pan místostarosta uvádí, že by chtěl vidět
návrhy loga, které ze soutěže vyjdou, s tím, že se může stát, že se radním opravdu bude nějaký návrh líbit
a vyberou jej jako vítězný. Pan Srb také souhlasí s tím, aby se soutěž vyhlásila. Ing. Flandera upozorňuje
na to, že bude zapotřebí vymezit, co na logu bude moci být a například rovnou říci, že si radní nepřejí,
aby byl na logu zámek. Paní starostka informuje, že vedla o této záležitosti diskusi s jedním grafikem,
který zpracovával loga pro jiná města, a který jí vysvětlil, že je zapotřebí, aby se radní na logo dívali tak,
že je také pro turisty a pro lidi, kteří mají mít okamžitě, když se na logo podívají, otevřené oči, přičemž
právě město Blatná všichni vidí z pohledu zámku. Uvádí, že jí doporučil, aby radní při zadávání návrhu
zámek okamžitě nezavrhovali a nechali jej do návrhu zakomponovat. Konstatuje, že hovořila s paní
baronkou, které se dotazovala, zda by neměla námitky k tomu, že by město do zadání soutěže zámek
zakomponovalo, protože bez jejího souhlasu by zámek do návrhu určitě nedala, kdy jí tedy bylo
odpovězeno, že by proti tomu, aby zámek byl na logu města, nic neměla, že si myslí, že by logo ráda
používala, avšak pouze za předpokladu, že by byl zámek propojený ještě s nějakým jiným symbolem. Ing.
Flandera podotýká, že tak se však radní dostávají do složitosti, ve které nechtěli být, tzn. že když by se
k zámku přidal kostel a ještě další věc, tak se z loga opět stane znak akorát trošku jiný. Uvádí, že by se
mu líbilo, kdyby logo bylo ve stejné formě, jako mají ostatní města, tedy nějaká silueta něčeho. Paní
starostka informuje, že se dotazovala, co by zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná chtěli do
návrhu loga zakomponovat, načež jí bylo odpovězeno, že značka by měla sestávat z grafického symbolu,
kterým může být kámen, lev, rybník, znak nebo dvě věže, které by značily zámeckou věž a věž kostela.
Uvádí, že si vůbec nedokáže představit, co grafik může vymyslet, nicméně tedy požádá zaměstnance
Centra kultury a vzdělávání Blatná, aby na další schůzi připravili návrh zadání soutěže na vytvoření loga
města, kterou budou vyhlašovat radní, a kteří se tím pádem budou k této záležitosti ještě vyjadřovat. Ing.
Flandera se domnívá, že by bylo velice vhodné, pokud by město mělo logo v podobě siluety růže, do
které by byl například nějak čárově zapracován název Blatná. Konstatuje, že bude prosazovat to, aby logo
města tvořil možná co nejjednodušší symbol. Paní starostka opakuje, že se domluví s pracovníky
příspěvkové organizace, aby do příští Rady města Blatná návrh na vyhlášení soutěže připravili.
Paní starostka dává k dispozici radním noviny Strakonicko, aby věděli, jak „pozitivně“ o městu hovoří
npor. Mgr. Bc. Čelakovský. Uvádí, že když byl velitel státní policie v říjnu 2015 na jednání Rady města
5

Blatná, tak radním sdělil, jak je spokojen s městskou policií, avšak do strakonických novin uvedl, že je
s činností městské policie nespokojen. Konstatuje, že až bude npor. Mgr. Bc. Čelakovský opět přizván na
schůzi Rady města Blatná, tak bude chtít tento jeho výrok trošku vysvětlit. Podotýká, že jí volala paní
Maradová, která se jí omlouvala a zároveň dotazovala, zda se vyjádření npor. Mgr. Bc. Čelakovského
nějakým způsobem města nedotklo, ale že ona jej při rozhovoru upozorňovala na to, že jeho odpověď do
novin dá a že u ní bude otištěna jeho fotografie.
Pan místostarosta připomíná, že již na předcházejících schůzích se radní bavili o platbách nájmů přes
SIPO. Podotýká, že má k dispozici k této záležitosti informace, které mu zpracovala paní Peroutková, a
které však konzultoval také s vedoucí odboru finančního a školství paní Ing. Malečkovou, aby si vše
ověřil. Uvádí, že v současné době pošta rozešle každý měsíc 368 složenek na zaplacení nájmu popřípadě
první upomínky, kdy měsíční poplatek činí 2 247 Kč a jsou v něm započítány veškeré tyto služby.
Informuje, že si nechal od Správy bytů předložit, kolik se rozesílá prvních upomínek, kdy za měsíc
listopad 2015 jich bylo 55. Konstatuje, že pokud by město tyto upomínky posílalo doporučeně na obálku
s pruhem, tak by náklady na jednu obálku vyšly na částku 50 Kč, což by v případě upomínek zaslaných
v listopadu 2015 činilo částku 2 750 Kč, přičemž do této částky není započítána práce, papír, tisk a
náklady na rozesílání složenek k úhradě. Informuje, že pokud se týká nákladů za platbu na náš vrub, tak
za každou platbu si banka účtuje po slevě 4 Kč, přičemž cena před slevou byla 15 Kč, takže v současné
době je bance placeno 1 472 Kč. Dodává, že pokud by chtěl někdo platit nájem v hotovosti, tak částka za
vklad pro město by činila 37,50 Kč, což je opravdu velmi vysoká částka. Pan místostarosta uvádí, že
z hlediska účetnictví také vše diskutoval s Ing. Malečkovou, kdy tedy v současné době se účtuje jedna
částka, která přijde, avšak při placení příkazem by se musela každá částka kvůli kontrole účtovat
samostatně a přes předpis. Informuje, že při platbě přes sipo je program, který platbu automaticky spáruje
s nájemcem. Podotýká, že v případě placení příkazem by se muselo zjistit, zda by k současnému systému
Ginis šel dokoupit nějaký program a navíc by se musela, jak již uvedl, každá položka účtovat zvlášť.
Konstatuje, že v dnešní době je možné platit inkasní formou, což je bezhotovostní převod, aby lidé
nemuseli platit za složenku, která jim chodí, takže se domluvil se zaměstnanci Správy bytů, že zpracují
pro nájemce informaci o možnosti, že si mohou dojít do banky a nechávat si finanční prostředky strhávat
přímo z účtu. Ing. Flandera se dotazuje, kdo si bude přímo z účtu finanční prostředky strhávat. Pan
místostarosta odpovídá, že finanční prostředky jsou strhávány přímo z účtu přes sipo, které stále zůstává,
pouze si nájemce dojde do banky s číslem sipa a automaticky je mu nájemné z účtu strháváno. Paní
starostka podotýká, že jediný rozdíl je v tom, že domů nájemcům nepřijde papírek, za který platí, a se
kterým musí dojít na poštu. Pan místostarosta uvádí, že za částku, která je v současné době placena, je
prováděno spoustu úkonů, a proto by byl rád, aby platba přes sipo zůstala, protože se tak ušetří hromada
práce, činností a náklady na práci, kterou by zaměstnanci Správy bytů, pokud by nájemníci mohli platit
převodem z účtu, měli. Doporučuje tedy, aby se zůstalo u stávajícího systému s tím, že pracovníci Správy
bytů doporučí nájemcům, že mohou platit nájem inkasní formou bezhotovostního převodu, kterou je
v současné době možné si zadat i přes internetové bankovnictví. Paní starostka uvádí, že by byla ráda, aby
nájemcům byla 1. 4. 2016 společně s vyúčtováním zaslána informace o možnosti platby inkasní formou.
Konstatuje, že by ona osobně povolila placení přes bankovní účet, avšak vzhledem k tomu, že mohou lidé
platit přes účet právě i inkasní formou, tak je to jeden krok, který by lidé stejně přes účet museli udělat,
takže je jedno, jestli lidé přes účet zadají trvalý příkaz či inkaso. Informuje, že navíc inkaso je jednodušší
z toho důvodu, že když by se výše nájemného změnila, tak si lidé této změny nemusí vůbec všímat,
protože se vše vyinkasuje samo, kdežto v případě trvalého příkazu musí majitel účtu na každou změnu
výše reagovat. Pan místostarosta konstatuje, že v případě trvalého příkazu se každá změna musí zadávat,
avšak v případě inkasa je nastavena nějaká hranice a dál si člověk nemusí ničeho všímat. Paní starostka
podotýká, že je vše také o komunikaci, protože když se lidem sdělí vše tak, že mají i tuto možnost, tak to
následně přijmou jinak. Uvádí, že prozatím se tedy nechají platby nájemného přes sipo s tím, že pan
místostarosta domluví se zaměstnanci Správy bytů, že až budou posílat vyúčtování, takže s ním v jednom
dopise půjde písemná informace o možnosti placení inkasní formou bezhotovostního převodu.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:09 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 27. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 27. ledna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb, Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, p. místostarosta
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl byl dán z důvodu tiskové chyby opravený materiál k bodu č. 3 – Změny
rozpisu rozpočtu 2015. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a
proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2015
Paní starostka informuje, že se jedná o přesuny mezi položkami, kdy došlo v podstatě k takovým
změnám, že se v případě prvního rozpisu finance z investic přesunuly na neinvestice a ve druhém rozpisu
se naopak z neinvestic přesunuly finanční prostředky na investice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 12/16
Bod č. 4 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka uvádí, že první rozpočtová změna se týká toho, že si osada Drahenický Málkov zakoupila
zahradní traktor za částku 48 tisíc Kč, avšak v rozpočtu měla pouze částku 45 tisíc Kč, takže si musela
ubrat finanční prostředky na položce provozní výdaje a zařadit tak zahradní traktor do investic.
Konstatuje, že v případě druhé rozpočtové změny se jedná o finanční prostředky, které se přesouvají z
investiční výdajové položky na výdajovou položku neinvestiční.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 13/16
Bod č. 5 - Rozpis rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o podrobný rozpočet se členěním na položky a paragrafy rozpočtové
skladby. Uvádí, že došlo k drobným změnám, které Ing. Malečková v předloženém materiálu popsala,
přičemž konkrétně jde tedy o to, že u Rodinné školky Puntík byly finance původně počítány jako transfer
fyzickým osobám, avšak Mgr. Švecová je podnikatel, takže musí dojít k přesunu finančních prostředků na
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, přičemž opačný postup je u Hokejového
klubu Blatná. Konstatuje, že v případě sociálních služeb se jedná pouze o rozdělení finančních prostředků
tak, aby mohly být poskytnuty také jiným neziskovým organizacím, což bylo zrovna v případě azylového
domu, kterému radní v nedávné době příspěvek schvalovali. Dodává, že se jí velice líbí to, že budou u
ORJ 6 zavedené tzv. ORGy, které budou sledovat jednotlivé akce a díky kterým následně vyjedou přesně
výdaje, kolik která akce stála.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 14/16
Bod č. 6 - Záměr pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 436
v Blatné (DPS)
Paní starostka informuje, že předmětný prostor je od listopadu již připraven, avšak čekalo se na to, až se
změna užívání vyřídí papírově. Uvádí, že nyní již nebrání nic tomu, aby prostor začaly pečovatelky
využívat s tím, že ony samy navrhují, že by za užívání nebytových prostor platily nájem. Pan
místostarosta podotýká, že do předmětného prostoru se dalo celkem 150 tisíc Kč, protože se v něm dělalo
nové jádro, nová kuchyňská linka, dělala se v něm kompletně elektroinstalace včetně revize, což stálo 18
tisíc Kč, prostor byl vymalovaný a pečovatelky si samy vybraly, jaký chtějí obklad a to dle podmínek,
které jsou, tedy do částky 320 Kč za m2. Paní starostka konstatuje, že tyto náklady se dávají do všech
bytů, když se rekonstruují, takže se nejedná o nic nestandardního. Informuje, že všechny byty v Domě
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s pečovatelskou službou se rekonstruují a to podle toho, jak si nájemníci o opravu řeknou a jak se na
opravu cítí zdravotně, takže finanční prostředky se do předmětného domu vracejí. Pan místostarosta
informuje, že jím zmíněná kuchyňská linka se bude po dobu dvaceti let odepisovat. Paní starostka
konstatuje, že pečovatelská služba by nájem platila, protože si tuto úhradu bude následně uplatňovat
v dotaci na poskytování sociálních služeb.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 15/16
Bod č. 7 - Pronájem částí pozemku p.č. 420/43 v katastrálním území Blatná
Paní starostka připomíná, že záměr pronájmu částí pozemku za domky v lokalitě Blýskavky již radní na
předcházející schůzi schvalovali. Uvádí, že nyní je vše připravené tak, že s každým nájemcem bude
zvlášť uzavřena smlouva, tedy nebudou pronájmy částí pozemku v jedné hromadné smlouvě a to z toho
důvodu, aby se v budoucnu nestala stejná situace, která nastala v případě, kdy šel do rodinného domu po
panu Körišovi jiný nájemce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 16/16
Bod č. 8 - Uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Městem
Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s.
Paní starostka informuje, že radní na své schůzi 16. 12. 2015 projednávali záměr pronájmu částí
pozemku. Uvádí, že v příloze č. 2 jsou uvedeny všechny pozemky, které v současné době zemědělské
družstvo fakticky obhospodařuje. Poukazuje na to, že nájemné pro rok 2015 je navrženo v nějaké výši a
pro rok 2016 je navrženo oproti roku předcházejícímu ještě vyšší. Konstatuje, že se včerejšího dne
domlouvala s panem Blovským na tom, že by se v roce 2016 trošku zaměřili na hospodaření na
pozemcích s tím, že by se jednou za čas provedla i fyzická kontrola. Podotýká, že by byla ráda, aby se
uzavřela s předmětným družstvem pachtovní smlouva, stejně jako se uzavřela se Zemědělským družstvem
Bělčice, což by znamenalo, pokud by radní souhlasili s tímto krokem, že by se někdy koncem prvního
pololetí musel vyhlásit záměr pronájmu na všechny pozemky, které v současné době využívá na základě
nájemní smlouvy Zemědělství Blatná, a.s., a do kterého by se však samozřejmě mohli přihlásit i jiní
zájemci. Dodává, že následně někdy v září by se uzavírala pachtovní smlouva, protože ke dni 1. října by
se současná smlouva se Zemědělstvím Blatná, a.s. vypověděla. Paní starostka informuje, že se radní určitě
k této záležitosti budou ještě vracet. Uvádí, že je samozřejmě příjemné zvýšení výše nájemného, avšak
jako dobří hospodáři by měli radní také koukat na to, jak se s pozemkami zachází. Bc. Scheinherr podává
zprávu, že pan Slavíček z Pole platí v současné době nájem ve výši 5 tisíc Kč za hektar ročně, takže výše
nájmu za zemědělské pozemky jde hodně nahoru. Paní starostka informuje, že samozřejmě ví, že jako
dobří hospodáři by se měli radní koukat na cenu, avšak v některých případech může být cena zavádějící,
protože všichni dostávají finanční prostředky z dotací, takže leckde se pak hospodaří všelijak. Konstatuje,
že v případě Zemědělství Blatná, a.s. není úplně spokojená s péčí o pozemky a domnívá se, že se nejedná
o úplně standardní hospodaření. Připomíná, že MVDr. Stošek se na zasedání Zastupitelstva města Blatná
dotazoval, jak vlastně Zemědělství Blatná, a.s. funguje, a poukazoval na nepořádek po městě z traktorů,
který není zaměstnanci předmětné společnosti uklízen. Domnívá se, že by pan Maňhal měl vědět, že když
jednou pozemky do nájmu získal, takže to neznamená, že je má na věčné časy, a že má město také jiné
možnosti. Uvádí, že jí osobně a pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje se ptají soukromí
zemědělci, zda by bylo možné si od města nějaké pozemky pronajmout, takže nejčistší by pak následně
byla varianta vyhlásit záměr pronájmu na všechny pozemky v současné době užívané Zemědělstvím
Blatná, a.s. a vidělo by se, jestli se do něj přihlásí ještě někdo další. Ing. Flandera uvádí, že až se bude
vyhlašovat záměr pronájmu, tak bude otázkou, zda se pozemky pronajmou jako celek či zda budou radní
ochotni je nějakým způsobem rozdělit na části. Podotýká, že nevěří tomu, že by si nějaký menší
zemědělec chtěl pronajmout od města všechny předmětné pozemky. Paní starostka konstatuje, že se může
stát, že zemědělci budou chtít pronajmout pozemky podle lokality, kde už mají své pozemky, na kterých
hospodaří. Ing. Flandera opakuje, že bude zapotřebí následně určit, jakým způsobem se záměr pronájmu
pozemků vyhlásí, jestli po pozemcích, celcích či po katastrech. Uvádí, že toto rozhodnutí bude třeba
následně zvážit, přičemž si nemyslí, že by bylo úplně dobře, aby se pozemky při vyhlašování záměru
rozdělily na jednotlivá parcelní čísla, protože to by mohlo způsobit akorát problémy. Paní starostka uvádí,
že určitě se v této záležitosti ještě nějaké kroky budou dělat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 17/16
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Bod č. 9 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pokládka optického
kabelu FTTH společnosti United Networks SE
Paní starostka informuje, že se firma Konet spojila s jinou firmou a zřejmě díky tomu má jiné možnosti a
to i finanční. Uvádí, že je pravdou, že se jednalo o popud od radních, kteří požadovali, aby kabely byly
uloženy do země. Konstatuje, že pokládka se bude dělat po etapách s tím, že radní vždy budou
informováni o tom, do jakých pozemků se bude vstupovat a kdy budou práce zahájeny. Podotýká, že
předmětná společnost byla již obeznámena s tím, že město preferuje bezvýkopové technologie, přičemž
tam, kde bude přeci jen výkop, bude muset firma vše uvést do původního stavu. Poukazuje na to, že nyní
se jedná pouze o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž pozemků, kterých se stavba podzemního
vedení komunikační sítě bude týkat, je opravdu hodně. Dodává, že ji nejvíce mrzí, že město čeká to samé
od společnosti SporkNeT, protože jestli se i tato společnost do pokládky kabelů do země pustí, tak bude
město neustále rozkopané, nicméně se to samozřejmě bude muset udělat. Ing. Flandera se domnívá, že
firma SporkNeT se do pokládky kabelů do země nepustí. Paní starostka uvádí, že v tom případě se bude
muset zahájit nějaké řízení s firmou SporkNeT, která nemá povolené vedení kabelů horem. Ing. Flandera
informuje, že se jedná o vysoké finanční prostředky, takže pokud se firma nespojí s nějakou jinou, stejně
jako to učinila firma Konet, tak nevěří tomu, že je firma SporkNeT schopna na takovouto stavbu finančně
dosáhnout. Paní starostka konstatuje, že již sdělila stavebnímu úřadu, aby v případě neoprávněného
nadzemního vedení kabelů ve vlastnictví firmy SporkNeT začal dělat nějaké kroky. Pan místostarosta
podotýká, že je mu známo, že na stavebním úřadě byli již zástupci z firmy SporkNeT, kde jim bylo
sděleno, jaké dokumenty musí předložit k tomu, aby vše bylo správně. Uvádí, že je velmi rád, že se
realizace stavby, tak jak radní požadovali, rozdělí na části a že každou etapu, co bude firma dělat, předloží
Radě města Blatná ke kontrole a k odsouhlasení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 18/16
Bod č. 10 - Schválení smlouvy
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektu stavby „Skládka
TKO Blatná – 4. etapa“ s firmou Projekta Tábor s.r.o., která je zastoupená projektantem panem
Kohoutkem. Uvádí, že předmětná firma se svou činností zabývá již delší dobu, a proto byl pan Kohoutek
požádán také o vypracování studie na lokalitu Ve Škalí, takže snad dá majiteli areálu nějaký návod, jakou
cestou jít dál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 19/16
Bod č. 11 - Umístění cedule
Paní starostka uvádí, že paní Nová si chce označit provozovnu, přičemž jednoduchý nákres je součástí
materiálu. Konstatuje, že paní Nová vždy vše udělala v provozovně tak, že ji esteticky zvedla, a proto
doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 20/16
Bod č. 12 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Paní starostka informuje, že se předmětná směrnice v podstatě upravuje s tím, že bude platná pouze do
dubna, protože to vypadá, že nový zákon opět vše změní. Uvádí, že bohužel pracovnice auditu, se kterými
osobně jednala, vytkly, že nebyla v případě výběrových řízení dodržována směrnice, podle které by se
měl návrh textu výzvy dávat radním ke schválení. Podotýká, že dále pracovnice auditu sdělily, že si město
na sebe svou vlastní směrnicí ušilo bič, a doporučily, aby ve směrnici pouze zůstalo, že se radním
předloží jako informace jmenovitý seznam dodavatelů. Konstatuje, že dále bylo do přílohy směrnice
přidáno písmeno k) a l), tak jak to povoluje současně platný zákon. Dodává, že od července se
samozřejmě i města Blatná bude týkat zveřejňování smluv, které pracovníci odboru majetku, investic a
rozvoje prověřují.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 21/16
Bod č. 13 - Návrh na bezúplatné předání movitého majetku
Paní starostka uvádí, že se jedná o majetek, který měla zapůjčený a jenž vrátila cestovní kancelář.
Konstatuje, že nyní je předloženo ke schválení bezúplatné předání tohoto majetku do nově zřízeného
informačního centra. Informuje, že v prostoru informačního centra se již vybourala příčka, kdy se tedy
domnívá, že se povede všechny úpravy a opravy učinit tak, aby se v průběhu měsíce únor informační
centrum otevřelo.
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Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 22/16
Bod č. 14 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví Města Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 23/16
Bod č. 15 - Žádost o schválení partnerské smlouvy
Paní starostka připomíná, že se již delší dobu hovoří o tom, že by město chtělo do Komunitního centra
aktivního života zapojit Dům dětí a mládeže, Blatná, přičemž nyní se jedná o to, aby se vše dalo smluvně
do pořádku. Informuje, že předmětná partnerská smlouva se nemusí nechávat schvalovat radou
Regionálního operačního programu, ale stačí ji následně přidat do monitorovací zprávy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 24/16
Bod č. 16 - Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 25/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 26/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 27/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 28/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 29/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 30/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 31/16
Paní starostka informuje, že pan Bízek si uspořádal již jednu akci, kterou neměl povolenou. Podotýká, že
G. Hálová kontrolou zjistila, že pan Bízek neměl v roce 2015 povolenou výjimku na žádnou hudební
produkci. Uvádí, že pan Bízek díky své rozšafné povaze přesvědčil všechny o tom, že on má udělenou
výjimku na celý rok, což mu věřili nejen městští strážníci, ale také Policie ČR. Konstatuje, že velitel
Městské policie pan Vaněk si tvrzení pana Bízka neověřil, a proto mu udělila výtku s tím, že si má
nastavit nějaký systém, jak si bude ověřovat, jaká akce je či není povolená. Dodává, že nejvtipnější na
tom všem bylo, že státní i městská policie chodila do Restaurace PROSTOR kontrolovat, zda byla
hudební produkce včas ukončena, což vždy byla, takže nebyl důvod se touto záležitostí zaobírat. Paní
starostka informuje, že nyní si pan Bízek podal žádost o udělení výjimky do 20. 3. 2016 s tím, že G.
Hálová jej případně upozorní na to, aby si včas podal žádost o udělení výjimky na další období. Uvádí, že
vzhledem k tomu, že se žadatelům o udělení výjimky vydává rozhodnutí, musí být každá žádost
předložena jako samostatný materiál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 32/16
Bod č. 17 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 33/16
Bod č. 18 - Žádost o zajištění prodejních stánků o blatenské pouti
Paní starostka uvádí, že zajištění prodejních stánků bude za stejných podmínek jako v loňském roce, kdy
nebyl vůbec žádný problém.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 34/16
Bod č. 19 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 35/16

4

Bod č. 20 - Žádost Domova pro seniory Blatná o čerpání investičního fondu a současně o posílení
investičního fondu z rezervního fondu
Paní starostka informuje, že se Domovu pro seniory rozbilo EKG. Uvádí, že požadovala po paní ředitelce,
aby učinila dotaz ještě na jinou firmu, aby bylo nějaké porovnání, kolik by pořízení přístroje stálo jinde.
Konstatuje, že jí však bylo řečeno, že zaměstnanci organizace potřebují, aby EKG bylo kompatibilní
s ostatními věcmi, které dodávala právě firma, od které se bude nové EKG zakupovat. Ing. Flandera
podotýká, že pokud by se zakoupilo EKG u nějaké jiné firmy, tak by ostatní komponenty, které
příspěvková organizace má, nebylo možné použít. Paní starostka uvádí, že pokud by se stroj zakoupil u
jiné firmy, tak by Domov pro seniory musel dokupovat i příslušenství a vyšlo by to na úplně jiné peníze.
Konstatuje, že příspěvková organizace k zakoupení přístroje použije darované finanční prostředky s tím,
že pak dárcům může lépe vykázat, za co byly finanční prostředky utraceny.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 36/16
Bod č. 21 - Žádost příspěvkové organizace CKVB o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r.
2015
Paní starostka informuje, že se jedná o převod mezi položkami a o takové narovnání v rozpočtu 2015, což
se dělá vždy na konci roku, tedy když se vidí, že se na nějaké položce ušetřilo, tak se finanční prostředky
převedou na nějakou jinou položku. Uvádí, že se dotazovala Ing. Malečkové, zda je tento postup správný,
aby nenastala nějaká rozpočtová nekázeň, kdy jí vedoucí odboru finančního a školství odpověděla, že
účetně bude vše v pořádku. Konstatuje, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná ušetřilo za energie,
protože nebyla žádná zima, a proto žádá o převod finančních prostředků do položky služeb.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 37/16
Bod č. 22 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Šilhova o převod mezi položkami
v rámci rozpočtu v r. 2015
Paní starostka informuje, že sdělila Ing. Malečkové, že jí trošku mrzí to, že se nikdy neobjeví, že by
organizace městu finanční prostředky vrátila. Uvádí, že organizace vždy okamžitě vyrukuje s tím, co musí
ještě dokoupit, avšak během roku se organizaci vychází vstříc. Poukazuje na to, že zrovna Mateřská škola
Blatná, Šilhova si mohla zakoupit požadovaný přístroj pro děti za částku cca 90 tisíc Kč. Konstatuje, že
nyní si předmětná škola do žádosti napsala, že potřebuje koupit materiál na nákup obkladů a dlažby, což
by ještě pochopila, ale dále organizace požaduje opět 10 tisíc Kč na učební pomůcky. Podotýká, že když
pak vidí, co všechno děti ve školce mají a co tam jen leží a děti si s tím ani nehrají, tak jí připadá, že
někdy by se finanční prostředky daly využít šetrněji. Paní tajemnice uvádí, že to samé platí u Centra
kultury a vzdělávání Blatná, které si žádalo o rozpočtové opatření v položkách. Konstatuje, že členové
Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná měli vždy kritiku k spotřebě služeb, přičemž organizace si
nyní převádí 27 tisíc Kč právě na služby. Domnívá se, že na jednání Finančního výboru bude tato
záležitost předmětem kritiky a že jeho členové sdělí, že dopředu říkali, že když Centrum kultury a
vzdělávání Blatná na položce služeb nevyjde, takže si z nějakých energií či z nějaké jiné položky, na které
ušetří, určitě nechá finanční prostředky převést, což se tedy stalo.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 38/16
Bod č. 23 - Žádost o dar Myslivecké společnosti Lomnice Blatná
Paní starostka uvádí, že všem radním je dobře známo, proč si Myslivecká společnost Lomnice Blatná
podala žádost o dar, a to tedy proto, že zapomněla podat žádost o individuální dotaci do 30. 9. 2015.
Konstatuje, že je pravdou, že myslivci pracují, že se snaží, avšak ona v žádném případě nesouhlasí s tím,
aby se společnosti schválil dar v požadované výši 12 tisíc Kč. Poukazuje na to, že ani ti, kteří si žádost o
individuální dotaci podali včas, nedostali finanční prostředky v takové výši, o kterou si žádali, vždy jim
byla hodnotící komisí požadovaná výše malinko pokrácena. Informuje, že pokud bude Myslivecké
společnosti Lomnice Blatná vyhověno, tak finanční prostředky nepůjdou z peněz, které byly určeny na
individuální dotace, ale z balíku finančních prostředků, který má Rada města Blatná k dispozici právě na
poskytování darů. Navrhuje proto, aby se předmětné společnosti schválil dar v poloviční výši, než je
požadováno, tedy ve výši 6 tisíc Kč. Ing. Flandera podotýká, že si již nepamatuje, kolik finančních
prostředků se dávalo například chovatelům či někomu jinému z těch, kteří si podali žádost o individuální
dotaci. Pan místostarosta uvádí, že chovatelé si před rokem žádali o finanční prostředky na opravu střechy
a v letošním roce si žádost o individuální dotaci vůbec nepodali, takže se dá očekávat, že budou
postupovat stejným způsobem jako Myslivecká společnost Lomnice Blatná. Paní starostka informuje, že
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prvně si o individuální dotaci zažádalo Myslivecké sdružení Červánky Mačkov - Hněvkov a to o 5 tisíc
Kč, avšak byla mu schválena částka ve výši 3 tisíce Kč, dále si o dotaci ve výši 9,5 tisíce zažádal Český
svaz ochránců přírody Ciconia, který dostal 6 tisíc Kč, Českomoravský svaz poštovních holubů Blatná si
žádal o 9 tisíc Kč a získal 2 tisíce Kč, Český svaz ochránců přírody Blatná požadoval a získal 5 tisíc Kč a
Myslivecká společnost Lomnice Blatná, která si pro letošní rok zapomněla žádost podat, získala v roce
2012, 2013, 2014 a 2015 částku 5 tisíc Kč. Ing. Flandera uvádí, že by se přikláněl k poskytnutí daru ve
výši 8 tisíc Kč. Bc. Scheinherr informuje, že původně přemýšlel o tom, že by předmětné společnosti
odsouhlasil částku ve výši 10 tisíc Kč, ale je ochoten tento svůj návrh snížit. Ing. Flandera poukazuje na
to, že polovinu požadované částky nedostal téměř nikdo, většinou žadatelé dostávali dvě třetiny toho, o co
si řekli. Konstatuje, že když srovná Mysliveckou společnost Lomnice Blatná a Myslivecké sdružení
Červánky Mačkov – Hněvkov, tak společnost Blatná má mnohem větší území, a proto navrhuje schválení
daru ve výši 8 tisíc Kč. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Myslivecké společnosti Lomnice Blatná ve výši 8 tisíc Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 3 – 0 – 2(starostka, místostarosta). Usnesení č. 39/16
Bod č. 24 - Soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu města Blatná
Paní starostka připomíná, že na minulé schůzi se radní dohodli na tom, že se soutěž vyhlásí, přičemž
v předloženém materiálu je uvedeno, jak znění výzvy bude přesně vypadat s tím, že soutěž bude
vyhlášena od 1. 2. 2016. Uvádí, že text výzvy připravovala nějaká paní, která takovéto soutěže připravuje.
Konstatuje, že bude stanovena pracovní skupina, která bude došlé návrhy vyhodnocovat, a jejíž složení
sestaví Mgr. et. MgA. Políčková, PhD. Podotýká, že v pracovní skupině bude určitě někdo za město a to
buď ona, pan místostarosta či oba dva a dále v ní bude nějaký grafik, tedy někdo, kdo se touto záležitostí
zaobírá, protože ona sama není odborník, aby návrhy z nějakého odborného hlediska posuzovala. Dodává,
že pokud se členům skupiny nebude žádný návrh líbit, tak bude předložen návrh na zrušení soutěže.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 40/16
Bod č. 25 - Návrh Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád
Paní starostka uvádí, že v příloze nařízení jsou také předzahrádky, které již nefungují anebo které by měly
být z tržního řádu vyřazeny, přičemž konkrétně se jedná o předzahrádku u Elimatu a Na Vinici, avšak je
možné, že se zpracovatel materiálu dopracuje ještě k jiným předzahrádkám. Informuje, že Ing. Valachová
v současné době celý tržní řád přepracovává a upravuje s tím, že bude jednat s jednotlivými
provozovateli, zda jejich zájem o předzahrádku stále trvá. Konstatuje, že nyní se předkládá tržní řád ke
schválení proto, že Antošovi si podali žádost, chtějí v předmětném místě dělat již nějaké úpravy a nechtěli
čekat na to, než se vyřeší nové znění nařízení. Podotýká, že schválením předmětného usnesení dojde ke
změně přílohy č. 3 nařízení, do které se přidá předzahrádka pana Čadka a naopak se z ní vyjme hostinec
„U Bílého lva“, protože tam už žádná restaurace není. Opakuje, že však určitě ještě k úpravám v tržním
řádu dojde. Ing. Flandera informuje, že v případě Elimatu bude vždy zásadně proti tomu, aby před touto
provozovnou byla povolena předzahrádka. Paní starostka podotýká, že v rámci informací radním sdělí,
jak probíhalo jednání s panem Havlem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 41/16
Bod č. 26 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že o pokácení v ulici Tichá si požádal Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Blatná. Domnívá se, že nebrání nic tomu, aby se předmětné místo od stromů nějakým
způsobem vyčistilo, a proto doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 42/16
Ing. Flandera se dotazuje, zda by vždy v případě větších kácení a to i těch, co už jsou schválené a nyní se
již provádí, mohlo být v Blatenských listech zveřejněno, jaká bude náhradní výsadba. Uvádí, že se ho lidé
na tuto záležitost hodně ptají, a proto se domnívá, že by bylo vhodné, aby lidé věděli, že se nejen kácí, ale
že se budou také vysazovat nové stromy. Konstatuje, že by bylo vhodné zveřejnit i místa, kde náhradní
výsadba bude probíhat, protože lidé tvrdí, že se jen kácí a nic se nevysazuje, i když on samozřejmě ví, že
to není pravda a že ne vždy tam, kde se kácí, lze stromy znovu vysadit. Dodává, že by mohl být vždy
sepsán krátký článek o místech, na kterých bude náhradní výsadba provedena. Paní starostka uvádí, že se
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domluví s vedoucím odboru životního prostředí panem Ing. Dolejšem na tom, aby prostřednictvím
Blatenských listů lidi o náhradní výsadbě informoval a také jim sdělil, že kácení probíhá po etapách.
Informace: a) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci Komunikace Javorová + Na Blýskavkách,
Oprava běžecké dráhy – 3. etapa
b) Stav peněžních prostředků města k 31. 12. 2015 – Paní starostka informuje, že město dá ještě na čtvrt
roku vklad opět do J&T BANKA, která však od dubna sníží úrok na 0,7 %. Uvádí, že se domluvila s Ing.
Malečkovou na tom, že by se nechala tato záležitost ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blatná
projednat, protože zřejmě již nebude mít smysl finanční prostředky do J&T BANKA vkládat. Paní
tajemnice podotýká, že navíc bylo zrušeno pojištění vkladů. Paní starostka doplňuje, že zrušením
pojištění vkladů se vklady stávají více rizikovými. Opakuje, že vše nechá projednat členy výboru s tím, že
se domnívá, že se od vkladů do předmětné banky ustoupí, protože takovéto zhodnocení je skutečně příliš
rizikové s porovnáním s tím, co z toho město má. Bc. Scheinherr se dotazuje, zda by bylo možné
předložit informaci o tom, kolik město stály úroky a poplatky na úvěru, který má město na byty Nad
Lomnicí. Ing. Flandera uvádí, že jinými slovy Bc. Scheinherr požaduje vědět, jaká je roční RPSN. Bc.
Scheinherr konstatuje, že pan Zbyněk Tvrdý sdělil, že se u úvěru na byty úroky vč. poplatků pokryjí
právě ze získaných úroků u J&T BANKA, což mu však nevychází.
Paní starostka informuje, že včerejšího dne měla jednání s panem Havlem, což je provozovatel Elimatu.
Uvádí, že ještě před tímto jednáním hovořila s velitelem místního obvodu Policie ČR npor. Mgr. Bc.
Čelakovským, od kterého si následně nechala písemně zpracovat, kolikrát policisté v provozovně Elimat
zasahovali. Konstatuje, že tento víkend došlo v klubu k napadení, ke kterému musela přijet záchranka, a
na základě vyzvání státní policií o součinnost na místo jeli také strážníci Městské policie. Podotýká, že jí
npor. Mgr. Bc. Čelakovský mj. napsal také do zprávy, že státní policie chtěla v provozovně Elimat
provést kontrolu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, ale že nebyla do objektu vpuštěna,
takže i tuto záležitost chtěla s panem Havlem projednat. Dodává, že také požádala strážníky Městské
policie, aby obešli přilehlé ulice a poptali se lidí, jakou mají zkušenost s provozovnou Elimat, protože ji
různě lidé zastavovali a stěžovali si, že jim osoby jdoucí z klubu ničí zrcátka u aut popřípadě stěrače, ale
že už to nikomu nehlásí, protože to nemá cenu, a že je všude sklo a nepořádek. Paní starostka informuje,
že chodívá v sobotu brzy ráno kolem provozovny, takže skutečně není neobvyklé, že jsou všude střepy a
že se lidé povalují na schodech městského domu tzv. Štěrbovna, přičemž není pochyb, že tyto osoby byly
právě v Elimatu. Uvádí, že jí pan Havel sdělil, že dělá všechna možná opatření, aby byl u něj v objektu
klid, nicméně přiznává, že to, co se dělo tento víkend, bylo nad rámec a že se to nedalo zvládnout.
Konstatuje, že dle sdělení pana Havla vše zapříčinil nějaký kluk, který objíždí akce a rvačky má jako
hobby. Dále pan Havel uvedl, že lidem jdoucím z jeho provozovny domlouvá a říká jim, jak mají
odcházet, a že do objektu pouští lidi pouze jen evidované, takže bez průkazky dovnitř nikdo neprojde.
Ing. Flandera se dotazuje, jak je možné, že takovýto člověk byl do provozovny vpuštěn. Paní starostka
informuje, že je dle sdělení pana Havla všem a to i ochrance záhadou, jak se tento člověk do provozovny
dostal, protože on má evidované všechny lidi, kteří jsou si vědomi, že mají slušně odcházet z klubu a že
nemají nic ve městě ničit. Uvádí, že jí pan Havel sdělil, že do zřízení klubu ho dotlačilo město schválením
nesmyslné vyhlášky, protože on by jinak tento krok neučinil. Dále pan Havel uvedl, že lidé z klubu
odchází volně po skupinkách od 3 do 4 hodin a že je vše bez problémů. Konstatuje, že pana Havla
požádala, aby přes profil klubu na facebooku upozornil lidi navštěvující zařízení, že všechny tyto
incidenty se sčítají. Podotýká, že pana Havla upozornila na to, že napíše článek do Blatenských listů o
tom, že se jedná o soukromý klub a že město nemá šanci jej jakýmkoliv způsobem kontrolovat a
regulovat, jak to v objektu vypadá a co se tam děje, protože dodneška si spoustu lidí myslí, že se jedná o
klasickou diskotéku. Dodává, že jí pan Havel sdělil, že na napsání článku má samozřejmě právo, že on
bude za článek jedině rád, protože on si za to ponese všechny následky, avšak že on má všechno řádně
podchycené. Paní starostka informuje, že požádala Ing. Valachovou, aby nechala na Krajském úřadě
prověřit, zda skutečně živnostenský úřad nemůže v předmětném klubu učinit nějakou kontrolu, protože jí
přijde neskutečné, že někdo může v soukromém klubu prodávat alkohol a vydělávat na něm. Ing.
Flandera poukazuje na to, že na všechno musí být licence, obzvlášť na alkohol a připomíná lihovou aféru
s podáváním nekolkovaného alkoholu. Paní starostka uvádí, že není známo, co je v klubu naléváno,
protože tam nikdo neprovádí kontrolu. Ing. Flandera konstatuje, že nikdo neví, co je v klubu naléváno a
komu je to naléváno, avšak jedná se o normálně výdělečný podnik, takže dle jeho názoru by měl provést
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v objektu kontrolu finanční úřad, když už nikdo jiný, protože se jedná o oficiální daňové úniky.
Informuje, že pan Havel nemusí v tomto případě nic danit. Dále se dotazuje, kde má pan Havel
provozovnu, protože jestliže má živnost, tak musí mít provozovnu a všechny ostatní záležitosti. Paní
starostka uvádí, že pan Havel má jedinou živnost a to je obchodování resp. přeprodávání zboží.
Konstatuje, že jí pan Havel sdělil, že není možné, že policie nebyla do objektu vpuštěna, protože naopak
on je rád, když tam policie chodí, a zároveň by byl velmi rád, kdyby do klubu chodili i strážníci Městské
policie. Informuje, že panu Vaňkovi řekla, že v žádném případě nebudou strážníci do klubu chodit, ale že
si mají napsat do služeb, že od 3 hodin do 4:30 hodin budou chodit v lokalitě u klubu a budou usměrňovat
lidi jdoucí z objektu. Podotýká, že volala npor. Mgr. Bc. Čelakovskému, že pan Havel bude jedině rád,
když do objektu hlídka státní policie nejméně dvakrát za večer zajede a provede i dechovou zkoušku u
osob mladších osmnácti let. Dodává, že panu Havlovi sdělila, že předzahrádka před klubem bude
z tržního řádu vyjmuta, protože ji může mít jen někdo, kdo má povolenou hostinskou činnost, což on
nemá, na což jí pan Havel odvětil, že mu ale nikdo nemůže zakázat, aby si před objekt dal lavičky a lidé
na nich do 22 hodin seděli. Pan místostarosta potvrzuje, že pan Havel byl upozorněn na to, že
předzahrádka před Elimatem bude z tržního řádu vyndána, protože v objektu není provozována hostinská
činnost. Paní starostka informuje, že ji navštívil nazlobený pan Havlena, který má na náměstí Míru bar, a
který sdělil, že si nechce klub zatím zřizovat, že mu to přijde zbytečné a navíc nechce obecně závaznou
vyhlášku obcházet, ale že si připadá jako pitomec, který vše dodržuje, policii do baru pustí kdykoliv a je
bitý na tom, že někdo si může dělat, co chce. Uvádí, že se snažila panu Havlenovi vše vysvětlit, ale je
pravdou, že pro takovéto provozovatele to vysvětlitelné není, protože to nemá logiku. Ing. Flandera
podotýká, že za to však nemůže město, ale zákony České republiky. Paní starostka uvádí, že má obavy
z toho, že pokud by se v objektu, kde je sto lidí, něco stalo a začalo hořet, kam lidé budou utíkat, protože
jí pan Vaněk sdělil, že když ještě do objektu chodil, takže dveře byly zandané nějakými bednami, které i
kdyby někdo odstranil, tak by se lidé dveřmi dostali na dvorek, ze kterého není úniku, na což jí pan
Havel, když se jej na tuto záležitost ptala, odvětil, že to není vůbec žádná pravda. Ing. Flandera
konstatuje, že město má jedinou možnost se bránit z hlediska živnostenského zákona, z hlediska zákona o
daních, z hlediska požární ochrany, přičemž samozřejmě zakázat panu Havlovi klub město nemůže.
Uvádí, že dále může Městská policie pouze ukládat pokuty, pokud bude v okolí klubu například rušen
noční klid, ale bohužel nic jiného město dělat nemůže, protože mu to zákon neumožňuje a to ať má město
vyhlášku jakoukoliv, protože soukromé činnosti nemohou být městem jakkoliv postihovány. Domnívá se
však, že by k celé záležitosti měli také co říct celníci, kteří kontrolují alkohol, zda je kolkovaný, takže by
se měl upozornit i tento orgán, aby v klubu provedl kontrolu, protože když město někdo obchází za
každou cenu, tak holt jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Paní starostka informuje, že pana Havla
upozornila, aby následně netvrdil, že mu město kazí nějaké jeho záměry, že nějakou krátkou zprávu o
jeho klubu napíše do Blatenských listů, aby rodiče dětí byli o všem informování.
Paní starostka informuje, že hovořila s Ing. Srbem z Technických služeb města Blatné s.r.o. o násypce na
kotelně, která se rozpadá. Uvádí, že ředitel společnosti sdělil, že by stálo za to, aby se například Ing.
Flandera z plošiny na násypku podíval a udělal posudek s návrhem na opravu, aby se alespoň ta část,
která je odfouklá, upravila a natřela. Pan Srb podotýká, že jde o to, aby násypka nějak vypadala a hlavně
aby nebyla nebezpečná. Ing. Flandera se domnívá, že by bylo nejlepší násypku zbourat. Paní starostka
konstatuje, že vzhledem k tomu, že je násypka celá železobetonová, by její zbourání údajně přišlo na
vysoké finanční prostředky. Ing. Flandera podává zprávu, že se již jedna násypka v minulosti u Tesly a to
včetně komínu bourala, a že to zas až na takové finanční prostředky nevyšlo. Paní starostka uvádí, že
když někdo přijíždí do města a vidí stav násypky, tak je to ostuda, přičemž neví o nějakém jiném záměru,
co s násypkou udělat, a proto by byla ráda, kdyby se alespoň natřela, aby nějak vypadala, nicméně
samozřejmě ze všeho nejvíce by se jí líbilo, kdyby se zbourala úplně. Ing. Flandera informuje, že se na
násypku podívá s tím, že však její oprava samozřejmě nebude také zadarmo. Konstatuje, že když už bude
postavené lešení a další věci, takže by rozebrání násypky, když už se do ní jednou něčím dostane, neměl
být zas až takový problém. Paní starostka uvádí, že využitelnost násypky již nikdy nebude. Ing. Flandera
konstatuje, že mu přijde nelogické, aby se ošetřovalo něco, co se pak nakonec stejně jednou zbourá.
Paní starostka informuje, že se připravuje anketa do Blatenských listů, která má prozatím 8 otázek
týkajících se například vánočního osvětlení, sběrných míst, rozšíření provozní doby sběrného dvora,
spokojenosti občanů s rozmístěním kontejnerů na větve a trávu či s webovými stránkami města. Další
otázka se týká toho, zda by občané přivítali, kdyby město mělo svůj profil na facebooku a dále jaké místo
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by si v Blatné zasloužilo úpravu. Uvádí, že pokud by radní napadlo ještě něco, na co by se chtěli občanů
zeptat, tak ať to sdělí G. Hálové. Konstatuje, že anketa o formátu A4 bude otištěna v Blatenských listech
s tím, že budou sběrná místa, na kterých budou umístěny označené schránky, do kterých budou moci
občané vyplněný anketní lístek vhodit. Podotýká, že byl dán prostor Centru kultury a vzdělávání Blatná,
aby si do ankety také několik otázek zařadilo, přičemž ona určitě bude chtít, aby se v anketě objevila
otázka týkající se místa konání Rybářských slavností a určení akce, která se občanům města v roce 2015
nejvíce líbila. Dodává, že sběrná místa budou na chodbách obou budov Městského úřadu, v chodbě
Centra kultury a vzdělávání Blatná a zřejmě také v prodejně COOP Jednota Blatná. Paní starostka
informuje, že si občané budou moci stáhnout anketu na webových stránkách města a vyplněnou ji zaslat
na e-mailovou adresu města. Uvádí, že otázku ohledně sběrného dvora chtěla do ankety zařadit z toho
důvodu, že pokud by se město rozhodlo sběrný dvůr rozšířit a žádalo si o dotaci, tak by se výsledky
mohly použít s tím, že rozšíření je iniciováno i od veřejnosti. Konstatuje, že výsledky ankety si sama
vyhodnotí a o výstupu bude následně informovat zastupitele. Ing. Flandera se dotazuje, zda tedy bude
možné vyplnit anketu přímo na webových stránkách města. Paní starostka odpovídá, že se původně
chtělo, aby se anketa vyplnila na stránkách a rovnou odeslala, tak jak fungují některé dotazníky, ale
bohužel dle sdělení pana Chmelaře to není možné, a proto si lidé budou muset dotazník stáhnout, vyplnit
jej a poslat na e-mailovou adresu. Ing. Flandera se domnívá, že pokud nepůjde dotazník odeslat přímo ze
stránek, takže to bude pro spoustu lidí komplikace, a proto se do ankety raději nezapojí a to bohužel
hlavně mladí lidé. Paní starostka informuje, že pošle anketu ještě na základní školy a požádá paní
učitelky, aby ji vyplnili žáci 8. a 9. tříd, protože by ji zajímalo, zda tyto děti už takovéto věci vnímají, a
dále anketu pošle na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště.
Paní starostka informuje, že vedení města navštívil mladík s nabídkou na realizaci DiscGolfParku, který
následně zaslal návrh a kalkulaci s tím, že by se toto hřiště mohlo udělat v Husových sadech. Uvádí, že ji
osobně mrzí, že Husovy sady jsou mrtvý, že tam nic není, i když nyní se v předmětné lokalitě budou
nějaké stromy kácet a nějaké nové vysazovat. Podotýká, že paní Tereza Červená měla takový návrh, že by
se do Husových sadů mohly dát různé dřeviny, k nimž by se umístily cedulky, a vzniklo by takové
arboretum, kam by mohly chodit učitelky s dětmi. Konstatuje, že neví, jak Husovy sady zatraktivnit pro
lidi, protože nyní to je jen průchozí park, ve kterém se nikdo nezastaví. Bc. Scheinherr se domnívá, že by
možná chtělo park trošku více prokácet, aby se do něj dostalo více sluníčka. Ing. Flandera uvádí, že
prokácet by chtěla zejména spodní část, co je nábřeží, protože v horní části, co jsou komunikační cesty, si
v letních dnech přeci jen někdo na lavičku sedne, ale v dolní části nikoliv. Pan Srb informuje, že je mu
hra discgolf dobře známa, přičemž jemu osobně by se realizace tohoto hřiště líbila, avšak neví, jestli by
byla jeho využitelnost. Ing. Flandera se domnívá, že se jedná o módní záležitost, která však může za pár
let vyšumět. Pan Srb si nemyslí, že by tato aktivita vyšuměla až za pár let, protože se jedná skutečně o
takovou chvilkovou záležitost, která ve vlnách přejde. Uvádí, že si nedovede představit, že by si lidé šli
jen tak do Husových sadů discgolf zahrát. Pan místostarosta podotýká, že jemu by se realizace hřiště
líbila, ale samozřejmě jej zajímá názor pana Srba, který má s touto aktivitou zkušenosti. Paní starostka
informuje, že jí osobně se nabídka také zamlouvala a to především proto, že by to bylo takové málo
náročné a že by se tím park nějakým způsobem oživil. Konstatuje, že se dotazovala svých synů na jejich
názor na zřízení hřiště, protože ji zajímá úvaha osob v jejich věku, kteří jí sdělili, že tento sport nikdo
v Blatné nezná a že by realizace hřiště měla možná smysl, kdyby byla v Blatné nějaká parta lidí, která
discgolf hraje, a která by na sebe navázala další lidi. Uvádí, že jí dále synové sdělili, že všichni mají rádi
park hlavně kvůli tomu, že se tam nic neděje a že je to klidová zóna, kam se lidé chodí jenom projít. Pan
Srb podotýká, že pro tento sport je zapotřebí mít velký prostor kolem. Domnívá se, že pokud by chtělo
město někdy v budoucnu v Husových sadech udělat nějakou herní zónu, takže jsou jiné herní prvky, které
by v předmětném prostoru mohly být, a které nejsou tak náročné na prostor. Ing. Flandera uvádí, že stále
se jedná o golf, akorát že se neodstřeluje míček pálkami, ale hází se disky, takže prostor na tento sport by
měl být, když ne stejný, tak alespoň podobný. Pan místostarosta konstatuje, že pán, který vedení města
s nabídkou na zřízení hřiště oslovil, vypracoval návrh, kudy by trasy mohly konkrétně již v Husových
sadech vést. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že v současné době jsou lavičky tmavé. Domnívá se, že by
bylo možná lepší, kdyby lavičky měly světlá prkna, protože takto není poznat, jestli jsou čistě či nikoliv a
pak si na ně nechce nikdo sedat. Ing. Flandera uvádí, že naopak možná nyní lidé přehlédnou, že jsou
lavičky špinavé, protože když by byly světlé, tak si na ně nesedne vůbec nikdo, jelikož bude ihned patrné,
že jsou špinavé. Paní starostka informuje, že pán, který město oslovil, hází diskem jako reprezentant
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v nějaké lize, přičemž tento sport se údajně rozjel ve Finsku. Konstatuje, že tedy bude pánovi
odpovězeno, že město Blatná nemá o vybudování DiscGolfParku v současné době zájem. RM souhlasí.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:30 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 28. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 10. února 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr
Omluven: Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný materiál. Dotazuje se tedy, zdali má nějaký člen návrh na
doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta uvádí, že z 39 předložených usnesení je 35 splněno, přičemž ta nesplněná jsou trošku
dlouhodobějšího charakteru. Paní starostka poukazuje na to, že stále není splněno usnesení č. 74/14
týkající se zaplacení parkovacích míst paní Žílovou. Pan místostarosta informuje, že paní Žílová již za
parkovací místa zaplatila. Konstatuje, že usnesení č. 74/14 se týká pana Bezpalce, jemuž byl stanoven do
června termín pro splnění svých závazků, přičemž pokud pan Bezpalec lhůtu nedodrží, tak dojde ke
zrušení předmětného usnesení.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka konstatuje, že se jedná o odměnu architektovi panu MgA. Ondřeji Mladému, který vyhrál
pomyslnou soutěž. Uvádí, že vše vzniklo proto, že architekti měli mít vyplacenou odměnu do konce roku
2015, která byla připravena v rozpočtu města. Informuje, že v době, kdy se sestavoval rozpočet na rok
2016, tak do něj poskytnutí tohoto daru nebylo zakomponováno, a proto je tedy nyní předložena ke
schválení změna rozpisu rozpočtu na rok 2016. Podotýká, že se všemi architekti byla opravdu těžká
komunikace.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 43/16
Bod č. 4 - Schválení dodatku č. 1
Paní starostka informuje, že se jedná o dodatek, který se týká vázací doby u domu čp. 1261. Uvádí, že
zkrácení vázací doby má pro město tu výhodu, že pokud by byl o byty zájem, tak by je město mohlo
například prodat. Pan místostarosta uvádí, že budoucí majitelé bytů jsou smluvně vázáni, že musí nějakou
částku po dobu dvaceti let splácet. Podotýká, že se někteří nájemníci ptali, zda by částku nemohli zaplatit
dříve, avšak pokud by podíl někteří doplatili dříve a chtěli si nechat byt převést do osobního vlastnictví
ale někteří nájemníci nikoliv, tak by to trošku dělalo problémy, protože se v případě 4 a více lidí musí
následně zakládat společenství vlastníků. Konstatuje, že by tedy bylo poté na diskusi, jakým směrem jít
dál, nicméně pokud je možnost vázací dobu zrušit, tak je to dle jeho názoru pouze jen dobře. Paní
tajemnice doplňuje, že byla s nájemníky uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kdy 1/3 a to 300 tisíc Kč
skládali nájemníci v hotovosti, 1/3 a to cca 320 tisíc dostali nájemníci od státu formou dotace a další
třetinu splácejí ve formě nájmu, který budou splácet do roku 2018, protože nájemní vztah vznikl v roce
1998. Paní starostka informuje, že byla podána žádost, zda by nebylo možné zkrátit vázací dobu i
v případě Blýskavek, avšak prozatím nebylo zaměstnancům úřadu v této záležitosti doručeno žádné
vyjádření.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 44/16
Bod č. 5 - Vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2015
Paní starostka poukazuje na to, že v materiálu je popsáno, že 2/3 z financí, které Sbor dobrovolných
hasičů Blatná vybere, musí investovat na investice a na náklady, které se týkají provozu základny. Uvádí,
že pro tento rok je však domluveno, že předmětné finanční prostředky nebudou ihned proinvestované, ale
ponechají se jako záloha, protože pokud by vyšla dotace, tak by se právě tyto prostředky použily na
spoluúčast. Konstatuje, že pokud by dotace nevyšla, tak zaměstnanci odboru majetku, investic a rozvoje
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samozřejmě budou požadovat, aby se finanční prostředky investovaly do lina a dalších nějakých úprav.
Bc. Scheinherr se dotazuje, jak velkou část léta jsou v táborové základně děti, načež paní starostka
odpovídá, že celé prázdniny. Pan Srb informuje, že celý srpen se v táborové základně střídají dvě velké
party z Českých Budějovic a předtím tam jezdí právě Domov dětí a mládeže Blatná. Uvádí, že tedy někdy
od 13. 7. je táborová základna naplněna čtyřiceti dětmi, i když kapacita je po zakoupení stanů v loňském
roce 50 míst. Podotýká, že před táborem, který pořádá Dům dětí a mládeže Blatná, je v táborové základně
vždy například od čtvrtka do neděle někdo. Paní starostka se domnívá, že opravdu stojí za to o základnu
pečovat, protože finanční prostředky se do ní vracejí zpátky a navíc děti se na tábory, které rodiče velmi
vítají, docela těší. Pan Srb podotýká, že v Blatné je o tábory zájem značný, přičemž pokud by dělal Dům
dětí a mládeže Blatná dva turnusy, tak by se zcela jistě oba naplnily.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 45/16
Bod č. 6 - Uzavření smluv o zřízení věcného břemene „Skaličany – Kočí, parc. č. 51/8, kabel NN“
Paní starostka informuje, že se jedná o přivedení kabelu k pozemku ve vlastnictví manželů Lucie a
Antonína Kočí, přičemž smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene již byla v minulosti
uzavřena, takže nyní se vlastně jedná pouze o schválení vlastního zřízení věcného břemene.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 46/16
Bod č. 7 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Řečice – Město Blatná, V.O., 1193/27“
Paní starostka informuje, že v tomto případě se jedná o přípojku k hřišti v osadě Řečice.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 47/16
Bod č. 8 - Pasport komunikací – aktualizace 2016
Paní starostka uvádí, že je předložena aktualizace stávajícího pasportu, kterou je třeba mít proto, že
jakmile bude město chtít žádat o dotace, tak právě pasport je základem, který se musí vykazovat.
Podotýká, že aktualizaci provedla firma PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ – Pavel Mareš ze Strakonic,
který aktualizace pasportu vyhotovuje i pro ostatní obce Svazku obcí Blatenska, a se kterým je
spokojenost. Informuje, že na celé zpracování dohlížel vedoucí odboru dopravy Ing. Valášek a vedoucí
odboru majetku, investic a rozvoje pan Blovský. Informuje, že k tomuto materiálu dostala ještě dodatek,
ve kterém je vše podrobněji rozepsáno, aby se s celou záležitostí blíže seznámila, protože do materiálů do
Rady města Blatná byl dán jen základní přehled. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že v případě ulice
Chlumská je v pasportu nakreslená cesta, kdy část pozemků pod cestou je v materiálu vyjmenována a část
nikoliv, a proto by jej zajímalo, proč je cesta v pasportu nakreslená, ale nejsou tam vyjmenované všechny
pozemky pod ní. Paní starostka uvádí, že se po ukončení schůze mohou společně podívat do dodatku,
který jí byl předložen, zdali by k této záležitosti nenašli nějaké objasnění, anebo doporučuje, aby Bc.
Scheinherr zašel za Ing. Valáškem, který mu určitě vše vysvětlí. Pan místostarosta se dotazuje, zdali má
Bc. Scheinherr namysli lokalitu směrem právě k jeho nemovitosti, načež Bc. Scheinherr odpovídá, že ano.
Pan místostarosta uvádí, že v předmětném místě je problém ten, že jsou tam pozemky pod komunikací
vlastnicky ještě rozdělené. Podotýká, že v tomto týdnu řešil s panem Blovským problém, že je
v předmětné lokalitě louže, na kterou si za vedením města chodí stěžovat občané, avšak to je věc pana
Herziga. Konstatuje, že pokud by se v předmětném místě dělala nějaká opatření spočívající v navýšení
terénu, tak by se tím akorát vyplavila sousední parcela. Informuje, že pan Blovský zkusí v této záležitosti
učinit některé kroky a to například že zkusí zajít za panem Chvátalem, který tam má vpusť, jestli by byl
ochoten přistoupit na to, že by město vpusť v jeho vlastnictví využilo pro odvod srážkové vody. Dodává,
že úřad však dělá něco nad rámec toho, než co by v této lokalitě dělat musel. Paní starostka dává panu
místostarostovi zapravdu, nicméně uvádí, že v předmětné lokalitě žijí místní obyvatelé, takže jí nepřijde
vhodné, aby se vše věčně pouze svádělo na pana Herziga, protože to následně odnáší lidé, kteří panu
Herzigovi na něco kývli. Pan místostarosta uvádí, že se však město snaží jít lidem bydlícím v předmětné
lokalitě naproti a to tím, že se zaměstnanec úřadu pokusí nějakým způsobem domluvit s panem
Chvátalem, který když však sdělí, že město do své vpusti nepustí, tak je město v patové situaci. Podotýká,
že bylo domluveno, že by vyřešení svodu vody bylo zainvestováno městem, takže skutečně jde město
lidem v lokalitě na ruku. Bc. Scheinherr konstatuje, že v minulosti mělo město zřízené věcné břemeno na
nějakou kanalizaci či kanál. Pan místostarosta uvádí, že to, o čem nyní hovořil, se toho, co zmínil Bc.
Scheinherr netýká. Informuje, že by se voda mohla svést do kanalizace ve vlastnictví města Blatná, avšak
pokud by se svedla do přečerpávací stanice k sokolovně, kde je velká zpevněná plocha, přes kterou, když
hodně prší, voda stéká, tak by to dělalo městu pouze jen problémy. Paní starostka uvádí, že něco se
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s touto záležitostí udělat musí, akorát že to nebude hned, takže ještě zřejmě na jaře se s louží asi nehne.
Pan místostarosta oponuje, že možná se s louží něco do jara udělá, protože pan Blovský, jak již zmínil,
zkusí jednat s panem Chvátalem.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 48/16
Bod č. 9 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. V Podzámčí
Paní starostka konstatuje, že žádost si podal pan Hlaváč, který bude v ul. V Podzámčí demolovat dům.
Poukazuje na to, že v předloženém materiálu je napsáno, že při demolici nebude omezen provoz
k lékařům, kteří mají v předmětné lokalitě ordinaci, a že nebude práce prováděna v sobotu a neděli.
Uvádí, že o uzavírce budou informováni strážníci Městské policie, kteří dodržování podmínek
zkontrolují.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 49/16
Bod č. 10 - Výroční zpráva města Blatná o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
Paní starostka informuje, že se jedná o výroční zprávu města za rok 2015, kterou je Městský úřad Blatná
povinen vždy do 1. 3. zveřejnit na webových stránkách města.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 50/16
Bod č. 11 - Komunitní plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska
Paní starostka konstatuje, že tato záležitost má dvě části. Informuje, že v roce 2015 se dokončoval Akční
plán na rok 2016 doplňující Komunitní plán sociálních služeb, který má platnost do roku 2017. Podotýká,
že krajský úřad vždy vypíše nějakou dotaci, na základě jejíž výzvy se z plánu vytáhne pro ten konkrétní
rok to, co je pro ORP Blatná důležité a to, čím se zabývat nebude. Uvádí, že první část se týká tedy toho,
že se udělal Akční plán na rok 2015, který by chtěla nechat radními schválit, a druhá část se týká toho, že
by se v podstatě to samé začalo zpracovávat na rok 2016, protože opětovně krajský úřad vypsal dotaci.
Dodává, že z dotace se nezískávají žádné velké finanční prostředky, které vždy v podstatě stačí pouze na
to, že se sejde pracovní skupina a vydá se monitorovací zpráva o tom, co se povedlo a co nikoliv. Paní
starostka konstatuje, že se potvrdilo, že komunitní plánování má za tu dobu, co se realizuje, význam
v tom, že na něj berou zřetel na krajském úřadu při registraci nějaké služby či při podávání žádostí o
dotace, tedy jedná se o jeden z významných prvků při rozhodování. Informuje, že komunitní plánování je
něco jako pasport komunikací, avšak v sociálních službách.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 51/16
Bod č. 12 - Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy J. A. Komenského
Paní starostka uvádí, že v první části usnesení je navrženo přijetí písemného oznámení paní ředitelky
Mgr. Karlíkové o tom, že chce k 30. 6. 2016 ukončit pracovní poměr, a v druhé části je pak navrženo ke
schválení vyhlášení konkurzního řízení. Konstatuje, že Ing. Malečková zjistila všechny náležitosti,
prokonzultovala vše s krajem, aby se úřad nedostal do nějakých komplikací, a mj. zjistila, kolik členů má
být v komisi. Podotýká, že se s radními potřebuje domluvit na tom, kdo v komisi pro předmětné výběrové
řízení bude. Informuje, že dle vyhlášky musí být v komisi dvě osoby za zřizovatele, jedna osoba za
krajský úřad, který bude samozřejmě písemně obeslán, jeden nezávislý odborník, který dělá typologicky
ve stejné škole, přičemž tento člověk by neměl být ze školy, které se konkurzní řízení týká, kdy již bylo
hovořeno s paní Mgr. Kocúrovou. Pan místostarosta informuje, že mu paní Mgr. Kocúrová účast v komisi
telefonicky potvrdila. Paní starostka uvádí, že dále by měl být v komisi pedagogický pracovník příslušné
školy, kdy byla oslovena Mgr. Karlíková, která však účast v komisi odmítla s tím, že si svolá pedagogy a
řekne jim, aby si oni ze svých řad někoho do komise navrhli, přičemž výsledek pak vedení města sdělí.
Dalším členem by měl být zaměstnanec České školní inspekce, která bude také obeslána písemně, a
posledním členem by měl být člen školské rady. Konstatuje, že v případě školské rady by měla zřejmě
člena komise určit předsedkyně Mgr. Karbanová, která je však v současné době na horách, ze kterých se
vrací v pondělí, kdy však začínají prázdniny, a proto se domnívá, že by bylo nevhodnější předsedkyni
zavolat, zda by někoho z komise určila, přičemž ona osobně by byla raději, kdyby se nejednalo o osobu,
která je zaměstnancem Základní školy J. A. Komenského Blatná, jelikož někteří zaměstnanci školy se do
konkurzního řízení zřejmě budou hlásit. Informuje, že za zřizovatele by chtěla určitě do komise ona s tím,
že se domnívá, že by bylo vhodné, aby v komisi byl někdo z radních, kdy ona navrhuje pana Srba, který s
členstvím souhlasí. Dodává, že tedy za zřizovatele bude v komisi ona a pan Srb, přičemž pan
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místostarosta bude náhradník. Paní starostka informuje, že jí přesně nejsou známy osoby, které jsou ve
školské radě, avšak domnívá se, že je tam pan Synek. Pan Srb uvádí, že ve školské radě, která má pět
členů, je pan Antonín Synek, Monika Hodková, pan místostarosta, on a Mgr. Karbanová. Paní starostka
konstatuje, že by tedy navrhla buď pana Synka či paní Hodkovou. Pan místostarosta navrhuje pana Synka
s tím, že už mu nějaké informace o tom, že se bude konat výběrové řízení na ředitele školy, sdělil.
Informuje, že se s panem Synkem spojí a dotáže se jej, zdali souhlasí s tím, aby byl členem komise. Paní
starostka uvádí, že by byla ráda, aby se do příští schůze Rady města Blatná předložili členové komise ke
schválení. Dotazuje se radních, zdali nemají nic proti tomu, aby v komisi byl za školskou komisi pan
Synek, načež pan Srb a Bc. Scheinherr odpovídají, že nikoliv. Pan místostarosta opakuje, že tedy pana
Synka osloví. Paní starostka informuje, že trošku tlačí čas a to v tom smyslu, aby vybraný člověk, kdyby
dával výpověď, mohl od 1. 7. 2016 nastoupit. Uvádí, že hovořila s Mgr. Karlíkovou o tom, že pokud by
dotyčný člověk nemohl od 1. 7. 2016 nastoupit, takže by se také nic nestalo, kdyby v měsíci červenec,
když se dodělávají věci, byla na škole přítomna případně pouze zástupkyně a nový ředitel by nastoupil od
1. 8. 2016.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 52/16
Bod č. 13 - Žádost o schválení darů pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 53/16
Bod č. 14 - Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí darů a oznámení o nepřijetí daru
Paní starostka poukazuje na to, že první část usnesení se týká schválení přijetí darů a druhá část se týká
informace o tom, že Domov pro seniory nepřijme z etických důvodů dar od paní Ředinové.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 54/16
Bod č. 15 - Nabídka majetku Domova pro seniory
Paní starostka připomíná, že příspěvkové organizace musí majetek, když jej chtějí vyřadit, nejprve
nabídnout svému zřizovateli. Uvádí, že dále Domov pro seniory žádá o vyřazení evidovaného majetku
„spojovací materiál a montážní práce“, který má poměrně velkou účetní hodnotu, avšak který není
dohledatelný a dělá v účetnictví neplechu. Podotýká, že tento materiál vykazuje příspěvková organizace
neustále dokola, a proto doporučuje, jelikož skutečně není možné fyzicky majetek zkontrolovat,
předmětné žádosti o vyřazení vyhovět. Pan místostarosta informuje, že právě díky tomu, že se nyní
provedla kontrola, se zjistilo, že tam předmětný majetek není. Paní starostka konstatuje, že takových
určitých nesrovnalostí, které nebyly dotažené do konce, se objevilo v Domově pro seniory dost, avšak
v současné době se zaměstnanci organizace dle jejího názoru snaží, aby bylo vše v pořádku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 55/16
Bod č. 16 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka uvádí, že se jedná o nájemnici, se kterou jsou věčné problémy, a která nemá zaplacen
nájem. Konstatuje, že paní Kopřivová sdělila zaměstnancům odboru sociálního, že si našla nějakého
přítele a práci, a slíbila, že dá vše do pořádku. Konstatuje, že souhlasí s Bc. Koubkovou, aby přidělení
bytu bylo schváleno pouze na dobu 3 měsíce.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 56/16
Bod č. 17 - Přidělení bytů v majetku města
Pan místostarosta uvádí, že ke dni 30. 4. 2016 se uvolní bytová jednotka o velikosti 4+1, kterou opouští
manželé Kaprovi. Konstatuje, že zaměstnanci Správy bytů navrhují přidělení předmětného bytu panu
Ondřeji Mladému, který je v seznamu žádostí o přidělení bytu na prvním místě.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 57/16
Pan místostarosta informuje, že v ulici Písecká se uvolní bytová jednotka o velikosti 1kk, kdy tuto
garsonku k 29. 2. 2016 opustí pan Lojda. Uvádí, že zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělení bytu
panu Kubešovi, což je osoba, která o přidělení bytu žádala sama. Dále vysvětluje, že paní Tomanová je
v seznamu žádostí o přidělení bytu vyškrtnuta proto, že odmítla byt v čp. 415.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 58/16
Bod č. 18 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
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Paní starostka informuje, že je předložen návrh na pokácení dvou smrků u kostela v parčíku, který by
chtěla nechat do budoucna nějak trošku zvelebit, pokud tedy Římskokatolická farnost v Blatné předmětné
pozemky městu převede. Uvádí, že je pravdou, že stromy navržené k pokácení jsou jednak napadené
mšicí a zároveň jsou skutečně nebezpečné, protože když fouká vítr, tak hrozí, že na někoho spadnou.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 59/16
Bod č. 19 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 60/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 1. 2016 – Paní starostka uvádí, že přílohou
informačního materiálu je průběh splácení úvěru na byty, z něhož je patrné, že úroky stály město na
samém začátku spoustu finančních prostředků. Bc. Scheinherr konstatuje, že když se vezmou úroky
z celkové částky, která byla půjčena, tak je to něco šíleného, přičemž v současné době nejsou úroky zas až
tak vysoké. Paní starostka podává zprávu, že vklady u J&T Banka, které již nejsou pojištěné, a u kterých
navíc klesne úroková sazba, skončí v dubnu. Informuje, že se domlouvala s Ing. Malečkovou na tom, že
by se od vkladů u této banky již ustoupilo, protože se uložení finančních prostředků u J&T Banka již
nevyplatí. Bc. Scheinherr informuje, že by také souhlasil s tím, aby se finanční prostředky města
z důvodu vyššího rizika již do předmětné banky dále nevkládaly. Paní starostka dodává, že úroky
skutečně nejsou vysoké, a proto se domnívá, že pokud by město Blatná prostředky i nadále do J&T Banka
vložilo, takže by následně mělo akorát strach, aby se něco nestalo.
b) Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – Paní starostka informuje, že jí není
známo a ani se na tuto informaci nezeptala, od kdy je město Blatná k mezinárodní kampani připojeno,
nicméně v podstatě proti této záležitosti vůbec nic nemá. Domnívá se, že se jedná o jakýsi výraz proti
utlačování lidí a to nejen v Tibetě ale obecně v Asii. RM s vyvěšením vlajky souhlasí.
c) Vznik a řešení mimořádné události v Domově pro seniory – Paní starostka konstatuje, že je předložena
informace k tomu, jak pan Podzimek znepříjemnil život obyvatelům Domova pro seniory. Podotýká, že
všichni byli z tohoto incidentu velmi vyděšeni. Informuje, že většinou je to však tak, že se mimořádná
událost začne zpracovávat v okamžiku, kdy se stane, protože ji nikdo neumí předvídat. Uvádí, že
v příspěvkové organizaci jsou zpracované standardy, ve kterých je popsáno, co mají zaměstnanci dělat,
když bude hořet či když bude povodeň, takže na tyto záležitosti jsou připraveni, avšak nikdo nebyl
připraven na to, že někdo přijde opilý a bude mlátit klienta. Informuje, že pan Smrčka, kterého je také
dost, protože se rád napije, dostal podmínku s tím, že pokud by se měl takovýto incident opakovat, tak mu
bude podmínečně ukončen pobyt. Dodává, že pan Smrčka není úplně standardní vzorný klient, protože
byl přijat do Domova pro seniory díky tomu, že se pracovnicím organizace nad ním zželelo, avšak tento
incident byl již vrchol všeho. Paní starostka informuje, že do domácího řádu příspěvkové organizace bylo
na základě této záležitosti přidáno, že se do objektu nebudou vpouštět podnapilé osoby. Uvádí, že se jí
velice líbil přístup paní ředitelky, která okamžitě po incidentu pozvala Bc. Švece z Policie ČR a nechala
lidi proškolit. Podotýká, že jí paní ředitelka Mgr. Baušová sdělila, že ji předtím, než k události došlo,
takovéto proškolení vůbec nenapadlo. Konstatuje, že o víkendu jsou na recepci Domova pro seniory
studenti, aby provoz recepce vyšel na nižší finanční prostředky. Dodává, že se jí skutečně líbí to, že paní
ředitelka vše začne okamžitě řešit.
d) Stav nezaměstnanosti za 4. čtvrtletí roku 2015 – Paní starostka podotýká, že ji velice zarazilo, jak se
nezaměstnanost na Blatensku najednou zvýšila. Pan místostarosta uvádí, že je to možná díky sezónní
práci. Paní starostka informuje, že příčina nárůstu nezaměstnanosti jí není známá, protože sezónní práce
na Blatensku zas až tak úplně nefunguje. Poukazuje na to, že zvýšení nezaměstnanosti zapříčinily
zejména okolní vesnice, což je možná dané dojížděním, protože Vishay Electronic spol. s r.o. a Dura
Automotive CZ, k.s. nové zaměstnance nabírají. Bc. Scheinherr podotýká, že je zde spousta lidí, kteří
pracují v lomech. Paní starostka informuje, že díky uzavření lomu nezaměstnanost určitě také klesla,
avšak zaměstnanci v lomech do listopadu ještě pracovali a až od prosince šli na úřad práce. Bc.
Scheinherr uvádí, že jsou také potom některé firmy, které dělají zemní práce, takže zaměstnanci těchto
firem přes zimu také většinou práci nemají.
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Paní starostka informuje o nabídce firmy JAS AIR spol. s r.o. na letecké snímkování města, s jejímž
využitím nesouhlasí, protože se jedná o vysoké finanční prostředky. Podotýká, že například snímek o
rozměrech 150 x 150 cm stojí téměř 12 tisíc Kč bez DPH. Domnívá se, že by měla být nějaká časová
proluka s tím, že možná někdy v budoucnu by si město mohlo opětovně letecké snímky nechat pořídit.
Uvádí, že jí osobně však přijde, že se jedná o vyhozené peníze. Konstatuje, že tuto záležitost nenechávala
předložit na usnesení s tím, že pokud by přeci jen radní chtěli nabídku využít, tak by ji do příští schůze
Rady města Blatná připravila jako bod k projednání. Opakuje, že ona osobně však není pro, aby si město
nechalo letecké snímky zpracovat. RM s využitím předmětné nabídky nesouhlasí.
Pan místostarosta informuje, že jej včera navštívila paní Zlatuše Malečková ohledně pořádání
farmářských trhů. Uvádí, že první a nejdůležitější krok je, že se musí paní Malečková domluvit s panem
Zmeškalem a nechat si od něj podepsat, že se vzdává práva na rozhodnutí, které dostal od pracovníků
odboru majetku, investic a rozvoje, týkající se záboru veřejného prostranství do 17. 6. 2016. Konstatuje,
že pokud pan Zmeškal toto vzdání se práva podepíše, tak paní Malečková uvažuje o tom, že by si trhy
převzala a pořádala je ona sama. Podotýká, že paní Malečková sdělila, že si nemůže dovolit koupit 7
značek, protože to by byla minimální investice 7 tisíc Kč, a proto se vedení města shodlo, že by se paní
Malečková mohla nějak smluvně domluvit s vedením Technických služeb města Blatné s.r.o. na tom, že
by jí na dobu trhů bylo dopravní značení za nějakou symbolickou částku zapůjčováno. Dodává, že to už
jsou však další kroky, které by paní Zlatuši Malečkovou, pokud přinese souhlas od pana Zmeškala, že se
vzdává práva na rozhodnutí, čekaly. Paní starostka se dotazuje na to, zdali si paní Malečková tedy vše
vyřídí s panem Zmeškalem sama, načež pan místostarosta odpovídá, že ano, a dodává, že paní Zlatuši
Malečkové předal předtištěné prohlášení, které jí musí současný organizátor trhů podepsat. Paní starostka
se dotazuje, do kdy má paní Zlatuše Malečková dát vědět, jak se s panem Zmeškalem domluvila. Pan
místostarosta odpovídá, že se s paní Malečkovou na žádném datumu nedomlouval, avšak po následujícím
víkendu ji bude kontaktovat. Dále uvádí, že paní Malečková měla ještě nějaké dotazy k elektrice, ke které
jí pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje sdělili, že by bylo možné ji vést přes toalety. Paní
starostka konstatuje, že by se tedy na toaletách udělal jistič, avšak pan místostarosta oponuje, že jistič by
se dělat nemusel, pouze by se zatím natáhla zásuvka. Dále pan místostarosta informuje, že byla paní
Malečková překvapená, když jí řekl, že některé věci nebyly panem Zmeškalem dodržovány. Uvádí, že mu
paní Malečková sdělila, že pro pana Zmeškala dělala a že o některých podmínkách skutečně nevěděla,
což jí velice mrzí, protože je pod tím vším částečně i ona podepsaná. Paní starostka podotýká, že měla
v kalendáři napsáno, že bude panu Zmeškalovi ohledně trhů volat, což si tedy škrtne a nechá vše na nich,
aby si to vyřešili mezi sebou s tím však, že se nebude na stanovisko pana Zmeškala čekat věčně, protože
se lidé z města ptají, co s trhy bude dál. Pan místostarosta uvádí, že četl i negativní ohlasy, kdy lidé
nemají k tomu, proč se trhy nekonají, žádné informace, a proto je rád, že bude připraven článek do
Blatenských listů, protože se vše nyní hází na Městský úřad, Městskou policii či na pana faráře. Paní
starostka podotýká, že pan Zmeškal vše prezentuje tak, že se proti němu všichni spikli. Pan Srb
konstatuje, že to je jedna strana věci, přičemž druhá strana se ukáže nyní v Blatenských listech. Paní
starostka dodává, že tedy nějaký článek do Blatenských listů ohledně trhů napíše.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:00 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 29. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 2. března 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, Bc. Scheinherr
Hlasování: 3 – 2 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Dotazuje se tedy, zdali má nějaký člen návrh
na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že bylo zjištěno, že dva počítače, které strážníci městské policie mají na
služebně, spolu nekomunikují a že je výpočetní technika v hrozném stavu, a proto dojde k její výměně.
Uvádí, že výpočetní technika bude hrazena z rozpočtu městské policie, ve kterém dojde pouze k přesunu
finančních prostředků mezi položkami.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 61/16
Bod č. 4 - Pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 4 v Blatné
Paní starostka informuje, že se jedná o pronájem nebytových prostor, ve kterých je provozováno
infocentrum. Poukazuje na to, že v předmětném materiálu je obšírně popsáno, jak dlouho trvalo, než do
nebytového prostoru mohlo vůbec Centrum kultury a vzdělávání Blatná jít, protože termín převzetí od
bývalého nájemce nebytových prostor se posunul. Připomíná, že avizovala, že nové informační centrum
bude otevřeno v měsíci únor, avšak otevírá se až dnes, tedy 2. 3. 2016. Konstatuje, že na druhou stranu
musí být i na straně Centra kultury a vzdělávání Blatná, protože je určitě všem dobře známo, jak je to
s řemeslníky, kteří přislíbí, že sice přijdou v nějaký den, což jim však nakonec nevyjde a přijdou v den
jiný, nicméně práce probíhaly i o víkendu a nyní již je tedy prostor připravený. Dodává, že po skončení
schůze Rady města Blatná se na nové prostory půjde s panem místostarostou podívat. Paní starostka
konstatuje, že nebýt vedoucí odboru finančního a školství paní Ing. Malečkové, tak nebyl zřejmě tento
materiál vůbec na dnešní schůzi předložen k projednání, protože příspěvková organizace si převzala
prostor, aniž by s ní byla podepsána nějaká nabývací listina či smlouva, takže tuto skutečnost nyní
předmětným materiálem pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje napravují. Uvádí, že v tomto
případě není třeba vyhlašovat záměr pronájmu, což je patrné z paragrafu 39, jehož znění je v materiálu
uvedené. Informuje, že na jednání, na kterém byl přítomen také JUDr. Mrázek, se chtěla s pracovníky
odboru majetku, investic a rozvoje domluvit a vyjasnit si jednu věc, že v případě příspěvkových
organizací města, kdy má zřizovatel jasný záměr s tím, co chce se svými nebytovými prostory dělat,
nebude záměr pronájmu vyhlašován. Podotýká, že jí připadá zbytečné, aby se v těchto případech dělaly
zbytečné kličky a celá záležitost se 15 dní, což je doba vyhlášení záměru, prodlužovala, když je všem
dopředu jasné, že se prostory nebudou chtít pronajmout nějakému podnikateli. Opakuje, že pokud bude
město jasně vědět, že chce mít v nebytových prostorech příspěvkovou organizaci, tak jí skutečně přijde
nelogické, aby se záměr pronájmu vyhlašoval, kdy však v následujícím bodu, který se týká pronájmu
nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou, byl záměr pronájmu vyhlášen, i když jeho
vyhlášení zákon nenařizuje, ba naopak umožňuje v těchto případech záměr nevyhlašovat. Dodává, že
předkladatel v materiálu uvedl, že běžné nájemné činí 550 Kč/m2/rok na jeden rok, avšak v tomto případě
je všem dobře známo, že se jedná o finanční prostředky města, kdy to, co Centrum kultury a vzdělávání
Blatná městu zaplatí, je to, co příspěvkové organizaci město dává, a proto jí přijde zbytečné, aby
příspěvková organizace platila městu Blatná nějaký vysoký nájem. Uvádí, že však energie se samozřejmě
Centru kultury a vzdělávání Blatná budou ročně rozúčtovávat s tím, že si organizace bude muset vše
trošku hlídat a snažit se šetřit, avšak v případě nájemného navrhuje, aby bylo schváleno ve výši 1
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Kč/m2/rok. Ing. Flandera souhlasí s paní starostkou, aby nájemné bylo ve výši 1 Kč/m2/rok, protože
v případě vyššího nájemného by se jednalo pouze jen o přelévání finančních prostředků z jedné kapsy do
druhé. Paní starostka podotýká, že tato symbolická výše je i u jiných pronájmů. Uvádí, že se snažila
dovolat Ing. Malečkové, která však byla včera na školení a dnes před konáním dnešní schůze nebyla ještě
v práci, a proto se dotazuje paní tajemnice, zdali nájem ve výši 1 Kč nevadí z pohledu finančního úřadu.
Paní tajemnice odpovídá, že ze začátku byl problém v tom, že by se mělo jednat o cenu obvyklou, protože
příspěvkové organizace stejně jako město podávají daňové přiznání, avšak poté byl nový výklad, že
pokud se jedná o příspěvkovou organizaci města, takže je to přelévání peněz, takže by symbolické
nájemné nemělo vadit. Konstatuje, že nájem ve výši 1 Kč/m2/rok je i v případě ostatních příspěvkových
organizací, kdy se stanovením symbolického nájemného neměl úřad prozatím žádný problém. Paní
starostka opakuje, že tedy navrhuje nájem ve výši 1 Kč/m2/rok . Ing. Flandera a pan Srb s návrhem paní
starostky souhlasí. Paní starostka tedy nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním výše
nájemného 1 Kč/m2/rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 62/16
Bod č. 5 - Pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 436 v Blatné
Paní starostka informuje, že v tomto případě se jedná o pronájem nebytových prostor v Domově
s pečovatelskou službou. Uvádí, že původně paní ředitelka Domova pro seniory sdělila, že by si
organizace mohla nájem uplatňovat v dotaci a mohla tak na něj získat finanční prostředky od Ministerstva
práce a sociálních věcí, avšak následně ji vylekala suma, kterou bude muset organizace platit za energie
v předmětném prostoru, protože se jedná poměrně o hodně peněz a to asi o 15 tisíc Kč. Konstatuje, že
Domov pro seniory by na tento rok ve svém rozpočtu nenašel finanční prostředky na úhradu nájmu za
nebytové prostory v domě čp. 436, jelikož to, co dostala organizace na dotacích, by pro tento rok stačilo
pouze na úhradu energie v předmětném prostoru. Podotýká, že paní ředitelka sdělila, že by si organizace o
finanční prostředky na úhradu nájmu požádala v dotaci na příští rok, kdy jí osobně však připadá zbytečné,
aby pro tento rok radní schválili nájem ve výši 1 Kč/m2/rok a příští rok tuto záležitost opětovně, pokud by
organizace dostala z dotace finanční prostředky na úhradu nájmu, projednávali a případně se smlouva
formou dodatku kvůli zvýšení nájemného měnila. Navrhuje, aby byl schválen nájem ve výši 1 Kč/m2/rok,
což je stejná výše, kterou Domov pro seniory platí za kancelář v objektu čp. 436, která je naproti
předmětnému nebytovému prostoru. Dodává, že je velice ráda, že Mgr. Baušová tímto směrem uvažovala,
avšak domnívá se, že ač myšlenka paní ředitelky byla opravdu dobrá, takže by se vše zřejmě zamotalo
více, než je třeba. Pan místostarosta informuje, že má k dispozici vyúčtování v předmětném prostoru za
rok 2014, který užívaly dvě osoby, přičemž za ústřední topení byla hrazena částka 5 700 Kč a za teplou
vodu částka 6 600 Kč, dále se do vyúčtování započítávají náklady na úklid společných prostor a za vodu,
takže náklady na byt v Domě s pečovatelskou službou, ve kterém bydlely dvě osoby, vycházely celkově
na cca 20 tisíc Kč. Paní starostka podotýká, že pracovnice pečovatelské služby nebudou v předmětném
prostoru 24 hodin denně, avšak na druhou stranu se jich v prostoru bude pohybovat více. Pan
místostarosta uvádí, že určitě dojde k poklesu nákladů za vodu a paní starostka doplňuje, že by se mělo
ušetřit i na topení. Paní starostka se domnívá, že pokud se radní shodli na tom, že budou nájemné pro své
příspěvkové organizace schvalovat ve výši 1 Kč/m2/rok, takže by to mělo platit pro všechny případy
s tím, že finanční prostředky z dotace, které by město přes příspěvkovou organizaci mohlo v tomto
případě získat, pracovnice pečovatelské služby použijí na něco jiného. Ing. Flandera s názorem paní
starostky souhlasí. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním výše
nájemného 1 Kč/m2/rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 63/16
Bod č. 6 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Herlin, kabelová smyčka VN“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 64/16
Bod č. 7 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Jindřichovice – Blažková, parc. č. 27/8“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 65/16
Bod č. 8 - Ukončení nájemní smlouvy v k.ú. Milčice u Čekanic
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Paní starostka uvádí, že z předloženého materiálu je patrné, že by se o pozemek staral následně osadní
výbor, jehož členové si chtějí na předmětném místě udělat nějaké turistické zastavení s kapličkou.
Konstatuje, že pan Ježek na předmětném pozemku již nějakou dobu svůj dobytek nepase, a proto již o
jeho pronájem nestojí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 66/16
Bod č. 9 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o schválení smluv na tři akce a to konkrétně na opravu části věže na
Základní škole J. A. Komenského, dále na fasádu části objektu čp. 212 v ulici Purkyňova a na
restaurování Mariánského sloupu. Uvádí, že se jedná ve všech případech o zakázky do 300 tisíc Kč, které
by měly být hrazeny z programu regenerace. Podotýká, že se pana Blovského dotazovala na firmy, které
jsou navrženy, kdy jí bylo odpovězeno, že na předmětných akcí navržené firmy již většinou dělaly a byla
s nimi dobrá zkušenost.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 67/16
Bod č. 10 - Návrh na vyřazení movitého majetku
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 68/16
Bod č. 11 - Žádost o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě
Paní starostka připomíná, že si město po odkoupení areálu K&K Spedition nechalo areál pojistit, kdy však
následně byl předmětný areál bezúplatně předán Technickým službám města Blatné s.r.o. Uvádí, že
k uzavření dodatku dochází tedy z důvodu vyřazení areálu K&K Spedition z pojistné smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 69/16
Bod č. 12 - Žádost o uzavření dodatku č. 8 k pojistné smlouvě
Paní starostka uvádí, že v tomto případě dochází k uzavření dodatku kvůli dobrovolným hasičům a to
konkrétně kvůli seznamu pojištěných osob. Ing. Flandera se dotazuje, zda se při každé změně
dobrovolných hasičů musí uzavírat smlouva. Paní starostka odpovídá, že každý rok se musí do 30. 10.
poslat seznam pojištěných osob, na základě kterého se smlouva formou dodatku upraví. Podotýká, že nyní
však pojišťovně trvalo delší dobu, než dodatek s aktualizovaným seznamem pojištěných osob zaslala
k podpisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 70/16
Bod č. 13 - Žádosti o vstup do pozemků ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost firmy ARANEA NETWORK a.s., kterou tvoří bývalá firma
Konet s.r.o., o vstup do pozemku a to konkrétně do křižovatky. Uvádí, že pan místostarosta zjistil, že
původně předmětná firma měla ještě požadavek, že by chtěla rozšířit rozsah, kam by se trubky a vedení
pokládalo, avšak to by nebylo v souladu s projektovou dokumentací, na což byli zástupci firmy ARANEA
NETWORK upozorněni. Konstatuje, že se tedy rozsah nikterak neupravuje a vše bude probíhat tak, jak je
předloženo v materiálu. Dodává, že bohužel si požadavky začala firma určovat pozdě, přičemž kdyby se
bývalo na ně přistoupilo, tak by to pouze jen celou stavbu zpozdilo. Pan místostarosta informuje, že firma
přišla s požadavky až ve chvíli, kdy již bylo po územním řízení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 71/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 72/16
Paní starostka uvádí, že v tomto případě se jedná o umístění kanalizační přípojky pro pana Koláře, který
si koupil objekt Blatenské restaurace, ve které začíná provádět nějaké práce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 73/16
Bod č. 14 - Návrh na umístění stojanů na kola (pevných překážek) na nám. Míru a tř. J. P. Koubka
Paní starostka informuje, že nyní je předložen k projednání bod týkající se úprav na náměstí Míru a tř. J.
P. Koubka. Podotýká, že neustále se řeší, kde bude stát stojan, jaká bude lavička či koš, přičemž tedy
vůbec netušila, jak zvedne lidi to, když se chce něco na náměstí udělat. Uvádí, že předmětný materiál
předkládá Ing. Valášek a to na základě dohody radních na tom, že by se stojany na kola daly z chodníků
pryč a umístily se místo parkovacích míst. Konstatuje, že stojanů na kola na náměstí bude samozřejmě
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víc, než je zakresleno v materiálu od vedoucího odboru dopravy, protože stojany budou za OD Labuť a
dále zůstanou například u kašny, nicméně předmětný materiál se týká vyloženě jen dopravních omezení.
Bc. Scheinherr se dotazuje na to, kde budou následně umístěny stojany na kola, které jsou v současnosti u
OD Labuť. Paní starostka informuje, že za OD Labuť je zelený prostor, jehož část bude vydlážděná,
přičemž původně měla být do předmětného prostoru umístěna zatravňovací dlažba, avšak zaměstnankyně
z Národního památkového ústavu požaduje, aby byl i v tomto prostoru kamen a vše tak ladilo. Na dotaz
Bc. Scheinherra odpovídá, že stojany na kola, které jsou nyní před OD Labuť, budou přesunuty za
obchodní dům. Podotýká, že neustále slýchává, že se lidé umisťovat kola do stojanů za OD Labuť
nenaučí a že budou svá kola opírat o objekt, avšak od toho je městská policie, jejíž strážníci budou
provádět kontroly a budou lidem říkat, aby si kolo o objekt neopírali a umístili jej do stojanu. Bc.
Scheinherr informuje, že když jeli nyní lidé na nákup, tak si vždy nechali kolo u obchodu, do kterého
chtěli jít. Paní starostka uvádí, že se lidé prostě budou muset naučit si svá kola umisťovat do nově
umístěných stojanů, přičemž v současné době někteří lidé opírají kola například i o strom. Pan Srb
podotýká, že před každým obchodem stojan na kola není, takže lidé skutečně nechávají kola všude
možně, přičemž někdy vznikaly i hádky kvůli tomu, že si někdo nechal kolo u stojanu před nějakým
obchodem, avšak šel do obchodu úplně jiného. Konstatuje, že stojany na kola u OD Labuť jsou brány tak,
že jsou pro všechny, přičemž na tomto místě stojí kola někdy i přes víkend. Dále poukazuje na to, že
v předloženém materiálu je uvedeno, že stojan na kola před obchodem pana Karbana bude umístěn
uprostřed parkovacího místa, kdy z jedné strany je vjezd, kde by neměl být problém, ale z druhé strany je
parkovací místo, takže když si na něj nějaký řidič se svým vozidlem zaparkuje, tak bude mít následně dle
jeho názoru cyklista problém s tím, aby si z této strany kolo do stojanu umístil. Paní starostka informuje,
že ze začátku měla myšlenku, že by stojany nebyly oboustranné, ale jednostranné a kola se tedy dávala do
stojanu pouze z jedné strany, avšak v současné době jsou dohady, jak stojany vlastně budou vůbec
vypadat. Pan Srb podotýká, že si neumí představit, pokud bude na parkovacím místě zaparkované
vozidlo, jak bude člověk s kolem šermovat, aby jej ze strany k parkovacímu místu do stojanu umístil.
Paní starostka konstatuje, že až se do předmětného místa stojan na kola umístí, tak se následně uvidí, jak
se bude lidem kolo do stojanu umisťovat. Připomíná, že se v současné době jedná o zrušení tří
parkovacích míst, na nichž by následně byly stojany na kola umístěny. Ing. Flandera uvádí, že on osobně
by byl pro, aby se stojan na kola před obchodem pana Karbana umístil po délce chodníku, i když mu není
známo, jak by to bylo s bezpečností, když by lidé vyndavali kola ze stojanu směrem do ulice, a jak by na
tuto skutečnost nahlížela policie. Opakuje, že podle něj by bylo nejvhodnější, aby byl stojan u chodníku a
držáky směřovaly směrem do silnice, protože by lidé ze silnice přijeli, kolo by si do stojanu snadno
umístili a zase si jej následně ze stojanu vyndali a mohli pokračovat v jízdě na kole na silnici, avšak jak
již zmínil, není mu známo, jak by na tuto záležitost pohlížela dopravní policie. Paní starostka uvádí, že
dopravní policie uvedla, aby hlavně místa byla označená sloupky, aby do míst, na kterých budou stojany
umístěny, nevjížděli řidiči s vozidly. Podotýká, že původně dopravní policisté požadovali, aby se jednalo
o zelené plastové sloupky, avšak nyní sdělili, že do předmětných prostor mohou být umístěny sloupky
kovové, aby byly na celém náměstí totožné. Ing. Flandera poukazuje na to, že pokud by byl stojan na kola
před obchodem pana Karbana umístěn podél chodníku, takže by se de facto jednalo o stejný systém jako
v případě umístění stojanů před řeznictvím Janota, akorát že v prvním případě je podélné stání a s kolem
se vychází na silnici a v druhém případě je stání kolmé a vychází se do vjezdu. Paní starostka se domnívá,
že se nejlépe vše pozná, až když se stojany na parkovací místa umístí a tedy uvidí se, jak lidé stojany
budou využívat s tím, že případně by se umístění stojanů mohlo lidem následně přizpůsobit. Uvádí, že se
může tisíckrát vymýšlet, jak se stojany umístí, ale důležité je, aby umístění bylo praktické a lidem
vyhovovalo. Podotýká, že se stavaři a architekti dohadovali, že umístění stojanů dle předloženého
materiálu není hezké, avšak možná že to není hezké, ale lidé to hezké pro oči někdy nepoužívají a navíc
zde je nejdůležitější, aby stojany byly umístěny prakticky a lidé je hlavně využívali. Konstatuje, že nyní je
předloženo ke schválení povolení k tomu, aby byla ubrána tři parkovací místa, přičemž díky zápisu od
památkářů se snad dnes již rozhodne, jak stojany budou vypadat a budou se moci objednat, protože
zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o. by je zřejmě nedokázali vyrobit. Dodává, že by se
mělo jednat o stojany, které mají v horní části rám, o který se kolo zapře. Paní starostka informuje, že na
předmětná místa by se vždy umístily dva stojany a to buď vedle sebe či proti sobě, kdy se domnívá, že by
nemělo vadit, když by se stojany nejprve postavily tak a poté tak, tedy že by se prostě vyzkoušelo, jaké
umístění stojanů bude vhodné. Ing. Flandera se dotazuje, zdali stojany na kola nebudou pevně spojené se
zemí, načež paní starostka odpovídá, že stojany se budou do země přidělávat. Ing. Flandera konstatuje, že
se budou muset stojany do dlažby zabetonovat. Paní starostka se domnívá, že se stojany budou do dlažby
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šroubovat. Ing. Flandera oponuje, že do kamenné dlažby se stojany nezašroubují. Paní starostka
poukazuje na to, že paní Zdychyncová má stojan na kola před svou provozovnou také přišroubován. Ing.
Flandera uvádí, že před provozovnou paní Zdychyncové je však stojan přišroubován do chodníku a
nikoliv do dlažby na silnici, do které se stojan v žádném případě nepřišroubuje. Paní starostka podotýká,
že jí však bylo sděleno, že se stojany budou na parkovací místa šroubovat. Ing. Flandera konstatuje, že to
je nesmysl, protože pokud by se stojany přidělaly do kostek, tak když by s nimi někdo několikrát
zalomcoval, tak stojan odnese i s kostkou. Informuje, že je tedy hloupost, aby se do dlažby stojany
šroubovaly, kdy dle jeho názoru se bude muset v předmětném místě vždy zabetonovat nějaký železný
kousek plechu, ke kterému se stojany následně přišroubují, ale určitě nebudou stojany k dlažbě pouze jen
přišroubované. Pan místostarosta konstatuje, že prozatím nejsou vybrány ještě ani stojany, přičemž nyní
se jedná o schválení jejích umístění namísto parkovacích míst. Navrhuje tedy, aby byl předmětný materiál
schválen s tím, že se radní k projednání konkrétního umístění stojanů mohou v budoucnu ještě vrátit. Ing.
Flandera uvádí, že by ještě nechal ověřit, zda by policistům nevadilo, když by stojan na kola před obuví
pana Karbana byl umístěn podél chodníku. Pan místostarosta konstatuje, že si nechá stanovisko dopravní
policie k návrhu na umístění stojanu podél chodníku zjistit. Ing. Flandera uvádí, že má pan Srb pravdu
v tom, že pokud nebude ještě jeden sloupek umístěn u chodníku, takže lidé budou s auty couvat
k sloupku, co jen to půjde, takže se pak může klidně stát, že někdo jízdním kolem do auta narazí a budou
z toho akorát problémy. Pan Srb se dotazuje, kolik míst na kola ve stojanu bude, načež paní starostka
odpovídá, že na každé parkovací místo bude umístěno až dvanáct míst a za OD Labuť se počítá až
s dvacetičtyřmi místy s tím, že kvůli dotaci není počet úplně přesný. Paní starostka dále konstatuje, že je
také otázkou, zda město nějakou dotaci obdrží, kdy pokud město dotaci neobdrží, tak bude počet míst
stanoven radními podle toho, jak bude potřeba. Ing. Flandera se domnívá, že v případě stojanů na kola za
OD Labuť budou lidé nadávat na to, že nebudou míst svá kola schovaná pod střechou. Pan místostarosta
poukazuje na to, že když byly stojany na kola umístěny na náměstí, tak kola pod střechou také nebyla.
Dále uvádí, že se mu umístění stojanu na kola před OD Labuť vůbec nelíbí. Ing. Flandera konstatuje, že
samozřejmě souhlasí s tím, aby se stojan na kola za OD Labuť přemístil, avšak pouze jen sdělil argument,
který lidé následně budou mít. Pan místostarosta se domnívá, že si lidé vymyslí ještě další argumenty a to
například ten, že nevidí na své kolo z obchodního domu či odjinud. Uvádí, že je však zapotřebí prostor
před OD Labuť nějakým způsobem zkulturnit, takže se lidé budou muset svá kola do stojanů, které budou
přemístěny za obchodní dům, naučit umisťovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 74/16
Bod č. 15 - Projednání návrhů a doporučení dopravní komise
Paní starostka informuje, že na jednání dopravní komise byla přítomna ona, pan místostarosta a Ing.
Flandera, a proto se dotazuje ostatních radních, zda mají k předmětnému materiálu nějaké dotazy. Uvádí,
že radní možná zarazil bod týkající se křižovatky u Myslivny, přičemž k této záležitosti sdělí jen tolik, že
jí Ing. Valášek vypracoval dopis na Ředitelství silnic a dálnic, ve kterém je položen jednak dotaz na to,
zda by v případě křižovatky u rybníka Sladovna Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo na studii, která je
zpracovaná, tedy že by se kus rybníku zavezl a předmětná křižovatka se jakoby narovnala, a dále dotaz na
to, jakým způsobem chce organizace řešit křižovatku u Myslivny a zda by byla možná varianta
vybudování kruhového objezdu. Podotýká, že město však již nyní ví, že technicky není možné křižovatku
u Myslivny řešit realizací kruhového objezdu, takže očekává, že jí na dopis bude odpovězeno, že
realizace kruhového objezdu v předmětné křižovatce není v žádném případě možná. Konstatuje, že
následně poté však vyvolá jednání se zástupci z Ředitelství silnic a dálnic a bude se jich dotazovat na
jejich názor na to, pokud by město chtělo na křižovatku u Myslivny umístit světelné signály. Poukazuje
na to, že v předmětném materiálu je napsáno, což je bohužel pravda, že by náklady na pořízení světelných
signálů a jejich provoz hradilo město. Dodává, že sdělila pracovním odboru majetku, investic a rozvoje,
že jsou v současné době v IROPU vypsané na dopravu nějaké dotace, takže pokud by město mělo od
Ředitelství silnic a dálnic napsáno, že jinou úpravu křižovatky nepodpoří, tak by se začalo zjišťovat, zda
by bylo možné dosáhnout na nějaké finanční prostředky z vyhlášených výzev právě na pořízení světelné
signalizace. Paní starostka informuje, že Ing. Valášek a pan Blovský zjistili, že náklady na pořízení
světelných signálů by byly ve výši přibližně 3 miliony Kč, což je opravdu velmi vysoká částka, pokud by
se tedy městu nepodařilo sehnat nějakou dotaci a muselo veškeré náklady hradit ze svých prostředků,
nicméně předmětná křižovatka je dle jejího názoru úplně tristní. Bc. Scheinherr se dotazuje na to, zda je
jisté, že by se kruhový objezd do předmětného místa skutečně nevešel, a zda se tedy prováděla nějaká
studie. Paní starostka podotýká, že jí všichni tvrdí, že by se kruhový objezd na předmětné místo nevešel.
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Ing. Flandera vysvětluje, že kruhový objezd není možné na předmětné křižovatce realizovat, protože tam
vadí most, který má svou patku a uložení, a se kterým nikdo nehne. Uvádí, že v případě, že by se kruhový
objezd posunul jakoby směrem dovnitř, tak by se na předmětné místo vešel pouze v případě, že by se
zboural objekt Myslivna, která je zaprvé v majetku zámku a zadruhé je památkově chráněná. Paní
starostka konstatuje, že více vadí Ing. Flanderou zmíněný druhý důvod. Bc. Scheinherr se dotazuje, zda
by nebylo možné pohnout s mostem. Ing. Flandera odpovídá, že by se jednalo o vysoké náklady, na které
by nikdo žádné finanční prostředky nedal, protože se skutečně jedná o desítky a možná stovky milionů
Kč. Dále konstatuje, že vždy když se o této záležitosti hovořilo, tak jako argument byl vždy použit
obchvat Blatné, který ale nikdy nebude. Paní starostka uvádí, že je zvědavá, jak jednání s předmětnou
institucí, se kterou bude jednat poprvé, bude probíhat. Pan místostarosta se domnívá, že bude trvat rok,
než se paní starostka na jednání k zástupci z Ředitelství silnic a dálnic dostane. Paní starostka konstatuje,
že na předmětnou křižovatku nekouká z pohledu řidiče ale z pohledu chodce, kdy tedy žádný chodec u
křižovatky přes přechody pro chodce nechodí, protože je to velmi nebezpečné a lidé tak raději přecházejí
u Lávičků, což je za smrky v ulici Písecká směrem na Písek, anebo až naproti ulici V Jamkách. Podotýká,
že děti mají dokonce od rodičů zakázáno, aby přes přechody pro chodce u křižovatky přecházely. Uvádí,
že druhá věc je ta, že řidiči jezdí ulicí V Jamkách či kolem rybníka Sladovna, aby nemuseli vjíždět do
křižovatky z ulice Jiráskova, protože ten, kdo není dobrý řidič, se bojí do křižovatky vjet a raději čeká do
té doby, než skutečně žádné auto nikde nevidí jet.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 75/16
Bod č. 16 - Žádost o souhlas se změnou pořadatele farmářských trhů
Paní starostka uvádí, že je předložen ke schválení nový pořadatel farmářských trhů a to paní Zlatuše
Malečková. Konstatuje, že jednání s paní Malečkovou probíhala přes pana místostarostu, kdy chvíli
trvalo, než si paní Malečková vše vyjasnila s panem Zmeškalem, každopádně vše dobře dopadlo a paní
Malečková by tedy začala od 12. 3. 2016 trhy provozovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 76/16
Bod č. 17 - Žádost o souhlas s uzavírkou a objízdnými trasami
Paní starostka informuje, že Ing. Valášek je velice pečlivý a chce, aby bylo vše včas připravené, aby
následně na hlavu města nešla třeba nějaká omezení, proč se křižovatka neudělala včas.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 77/16
Ing. Flandera předesílá k právě schválenému bodu, že bude zapotřebí, aby v době úpravy křižovatky byla
instruována městská policie i státní policie, aby řádně kontrolovaly dodržování všech přechodných
dopravních ustanovení, která budou, protože pokud se dopravní ustanovení dodržovat nebudou, tak to
bude masakr. Opakuje, že je skutečně třeba opravdu všechny zákazy stání, které z uzavírky vyplynou, a
vše ostatní důsledně kontrolovat a vyžadovat dodržování všech přechodných ustanovení. Uvádí, že bude
například nutné provádět měření na dodržování nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h v ulici Šilhova a i na
dalších místech, kterými bude vedená objížďka. Paní starostka konstatuje, že uzavírkou křižovatky určitě
nějaké problémy vzniknou. Ing. Flandera dává paní starostce zapravdu s tím však, že je zapotřebí, aby
policisté se zvýšenou kontrolou dopředu počítali. Paní starostka informuje, že v měsíci dubnu bude
přizván na schůzi Rady města Blatná npor. Mgr. Bc. Čelakovský, takže se domnívá, že by mu tuto
záležitost radní mohli osobně sdělit.
Bod č. 18 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka informuje, že občas se na farmářských trzích nalévá svařák či jiné alkoholické nápoje, a
proto si paní Malečková požádala o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích,
aby nebyla nikterak limitována.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 78/16
Bod č. 19 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka uvádí, že se pan Bízek snaží, aby měl již vše v pořádku, a proto doporučuje předmětné
žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 79/16
Bod č. 20 - Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce
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Paní starostka informuje, že podepsat smlouvy a převzít radiostanice pojede do Českých Budějovic dne 8.
3. 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 80/16
Bod č. 21 - Žádost o schválení darovací smlouvy o převodu movitých věcí
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 81/16
Bod č. 22 - Žádost o finanční příspěvek na akci „Den moderní techniky“
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Středního odborného učiliště, přičemž v podstatě ona sama
navedla pana Ing. Čapka k tomu, aby předmětnou žádost podal. Uvádí, že ji pan ředitel nejdříve oslovil
s tím, co Střední odborné učiliště, Blatná plánuje, což se jí velice líbilo. Konstatuje, že je vidět, že se
škola skutečně snaží, aby si děti na škole nějakým způsobem udržela a nalákala děti nové. Podotýká, že
Střední odborné učiliště má již nasmlouvané firmy, které se akce zúčastní, kdy mimo jiné byly osloveny i
Technické služby města Blatné s.r.o. Domnívá se, že toto je skutečně dobrá cesta, jak dětem studium
nějakým způsobem oživit. Dodává, že panu řediteli sdělila, aby si o finanční příspěvek škola požádala
s tím, že ona určitě jeho poskytnutí bude podporovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 82/16
Bod č. 23 - Žádost o příspěvek na dětská loutková představení v Poli
Paní starostka uvádí, že není nakloněna tomu, aby se předmětné žádosti, která jí připadá velmi amatérská,
vyhovělo, protože obdobná divadla pořádá v Blatné Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Podotýká, že jí
není známo, kolik blatenských lidí na představení do Pole jezdí, nicméně se domnívá, že si pan Běhavý
mohl přečíst pravidla, podat žádost do 30. 9. a pokusit se získat finanční prostředky přes dotaci na
individuální účely. Konstatuje, že ona osobně tedy nesouhlasí s tím, aby byl příspěvek na dětská loutková
představení v Poli poskytnut s tím, že pokud tedy nebude příspěvek radními schválen, tak se do odpovědi
žadatelům napíše, aby si pro příští rok zkusili podat žádost o dotaci právě dle pravidel pro poskytování
dotací na individuální účely. Pan místostarosta uvádí, že také nesouhlasí s tím, aby bylo předmětné
žádosti vyhověno. Paní starostka nechává hlasovat o neschválení předmětné žádosti o poskytnutí daru.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 83/16
Bod č. 24 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Blatná v roce 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Nadace pro transplantace kostní dřeně a poukazuje na to, že
jako další bod v programu následuje žádost o finanční prostředky od Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých a dále od Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Uvádí, že k těmto třem
žádostem podá jednotnou informaci. Domnívá se, že by si radní měli stát pevně zatím, že jsou schválena
nějaká pravidla pro individuální dotaci, která by měla být dodržována s tím, že pouze ve výjimečných
případech by se mohly nějaké finanční prostředky poskytnout ještě nad rámec pravidel. Konstatuje, že
ona osobně bude souhlasit s poskytnutím mimořádného daru pouze v případě, když někdo zorganizuje
něco, s čím nemohl dopředu počítat, jako byl například projekt Středního odborného učiliště, které si akci
vymyslelo o vánocích. Dodává, že se ve všech třech případech jedná o nadace či ústavy, které fungují již
nějakou dobu a vždy jednou za čas rozešlou všem dopis, ve kterém žádají o finanční prostředky, a čekají,
že když zahrají na notu, že jsou nějaká sociální služba, takže finanční prostředky dostanou. Paní starostka
informuje, že ona sama v minulosti nejméně dvakrát odepisovala na žádost Domova sv. Josefa v Žirči, že
zde existuje nějaký systém, kdysi nazývaný veřejná finanční podpora, nyní tedy individuální dotace, na
základě kterého si může zařízení o finanční prostředky požádat. Uvádí, že však organizace nejsou
schopny pochopit, že si úřad musí finanční prostředky do rozpočtu nějakým způsobem dopředu připravit.
Konstatuje, že by tedy předmětné žádosti nerada podporovala s tím, že by se všem subjektům odepsalo,
aby si prostudovaly pravidla pro poskytování dotací na individuální účely a případně se pokusily podat
žádost do 30. 9. tak, aby se prostředky mohly do rozpočtu na příští rok připravit. Ing. Flandera upřesňuje,
že subjekty musí stanovený termín dodržet s tím, že pokud jej dodrží, tak se následně může o poskytnutí
nějakých finančních prostředků uvažovat, přičemž když termín nebude dodržen, tak subjekt žádnou
dotaci nedostane. Paní starostka podotýká, že vůbec nepolemizuje nad tím, že subjekty za sebou mají
nějaké úspěchy a že dělají smysluplnou činnost, avšak jsou stanovena nějak pravidla, která by se měla
dodržovat. Ing. Flandera uvádí, že se jedná pouze o pohodlnost žadatelů. Pan Srb konstatuje, že zařízení
zkouší prostředky získat, kdy záleží pouze na radních, zdali nějaké finanční prostředky žadatelům
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poskytnou či nikoliv. Paní starostka se dotazuje, zdali radní souhlasí s tím, aby finanční prostředky byly
poskytovány pouze ve výjimečných případech s tím, že by se tedy předmětným žadatelům odpovědělo,
aby se pokusili do 30. 9. podat žádost o dotaci na individuální účely na rok 2017. Ing. Flandera souhlasí
s paní starostkou, která nechává hlasovat o neschválení poskytnutí dotace.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 84/16
Bod č. 25 - Žádost o schválení darů pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 85/16
Bod č. 26 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele Základní školy J. A. Komenského Blatná
Paní starostka informuje, že dne 6. 4. 2016 bude radním předloženo ke schválení vyřazení žádostí
uchazečů, které nebudou splňovat podmínky či ve kterých budou nějaké nedostatky s tím, že samotné
výběrové řízení by mělo proběhnout dne 19. 4. 2016. Ing. Flandera se dotazuje, zdali je určen termín
nástupu nového ředitele, načež paní starostka odpovídá, že datum nástupu je od 1. 7. 2016, což bylo
uvedeno i v podmínkách výběrového řízení. Paní starostka uvádí, že samozřejmě může nastat situace, že
nebude nikdo vybrán anebo že dotyčný nebude moci nastoupit například z nějakých osobních důvodů od
1. 7. 2016, kdy se však v tomto případě domnívá, že pokud by se jednalo o člověka, o kterého by se
skutečně velice stálo, takže by nebylo nic proti ničemu, aby po nějakou dobu a to například přes
prázdniny řídila školu zástupkyně ředitele a nástup nového ředitele byl posunut. Konstatuje, že by však o
této variantě zatím nerada uvažovala, protože by samozřejmě byla raději, kdyby nový ředitel mohl od 1.
7. 2016 nastoupit. Ing. Flandera souhlasí s tím, že by se termín nástupu skutečně měl směřovat k 1. 7.
2016. Paní starostka podotýká, že se kolem předmětného výběrového řízení šíří mnoho fám, kdy však až
se někdo na vedoucí pracovní místo ředitele schválí, tak fámy určitě ještě trošku více nabydou. Uvádí, že
Mgr. Tvrdou si jako pedagogického pracovníka do konkurzní komise vybraly hlasováním samy učitelky
Základní školy J. A. Komenského Blatná. Konstatuje, že se domnívala, že by v konkurzní komisi měl být
současný ředitel školy, a proto byla nejprve oslovena paní Mgr. Karlíková, která však sdělila, že u
výběrového řízení vůbec nechce být.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 86/16
Bod č. 27 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 87/16
Bod č. 28 - Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní organizace
Strakonice o finanční příspěvek na provoz kanceláře
Paní starostka nechává hlasovat o neschválení poskytnutí příspěvku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 88/16
Bod č. 29 - Žádost Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem o finanční podporu
Paní starostka nechává hlasovat o neschválení poskytnutí finanční podpory.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 89/16
Bod č. 30 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka nechává hlasovat o nepřijetí nabídky majetku a o schválení vyřazení a likvidace
nabízeného majetku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 90/16
Bod č. 31 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že první strom navržený k pokácení se nachází za OD Labuť, druhý strom
v ulici Holečkova, slivoně jsou u cesty v ulici Vrbenská, olše se nachází u Roudenského rybníka a
poslední strom, který je navržen na pokácení, je lípa v osadě Hněvkov. Uvádí, že dnešního dne se půjde
s Bc. Červenou podívat za OD Labuť, kde bude provedena náhradní výsadba s tím, že jí již dotyčná
pracovnice přinesla ukázat návrh, jak by náhradní výsadba mohla na předmětném místě vypadat.
Podotýká, že zřejmě na tuto obchůzku budou přizváni i památkáři. Konstatuje, že Bc. Červená navrhuje,
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aby se za OD Labuť vysadila katalpa, což by dle jejího názoru vypadalo velice pěkně, protože se jedná o
kvetoucí strom, který by prostor trošku oživil, a který navíc svou korunou připomíná stromy na náměstí.
Dodává, že také jednala s panem Blovským o tom, že by se daly pryč cedule, ve kterých má pan Hořejš
umístěné inzeráty. Paní starostka informuje, že k předmětným cedulím lidé chodí, a proto pan Blovský
bude jednat s panem Hořejšem, zda by stál o to, aby se vitrína přemístila na nějaké jiné místo, protože
žádné povolení na umístění vitríny panu Hořejšovi nebylo vydáno, kdy vitrína, která je ve velmi špatném
stavu, stojí v předmětném místě již léta. Poukazuje na to, že dále jsou vedle vitríny, kterou využívá pan
Hořejš, ještě vitrína Technických služeb města Blatné s.r.o. a vitrína pana Havla z cestovní kanceláře
Ciao, který má však na její umístění povolení, takže v tomto případě bude vyjednávání o jejím přemístění
trošku složitější. Domnívá se, že pokud chce město dát do předmětného prostoru finanční prostředky a
trochu jej oživit, takže jsou jednání s panem Havlem a panem Hořejšem nezbytná. Podotýká, že se radní
musí samozřejmě připravit na to, že lidé budou opět tyto změny kritizovat. Pan místostarosta připomíná,
že před OD Labuť se chce umístit informační tabule Centra kultury a vzdělávání Blatná, které ji
v současné době má ze strany obchodního domu, a která je pěkná, takže by možná šlo domluvit s panem
Hořejšem, aby si následně inzeráty dával do vitríny, kterou nyní stále využívá příspěvková organizace.
Ing. Flandera konstatuje, že by šla využít i stěna schodiště u chodníku, kdy se domnívá, že majitel
objektu, kterým je Jednota spotřební družstvo ve Volyni, by proti umístění vitrín na stěnu objektu nic
neměl a navíc by to bylo určitě vzhlednější než reklamy, které v současné době na stěně jsou. Paní
starostka uvádí, že by se vitríny mohly umístit na objekt z té strany, co budou umístěny stojany na kola.
Ing. Flandera podotýká, že by již bylo jedno, na kterou stranu objektu by byly vitríny umístěny, nicméně
mu připadá velice vhodné, aby vitríny byly přidělány právě na stěnu objektu OD Labuť. Paní starostka
konstatuje, že v současné době se bude řešit to, jaké stromy se za OD Labuť vysadí, kdy se tedy nebude
jednat úplně jen o nějaké plácnutí s tím, že se prostě nějaké koupí, protože Bc. Červená má vše
rozkreslené a opravdu se snaží, aby náhradní výsadba nějak vypadala. Ing. Flandera uvádí, že je jedině
dobře, když výsadba dostane nějaký smysl a nějaký řád, přičemž právě proto se Bc. Červená přijímala,
aby si každý nevymyslel, že se mu líbí nějaký strom a ten se do prostoru vysadil a za 20 let, když ne
dříve, s ním byly akorát problémy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 91/16
Ing. Flandera se dotazuje, zdali se dřevo nějakým způsobem podle pořadníku prodává, načež paní
starostka odpovídá, že ano s tím, že pořadník vede pan Blovský. Pan místostarosta podotýká, že
v současné době je v pořadníku více než 80 zájemců a to kvůli výzvě, která byla otištěna v Blatenských
listech. Ing. Flandera konstatuje, že mají však radní argument, kde dřevo je a komu se prodalo, protože
jdou kolem této záležitosti fámy, že si vozí každý dřevo domů, takže je skutečně rád, že má město na
prodej dřeva systém, který nějakým způsobem funguje. Pan místostarosta dodává, že dřevo z pokácených
stromů je umístěno v areálu K&K Spedition.
Bod č. 32 - Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Územní plán Blatná
Paní starostka konstatuje, že je úsměvné, že se částka nejprve dodatkem č. 1 vypustila a nyní se má opět
dodatkem č. 2 do nabídkové ceny zařadit. Dále poukazuje na to, že součástí materiálu je také
harmonogram postupu prací. Ing. Flandera uvádí, že jej pouze fascinuje to, že si Krajský úřad něco
vymyslí a město to musí zaplatit. Paní starostka podotýká, že městu nic jiného, než zvýšenou cenu díla
uhradit, nezbývá. Informuje, že ji v harmonogramu potěšilo v etapě 4 datum srpen 2016, kdy tedy doufá,
že se k tomuto datu skutečnost přiblíží. Ing. Flandera informuje, že právě vyhodnocením
předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se zpracování zdrží. Paní starostka
uvádí, že požádala pracovníky odboru výstavby a územního plánování, aby připravili materiál do
Zastupitelstva města Blatná, ve kterém bude opětovně zastupitelům předmětný harmonogram připomenut,
aby si nemysleli, že tato záležitost neleží jen v šuplíku, ale že se v ní neustále nějaké kroky dělají.
Konstatuje, že do materiálu na zasedání bude také zapracováno, jaké kroky se v územním plánu dělají a
jaká bude návaznost. Podotýká, že slyšela, že se do územního plánu něco namalovalo, a že to nyní leží
v šuplíku a nikdo s tím nic nedělá, ale jí je moc dobře známo, jak Mgr. Peterka na územním plánu
neustále pracuje, stále čeká na nějaké vyjádření a nemůže se pohnout dál, a proto chce, aby zastupitelům
byl materiál o pořizování územního plánu Blatná zpracován.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 92/16
Bod č. 33 - Petice občanů osady Čekanice
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Paní starostka informuje, že petici jí přinesl předseda osadního výboru pan Surý s tím, že jsou lidé
skutečně velmi znepokojeni, že do osady jezdí policie, nikdo ale situaci neřeší, a že pan Gregora týrá
zvířata. Uvádí, že na její dotaz jí bylo na Policii ČR sděleno byť telefonicky, tedy písemně tuto informaci
nemá, že Policie ČR nemá ani jeden záznam o tom, že by v osadě Čekanice něco řešila, natož pokousání
psem a že o panu Gregorovi ví, protože je problematický, ale úplně z jiných důvodů, než že by mu po vsi
pobíhali psi. Podotýká, že jí bylo zástupcem z Policie ČR sděleno, že pan Gregora je svůj, je to takový
samorost, a že ve vsi asi není úplně oblíbený. Dále zástupce uvedl, že možná v osadě Čekanice policisté
někdy na základě anonymního oznámení o nějakých pobíhajících psech byli, ale že nikdo neví, jestli se
jednalo o psy zrovna pana Gregory. Konstatuje, že jí pan Surý sdělil, že v osadě byla také opakovaně
Městská policie, avšak ta má pouze jen jeden záznam o tom, že by v Čekanicích byla a to ze srpna 2014,
kdy tam řešila nějakou mrtvou kozu či ovci, co tam ležela, ale vůbec neřešila pobíhající psy. Dodává, že v
záznamu městské policie je napsáno, že pan Surý byl poučen o tom, jak může v celé záležitosti
postupovat, pokud se domnívá, že pan Gregora týrá zvířata, a to tedy tak, aby tuto domněnku nahlásil na
odboru životního prostředí. Paní starostka informuje, že se trošku zlobila, protože městská policie nemá
co koho poučovat, ale pokud si myslí, že dochází k nějakému přestupku, tak to má tedy dotáhnout ona
sama do konce, a proto se domluvila se strážníky městské policie, že pro příště již nebudou lidi poučovat
o tom, co mohou udělat, protože oni sami mohou z moci úřední nějaký podnět dát. Podotýká, že minulý
týden byl pan Poisl z odboru životního prostředí s pracovníky z veterinární správy na kontrole u pana
Gregory, přičemž výsledek kontroly zatím není ještě k dispozici v písemné podobě, ale závěr je takový,
že má pan Gregora hodně ovcí, koz a 4 psy, ale že se pracovníci, kteří kontrolu prováděli, nedomnívají, že
by se jednalo o týrání zvířat, protože zvířata měla seno, vodu, nebyla přivázána a žádní psi dotyčného
pána po vsi nepobíhali. Konstatuje, že jí pan Poisl sdělil, že v době, kdy byla prováděna kontrola, po vsi
běhali úplně jiní psi než psi pana Gregory. Uvádí, že je pan Gregora možná svůj, je ho možná dost a
s lidmi ze vsi nevychází, avšak na základě takových svých pátrání, kdy se všude možně dotazovala,
nezjistila nikde žádný důkaz, že je pravdou to, co občané osady uvedli v petici, tedy že by psi pana
Gregory někoho pokousali a že by se někdy někdo v souvislosti s pokousáním ošetřoval. Dodává, že se
skutečně nikde nedopátrala toho, že by někdy někdo pokousání psem pana Gregory oficiálně řešil. Paní
starostka konstatuje, že dnešního dne se zúčastní od 18:00 hodin veřejné schůze osady, na které chce
občanům osady sdělit, že pokud se domnívají, že pan Gregora porušuje obecně závaznou vyhlášku města
tím, že nemá psy zajištěné anebo že nějakým způsobem ohrožuje lidi ve vsi, takže je zapotřebí vše
dotáhnout do konce a zavolat buď městskou či státní policii. Informuje, že nyní je další stížnost na
parkování v ulici Nad Lomnicí, kdy na ní ve městě lidé spustili, proč s touto záležitostí město nic nedělá,
kdy však ona následně zjistila, že nikdo žádné podání oficiálně neučinil, protože nikdo se pod nic nechce
podepsat, aby se o tom náhodou lidé z bytového domu nedozvěděli a následně se na dotyčného nezlobili.
Uvádí, že si jí lidé stěžovali na to, jak je možné, že strážníci městské policie o problému s parkováním
neví, a proč tedy v předmětném místě nejsou 24 hodin denně a situaci nesledují. Podotýká, že jestliže
někdo chce, aby se někdo potrestal, protože něco porušuje, tak ten někdo holt bude muset jít či zvednout
telefon, učinit podání a vše dotáhnout do konce. Paní starostka informuje, že strážníci městské policie
budou poučeni tak, že jakmile jim někdo z Čekanic zavolá, takže do osady pojedou, stejně tak jako do
jakékoliv jiné osady, nebudou nikomu radit, aby si někam došel, ale sami záležitost dotáhnou do konce.
Uvádí, že se s Ing. Valachovou shodla na tom, že na předmětný dokument nelze úplně nahlížet jako na
petici, spíše se jedná o takové vyjádření občanů osady. Konstatuje, že na dnešní veřejné schůzi tuto
záležitost s občany osady projedná s tím, že na další schůzi bude radní informovat o tom, jak veřejná
schůze probíhala. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali může policie psy volně pobíhající po osadě
odchytnout a odvést. Paní starostka odpovídá, že městská policie může psa, který volně pobíhá,
odchytnout a odvést do záchytných kotců, kdy se následně čeká na to, zda si ho majitel vyzvedne.
Podotýká, že se v případě, když na veřejném prostranství volně pobíhá pes, jedná o porušení vyhlášky,
které lze postihovat jako přestupek. Uvádí, že žádná z místních institucí neví, že by po vsi běhali psi
právě pana Gregory. Domnívá se, že po vsi zřejmě běhá pes, jaký chce a komu zrovna uteče, ale za vše
může jen pan Gregora. Konstatuje, že se pana Gregory nechce stejně tak jako nikoho jiného zastávat,
avšak ona nezjistila a nedohledala žádné důkazy, že by psi pana Gregory po vsi volně pobíhali a že by
někomu ublížili. Dodává, že tedy na příští schůzi podá informaci o tom, jak v osadě pochodila, kdy je
však možné, že na schůzi bude přítomna jen ona s panem Surým, protože ten jí uvedl, že se domnívá, že
jsou lidé silní za vraty, ale že když jim řekne, že se situace bude řešit na schůzi, takže na ni nakonec
nepřijedou.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 93/16
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Informace: a) Poskytování účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí – Paní starostka uvádí, že
pan Novotný předkládá informaci o tom, že by se mohl koupit nový vůz pro místní dobrovolné hasiče.
Konstatuje, že pan Novotný zpracoval předmětný materiál na její popud, kdy však došlo k určitému šumu
a to možná i z její strany, protože sdělila panu Novotnému, aby připravil materiál o tom, že nějaký
takovýto dotační titul existuje, aby do něj uvedl všechna pro a proti, dále do něj napsal, zda dobrovolní
hasiči stojí o to, aby město dotaci podalo či nikoliv a kolik finančních prostředků by byla spoluúčast
města. Informuje, že jí však pan Novotný včerejšího dne sdělil, že jestliže budou radní s podáním žádosti
o dotaci souhlasit, takže ji okamžitě vyplní, protože se žádost musí rychle podat. Dodává, že panu
Novotnému sdělila, že se rychle nic vyplňovat nebude, že nechá dnes radními materiál projednat s tím, že
pokud se radní vyjádří tak, že se jedná o zajímavý dotační titul a podání žádosti o dotaci doporučí, takže
nechá materiál zpracovat ještě do Zastupitelstva města Blatná a to na usnesení, jako je to u všech
ostatních dotací, jehož součástí bude také to, že zastupitelé souhlasí se spoluúčastí. Paní starostka
informuje, že informace o tom, že je vypsán dotační titul, není vůbec k ničemu, k ničemu nikoho
nezavazuje, přičemž pokud by nyní vyplněnou žádost podepsala, tak by ona sama pak nakonec ještě
musela 2,5 milionu Kč platit ze svého, takže jí to vše trošku přišlo nedotažené do konce. Uvádí, že se
společně s panem místostarostou dotazovala na to, co bude se stávajícím vozidlem hasičů, kdy se tedy
domnívá, že dobrovolní hasiči nemají tolik zásahů, aby potřebovali mít dvě auta. Podotýká, že z jejího
pohledu nejsou hasiči jednotní ani uvnitř jednotky, protože starší hasiči by si chtěli stávající vozidlo
ponechat, protože je větší a mají k němu přímo osobní vztah, avšak mladší hasiči by chtěli samozřejmě
auto nové. Konstatuje, že panu Novotnému sdělila, aby si hlavní hasiči, protože jednotka prý nemá výbor,
sedli a napsali písemné vyjádření, zda koupi nového vozu podporují a co případně udělají se stávajícím
vozidlem, protože se domnívá, že tato otázka na zasedání Zastupitelstva města Blatná určitě zazní. Ing.
Flandera informuje, že věří tomu, že existují menší jednotky, pro které by bylo stávající vozidlo Sboru
dobrovolných hasičů Blatná ještě zlaté oproti tomu, co třeba ony mají. Paní starostka uvádí, že argument,
že je vozidlo neprodejné, který včera slyšela, ji absolutně nezajímá. Pan místostarosta připomíná, že
repase vozidla stála částku 1 200 tisíc Kč, ze které hradilo město 900 tisíc Kč. Ing. Flandera konstatuje, že
to není zas až tak dlouho, kdy se repase prováděla. Pan místostarosta informuje, že repase byla provedena
před třemi lety, kdy se tedy domnívá, že stávající vozidlo určitě prodejné je. Ing. Flandera uvádí, že se
jednalo o kompletní repasi celého auta, přičemž pan místostarosta upřesňuje, že vyjma motoru se
skutečně provedla repase celého auta. Paní starostka podotýká, že je vše prezentované tak, že je stávající
vozidlo na odpis, což určitě není. Konstatuje, že na setkání, které se uskutečnilo v Blatné, Mgr. Zimola
prezentoval vše tak, že je nyní ruka otevřená a že každý hloupý, kdo si o finanční prostředky na pořízení
cisternové automobilové stříkačky nepožádá. Informuje, že včerejšího dne vedení města poslouchalo od
pana Novotného, jak si o dotaci žádá Volyně či Vodňany, avšak nejedná se o sto tisíc Kč ale o miliony
Kč. Uvádí, že pokud dobrovolní hasiči neřeknou, že staré vozidlo prodají, tak pro podání dotace ruku
nezvedne, protože si myslí, že dvě auta mít místní jednotka nemusí. Ing. Flandera souhlasí s paní
starostkou s tím, že to je jedna věc a druhá věc je ta, že jsou zde profesionální hasiči, kteří mají také
nějaké vybavení, které by měl pořizovat de facto stát a ne město. Informuje, že dobrovolní hasiči jezdí i
na profesionálních strojích, takže vše není pouze o tom, že dobrovolní hasiči mají jednu starou stříkačku a
je třeba se koukat na to, jaké vybavení má celý hasičský záchranný sbor, který má nový Mercedes a Tatru,
kvůli které se musela zvětšovat garáž, aby vůbec bylo možné do ní zajet. Uvádí, že je skutečně na velkém
zvážení, zda novou cisternu pořizovat, přičemž aby se nakonec auto nekupovalo jenom proto, že chce
někdo zjednodušeně řečeno drahou hračku. Paní starostka opakuje, že bude ještě chtít vyjádření od Sboru
dobrovolných hasičů, kdy se domnívá, že jejich stanovisko bude padesát na padesát a že se z něj příliš
nevyčte, avšak na druhou stranu bude alespoň vidět, jak se hasiči k této záležitosti staví, a následně nechá
materiál zpracovat na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Ing. Flandera konstatuje, že před třemi lety
město nainvestovalo do stávající vozidla téměř milion Kč, takže když se nyní uvádí, že je vozidlo
k ničemu, tak pak nevidí jediný důvod, proč se repase dělala a zda se tedy jednalo o vyhozené peníze.
Poukazuje na to, že vynaložení milionu Kč není něco, co by mělo vydržet rok či tři roky. Dotazuje se,
kolik zásahů hasiči od doby, co město necelý milion Kč investovalo, s předmětným autem měli. Paní
starostka uvádí, že jí pan Novotný sdělil, že se do auta pořád dávají finanční prostředky, a proto se jej
dotazovala na to, kolik opravy vozidla stojí, což se však nedozvěděla, protože by se to údajně špatně
dohledávalo, jelikož spousta věcí si dělají na koleni, avšak takto to dělají všichni dobrovolní hasiči.
Konstatuje, že rozumí tomu, že by se hasičům líbilo mít nové auto, avšak pro ni je spoluúčast města příliš
vysoká, přičemž spoluúčast hasičů není žádná, takže hasiči pouze hledí na to, kdy jim dá něco stát, kraj či
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město. Pan místostarosta podotýká, že první nástřel byl také ten, že by se dalo pryč vozidlo GAZ. Ing.
Flandera připomíná, že hasiči o vozidlo GAZ, které se kupovalo také nedávno, velice stáli a
argumentovali tím, že je GAZ úplně nejlepší vozidlo na celém světě a že ho potřebují kvůli dětem a kvůli
tomu, aby s ním mohli jezdit na soutěže. Paní starostka uvádí, že nechá tedy na zasedání Zastupitelstva
města Blatná předložit k této záležitosti materiál na usnesení, aby bylo jasně dané, zda o dotaci požádat či
nikoliv. Podotýká, že pokud by se žádost o dotaci podala a město v ní bylo úspěšné, tak by finanční
prostředky přišly městu až v roce 2017. Konstatuje, že sdělí zastupitelům, že pokud budou s podáním
žádosti o dotaci souhlasit, takže musí také souhlasit s tím, že se z rozpočtu města uhradí spoluúčast,
kterou bude zapotřebí zakomponovat do rozpočtu na příští rok, i když nebude zřejmé, zda město nakonec
finanční prostředky z dotace obdrží či nikoliv.
b) Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Blatné – Paní starostka uvádí, že se o těchto dvou základních
školách hovoří celou dobu, kdy z předložené informace je opět patrné, jaký trend která škola má a kam
lidé chtějí své děti umístit, přičemž před pěti lety si troufá říci, že to bylo úplně obráceně. Ing. Flandera
podotýká, že před lety byl stav ještě horší, protože na Základní škole J. A. Komenského byly otevřeny tři
třídy a na druhé škole pouze jedna. Paní starostka konstatuje, že v minulosti se lidé museli přemlouvat,
aby své děti umístili do Základní školy T. G. Masaryka Blatná a nyní by bylo zapotřebí tuto školu
nafouknout. Uvádí, že předložený materiál koresponduje s tím, že se úplně nemýlila, když učitelkám
v Základní škole J. A. Komenského Blatná sdělila, že předmětná škola úplně ztrácí glanc. Pan Srb
podotýká, že se vše ukáže až v následujícím školním roce, protože je něco jiného mít ve třídě 20 dětí a
něco jiného je mít ve třídě 28 dětí, kdy na Základní škole T. G. Masaryka Blatná takto vysoký počet dětí
ve třídě ještě nebyl, takže až nyní dojde na lámání chleba. Ing. Flandera konstatuje, že nemůže s panem
Srbem souhlasit, protože na Základní škole T. G. Masaryka Blatná bylo více dětí právě ve chvíli, kdy se
otevírala pouze jen jedna první třída, ve které kolem 27 dětí bylo. Upřesňuje, že škola neměla dostatečný
počet žáků na to, aby otevřela dvě třídy, a proto byla otevřena jedna první třída s vyšším počtem žáků.
Paní starostka uvádí, že toto všechno také trošku svědčí o tom, jak jsou lidé ovlivnitelní, protože před
zápisy se na stránkách facebooku rozvinula debata o tom, jak je která učitelka na Základní škole J. A.
Komenského Blatná hrozná, že by v životě jejich dítě neučila, což však psali lidé, kteří v předmětné škole
svoje děti nikdy neměli, což jí na tom všem fascinuje úplně nejvíce. Konstatuje, že bohužel tedy lidé jsou
ovlivnitelní, čtou takovéto věci, věří jim a ani se nedojdou do předmětné školy podívat či si s učitelkou
promluvit. Domnívá se, že z těch, kteří se zapsali do Základní školy T. G. Masaryka Blatná, je 5 – 6 lidí,
kteří dali na to, že nějaká kamarádka napsala, že se pomalu děti na druhé škole přivazují, nebo že se
nemohou jít ani proběhnout. Dodává, že se na facebooku bohužel řeší takovéto kraviny. Paní starostka
uvádí, že se nyní bude na Základní školu J. A. Komenského Blatná vybírat nový ředitel, takže jestliže si
všichni myslí, že je to kvůli paní ředitelce, tak ona stejný názor nesdílí, nicméně vše bude zřejmě asi chtít
čas.
Paní starostka uvádí, že nyní podá radním informaci ohledně finančního úřadu, jehož zaměstnanci by se
měli přestěhovat do budovy Městského úřadu čp. 1520, kdy tedy tato varianta stále platí. Konstatuje, že jí
navštívila ředitelka úřadu práce paní Ing. Kalbáčová s tím, že to sice ještě neví na 100 %, ale že to
vypadá, že se pracoviště úřadu práce přesune z prostor Základní umělecké školy, které jsou ve vlastnictví
města, do budovy finančního úřadu. Informuje, že Ing. Kalbáčové však připadá prostor v budově
finančního úřadu velký, a proto přišla s tím, zda by se město nezlobilo, kdyby pracoviště finančního úřadu
zůstalo ve stávajícím objektu, na což jí tedy sdělila, že městu je to jedno, kdy to, kde bude sídlo
finančního úřadu, si musí rozhodnout samotná předmětná instituce, takže jí doporučila, ať si vše projedná
přímo na finančním úřadu. Podotýká, že jí dne 29. 2. 2016 přišla e-mailem od Ing. Kalbáčové zpráva:
„Bohužel mi bylo řečeno paní ředitelkou Pýchovou, že je nutné nejdříve předat objekt ÚZSVM a poté
bude možné jednat o využívání kanceláře pro účely vytvoření mobilního pracoviště pro pracovnice FÚ.
Podobnou informaci jsem získala i od ředitele kanceláře KrP ÚP ČR v Českých Budějovicích“. Paní
starostka se domnívá, že finančnímu úřadu je jasné, protože v něm pracují chytří lidé, že než předá Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu úřadu práce, takže uteče nejméně rok. Uvádí, že jí
Ing. Kalbáčová sdělila, že v budově finančního úřadu není bezbariérový přístup, takže se budou muset
z boku budovy od služebny Městské policie probourat dveře, z čehož si vyvodila, že úřadu práce je již
jasné, že se do předmětné budovy pobočka přestěhuje, když už se tedy řeší, kde se vybourají dveře, avšak
nikomu prozatím není znám termín. Konstatuje, že paní ředitelce sdělila, že by byla ráda, kdyby bylo
město včas informováno o přestěhování pobočky do budovy finančního úřadu, protože v současné době je
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úřad práce v prostorách města, které bude muset následně řešit, jakým způsobem s prostory dále naloží.
Podotýká, že na tuto její prosbu jí Ing. Kalbáčová sdělila, že ona je až ten poslední, kdo se o termínu
přesunu dozví. Dodává, že finanční úřad potřebuje vědět, kde jeho zaměstnanci budou od června sedět, a
proto se domnívá, že varianta, že se pobočka přesune do prostor v budově čp. 1520, stále platí.
Paní starostka informuje, že by ráda s radními probrala jednu věc a to tu, že jí připadá trošku zbytečné,
jak jsou prováděny zápisy z Rady města Blatná, protože G. Hálová přepisuje záznam slovo od slova.
Konstatuje, že je asi radním dobře známo, že zápisy následně slouží k tomu, že když se projednává na
schůzi něco kontraverzního, takže se následně hledá, kdo to řekl a jak to řekl, nicméně ona se domnívá, že
pokud se schůze nahrávají a záznamy jsou ukládány, takže by mohly být zápisy trošku stručnější. Uvádí,
že by určitě nechtěla, aby se k jednotlivým bodům psalo něco v tom smyslu, že nikdo neřekl vůbec nic,
avšak pokud by s tím radní souhlasili, tak ona osobně by se pokusila nechat úpravu na sekretářce, která se
již dívala na to, jak zápisy dělají například v Písku. Podotýká, že v některých městech jsou zápisy ze
zasedání zastupitelstva až úsměvné, protože se v nich nenajde vůbec nic, avšak je pravdou, že když by se
chtěl někdo v zápise lovit a chtěl si zjistit nějakou podrobnost, tak si může půjčit CD se záznamem. G.
Hálová konstatuje, že by rozsah zápisů příliš neomezovala a to z toho důvodu, že když se něco dohledává,
tak se to v zápisu rozsáhlejší formy snadno dohledá. Poukazuje na to, že když zápisy psala paní
tajemnice, tak se při dohledávání jedné majetkové záležitosti ze zápisu nic nevyčetlo, protože
k předmětnému bodu nebylo nic napsáno. Paní starostka uvádí, že je rozsah zápisů na zvážení, kdy jí
skutečně připadá, že se jedná o práci navíc, kterou má však tedy G. Hálová. Ing. Flandera konstatuje, že
zestručnění je sice hezké, avšak co vypustit a nevypustit je vždy subjektivní, přičemž když se následně
něco dohledává, tak se zrovna to, co bylo vypuštěno, potřebuje. Uvádí, že by on osobně, pokud to není
nějaký velký problém, ponechal zápisy v rozsahu, ve kterém jsou, kdy se jedná o nějaké čtyři až šest
stránek textu. Pan místostarosta podotýká, že někdy je zápis i na více než deset stran. Ing. Flandera
poukazuje na to, že je 8:45 hodin a byl již projednán celý program, který měl 33 bodů. Uvádí, že on
osobně by zachoval zápisy v trošku rozsáhlejší podobě, protože je mu z minulosti známo, že je to lepší,
když se potřebuje něco dohledat. Paní starostka se domnívá, že pokud chce někdo v zápisu hledat, že
radní mysleli něco jinak, tak si to v něm stejně najde. Konstatuje, že členové Kontrolního výboru někdy
v zápise hledají, co je pro ně zajímavé, přičemž by řekla, že někdy to jde až do osobních věcí. Uvádí, že
vznesla dotaz, kdo se kolikrát šel na zápisy podívat, aby věděla, jak moc koho zápisy zajímají, kdy
odpověď jí přišla poměrně úsměvná. Podotýká, že psaní doslovných zápisů jí připadá hodně pracné,
nicméně je to práce G. Hálové, která když řekne, že bude i nadále psát doslovné zápisy, tak to tak tedy
zůstane. Dodává, že však chtěla slyšet názor radních na tuto záležitost. Paní tajemnice informuje, že má
stejný názor jako Ing. Flandera, kdy G. Hálová píše zápisy rychle a dobře, a proto by jejich formu také
ponechala. Ing. Flandera opakuje, že pokud psaní doslovných zápisů nedělá nějaký velký technický
problém, tak by byl pro, aby se stávající forma zachovala. G. Hálová informuje, že nejvíce pracné byly
zápisy ze schůzí, na které byli přizváni ředitelé příspěvkových organizací, avšak to se již v minulosti
domluvilo, že se bude psát zápis zkrácený. Ing. Flandera uvádí, že v případě návštěv ředitelů organizací
stačí do zápisu vždy jen uvést zmínku o tom, že ředitelka seznámila radní o činnosti organizace. Paní
starostka poukazuje na to, že ředitelé příspěvkových organizací s sebou nosí písemnou zprávu o činnosti,
která se pak stává přílohou zápisu. Uvádí, že tedy forma zápisů zůstane stejná, jako byla doposud.
Konstatuje, že v měsíci dubnu budou zřejmě přizváni na schůzi ředitelé příspěvkových organizací,
přičemž vždy byli nejprve zváni ředitelé ze škol, avšak tentokrát by začala návštěvou ředitelky Centra
kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory a následně poté by byly přizvány ředitelky škol,
protože ty mají na začátku dubna uzavírku čtvrtletí. Podotýká, že zřejmě se radní budou chtít dotázat Mgr.
et MgA. Políčkové, PhD. na věci ohledně infocentra a na plánované akce na tento rok s tím, že Mgr.
Baušová určitě poskytne informaci, kolik finančních prostředků získal Domov pro seniory pro tento rok a
jak je na tom organizace rozpočtově.
Paní starostka informuje, že dne 24. 2. 2016 proběhlo jednání Rady Svazku obcí Blatenska. Uvádí, že by
radní měli vědět, že se rozjíždí velice zajímavý projekt, který podporuje krajský úřad, a který se jmenuje
destinační managment, což je výmysl, že v každém bývalém ORP vznikne oblastní kancelář, přičemž na
kraji má být kanceláří deset, která bude mít na starost rozvoj cestovního ruchu v té dané oblasti.
Konstatuje, že destinační managment Prácheňsko a Pošumaví je zapsaný spolek, jehož nejvyšší hlavou je
pan Havel z cestovní kanceláře Ciao. Pan místostarosta podotýká, že spolek musí mít pod sebou
minimálně 20 obcí, a proto pan Havel okamžitě oslovil Svazek obcí Blatenska. Paní starostka informuje,
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že na kancelář, která má již zaměstnance a to slečnu Vendulu Hanzlíkovou, vyčlenil Krajský úřad
přibližně částku 1,5 milionu Kč, protože je zapotřebí podporovat cestovní ruch a pomáhat malým obcím.
Uvádí, že smlouva zaslaná členům Rady Svazku obcí Blatenska neměla náležitosti podle nového
občanského zákoníku a navíc byla poslána s tím, že do zítřka je potřeba mít ji přes e-mail schválenou, na
což tedy odvětila, že požaduje, aby celou záležitost nejprve projednala Rada Svazku obcí Blatenska, její
členové se k záležitosti vyjádřili, a aby pan Havel přišel vše na jednání osobně vysvětlit, protože ve
smlouvě byly věty typu: porušení dobrých mravů, že se partneři musí o všem informovat, že si nesmí
vzájemně konkurovat; kdy ona osobně nevěděla, co si pod těmito větami má představit. Konstatuje, že
však smlouva byla přes telefon schválena a Rada Svazku obcí Blatenska na svém jednání dostala pouze
informaci o jejím schválení na vědomí. Podotýká, že pouze ona a pan starosta z Bělčic byli proti
schválení smlouvy, kdy pan Havel a paní Hanzlíková na jednání Rady Svazku obcí Blatenska uvedli, že
vůbec nechápou, o co těm, kteří se smlouvou nesouhlasili, jde, protože vlastně de facto o nic nejde,
jelikož určitě si nikdo nebude konkurovat a ba naopak že všichni potáhnou za jeden provaz. Dodává, že
dále zástupci spolku sdělili, že však oni budou těmi, kdo bude podávat žádosti o dotace na krajský úřad,
kdo bude vypracovávat mapy, kdy se paní starostka trošku rozzlobila, protože se domnívá, že za tuto
práci je na Svazku obcí Blatenska placen pracovník, který by neměl dávat ruce pryč od pomáhání
místnímu cestovnímu ruchu a místním podnikatelům s tím, že to za něj bude dělat destinační managment.
Paní starostka konstatuje, že se bohužel domnívá, že pokud vypíše kraj nějaký grant a kraj si zřídí za své
finanční prostředky takovýto moloch, takže je asi zřejmé, komu následně finanční prostředky na
propagační materiály poskytne. Informuje, že jediný výstup z jednání je ten, že byla učiněna domluva
s paní starostkou z Kadova, že bude ke smlouvě, která je již schválená, uzavřen dodatek, ve kterém bude
uvedeno, že se předmětná smlouva nevztahuje na konkrétní obce a města Svazku obcí Blatenska.
Podotýká, že ona nerada by se dostala do situace, že infocentrum Centra kultury a vzdělávání Blatná
začne připravovat nějaký výletní okruh a najednou za ní přijdou zástupci z destinačního managmentu
s tím, že oni chtějí stejný okruh dělat také a že jim infocentrum překazilo jejich záměr. Uvádí, že by tedy
byla velmi ráda, aby se veškeré záležitosti vyspecifikovaly v dodatku včetně toho, jakým způsobem se
budou partneři informovat, tzn. že třeba před podáním žádosti anebo před zpracováním materiálu, protože
aby se následně nestalo, že infocentrum nechá zpracovat mapy a zástupci z destinačního managmentu
sdělí, že už mají mapy také zpracované, že na nich začali pracovat ještě před infocentrem a že jim byl
tedy vzat nápad. Dodává, že věty typu, že někdo vzal někomu nápad, slýchává každou chvíli. Paní
starostka informuje, že ji vše skutečně trošku rozčílilo s tím, že pokud kraj chce podporovat cestovní ruch
v regionech a v každé malé obci, tak proč peníze nedá svazkům či obcím formou nějakého dotačního
řízení či grantu, kdy by si mohl ohlídat použití finančních prostředků, přičemž proč tomu tak je, tak na to
je asi jediná odpověď a to ta, že jsou v tom nějaké jiné zájmy. Uvádí, že prozatím není jisté, zda bude mít
destinační managment kancelář v Blatné, ale protože pan Havel má k Blatné velký vztah, dlouho zde již
podniká a je to jeho srdeční záležitost, tak by byl rád, aby kancelář v Blatné byla. Podotýká, že byla
panem Havlem ujištěna, že se skutečně bude jednat jen o kancelář destinačního managmentu nikoliv
cestovky. Ing. Flandera konstatuje, že příliš nevěří tomu, že v kanceláři nikdo nebude prodávat žádné
zájezdy. Paní starostka informuje, že až někde radní uvidí ceduli s nápisem „destinační managment je tu
pro Vás“, tak již budou vědět, že se jedná o tento projekt pana Havla. Pan místostarosta konstatuje, že od
samého začátku je tato záležitost úsměvná, kdy bylo dávno dopředu připravené, aby obce do projektu
takto spadly. Poukazuje na to, že v návrhu smlouvy, který byl paní starostce zaslán, bylo uvedeno, že se
smlouva uzavírá na dobu neurčitou, avšak již ve smlouvě nebyla žádná zmínka o výpovědní lhůtě, a proto
paní starostka i tuto skutečnost urgovala. Dodává, že smlouva byla zpracována katastrofálně a paní
starostka doplňuje, že ve smlouvě, kterou údajně připravil krajský úřad, byly i již neplatné paragrafy. Paní
starostka informuje, že byla opravdu rozzlobená, ale že již s celou záležitostí nic neudělá. Uvádí, že
starostové malých obcí samozřejmě sdělili, že jim může předmětný projekt pouze jen pomoci, protože oni
sami si mapy zpracovávat nebudou. Podotýká, že první velká akce se uskuteční na veletrhu v Pasově, kam
pojede slečna Hanzlíková a vezme s sebou různé letáčky o regionu. Konstatuje, že se tedy uvidí, co
všechno projekt přinese. Ing. Flandera uvádí, že je zvědavý na to, až se za rok či dva roky na krajském
úřadě změní nějaký zaměstnanec a řekne, že se jedná o hloupost a že se již na tento projekt nebudou
finanční prostředky poskytovat anebo přijde někdo, kdo bude mít zájem na tom, aby se finanční
prostředky nyní vynaložené na projekt daly úplně na něco jiného či úplně někomu
jinému. Podotýká, že je skutečně zvědav na to, jak dlouho předmětný projekt bude fungovat, přičemž on
osobně se domnívá, že rok maximálně dva roky. Paní starostka informuje, že je vše prezentováno od
začátku tak, že krajský úřad byl k tomuto kroku údajně donucen naprostým amaterismem Ministerstva
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pro místní rozvoj, protože paní ministryně Ing. Šlechtová odmítla připravit zákon o cestovním ruchu,
takže naštěstí je kraj v této záležitosti osvícen a umí si poradit sám.
Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali nějak pokračuje záležitost týkající se vynětí dvou pozemků, z nichž na
jednom má být trafostanice a na druhém cesta, z žaloby. Paní starostka informuje, že volala panu farářovi
a dotazovala se jej a to následně i písemně, zda by nebylo možné dva předmětné pozemky z žaloby
vyjmout. Uvádí, že k žádné změně nedošlo a žaloba stále běží na všechny pozemky. Konstatuje, že se již
zahajuje řízení, město již bylo vyzváno soudem, aby se do 14 dní vyjádřilo k tomu, jak bude
argumentovat, že předmětné pozemky byly města, kdy však moc argumentů město v ruce nemá, jelikož
nejsou smlouvy o tom, že se na pozemcích hospodařilo. Podotýká, že město samozřejmě soudu doloží to,
že je již vyřízeno stavební povolení na cestu a že již probíhala jednání ohledně vybudování trafostanice,
avšak situace vypadá v současné době tak, že by se i nadále žaloba vztahovala na všechny pozemky
včetně tedy těch, se kterými má město určitě záměry, a že se celá situace potáhne léta. Dodává, že byla při
jednání s JUDr. Mrázkem učiněna domluva, že se v případě dvou předmětných pozemků požádá o
mimosoudní vyrovnání, kdy i v dopise, který byl v prosinci městu zaslán, byl učiněn návrh na
uskutečnění setkání a vyrovnání se mimosoudní cestou. Paní starostka informuje, že byla na jednání ve
Volyni, kde mimosoudní vyrovnání znamenalo, že městu budou předmětné pozemky odprodány za
neskutečné finanční prostředky, a proto předpokládá, že i v případě města Blatná zástupce kanceláře
navrhne prodej pozemků za nějakou velmi vysokou finanční částku. Konstatuje, že JUDr. Mrázek již toto
pondělí oslovil advokátní kancelář s tím, že v případě předmětných dvou pozemků by město chtělo jít
cestou mimosoudní tedy narovnáním, avšak odpověď ještě zástupce z advokátní kanceláře nezaslal.
Podotýká, že se ještě požádalo o prodloužení lhůty u soudu, protože Ing. Cheníček pojede ještě jednou na
katastrální úřad, zda by tam ještě něco k předmětné záležitosti nedohledal. Uvádí, že v celé záležitosti je
zvláštní nesrovnalost, protože církev argumentuje tím, že do roku 1949 vlastnila předmětné pozemky ona,
což je patrné z listu vlastnictví č. 2, a že zákonem jí byly pozemky odebrány, avšak na listu vlastnictví č.
1 je, že v roce 1906 nabylo město předmětný majetek od Hildprandta, takže chybí úsek, kdy se majetek
předal církvi, přičemž ona osobně pochybuje o tom, že by město mezi válkami prodávalo pozemky církvi.
Dodává, že tedy Ing. Cheníček se ještě jednou pokusí na katastrálním úřadu dohledat v knihách nějakou
posloupnost, kdy došlo k tomu, když město nabylo majetek od Hildprandta v roce 1906, že se předmětné
pozemky dostaly do majetku církve. Ing. Flandera se dotazuje, zdali má církev nějaký nabývací titul. Paní
starostka odpovídá, že nikoliv, církev vyjma listu vlastnictví č. 2, ve kterém figuruje, jiné důkazy soudu
nedoložila. Podotýká, že JUDr. Mrázek se jel osobně podívat na to, čím církev argumentuje s tím, že by si
případně dokumenty vyfotografoval, avšak nic jiného než list vlastnictví nebylo soudu dodáno. Bc.
Scheinherr se dotazuje, kdy město pozemky nabylo, načež paní starostka odpovídá, že dle dokladu, který
má město k dispozici, v roce 1906. Bc. Scheinherr se dotazuje, kdy pozemky získala od státu obec. Paní
starostka odpovídá, že zřejmě ve stejném roce, ze kterého je zákon, a to 1991. Ing. Flandera doplňuje, že
to bylo v době, kdy po revoluci stát vracel pozemky zpátky na obce, protože za komunistů nikdo jiný než
stát nesměl pozemky vlastnit, přičemž pozemky byly Blatné vráceny na základě toho, že to bylo
historicky dané. Paní starostka uvádí, že podle toho, co jí sdělil JUDr. Mrázek, se jedná prostě o hru se
slovíčky a připadá jí, že vše bude stát obě strany vysoké finanční prostředky, protože jak město Blatná tak
i církev si budou muset platit advokáty. Konstatuje, že se domnívala, že by soud mohl na jedné žalobě
udělat nějaké rozhodnutí, které by se stalo precedentem pro všechny ostatní případy, avšak na to jí JUDr.
Mrázek odvětil, že takto tomu určitě nebude, protože co soudce to názor. Ing. Flandera informuje, že
navíc co případ, tak to jiné dokazování, protože tady je důkaz takový a jinde mohou být důkazy úplně
jiné, takže už v tu chvíli bude posuzování žaloby jiné.
Pan místostarosta informuje, že se zúčastnil s paní starostkou dne 12. 2. 2016 setkání s
vedením Krajského úřadu Jihočeského kraje, na kterém bylo sděleno, že si mají města upřesnit
strategický plán týkající se rozvoje vodovodu a kanalizací a to z toho důvodu, pokud by si chtěla nechat
zasíťovat nějaké pozemky za pomoci v budoucnu vypsaných dotací. Uvádí, že tuto záležitost projednával
s vedoucím odboru majetku, investic a rozvoje panem Blovským, který ji bude konzultovat s panem Ing.
Lipoldem z firmy Čevak a.s. a společně budou zjišťovat, zda rozvoj vodovodu a kanalizací ve
strategickém plánu města je s tím, že pokud rozvoj vodovodu a kanalizací v plánu není, tak jej bude
zapotřebí do plánu doplnit pro případ, že by si město chtěl jednou žádat o dotaci na zasíťování a přívod
kanalizace a vodovodu do lokality např. Sahara. Pan místostarosta informuje, že se na jednání dozvěděl o
novince, o které paní tajemnice věděla, že existuje nějaká konsolidační vyhláška účetních jednotek.
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Uvádí, že tato záležitost byla konzultována s vedoucí odboru finančního a školství Ing. Malečkovou, která
sdělila, že vše bylo řádně a včas dne 15. 1. 2016 odesláno. Podotýká, že dne 10. 2. 2016 vyšel seznam
konsolidačních jednotek, ve kterém jsou uvedeny příspěvkové organizace města, ale nejsou v něm
uvedeny Technické služby města Blatné s.r.o., takže Ing. Malečková bude řešit tuto skutečnost a pokusí
se zjistit, jaké problémy městu přinese. Konstatuje, že byl vydán metodický pokyn z Jihočeského kraje
ohledně církevních žalob, který byl obcím zaměstnancem krajského úřadu zaslán, a proto jej předal JUDr.
Mrázkovi. Pan místostarosta uvádí, že dále byla poskytnuta informace, že do konce března 2016 bude
zpracován Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje, na základě kterého si bude město Blatná
muset zpravovat svůj plán odpadového hospodářství. Konstatuje, že mu Ing. Dolejš sdělil, že nebude
oslovována žádná firma, tedy že zpracování Plánu odpadového hospodářství bude plně v režii pracovníků
odboru životního prostředí. Dále informuje, že by měla proběhnout modernizace úseku silnice II/173
směrem na Bělčice v délce 6 km. Podotýká, že tuto záležitost projednával s Ing. Valáškem a to z toho
hlediska, aby se termín této opravy netříštil s termínem realizace kruhového objezdu v Blatné. Dodává, že
mu Ing. Valášek nakonec sdělil, že odhad je, že by předmětná silnice měla být opravená do konce června
2016. Paní tajemnice se dotazuje, jaká konkrétní část silnice se bude opravovat, načež pan místostarosta
odpovídá, že od železničního přejezdu až k rozcestí na Bělčice, tedy až k silnici II/174. Paní tajemnice
podotýká, že v předmětném místě bylo již v nedávné době něco realizováno. Bc. Scheinherr vysvětluje,
že se prováděly pouze propustky a Ing. Flandera dodává, že nyní dojde k přefrézování silnice. Bc.
Scheinherr podotýká, že jsou však horší silnice, které by si zasloužily opravu.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 9:02 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 30. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 23. března 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2 (Srb, místostarosta) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Uvádí, že jediná změna bude u bodu č. 27,
kde měla být usnesením č. 121/16 dána výpověď z bytu paní Horejšové, která však dlužný nájem
zaplatila, a proto doporučuje radním tuto část z programu stáhnout. Podotýká, že písemné potvrzení od
pracovnice Správy bytů o uhrazení dlužné částky se stane součástí zápisu a bude založeno právě k bodu č.
27. Dále se dotazuje, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává
hlasovat o upraveném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o dvě změny rozpisu a to o č. 5 a 6. Uvádí, že první změna se týká
daru Střednímu odbornému učilišti Blatná, jehož poskytnutí radní odsouhlasili a druhá rozpočtová změna
musí být provedena kvůli tomu, že byla nařízena změna rozpočtování, přičemž se jedná o členský
příspěvek Svazu měst a obcí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 94/16
Bod č. 4 - Schválení Smlouvy o společnosti
Paní starostka uvádí, že se jedná o okružní křižovatku v Blatné, kdy předmětným materiálem se vlastně
upravuje vztah mezi městem Blatná a Jihočeským krajem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 95/16
Bod č. 5 - Schválení SOD
Paní starostka poukazuje na to, že v předloženém materiálu je vyjmenováno, které akce se v tomto roce
musí realizovat, aby provoz čističky odpadních vod v Blatné fungoval. Konstatuje, že veškeré náklady
budou hrazeny z fondu na obnovu kanalizace.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 96/16
Bod č. 6 - Kalkulace vodného a stočného pro město Blatná – rok 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o akci, která probíhá každý rok a to na základě kalkulace, kterou
vždy provádí firma Čevak a.s. Uvádí, že pro tento rok dojde u vodného ke zvýšení o 0,74 Kč bez DPH,
cena stočného však zůstane stejná jako v loňském roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 97/16
Bod č. 7 - Poskytnutí materiálu
Paní starostka podotýká, že se jedná o žádost manželů Halounových, kteří by si chtěli upravit v ulici
Krátká vjezd a chodník před svým domem. Uvádí, že systém bude stejný jako u obdobných žádostí, tedy
že město poskytne manželům materiál a oni si na své náklady nechají provést zadláždění.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 98/16
Bod č. 8 - Umístění provozu malého zařízení
Paní starostka uvádí, že se jedná o malou kompostárnu pro Technické služby města Blatné s.r.o., které si
o umístění žádají z toho důvodu, že současná kapacita v Němčicích není dostačující a navíc se vožení
zeleně do Němčic prodražuje. Konstatuje, že se jedná o takové provizorní zařízení po dobu, než bude mít
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město dostatečně velkou a kapacitní novou kompostárnu. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení:
„RM po projednání souhlasí s umístěním provozu malého zařízení (kompostárny) na pozemku p.č. 1064/8
v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 99/16
Bod č. 9 - Uzavření smlouvy o užití Ortofota ČR
Pan místostarosta uvádí, že se naskytla možnost doplnit zcela zdarma nové mapy do systému, který má
Městský úřad Blatná. Paní starostka podotýká, že jí především zajímalo to, že poskytnutí map je
bezplatné.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 100/16
Ing. Flandera se dotazuje, zdali pro město něco nevyplývá v souvislosti s tím, že se jedná o dar, když je
v materiálu vyčíslena hodnota dat. Paní starostka se domnívá, že Ing. Cheníček hodnotu dat vyčíslil úplně
zbytečně a to zřejmě kvůli tomu, aby radní věděli, jak je předmětná instituce k městu vstřícná. Ing.
Flandera podotýká, že se domníval, že vyčíslení hodnoty požadovala právě předmětná instituce, na což
paní starostka reaguje, že nikoliv.
Bod č. 10 - Souhlas se stavbou pergoly na pozemku města – zahrádkářská kolonie Jezárky, Blatná
Paní starostka informuje, že žádost si podal pan Kareš, který si je vědom toho, že když by objekt
v zahrádkářské kolonii prodával, takže by musel pergolu buď odstranit anebo ji dotyčné osobě, která si
bude zahrádku následně od pana Kareše přebírat, nějakým způsobem předat. Pan místostarosta uvádí, že
je pro město velice důležité, že se stavby pergol na pozemku v majetku města schvalují jako stavby
dočasné, takže pokud by město mělo s předmětnou lokalitou nějaký záměr, tak nájemci, jak již zmínila
paní starostka, musí stavby na své náklady odstranit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 101/16
Bod č. 11 - Návrh na bezúplatný převod
Paní starostka informuje, že bylo provedeno protiradonové opatření v Mateřské škole Blatná,
Vrchlického, které je nyní navrženo k bezúplatnému převedení mateřské škole.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 102/16
Bod č. 12 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka uvádí, že je žádáno o vstup do pozemku za účelem rekonstrukce STL Regulační stanice
Blatná Vinice, kde se bude provádět dopojení plynového nízkotlakového výstupu z regulační stanice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 103/16
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost paní Hrbkové z ulice Dvořákova č.p. 523 o vstup do
pozemku města za účelem uložení inženýrských sítí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 104/16
Bod č. 13 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že o povolení připojení žádá pan Kalous a to v lokalitě Za Malým vrchem.
Konstatuje, že v druhé části bodu č. 13 se jedná o stejnou záležitost pouze s tím rozdílem, že žádost podal
pan Buřič.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 105/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 106/16
Bod č. 14 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na
Příkopech, při slavnosti Božího těla
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavírku místní komunikace na slavnost Božího těla. Uvádí, že
tato akce proběhla již v loňském roce a tedy i rozsah uzavírky bude úplně stejný jako vloni.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 107/16
Bod č. 15 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Mezinárodní
den tance
Paní starostka uvádí, že rozsah uzavírky bude stejný, jako byl v předcházejícím roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 108/16
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Bod č. 16 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Studentský
den
Paní starostka informuje, že uzavírka komunikace bude ve shodném rozsahu, jako byla v loňském roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 109/16
Bod č. 17 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Rybářské
slavnosti
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavírku místní komunikace na Rybářské slavnosti. Uvádí, že
v tomto případě bude oproti loňskému roku navíc uzavřena část před lihovarem a to proto, že z této strany
budou najíždět s kamiony, které přivezou podium, jenž bude stát hned v části, když se jde od stavidel, a
které bude natočené směrem k věži. Podotýká, že hovořila s paní Mgr. et MgA. Políčkovou, PhD. a
včerejšího dne také s paní baronkou o tom, že by se někdy v polovině dubna uskutečnila schůzka, ze které
bude chtít mít napsán zápis, a na které bude požadovat, aby se jasně řeklo, kde kdo bude, kdo co bude
zajišťovat a jaké budou podmínky, aby těsně před akcí nedošlo k dohadům, že někdo něco nevěděl.
Doplňuje, že bude také chtít, aby byl na schůzce přítomen zástupce z firmy Blatenská ryba spol. s r.o.
Konstatuje, že bude dále požadovat, aby Centrum kultury a vzdělávání Blatná mělo nějaké brigádníky,
kteří by stáli na místech jako např. u lihovaru či na parkovišti v ulici Písecká, a kteří by uměli lidem říci
informace o tom, kudy se mohou dostat do zámku zdarma a kde budou již placené vstupy, aby se lidé
následně někde nedohadovali, že nechtěli platit vstup na Rybářské slavnosti, že chtěli jít jen do zámku a
nebyly z toho následně tedy nějaké nepříjemnosti. Ing. Flandera uvádí, že zdarma se do zámku bude moci
chodit zadem od paní baronky. Paní starostka doplňuje, že dále se lidé dostanou zdarma do parku a na
zámek kolem sokolovny. Ing. Flandera se dotazuje, zdali pak bude nějak zajištěné to, že se bude od lidí
jdoucích ze zámku na akci Rybářské slavnosti vybírat vstupné. Paní starostka odpovídá, že vstupné se
bude vybírat na mostu před zámkem, s čímž všichni včetně paní baronky souhlasili. Dále informuje, že
hasičská soutěž bude probíhat v areálu Blatenské ryby spol. s r.o., kde se bude vybírat vstup pouze jen u
plechových vrat, jak se vychází z areálu nahoru směrem k zámku, kde bude stát zaměstnanec firmy Cobra
Security s.r.o. Uvádí, že lidé, kteří budou v areálu firmy, platit vstup nebudou, avšak budou-li chtít vejít
do ulice Na Příkopy, tak budou muset vstup zaplatit. Ing. Flandera podotýká, že jinými slovy budou moci
jít lidé na hasiče zdarma bez vstupného. Pan Srb konstatuje, že na hasiče se lidé budou moci jít podívat,
aby nemuseli platit vstupné, směrem od Lidlu a Penny Marketu. Paní starostka uvádí, že se jedná o další
pokus, jak Rybářské slavnosti zorganizovat, kdy se samozřejmě může stát, že se v příštím roce zvolí
nějaká jiná varianta. Ing. Flandera informuje, že mu připadá takto navržená varianta poměrně rozumná.
Pan Srb se dotazuje, zdali bude mít paní baronka nějakou akci na zámku. Paní starostka odpovídá, že paní
baronka požádala o zajištění programu na zámku zaměstnance Centra kultury a vzdělávání Blatná s tím,
že bylo nakonec domluveno, že by se dala obcím ze Svazku obcí Blatenska výzva, jestli by nechtěly
zdarma na zámku prezentovat svou obec a to například nějakým jídlem či muzikantem. Uvádí, že podle
toho, kolik se na tuto výzvu přihlásí obcí, bude paní Mgr. et MgA. Políčková, PhD. program na zámku
doplňovat. Ing. Flandera se dotazuje, zdali bude na nádvoří zámku postavené nějaké podium, na což paní
starostka odpovídá, že na nádvoří bude malé podium, které vlastní paní baronka. Pan Srb uvádí, že tedy
celkem budou tři akce, přičemž na jedinou prostřední akci se bude platit vstup. Paní starostka dává panu
Srbovi za pravdu s tím, že na akci hasičů se platit vstup nebude, na Rybářské slavnosti ano a na zámek
nikoliv. Podotýká, že v parku se bude konat ještě zdarma divadlo pro děti a závody na rybníku Naděje.
Konstatuje, že z ankety, která byla učiněna, jasně vyplývá, že nikdo nechce platit a že by byli všichni rádi,
aby byl vstup na akci Rybářské slavnosti zdarma.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 110/16
Bod č. 18 - Žádost o schválení investičního příspěvku na pořízení dvou dýchacích přístrojů Dräger
Paní starostka uvádí, že dýchací přístroje daroval hasičům v rámci projektu Krajský úřad.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 111/16
Bod č. 19 - Žádost o schválení příspěvku na zásahovou činnost mimo územní obvod
Paní starostka informuje, že se jedná o přijetí neinvestičního příspěvku hasičům ve výši 11 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 112/16
Bod č. 20 - Žádost o schválení daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o schválení přijetí daru ve výši 5 tisíc Kč na klavírní kurzy.
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Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 113/16
Bod č. 21 - Žádost o schválení darů pro Základní školu J. A. Komenského Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o schválení přijetí daru ve výši 5 tisíc Kč od společnosti DURA
Automotive CZ, k.s.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 114/16
Bod č. 22 - Změna odpisového plánu Domova pro seniory Blatná
Paní starostka uvádí, že ke změně odpisového plánu dochází kvůli přístroji EKG, jehož koupi radní
příspěvkové organizaci schválili.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 115/16
Bod č. 23 - Změna odpisového plánu Mateřské školy Blatná, Vrchlického
Paní starostka připomíná, že radní schválili Mateřské škole Blatná, Vrchlického zakoupit konvektomat a
myčku, a proto tedy dochází ke změně odpisového plánu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 116/16
Bod č. 24 - Nabídka firmy Intelis, s.r.o. na využití mobilní aplikace v rámci projektu InCity
Paní starostka se domnívá, že v materiálu je poměrně přehledně popsáno, jak jednání probíhala. Uvádí, že
pro ni osobně je stěžejní, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná nestojí o to, aby se do projektu
vstupovalo, přičemž právě příspěvková organizace by musela do aplikace informace vkládat. Domnívá se,
že pokud by tato nabídka byla v době, kdy firma začala aplikaci rozjíždět, takže by ji možná mohlo město
využít, protože někteří lidé by se mohli naučit předmětnou aplikaci využívat, avšak dle jejího názoru je
v současné době takováto aplikace lidem dost jedno. Konstatuje, že v současné době má každá obec
hezké webové stránky, takže když někdo někam jede, tak si prohlídne právě internetové stránky, na
kterých si o obci vše zjistí, a nemusí jej tedy navádět nějaká aplikace. Ing. Flandera konstatuje, že by dle
jeho názoru bylo vhodnější, aby se finanční prostředky, které firma požaduje za užívání mobilní aplikace,
investovaly do webových stránek města, aby byly opravdu pořádné. Paní starostka nechává hlasovat o
neodsouhlasení nabídky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neodsouhlaseno. Usnesení č. 117/16
Bod č. 25 - Prodloužení termínu pro podávání návrhů jednotného vizuálního stylu města Blatná
Paní starostka informuje, že byla docela zklamaná z toho, když byly otevřeny obálky, co přišlo, protože
dvě věci se nedaly absolutně použít a vypadaly, jako kdyby je malovaly děti ve škole. Pan místostarosta
podotýká, že jeden z návrhů zmíněný paní starostkou vůbec nevyhovoval podmínkám, a proto byl hned
na samém začátku ze soutěže vyloučen. Paní starostka uvádí, že dva návrhy zůstávají i nadále ve hře s tím
však, že se členové komise téměř jednotně shodli na tom, že ani jeden z návrhů není to, co by je oslovilo
úplně na první dobrou. Konstatuje, že na otevírání a hodnocení obálek byla přítomna také paní Baladová,
která sdělila, že když oslovila lidi, kteří takovéto návrhy dělají, takže ji uvedli, že za peníze, které jsou za
výherní návrh určeny, návrh dělat nebudou. Ing. Flandera informuje, že oslovil známého, který také
takovéto návrhy zpracovává, a který mu sdělil, že byl dán pro odevzdání krátký termín. Uvádí, že na jeho
dotaz, na co by potřeboval více času, mu známý odvětil, že musí návrh nakreslit a nechat si následně ještě
vše projít hlavou. Paní starostka konstatuje, že paní Baladová sdělila, že takoví ti poctivější si do města
dojedou, protože jej chtějí vidět, a někteří si jen prohlédnou fotografie města. Podotýká, že paní Baladová
uvedla, že se skutečně hodně od oslovených grafiků ozývalo, že je za návrh málo finančních prostředků.
Uvádí, že je nyní pouze na radních, jestli zvýší odměnu s tím, že by si samozřejmě museli sáhnout do
finančních prostředků, které má Rada města Blatná vyčleněné, a zkusí nechat návrhy dopracovat anebo
zdali celou soutěž zastaví, tedy radní mají nyní pouze dvě varianty. Pan Srb konstatuje, že by se skoro
více přikláněl k variantě druhé. Ing. Flandera informuje, že nemá na tuto situaci nějaký extra vyhraněný
názor. Pan místostarosta připomíná, že při projednávání vyhlášení soutěže se radní shodli na tom, že se
vše vyzkouší a uvidí se, co z projektů vzejde s tím, že ve výběrovém řízení je uvedeno, že od soutěže
mohou radní kdykoliv odstoupit. Uvádí, že se při otevírání a hodnocení návrhů členové bavili o tom, že
by souhlasili s tím, aby se maximálně prvním třem zaplatilo nějaké skicovné v hodnotě 1 tisíc Kč.
Konstatuje, že se tedy vyhlášení soutěže vyzkoušelo v nějakém prvním kroku, kdy však termín pro
odevzdání návrhů byl, jak již zmínil Ing. Flandera, krátký a finanční odměna byla, jak uvedli lidé, kteří se
zpracováváním návrhů zabývají, malá. Dodává, že on osobně by se nebál za předložených podmínek
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vyhlášení soutěže opětovně vyzkoušet s tím, že pokud by se ani poté žádný návrh nevybral, tak by se vše
uzavřelo a nikomu se nic nevyplácelo. Paní starostka připomíná, že v podmínkách soutěže již bylo i
předtím uvedeno, že není podmínkou, jestliže radní žádný návrh neosloví, že se musí nějaký vítěz vybrat.
Pan Srb uvádí, že pokud tomu správně rozuměl, tak pan místostarosta by opětovné vyhlášení soutěže
vyzkoušel s tím, že by se nyní daly grafikům podmínky, za kterých oni návrhy zpracovávají. Paní
starostka doplňuje, že by se tedy prodloužila soutěž do konce května a zvýšila by se odměna za vítězný
návrh. Ing. Flandera konstatuje, že by se zvýšila odměna, když by se někdo vybral, avšak pokud by se
nikdo nevybral, tak by odměny spočívající v zaplacení skicovného prvním třem zůstaly stejné. Paní
starostka uvádí, že by ještě zkusila soutěž jednou vyhlásit s tím, že se nemusí nakonec nikdo vybrat,
stejně jako se nikdo nevybral v prvním kole soutěže. Pan Srb podotýká, že by se pouze lidem, kteří
návrhy zpracovávají, daly podmínky, za kterých oni jsou schopni návrhy udělat. Paní starostka informuje,
že by se nyní vypsalo stejné výběrové řízení za stejných podmínek s tím, že by se komise opětovně sešla
po 30. 5. 2016. Poukazuje na to, že pokud bude mít někdo opravdu pěkně zpracované logo, které bude
kvalitní, tak potom bude zapotřebí vybrat vítěze a dát mu odměnu, o čemž však nakonec budou
rozhodovat radní, protože právě Rada města Blatná bude mít v této záležitosti poslední slovo. Uvádí, že
komise doporučí umístění na prvním a například druhém místě, ale bude záležet pouze jen na radních,
zdali řeknou, že se jim logo také líbí, a že jsou ochotni za daný návrh odměnu vyplatit, přičemž pak by se
již musela vyplácet částka 30 tisíc Kč. Ing. Flandera uvádí, že pokud bude logo k něčemu, tak
s vyplacením 30 tisíc Kč nemá žádný problém. Pan místostarosta konstatuje, že by nerad platil za něco,
co se radním nebude líbit, takže by byl skutečně nerad, aby se radní zavázali k tomu, že musí prvnímu
finanční odměnu vyplatit, i když by následně logo nebylo využíváno. Ing. Flandera informuje, že žádné
logo však nemusí být vybráno, kdy pokud tomu tak bude, tak to bude stát město de facto 3 tisíce Kč za
skicovné, které by se poskytlo pouze za tři nejlepší návrhy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 118/16
Bod č. 26 - Zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem
Pan místostarosta informuje, že Ing. Valachová zásady, které platí již nějakou dobu, prošla a doplnila je.
Uvádí, že Ing. Valachová koukala i na to, jaká znění zásad či pravidel mají jiné obce, takže i tyto
poznatky jí byly inspirací pro doplnění zásad. Poukazuje na to, že novinkou v zásadách je možnost
vyplacení příspěvku přes bankovní účet, kdy praxe bude taková, že maminky, které na tuto možnost
přistoupí, na papír s pozvánkou na vítání občánků na zámku, který dostávají od odboru správního a
živnostenského úřadu, uvedou číslo bankovního účtu a svým podpisem budou ručit za jeho správnost.
Konstatuje, že na vítání občánků maminky dostanou kartičku, na jejíž druhé straně však bude napsáno, že
jim bude příspěvek do 15 dní převeden na účet, jehož číslo bylo uvedeno na papírku. Ing. Flandera
podotýká, že takto to bude probíhat pouze za předpokladu, že rodiče budou chtít finanční příspěvek na
účet zaslat. Pan místostarosta upřesňuje, že pokud budou splněny veškeré podmínky, tak si budou moci
rodiče příspěvek vyzvednout na pokladně Městského úřadu Blatná anebo si jej budou moci nechat převést
na bankovní účet. Uvádí, že veškeré připravené změny jsou v zásadách vyznačeny červenou barvou. Paní
starostka poukazuje na to, že v zásadách bylo dopsáno, že trvalý pobyt minimálně 2 roky musí být
bezprostředně před narozením dítěte. Konstatuje, že toto doplnění je velice dobré, protože jinak lidé
chodili s tím, že v Blatné kdysi žili rok, pak se na chvíli odhlásili, ale pak se zase přihlásili. Ing. Flandera
uvádí, že je velice dobře, že do zásad v minulosti doplnili radní i trvalý pobyt otce, protože mu přijde jako
velmi rozumná podmínka, že se trvalý pobyt vztahuje nejen na matku, ale i na otce dítěte. Pan
místostarosta konstatuje, že pravidla jsou tedy překontrolována, doplněna a je do nich přidána další
možnost výplaty příspěvku. Paní tajemnice se dotazuje, zdali budou radní udělovat nějaké výjimky. Ing.
Flandera odpovídá, že je zásadně proti tomu, aby se nějaké výjimky udělovaly. Pan místostarosta souhlasí
s Ing. Flanderou a dodává, že potom ten, kdo si jde žádat o výjimku, následně předhazuje, že někomu se
výjimka schválila a proč tedy jemu ne. Ing. Flandera konstatuje, že se lidem, kteří by si chtěli o výjimku
požádat, může rovnou říkat, aby žádnou žádost nepodávali, protože žádná výjimka z pravidel není možná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 119/16
Bod č. 27 - Přidělení bytu v majetku města a výpověď z nájmu bytu
Pan místostarosta informuje, že se uvolnila bytová jednotka 2+1 v ulici Nerudova čp. 730, kterou
zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělit panu Martinu Kůstovi, který je na prvním místě v pořadníku.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali se budou v předmětném bytě dělat nějaké úpravy. Pan místostarosta
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odpovídá, že bude zapotřebí byt kompletně zrekonstruovat, kdy se tedy bude v bytě dělat nové jádro a
nové výmalby.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 120/16
Paní starostka připomíná, že druhá část bodu č. 27 byla stažena z programu.
Bod č. 28 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že se jedná o přidělení bytu IV. kategorie v ulici Purkyňova čp. 226 paní Evě
Vinterové. Uvádí, že se s paní Vintrovou řešil její přítel, přičemž ona popírá, že by s ní měl v bytě bydlet.
Konstatuje, že občas v předmětném bytě provedou kontrolu strážníci Městské policie Blatná, kteří přítele
paní Vinterové v bytě pravidelně skutečně nenajdou. Ing. Flandera se domnívá, že už jsou řešeny opravdu
s odpuštěním blbosti. Paní starostka podotýká, že však lidé si nakonec své přítele do těchto bytů nastěhují,
takže podle jejího názoru se úplně tak o blbost nejedná, přičemž kdyby se vše pravidelně alespoň trochu
nehlídalo, tak by v bytě nebyla najednou jedna osoba, ale například čtyři, protože někteří nájemníci bytů
přítele dost střídají, takže najednou je tam jeden, druhý a pak třetí a čtvrtý. Konstatuje, že řádně fungující
nájemníci pak samozřejmě chodí na odbor sociální hlásit, že vše v bytovém domě není tak, jak by mělo
být. Uvádí, že předmětný dům by měl fungovat trošku jako ubytovna než klasický byt a nájemci by v něm
měli dodržovat nějaký režim.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 121/16
Bod č. 29 - Uzavření smlouvy o výpůjčce
Paní starostka uvádí, že předmětem výpůjčky jsou počítače, které má odbor sociální od roku 2007, kdy
fungovaly samozřejmě všechny, avšak v současné době jsou funkční pouze dva. Konstatuje, že každý rok
instituce pošle dopis, zda město chce mít všechny počítače ještě ve výpůjčce, či zda si je chce nechat
anebo zda je chce všechny vrátit. Podotýká, že bylo domluveno, že až přestanou jít všechny počítače,
takže se pak vrátí úplně všechny najednou. Bc. Scheinherr uvádí, že si ve smlouvě přečetl, že je město
povinno zabezpečit odstranění veškerých vad. Paní starostka konstatuje, že tato podmínka se týká pouze
drobných vad. Ing. Flandera informuje, že pokud by se například překlesal kabel, tak by město koupilo
nový. Bc. Scheinherr uvádí, že se domníval, že kdyby se všechny počítače rozbily, tak aby je pak
instituce nechtěla opravit či zaplatit. Ing. Flandera uvádí, že když se musí vyměnit deska v počítači, tak se
nejedná o drobnou vadu. Paní starostka informuje, že nefunkční počítače se následně vrací, přičemž jsou
úřady, které výpočetní techniku již dávno vrátily, a pouze pár úřadů si techniku ještě ponechalo.
Konstatuje, že informatik pan Korous sdělil, že si úřad výpočetní techniku nechá do té doby, dokud to
bude možné. Uvádí, že většinou je pak stejně úřadům napsáno, aby se výpočetní technika nevezla do
Prahy, ale aby byla vyřazena v daném městě. Podotýká, že v minulosti, když začínal systém hmotné
nouze, se vybavily výpočetní technikou veškeré úřady v republice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 122/16
Bod č. 30 - Uzavření smlouvy o zajištění vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci
Paní starostka uvádí, že se jedná o pěstouny, kdy město Blatná dostává na každou rodinu, která má dítě
v pěstounské péči, 44 tisíc Kč na rok a z těchto peněz je povinno vzdělávat právě pěstouny. Konstatuje, že
s každým pěstounem je uzavřena smlouva, ze které vyplývá pro město povinnost proškolit pěstouny
dvacetičtyřmi hodinami každý rok. Informuje, že toto školení je sjednáváno v současné době
prostřednictvím Občanského sdružení Prevent 99, z.ú., což je bývalé Občanské sdružení Prevent. Uvádí,
že jedna z organizačních částí tohoto ústavu je právě školení pěstounů. Podotýká, že odbor sociální
vyzkoušel na školení pěstounů 3 či 4 různé společnosti, ale právě Prevent je jednak nejlacinější ale
především funguje tak, že nabídne na začátku roku seznam školení, ze kterého si pěstouni sami vyberou.
Dodává, že jedno školení probíhá v Nízkoprahovém zařízení a druhé školení v Komunitním centru
aktivního života. Paní starostka informuje, že je zajišťována zpětná vazba, protože se pracovníci odboru
sociálního vždy po každém kurzu snaží, aby pěstouni napsali, jak se jim kurz líbil, jestli byli spokojeni a
jaké téma by chtěli příště. Podotýká, že vždy musí být proškoleni oba, tzn. i muži, kteří u Občanského
sdružení Prevent 99, z.ú. vítají, že jsou školení na témata jako je šikana, drogy, krádeže v rodině, jsou
tedy zaměřena na takové běžné věci, které se pěstounům stávají. Uvádí, že některé společnosti nabízí
vznosná školení s názvem „Přijetí dítěte do rodiny“ či „Pohlazení největší lék“, avšak pěstouni mají děti,
které mají podmínky ve školách, které jim kradou peníze, takže školení s takovýmito tématy se úplně
míjela účinkem a navíc byl poměrně velký problém pěstouny do školení zapojit. Konstatuje, že od té
doby, co školení provádí Prevent, funguje zapojení pěstounů do školení velice dobře. Dodává, že smlouva
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se vždy uzavírá na rok, aby byl vždy také trošku určitý nátlak na firmu, aby vymýšlela nová témata,
snažila se a aby si prostě nemyslela, že pořádání školení má napořád. Paní starostka informuje, že byla na
odboru sociálním kontrola, která kontrolovala i uzavření předmětné smlouvy, se kterou byly pracovnice
kontroly velmi spokojeny. Uvádí, že tam, kde je více pěstounských rodin a dostává se více finančních
prostředků, vše probíhá samozřejmě klasickými výběrovými řízeními normálně jako zakázka, avšak
v Blatné se jedná o nějakých 60 tisíc Kč, které úřad vyplatí, a navíc je každá zakázka zvlášť, takže se zde
nenaráží na to, že by byl někdo nepatřičně vybrán. Konstatuje, že v současné době je na ORP Blatná 9
pěstounských rodin.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 123/16
Bod č. 31 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí dotace
Paní starostka uvádí, že se konečně po roce rozkývalo město Bělčice, které se žádá každý rok o finanční
prostředky, protože má v Domově pro seniory umístěné své občany, které jsou však trvale stále hlášeny
v Bělčicích. Podotýká, že se každá takováto obec žádá, zda poskytne ze svého rozpočtu nějaké finanční
prostředky na své obyvatele. Konstatuje, že zastupitelé obce Bělčice tedy schválili, že poskytnou Domovu
pro seniory dotaci s tím, že požadují, aby ji organizace použila na nákup lůžek a matrací. Dodává, že
příspěvková organizace následně poskytovateli dotace předloží řádné vyúčtování, za co byly finanční
prostředky utraceny.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 124/16
Bod č. 32 - Žádost o zábor části veřejného prostranství
Paní starostka informuje, že žádost si podalo Občanské sdružení Duhové ještěrky, které by si chtělo
v prostoru u Základní školy J. A. Komenského Blatná, kde stávají stánky, udělat dětskou burzu, přičemž
dle jejího názoru se bude jednat o takový bleší trh, na který zřejmě přinese někdo nějaké věci, které si pak
lidé budou moci koupit. Uvádí, že sdružení by chtělo nyní zorganizovat jarní burzu a pak následně burzu
podzimní, kdy ona osobně souhlasí s tím, aby Občanské sdružení Duhové ještěrky zkusilo tuto akci
uspořádat. Podotýká, že původně sdružení chtělo burzu uskutečnit na farmářských trzích, avšak pan
místostarosta po prověření provozního řádu zjistil, že žádné takovéto burzy nemohou na farmářských
trzích být, protože dle pravidel mohou být na farmářském trhu pouze potraviny, zemědělské produkty a
vše co je spojené s farmářskými trhy, avšak v žádném případě burzy oblečení. Dodává, že určitě souhlasí
také s tím, aby předmětný zábor byl osvobozen od poplatku, protože se jedná o „jedinou“ výdělečnou
činnost, kterou Občanské sdružení Duhové ještěrky má, a které stejně finanční prostředky následně vrátí
do soutěží a akcí, které tady pro Blatnou pořádá.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 125/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 29. 2. 2016 – Paní starostka informuje, že se domnívá,
že bude příjemné i schvalování rozpočtu k 31. 12. 2015 na zasedání Zastupitelstva města Blatná, protože
jak je radním známo, tak město Blatná nakonec hospodařilo v loňském roce se ziskem něco málo přes 10
milionů Kč, který je navržen schválit převést do rezervního fondu. Uvádí, že už určitě nebude
prodlužován vklad u banky J&T BANKA, protože vklady již nejsou pojištěné a navíc dle sdělení Ing.
Malečkové by předmětná banka šla opětovně dolů s výší úrokové sazby, takže skutečně nemá vůbec
žádný smysl vklad dále prodlužovat.
Paní starostka informuje, že ji stejně jako paní ředitelku a ekonomku potěšila výše dotace na rok 2016,
kterou dostal Domov pro seniory od Jihočeského kraje. Uvádí, že příspěvková organizace dostala na
pobytovou službu Domova pro seniory částku 8 096 100, což je oproti loňskému roku navýšení o 683 700
Kč, a na terénní službu, což je tedy pečovatelská služba, dostala organizace 975 800 Kč, což je o 125 400
Kč více než v loňském roce. Konstatuje, že jakmile dostane příspěvková organizace rozhodnutí o
poskytnutí dotace, tak dojde k úpravě rozpočtu, protože o výši dotace bude Domovu pro seniory snížen
příspěvek, který dostává od města.
Paní starostka informuje, že byla kvůli petici proti panu Gregorovi na schůzi v Čekanicích, kde
přítomným sdělila stanovisko radních, že předmětný dokument podepsaný občany osady nenaplňuje
znaky petice a navíc jim sdělila, že vůbec nezjistila, že by se někdy řešilo, že by v osadě někdy někoho
pes pokousal. Uvádí, že diskuse byla chvíli dost bouřlivá, protože na schůzi přišel pán, který pokousaný
měl být a který sdělil, že vše samozřejmě nahlásil a že to museli všichni zapřít, což tedy nahlásí
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kriminální policii, avšak nakonec z něj vypadlo, že byl pouze za veterinářem si ověřit, jestli je pes
očkovaný. Konstatuje, že přítelkyně údajně pokousaného pána se velice zlobila, protože ona prý volala
panu Vaňkovi, který jí řekl, že nepřijede, protože nemá službu, na což tedy paní starostka odvětila, že tak
to však je, ale že předpokládá, že ji pan Vaněk poučil, že má zavolat státní policii. Podotýká, že paní
sdělila, že poučena byla, ale že to ona nechtěla vědět, protože ona chtěla, aby pan Vaněk přijel. Dále
poukazuje na to, že nakonec z přítomných občanů osady vypadlo, že oni nepodepisovali petici proti panu
Gregorovi, ale oni ji podepisovali proti všem, protože psi utíkají více lidem než jen panu Gregorovi.
Dodává, že na tuto skutečnost reagovala tak, že v tomto případě však není možné, aby si do hlavičky
petice, kterou všichni podepsali, napsali, že se jedná o petici proti panu Gregorovi, když to teda mysleli
jinak. Paní starostka informuje, že na místě samém se s občany domluvila, že se všem občanům osadního
výboru Čekanice do poštovních schránek vhodí letáček s povinnostmi majitelů psů, tedy jak mají mít
majitelé své psy uzavřené či že je musí vést na vodítku, přičemž z druhé strany letáčku bylo uvedeno
znění obecně závazné vyhlášky města Blatná. Uvádí, že na schůzi byl sepsán seznam lidí, kterým psi,
kteří pak následně ohrožují lidi ve vsi, utíkají, a tyto konkrétní lidi pak obešli strážníci Městské policie
Blatná a vysvětlili jim, že pokud bude jejich pes běhat po vsi, takže se jedná o přestupek, za který jim
bude uložena pokuta. Podotýká, že také na schůzi řešila, jestli úplně malý pejsek může chodit bez vodítka
či musí také chodit na vodítku, protože na vsi přeci vždy chodili psi u nohy, na což tedy odvětila, že ať
pak však občané osady nepíší petice o tom, že po vsi běhají psi, a že pes je pes a povinnosti platí pro
všechny stejně. Konstatuje, že následně na schůzi došlo k takové shodě, že městští strážníci udělají v obci
takový menší vítr a že ji následně předseda osadního výboru pan Surý přijde říci, zda je v osadě
spokojenost či není. Bc. Scheinherr se dotazuje, jaká byla na schůzi účast. Paní starostka se domnívá, že
na schůzi bylo cca 15 lidí, což dle pana Surého na jiných schůzích nebývá. Uvádí, že se občané osady
ptali například i na čističku odpadních vod, na kruhový objezd a na další věci v Blatné. Konstatuje, že
chápe, že když běží po vsi tři psi a jde někdo s dítětem, takže má strach, avšak občané osady nemohou
poukázat pouze na jednoho člověka, když z nich pak následně vypadne, že to ani jeho pes vlastně nebyl.
Podotýká, že dle jejího názoru by se měli občané osady panu Gregorovi omluvit za to, že ho v podstatě
pomlouvají. Dodává, že na schůzi přítomní občané osady pochopili, že se nejednalo o petici jako takovou,
přičemž ze schůze bude učiněn zápis, který ona panu Surému podepíše, a který bude založen na osadním
výboru v Čekanicích.
Paní starostka uvádí, že možná radní zaznamenali v médiích nepříjemnost týkající se Pohřební služby
Hošek v Horažďovicích. Podotýká, že jednatele Technických služeb města Blatné s.r.o. kontaktovali pan
starosta a paní místostarostka z Horažďovic, protože manželé Hoškovi mimo jiné uvedli, že nemohli těla
spálit včas, jelikož v blatenském krematoriu byly technické problémy, a proto jim nebyla v Blatné těla
brána, byť má horažďovické krematorium s blatenským uzavřenou smlouvu. Konstatuje, že se domnívá,
že tato záležitost nebude mít jen tak nějaký konec, zřejmě už padlo i trestní oznámení na pana Hoška, a
proto požádala pana ředitele Technických služeb města Blatné s.r.o., aby učinil kontrolu či udělal nějaký
přehled o tom, jak pan Hošek těla do blatenského krematoria vozil, v jakém časovém sledu byla těla
pálena a zda tedy byla ze strany místního krematoria nějaká chyba. Informuje, že Ing. Srb ji předal
písemný podklad, který bude přílohou tohoto zápisu jako informace b), a který následně pošle radním
k nahlédnutí. Dodává, že z přehledu, který je zpracován od prosince 2015, je patrné, že většinou jeden
den bylo tělo přivezeno a první či maximálně druhý den bylo spáleno, přičemž na místním krematoriu
zůstává urna, kterou si mají zaměstnanci z Pohřební služby Hošek převzít. Paní starostka informuje, že na
straně místního krematoria opravdu k žádné chybě nedošlo, a že žádné technické problémy v předmětnou
dobu v krematoriu nebyly. Domnívá se, že se Blatná určitě nějaké kontrole nevyhne, tedy že na místní
krematorium nějaká kontrola například z hygieny určitě dorazí. Podotýká, že většinou je to tak, že když
má někdo průšvih, takže kope kolem sebe, takže i z této situace má stejný pocit. Konstatuje, že zřejmě 6.
4. 2016 se uskuteční Valná hromada Technických služeb města Blatné s.r.o., na které bude ředitel pan
Ing. Srb určitě radní také o této záležitosti informovat. Ing. Flandera se dotazuje, zdali organizace
nerozšíří tedy pohřební službu do Horažďovic. Paní starostka uvádí, že Horažďovice vypíší výběrové
řízení, nicméně zástupci z města se již dotazovali, zda by Blatná nechtěla tamní pohřební službu
provozovat, přičemž ona osobně by byla pro, protože v pohřebnictví jsou již zaměstnanci organizace
zapracovaní, tedy nebylo by to nic nového, a právě pohřebnictví je jedna část, která vynáší Technickým
službám města Blatné s.r.o. vysoké finanční prostředky. Konstatuje, že říkala Ing. Srbovi, že si je vědoma
toho, že se v současné době na organizaci valí stále nové věci, kdy se tedy pořád hovoří o tom, co bude
v areálu K&K Spedition, dále se hovoří o vybudování nového sběrného dvora a kompostárny, takže
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opravdu se neustále vymýšlí něco nového, co by organizace měla dělat. Podotýká, že však v případě
pohřební služby v Horažďovicích bude záležet na tom, jak rychle Horažďovice vypíší výběrové řízení,
protože pokud budou chtít v předmětné službě dělat nějaká provizoria, tak dle jejího názoru potom tamní
zastupitelé nevědí, co chtějí, a domnívá se, že by nemělo smysl, aby se v této záležitosti nějak společnost
angažovala. Informuje, že jdou kolem této záležitosti různé fámy, že chce město prodat pohřební službu
Pražákům za nějaké miliony, že má o službu zájem nějaká soukromá firma a další fámy, kdy jí zůstává
rozum stát nad tím, co jsou někteří lidé schopni vymyslet, přičemž dnešní den má přijet do pohřební
služby ministryně pro místní rozvoj. Dodává, že včerejšího dne byl v Blatné majitel pohřební služby
v Sušicích, který o předmětnou pohřební službu bude mít také zájem. Paní starostka uvádí, že pokud
předmětnou pohřební službu dostane nějaká jiná pohřební služba, tak se může samozřejmě stát, že se těla
přestanou vozit k pálení do Blatné a že si nový majitel pohřební služby vybere nějaké jiné krematorium.
Ing. Flandera konstatuje, že je mu jasné, že pokud by pohřební službu v Horažďovicích začaly Technické
služby města Blatné s.r.o. provozovat, takže by to samozřejmě představovalo další náklady a přibrání
dalších zaměstnanců. Podotýká, že když se na organizaci valí stále další a další věci, takže samozřejmě
není možné, aby vše organizace zajišťovala ve stále stejném počtu pracovníků, který má, což snad
pochopí každý. Domnívá se, že jestliže by byla možnost převzít pohřební službu po panu Hoškovi, takže
by byla škoda ji nevyužít a to i za cenu, že by se měli přibrat lidé navíc. Paní starostka uvádí, že by
organizace musela přijmout řidiče, alespoň dva lidi do auta, nějakou ženu do kanceláře a řečníka, protože
i v Horažďovicích je stejně jako v Blatné rozlučková síň. Ing. Flandera podotýká, že však tyto činnosti by
mohli vykonávat lidé z Horažďovic. Paní starostka konstatuje, že Ing. Srb čeká na to, jak se Horažďovice
rozmyslí a na podmínky, které budou dané, přičemž sám na nic tlačit nebude, avšak provozování
pohřební služby po panu Hoškovi zvažuje. Ing. Flandera uvádí, že je zapotřebí, aby Ing. Srb byl
s vedením města Horažďovice ve styku, aby následně město poptávku Technickým službám města Blatné
s.r.o. poslalo. Paní starostka informuje, že nyní manželé Hoškovi budou podávat žalobu, že byli
pošpiněni, že vše na ně bylo navlečené, a že to takhle nebylo. Podotýká, že nyní je vše takové živé a
nikdo nechce do této záležitosti moc vstupovat, aby ještě nebyl nějakými taktikami zatažen do nějakého
soudního procesu, protože když je člověku ouvej, tak vyspekuluje leccos. Dodává, že Ing. Srbovi sdělí
stanovisko radních, kdy však pan ředitel na celou záležitost nahlíží úplně stejně a nyní pouze čeká na to,
až se mu ozve vedení z Horažďovic.
Pan místostarosta informuje, že od pátku 1. 4. 2016 do neděle 3. 4. 2016 dostalo město pozvání do
Roggwilu, kde v sobotu proběhne nějaký den muziky. Uvádí, že na tuto cestu bude použito služební
vozidlo Renault s tím však, že veškeré pohonné hmoty budou hrazeny z balíčku, který byl pro návštěvu
předmětného partnerského města schválen. Konstatuje, že zodpovědná osoba, která má vše na starost, je
paní Bláhová, se kterou do Roggwilu pojede služebně za město Blatná on, dále pojede pan Škanta s žáky
Základní umělecké školy a pan Hospergr. Podotýká, že se uvidí, jestli pojedou ještě další lidé, avšak
celkově pojede 8 osob. Paní starostka podává zprávu, že ona pojede v květnu na tři či dokonce čtyři dny
na návštěvu do partnerského města Važec.
Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali byl někdo chycen v Krčkovně či zda bylo zjištěno, že by v předmětném
objektu někdo bydlel. Paní starostka informuje, že má dva záznamy od strážníků Městské policie Blatná,
že objekt kontrolovali, ale že v něm pan Hvišč nebyl. Uvádí, že dle sdělení pana Vaňka zajistili myslivci
panu Hviščovi všechny jeho věci z maringotek u rybníka Zadní Topič, které následně odstranili.
Podotýká, že se nyní čeká na to, kam se pan Hvišč vrhne teď. Konstatuje, že měla na návštěvě včerejšího
dne paní baronku, která ji sdělila, že pan Hvišč bydlel pro změnu v jeskyni, kdy se tedy podivovala nad
prací zaměstnanců firmy Cobra Security s.r.o., protože ona viděla, že jí v noci někdo chodí s baterkou po
parku, a proto vždy zavolala pracovníky firmy, kteří však následně sdělili, že nikoho nenašli. Dodává, že
až chlapi, kteří řežou dříví, zjistili, že u jeskyně visí vyprané kalhoty, a proto požádali, aby se šel na
předmětné místo někdo podívat, kdy tedy bylo zjištěno, že se do jeskyně skutečně nastěhoval pan Hvišč.
Paní starostka informuje, že na dnešní schůzi požádá npor. Mgr. Bc. Čelakovského a pana Vaňka, aby
pohyb pana Hvišče monitorovali, než se někomu vkrade do nějaké chatky.
Pan Srb informuje, že bude uskutečněna další schůzka k uspořádání Mezinárodního dnu dětí, v rámci
kterého se bude otevírat Rekreační areál města Blatná, kdy to zatím vypadá tak, že se do organizace
zapojí i další subjekty a to Rodinná školka Puntík a část Občanského sdružení Duhové ještěrky. Uvádí, že
se mu líbí, že organizaci dětského dne bude pořádat vícero subjektů a těch, kteří mají co dočinění s dětmi.
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Paní starostka podotýká, že na jedné z dalších schůzí se bude schvalovat finanční příspěvek respektive
rozpočtová změna pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, které si na organizaci dnu dětí požádalo o 15
tisíc Kč. Konstatuje, že nejdříve slečně Spourové napsala, aby příspěvková organizace počítala se stejnou
výší příspěvku jako v loňském roce, avšak následně vedla debatu s Mgr. et MgA. Políčkovou, PhD., která
jí sdělila, že již v loňském roce Centrum kultury a vzdělávání Blatná na organizaci Mezinárodního dne
dětí přidávalo finanční prostředky ze svého rozpočtu, tedy že nebylo vše uskutečněno pouze za částku,
kterou schválili radní, ale že nějaké věci třeba materiální dávala organizace ze svých prostředků. Uvádí,
že v letošním roce by organizátoři akce chtěli program rozšířit o nějakou trampolínu či by si chtěli půjčit
nějaký skákací hrad, takže uspořádání akce bude stát ještě více finančních prostředků než v loňském roce.
Domnívá se, že by skutečně stálo za to přispět na uspořádání Mezinárodního dne dětí nějakou vyšší
částkou, protože tato akce byla v loňském roce opravdu povedená, bylo na ní spoustu dětí a ještě dlouho
po akci se hovořilo o tom, že to byla akce velmi hezká a zdařilá, takže v tomto případě by poskytnutí
vyšších finančních prostředků opravdu nelitovala.
Paní starostka zve radní, pokud budou mít čas, na akci Den moderní techniky, kterou bude pořádat
Střední odborné učiliště Blatná, na které bude spousta firem. Domnívá se, že akce bude velice hezky
připravená, kdy pan Ing. Čapek se snaží, aby školu otevřel a děti a rodiče viděli, že se učitelé snaží a
řádně se o děti starají. Uvádí, že se dotazovala pana ředitele na to, jakou mají žáci Středního odborného
učiliště Blatná úspěšnost se získáním zaměstnání, na což jí Ing. Čapek odpověděl, že si troufá říci, že
téměř stoprocentní, jelikož když ze školy děti odcházejí, tak jdou rovnou do práce, což je také díky tomu,
že zástupci z firem chodí do školy za dětmi ve 3. ročnících a určité chlapce si již zavazují, aby k nim
přišli. Konstatuje, že je velice ráda, že radní organizaci akce finančně podpořili, přičemž město Blatná
bude uvedeno i na pozvánce na akci. Informuje, že činnost a aktivity Středního odborného učiliště Blatná
velmi kvituje, přičemž kéž by se takto rozhýbala i Střední odborná škola. Dodává, že se uvidí, kolik dětí
na Střední odbornou školu nastoupí, kdy však na Středním odborném učilišti Blatná už mají podanými
přihláškami údajně plno.
Paní starostka informuje, že zřejmě bude dnešní zasedání Zastupitelstva města Blatná o něco delší,
protože na závěr bude chtít zastupitele seznámit s výsledky ankety, které se zúčastnilo 204 lidí, což
považuje za poměrně slušný výsledek. Podotýká, že každý chce jen radit a není nic schopný vyplnit,
avšak v tomto případě se skutečně domnívá, že se anketa povedla. Uvádí, že s G. Hálovou hovořila o tom,
že by bylo fajn anketu každý rok opakovat s tím, že by se vždy obměnily otázky, protože tento rok nebyla
do ankety zahrnuta například žádná otázka týkající se Městské policie Blatná. Konstatuje, že když již
zmínila městskou policii, tak by ráda radním sdělila, že by na Městské policii Blatná chtěla udělat nějaké
změny týkající se služeb a organizace. Připomíná, že byl vzat druhý asistent prevence kriminality, který
se určitým způsobem zaučuje a pan Vaněk je s ním docela spokojený. Dodává, že asistenti jsou vidět
v ulicích, snaží se a je vidět, že vše zatím dobře funguje. Paní starostka podotýká, že jí minulý týden pan
npor. Bc. Švec z Policie ČR sdělil, že by v současné době na místním obvodním oddělení mělo být cca 20
policistů. Uvádí, že se na dnešní schůzi bude dotazovat npor. Mgr. Bc. Čelakovského na jeho názor na to,
že by Městská policie Blatná přestala sloužit noční služby a strážníci by sloužili služby denní a to sedm
dní v týdnu. Informuje, že denní služby o víkendu postrádá zejména v létě, kdy je ve městě spoustu turistů
a cyklistů, kteří by se chtěli i třeba na něco zeptat, ale přes den o víkendu strážníci neslouží. Poukazuje na
to, že na její dotaz, jak často jsou strážníci Městské policie Blatná žádáni v nočních hodinách o
součinnost, jí bylo státním policistou odpovězeno, že Policie ČR nežádá strážníky městské policie o
součinnost vůbec. Domnívá se, že noční služby strážníků městské policie vůbec nefungují, strážníci si
projedou město, stejně jako si jej projedou státní policisté, občas se třeba minou auty, což jí připadá však
trošku zbytečné. Konstatuje, že by tedy nechala strážníky městské policie sloužit od 7 do 19 hodin každý
den a noční služby by strážníci sloužili pouze tehdy, když budou ve městě akce jako Rybářské slavnosti,
Studentský den, pouť a nějaké koncerty či nějaké větší akce, ale jinak jí připadá zbytečné, aby strážníci
noční služby sloužili. Bc. Scheinherr uvádí, že jemu by se zase naopak více líbilo, když by v pátek a
sobotu strážníci sloužili přes noc, kdy tedy neví, jaké mají strážníci při nočních službách výsledky. Paní
starostka uvádí, že právě žádné výsledky při nočních službách nevidí. Bc. Scheinherr podotýká, že
nepořádek se ve městě dělá většinou v pátek a sobotu přes noc, kdy však skutečně neví, kolik lidí
strážníci chytí při nějakých nekalostech. Paní starostka konstatuje, že by byla raději, aby noční služby
sloužili strážníci jen namátkově, kdy nyní je jich celkem s asistenty prevence kriminality šest, takže se
domnívá, že už by se služby na denní služby 7 dní v týdnu daly nějak sestavit. Podotýká, že by byla ještě
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ráda, kdyby si pan Vaněk dělal řádně svou práci, kterou jako pověřený velitel má, aby řádně evidoval
všechny přestupky a řádně vedl výkaznictví, u kterého trošku v současné době postrádá smysluplnost.
Uvádí, že by pan Vaněk chodil venku jen namátkově, nepsal by se do služeb, jako se píše nyní, ale dělal
by si řádně svou činnost a kontroloval strážníky, protože nyní je kontroluje ona, čímž však nechce říci, že
strážníky nebude i nadále sama kontrolovat. Dodává, že tedy nějaké změny připravuje, protože vše vždy
chvíli výborně funguje, ale následně po nějaké době strážníci vždy usnou na vavřínech a vše zase
sklouzne do toho, jak to bylo dříve zvykem. Bc. Scheinherr informuje, že včerejšího dne přijeli strážníci
městské policie na hráz cca v 22:05, kde seděli v nastartovaném a rozsvíceném autě přibližně 15 minut.
Uvádí, že zahlédl nějaké světlo, kdy po vyhlédnutí z okna viděl, že se jedná o vozidlo právě strážníků
městské policie, kteří celou dobu seděli v autě. Podotýká, že kolem strážníků projelo pár cyklistů, kdy se
nestalo, že by nějaký cyklista nesvítil vůbec, ale některým svítilo světlo jen vepředu a některým jen
vzadu. Konstatuje, že strážníci alespoň mohli vystoupit z vozidla a upozornit cyklisty na to, že by jim
světla na kole měla svítit, přičemž jde především o světla vzadu, jelikož řidič jedoucí naproti většinou
cyklistu vidí, avšak když nesvítí cyklistovi zadní světlo, tak je to velmi špatné. Paní starostka se domnívá,
že noční služby strážníků jsou úplně k ničemu, jelikož strážníci si udělají výjimečně jen kontrolu cyklistů
třeba v 5 hodin ráno, když jedou lidé do práce. Uvádí, že tyto kontroly by nařídila provádět dvakrát či
třikrát do měsíce, kdy by tedy do služby strážníci nastupovali již v pět hodin ráno, přičemž zrovna těchto
akcí by se mohl účastnit pan Vaněk. Opakuje, že v šesti lidech už služby na denní službu 7 dní v týdnu
nějakým způsobem napsat půjdou. Pan Srb se dotazuje na to, kde je zakopaný pes mezi státní a městskou
policií, když vzájemná součinnost nefunguje. Paní starostka uvádí, že na tuto otázku se zeptá npor. Mgr.
Bc. Čelakovského, který by se měl za chvíli na schůzi dostavit.
Ing. Flandera poukazuje na to, že v seznamu od Ing. Srba týkající se pohřebnictví, je uvedeno, že 15. 12.
2015 došlo k úmrtí a že tělo bylo pohřební službou pana Hoška do blatenského krematoria přivezeno až
11. 1. 2016. Konstatuje, že už jen tato skutečnost je porušení jakýchkoliv předpisů, jelikož takto dlouhá
doba mezi úmrtím a žehem nemůže být, protože maximálně je možné rozmezí od úmrtí po spálení dva
týdny, jinak se musí tělo zmrazit, přičemž mu tedy není známo, kde by pan Hošek měl mrazicí box. Pan
místostarosta informuje, že pan Hošek měl jeden chladicí box v provozu a druhý mu prý nefungoval. Ing.
Flandera uvádí, že však v pohřební službě v Horažďovicích žádný mrazicí box pan Hošek nemá.
V 8:30 hodin přišel npor. Mgr. Bc. Vladimír Čelakovský.
Paní starostka vítá npor. Mgr. Bc. Čelakovského, který podává zprávu, že od začátku roku 2016 bylo na
území města Blatná spácháno 22 trestných činů, které se však netýkaly pouze jen majetkových záležitostí
ale také například podvodů a dalších věcí, přičemž radní seznámí pouze s těmi nejdůležitějšími, které se
týkají veřejného pořádku, bezpečnosti a majetkové trestné činnosti. Uvádí, že pět trestných činů bylo
spácháno na začátku roku panem Mundlem a paní Kořínkovou ve spolupachatelství, kdy je asi všem
známo, že se jednalo o krádeže v prodejnách potravin, oděvů a pak naposledy v LIDLu. Dále se jednalo o
krádež cívek ve firmě TESLA Blatná, která byla oznámena až tři měsíce zpětně, takže v tomto případě
policisté zatím provádí šetření. Dva trestné činy má na svědomí pan Hvišč, který se v jednom případě
vloupal do sklepa v Blatné v ulici Masná, kde byla panu Koubíkovi odcizena motorová pila a nějaké
drobnosti, za což je pan Hvišč trestně stíhán, bylo mu sděleno obvinění a byl vydán okresním soudem
trestní příkaz. Dále byl pan Hvišč na konci minulého týdne chycen za krádež kabelky paní v Husových
sadech, přičemž tento skutek v současné době policisté prověřují a vedou jej ve zkráceném přípravném
řízení, takže pan Hvišč, který samozřejmě spáchal i několik přestupků, půjde k soudu. Konstatuje, že dále
policisté řešili krádež zboží v LIDLu a to metodou, o které říkali v televizi, že vyjede skupina lidí do
obchodního centra, a když pak jedna skupina nakoupí, tak ta druhá jí umožní tím, že do obchodu vchází a
tím pádem se otevřou dveře, vchodem vyjet s plným vozíkem. Podotýká, že v Blatné se jednalo o nějakou
cikánskou partu z Plzně, která odcizila v jednom košíku zboží za 14 tisíc Kč. Dodává, že dva pachatelé,
kteří byli zadrženi na místě, se ke krádeži nepřiznali a pachatel, který odjel bez zaplacení s košíkem, který
byl nakonec nalezen na parkovišti, byl chycen ve Lnářích, kdy se nyní bude provádět rekognice a další
nějaké úkony, protože ani ten se ke krádeži nepřiznal. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský informuje, že se
v Blatné dále staly dva trestné činy, u kterých prozatím není znám pachatel, a jednalo se sice o krádež
jízdních kol v ulici Brigádnická minulý týden, kde dvě osoby užívající návykové látky odcizily dvě jízdní
kola z kolostavu ze zahrady pana Maňhala a dále došlo k vloupání do bytu paní Kopáčkové v ulici
Šilhova. Podotýká, že k těmto dvou věcem tedy policisté prozatím nemají žádný poznatek. Konstatuje, že
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se dá však říci, že se v Blatné zatím daří udržet veřejný pořádek a bezpečnost v nějakých služných
mezích. Uvádí, že objasněnost místního oddělení Policie ČR je kolem 70 %. Dodává, že s dalšími
trestnými činy nebude radní seznamovat, protože nejsou pro ně zajímavé, kdy se jednalo o různé
zpronevěry, zanedbání povinné výživy, úvěrové podvody, avšak u všech těchto případů jsou policii
pachatelé známi. Paní starostka informuje, že myslivci panu Hviščovi odstranili bydlení u rybníka Zadní
Topič, takže nyní se tato osoba bude pohybovat někde jinde, a proto žádá npor. Mgr. Bc. Čelakovského,
aby státní policisté, pokud by věděli o tom, v jaké lokalitě se pan Hvišč nachází, informovali strážníky
městské policie, kteří by pak následně v předmětném místě dělali častější kontroly. Dále se dotazuje, kdy
pan Hvišč, kterému se všechny jeho přestupky a trestné činy sčítají, už půjde do vězení. Npor. Mgr. Bc.
Čelakovský uvádí, že se jedná o zajímavou otázku, kterou však nemůže zodpovědět, protože to sám neví.
Paní starostka se dotazuje, zdali by již všechny činy, které pan Hvišč provedl, nebyly na jeho vyhoštění.
Npor. Mgr. Bc. Čelakovský se domnívá, že by možná skutky pana Hvišče byly již třeba na zákaz města,
což by dle jeho názoru bylo úplně nejideálnější. Konstatuje, že za první skutek dostal pan Hvišč již trestní
příkaz a krádež kabelky budou policisté tento týden řešit, takže se uvidí, až soudce dostane činy pana
Hvišče k projednání, jestli nezváží, že je v jeho případě recidiva, opakovanost, a nedá mu zákaz vstupu do
města. Paní starostka uvádí, že by byla za zákaz vstupu předmětné osoby do města velice ráda, protože na
pana Hvišče se samozřejmě nabalují další lidé a to například pan Sedlák, pan Podzimek, nyní se vrátil pan
Škudrna, což je všechno jedna parta, která je čím dál tím silnější, přičemž jejich místo je na náměstí
Kalinovo, kde vždy sedávají a povídají si. Ing. Flandera podotýká, že má negativní ohlasy od lidí na to, že
je tato parta neustále na náměstí Kalinovo u kontejnerů a že je v předmětném místě nepořádek. Paní
starostka upozorňuje však na to, že na náměstí Kalinovo se nevztahuje již obecně závazná vyhláška o
zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, nicméně ona požaduje, aby městští strážníci
tyto lidi na předmětném místě alespoň zkontrolovali, jestli mají občanský průkaz, avšak požívání
alkoholu na náměstí Kalinovo bohužel není na přestupek. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský informuje, že je
panu Hviščovi docela všechno jedno, protože když státní policisté pana Hvišče chytli minulý týden, tak
jim sdělil, že už by byl docela rád zavřený, že už ho nějak nebaví to, že ho pořád někdo nahání. Paní
starostka uvádí, že možná zavřený by chtěl pan Hvišč být, avšak když mu pracovnice odboru sociálního
sehnala azylový dům, do kterého by se dopravil, a který by měl placený, tak ho dvakrát odmítl. Podotýká,
že tehdy začínaly mrazy, a proto pracovníci odboru sociálního chtěli, aby pan Hvišč byl k nastěhování do
azylového domu donucen trošku i klimatickými podmínkami, avšak ani to dotyčnou osobu nepřimělo
k přestěhování. Konstatuje, že následně pan Hvišč argumentoval tím, že by chtěl na Slovensko, a proto
mu pracovnice odboru sociálního sehnaly finanční prostředky do Prahy, aby si mohl na velvyslanectví
vyřídit papíry, avšak nakonec nikam nedojel, přestože bylo vše domluveno, na velvyslanectví na něj
čekali s tím, že mu vše vyřídí. Dodává, že každé město má nějakou takovouto osobu, ale když to bohužel
není místní občan, tak to lidem vadí ještě více. Paní starostka se dotazuje na obsazenost místního
oddělení. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský odpovídá, že obsazenost je dobrá, od 1. 1. 2016 je tabulkový
systemizovaný stav policistů 18 + 2, takže osmnáct policistů na práci, kdy předtím byl stav 16 + 2, takže
došlo k navýšení tabulek o dvě místa. Uvádí, že v únoru odešel jeden policista do Strakonic, avšak
v březnu jeden policista ze Strakonic do Blatné přišel, protože vyhrál výběrové řízení. Konstatuje, že
jeden policista je ve škole, ale příští měsíc se již vrátí, takže bude na místním obvodním oddělení počet
policistů 17 + 2, přičemž dále si jeden policista bydlící v Nepomuku požádal o přeložení z Rokycan do
Blatné, kdy tento policista na místní obvodní oddělení nastoupí od začátku září, takže od 1. 9. 2016 bude
početní stav policistů 18 + 2. Paní starostka uvádí, že se na obsazenost dotazovala z toho důvodu, že by
chtěla udělat nějaké úpravy na městské policii týkající se provozní doby, služeb, a dále zvažuje, že by
strážníci přestali sloužit noční služby, ale sloužili by celotýdenně od 7 do 19 hodin a noční služby pouze
jen ve výjimečných případech, když je v Blatné pouť, fest, další větší akce a jednou za čas by provedli
v ranních hodinách kontrolu cyklistů, když jezdí lidé do práce, a namátkově by někdy sloužili noční
službu v pátek či sobotu. Konstatuje, že by jí zajímalo, jaký názor na tyto chystané změny má npor. Mgr.
Bc. Čelakovský. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že plně se změnami souhlasí s tím, že je to to
nejlepší, co se pro město může udělat. Paní starostka se dotazuje, zdali je npor. Mgr. Bc. Čelakovský
schopný zajistit noc svými lidmi, na což velitel státní policie odpovídá, že v nějaké kvalitě určitě a
dodává, že ta trestná činnost, která vedení města zajímá, je stejně páchána v denní době. Paní starostka
informuje, že další záležitostí, která vedení města zajímá, je klub Elimat, o kterém již hovořila s npor. Bc.
Švecem, který jí sdělil, že tento klub zamotává hlavu i státní policii a to v souvislosti s tím, jaké má a
nemá policie možnosti. Podotýká, že údajně nyní pan Havel policii při provádění kontroly na nalévání
alkoholu mladistvým do klubu pustil. Uvádí, že má bohužel jeden takový poznatek, na který by se velitele
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státní policie ráda dotázala a to tedy ten, že jeden ze zastupitelů nahlásil dva chlapce či mladiství, kteří
rozbíjeli koše u Základní školy J. A. Komenského Blatná, a kteří se pak běželi schovat právě do Elimatu,
kde je pan Havel nějakým způsobem zajistil a hlídka státní policie, která byla v objektu také, nakonec vše
uzavřela s tím, že se chlapci přiznali, že dají vše do pořádku, škodu zaplatí, a že se z tohoto incidentu
nakonec nic dělat nebude. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že k tomuto případu nic neví, ale
samozřejmě si vše zjistí. Paní starostka informuje, že by ji skutečně mrzelo, kdyby se v tomto případě nic
nedělo. Konstatuje, že měla ne úplně příjemný rozhovor s panem Havlem, který bude reagovat na její
článek do Blatenských listů a mimo jiné prý napíše, že přivítá pravidelnou kontrolu jak od Policie ČR tak
od strážníků městské policie, na což mu tedy rovnou sdělila, že strážníci Městské policie Blatná mu
v klubu opravdu pořadatelskou službu dělat nebudou, a že když má soukromý klub, takže si musí být
vědom toho, jak si v něm bude vše sám zajišťovat, a že městští strážníci mají povinnost hlídat okolní
ulice a lidi, když z klubu odchází. Podotýká, že jestli pan Havel bude do klubu pouštět státní policisty, tak
bude jedině ráda, avšak jestli si pan Havel přestavuje, že mu státní policie zavolá a zeptá se ho, jestli
vlastně může přijet, tak se nejedná o namátkovou kontrolu. Dodává, že jí není známo, jakou zkušenost má
s panem Havlem npor. Mgr. Bc. Čelakovský, a jak s velitelem státní policie pan Havel komunikuje. Npor.
Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že od začátku roku byla státní policie v klubu dvakrát, přičemž o tom již
s paní starostkou hovořil, když jí zpracovával soupis událostí, které se v klubu staly, a vždy pan Havel
státní policii do klubu pustil. Konstatuje, že je nyní otázkou, zdali pan Havel pustí státní policii do klubu,
když tam bude mít nějaký problém. Ing. Flandera informuje, že ho na druhou stranu strašně mrzí to, že
zde někdo podniká stylem, na který je třeba živnostenské oprávnění, na který je třeba povolení na
prodávání alkoholu, tedy na který je nutné mít licenci na prodej alkoholu, avšak Elimat je soukromý klub,
a proto by jej zajímalo, jestli pan Havel odvádí daně či neodvádí a jestli podniká či nepodniká. Uvádí, že
nikdo není schopen pana Havla zkontrolovat natolik, aby mu jeho počínání nějakým způsobem
znepříjemnil. Paní starostka podotýká, že pan Havel daně odvádí. Ing. Flandera se dotazuje, jak může pan
Havel odvádět daně, když nemá výdělečnou činnost. Paní starostka vysvětluje, že pan Havel má živnost
na nákup a prodej, avšak nemá provozovnu. Ing. Flandera uvádí, že pan Havel má provozovnu, ze které
musí vykazovat nějaký zisk. Paní starostka informuje, že pan Havel právě nemá provozovnu, on má
pronajatý nebytový prostor, kam si zve kamarády. Ing. Flandera podotýká, že však v předmětném
prostoru prodává alkohol. Paní starostka doplňuje, že pan Havel skutečně pití prodává a právě za prodej a
nákup odvádí daně. Konstatuje, že si vše zjišťovala, kdy původně chtěla, aby do klubu dojeli zaměstnanci
celní správy, kteří ale nemohou v klubu kontrolu učinit, dále chtěla, aby objekt zkontrolovali hasiči, kteří
však také kontrolu provést nemohou, protože se jedná o soukromý prostor, do kterého nikdo nemůže,
protože to je stejné, jako kdyby někdo nahlásil soukromou osobu, do jejíhož domu by hasiči také nešli
provést kontrolu, jestli lidé z mejdanu mají kudy utíkat. Uvádí, že o této záležitosti hovořila s npor. Bc.
Švecem a mluvčí paní Novákovou, kteří jí sdělili, že zkouší, zdali by na Krajském ředitelství Policie ČR
nenašli nějakou kličku právníci, avšak prozatím bohužel. Ing. Flandera podotýká, že mu vše přijde úplně
protismyslné. Paní starostka informuje, že se jedná o výsměch všem, kteří všechno dodržují. Konstatuje,
že panu Havlovi narovinu sdělila, že požádá pracovníky finančního úřadu, aby mu zkontrolovali alespoň
daňové přiznání za rok 2015 s tím, že si vše může dát pan Havel, když o této skutečnosti ví, do pořádku,
avšak ona nebude jen nečinně přihlížet tomu, jak se pan Havel směje všem do obličeje. Uvádí, že panu
Havlovi sdělila, že když jde ráno ulicí Purkyňova, takže je v ní neskutečný nepořádek a to tedy neví, jestli
není poničeno něco na nějakém domě či autě, protože kouká jen po zemi, kde jsou papírky a sklo.
Podotýká, že jí však pan Havel argumentoval tím, že od něj sklo nikdo nenosí, že ho má jen u sebe
v klubu, takže o jeho sklo se v předmětné ulici určitě jednat nemůže. Dodává, že panu Havlovi sdělila, že
na schodech v ulici Purkyňova sedí v 6 hodin ráno opilí lidé, na což jí však bylo odpovězeno, že nemůže
paní starostka vědět, že opilí lidé posedávající na schodech šli zrovna z klubu Elimat. Ing. Flandera
konstatuje, že pan Havel nemá provozovnu, avšak v provozovně prodává alkohol, takže buďto je to
prodej alkoholu, pak musí mít pan Havel provozovnu, nebo je to hospoda, pak musí mít také provozovnu,
ale jestliže se jedná o soukromý klub, tak v něm přeci nemůže nikdo prodávat alkohol, ale musí ho dávat
lidem zadarmo. Podotýká, že když on si pozve někoho na svou oslavu, tak na ní přeci lidé také alkohol
neplatí. Informuje, že mu vše přijde úplně postavené na hlavu, protože on osobně musí mít provozovnu na
jeho živnostenskou činnost, kdy kreslí projekty a zpracovává znalecké posudky, musí mít číslo
provozovny a kdykoliv mu může být provozovna zkontrolována, přičemž na dveřích musí mít vyvěšeno,
kdy v provozovně je a kdy není. Uvádí, že v Elimatu se prodává alkohol, což sám pan Havel přiznává, že
alkohol prodává, avšak musí jej prodávat v nějaké provozovně, přeci nikdo nemůže prodávat alkohol
doma v obýváku. Dodává, že nerozumí tomu, jak je možné, když se dle slov pana Havla jedná o
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soukromou akci, že je na ní alkohol prodáván, protože dle živnostenského zákona na tuto činnost musí
mít člověk provozovnu. Paní starostka informuje, že pracovnice živnostenského úřadu daly v této
záležitosti dotaz na Krajský úřad, avšak prozatím jim žádná odpověď nepřišla, přičemž je toho názoru, že
zřejmě nikdo s těmito soukromými kluby nechce mít nic společného. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský se
domnívá, že to bude stejné jako s výherními kvízomaty, kdy se vše začalo nějakou legislativou řešit až
tehdy, když to přerostlo nějakou únosnou mez. Uvádí, že jestli však další provozovatelé zjistí, že to takto
jde, že to funguje, tak udělají to samé co pan Havel. Ing. Flandera podotýká, že by jej zajímalo, co by
město dělalo, pokud by se stejně, jako se zachoval pan Havel, zachovala polovina hospod v Blatné. Paní
starostka informuje, že pan Havel tím vším neustále tlačí na to, aby byla zrušena obecně závazná
vyhláška na omezení nočního provozu, kdy pan Havel sdělil, že pokud mu bude opětovně povoleno, že
může mít otevřeno nonstop, takže si provozovnu klidně znovu zavede. Konstatuje, že ji žádala paní Mgr.
et MgA. Políčková, PhD., aby se dotázala velitele státní policie na to, jestli už je nějak uzavřena krádež,
která byla v muzeu. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že má tuto záležitost již dva roky na stole a čeká
na to, až se na stanici dostaví Mgr. et MgA. Políčková, PhD., která říkala, že udělá inventuru. Podotýká,
že má na stole soupis odcizených věcí, kdy naposledy asi před rokem za ním přišla nějaká zaměstnankyně
muzea a sdělila mu, že něco bylo dohledáno a že ještě hledají, avšak od té doby se nikdo neozval, takže
on stále čeká. Konstatuje, že včerejšího dne se Mgr. et MgA. Políčková, PhD. na státní policii dostavila
kvůli provoznímu řádu, ale záležitost týkající se krádeže se neřešila. Paní starostka uvádí, že tedy
zatupující ředitelku trošku popožene. Ing. Flandera uvádí, že má jednu prosbu, o které již radní hovořili
v souvislosti s tím, že se bude v Blatné stavět okružní křižovatka a bude to dost velký masakr, kdy tedy
bude záležet na tom, kdy se realizace započne, jestli v srpnu či září, avšak do konce roku by snad měla
být okružní křižovatka hotová. Informuje, že bude velký masakr s objížďkami, protože se bude jednat o
úplnou uzavírku křižovatky, kdy přes sídliště bude vedena veškerá doprava, leckde budou umístěné
dopravní značky, na které lidé nejsou zvyklí, protože některé ulice jsou úzké a bude v nich muset být
zajištěn průjezd, takže tam budou zákazy parkování, omezení rychlosti, a proto chtěl požádat npor. Mgr.
Bc. Čelakovského, zda by v tuto dobu mohla státní policie kromě městské policie nějakým způsobem
zintenzivnit dohled nad objízdnými trasami, případně se domluvit s dopravní policií, zda by i ona
nějakým způsobem kontrolu neprováděla. Domnívá se, že zátěž na sídlišti, kde je nejvyšší povolená
rychlost 30 km/h, bude po dobu uzavírky křižovatky extrémní a bude třeba dbát také na bezpečnost dětí,
byť je mu známo, že přes léto mateřská škola tolik nefunguje, avšak určitě se uzavírka protáhne do září,
kdy do školky přijdou nové děti. Podotýká, že v návrhu dopravně inženýrského opatření je omezení
rychlosti, zákazy zastavení a další věci, kdy by byl tedy opravdu rád, zdali by již policisté mohli nyní
počítat s tím, že až k uzavírce dojde, že zintenzivní kontrolu. Paní starostka informuje, že až bude datum
realizace znám, takže o něm samozřejmě bude npor. Mgr. Bc. Čelakovský informován. Ing. Flandera se
domnívá, že termín realizace dá zřejmě na vědomí státní policii Ing. Valášek. Paní starostka konstatuje, že
vedoucí odboru dopravy také poskytne Policii ČR veškeré podrobnosti. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský
uvádí, že kontroly při uzavírce křižovatky určitě zintenzivní. Paní starostka se dotazuje velitele státní
policie na to, v jaké fázi je spolupráce s Městskou policií Blatná. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský odpovídá,
že dobrá, bez připomínek. Dále se dotazuje, zdali úpravu služeb paní starostka zatím jen zvažuje. Paní
starostka odpovídá, že zvažuje, že by ke změnám došlo od května 2016, přičemž npor. Mgr. Bc.
Čelakovského určitě bude ještě ohledně této záležitosti informovat.
V 8:48 hodin odešel npor. Mgr. Bc. Vladimír Čelakovský a přišel pan Petr Vaněk.
Paní starostka přivítala pana Vaňka a požádala jej, aby radním sdělil informace o činnosti městské policie
od ledna 2016. Pan Vaněk uvádí, že si zpracoval přehled, který se stane součástí zápisu a to jako
informace c). Konstatuje, že jsou ve městě určitá problémová místa, na které se strážníci nyní opravdu
zaměřují, a které se týkají například parkování či veřejného pořádku. Poukazuje na to, že věčná bolístka je
parkování před poštou a v celé ulici tř. T. G. Masaryka, dále velmi lidé parkují v různých křižovatkách
zejména v ulici Nad Lomnicí či stojí se svými vozidly v protisměru za mateřskou školou v ulici Šilhova,
takže tyto záležitosti se začaly opravdu důsledně řešit. Informuje, že konkrétní požadavky občanů, které
strážníci zjistí při službě, anebo požadavky od vedení města dává do plánu služeb nebo obchůzek, kdy
jeho kolegové si otevřou plán v počítači a konkrétně hodinově vidí, kde mají být, na co se mají zaměřit,
přičemž problémová místa jsou v plánu zdůrazněna a strážníci se na ně důsledně zaměřují. Dodává, že
v současné době pravidelně strážníci chodí na přechody u škol či školek, na základě požadavku také ke
křižovatce u Rychty a dále k přechodu, kde děti jdoucí z ulice Nad Lomnicí přechází do ulice Žižkova.
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Pan Vaněk informuje, že Městská policie Blatná má nyní dva asistenty prevence kriminality, kdy jeden
chlapec slouží již tři měsíce a jeden od začátku tohoto měsíce. Domnívá se, že se asistenti zaběhli
poměrně dobře, jejich přítomnost vidí jako přínos a to v obhlídce i v dohledu, přičemž až si trošku
projdou nějakou tou praxí, až zjistí, co všechno jejich práce obnáší, tak je začne plánovat samostatně a
budou chodit po celé Blatné. Uvádí, že asistenti prevence kriminality nemají žádné pravomoci, takže
budou spíše vykonávat dohled a budou reagovat na různé přestupky, přičemž se strážníky městské policie
jsou případně asistenti v kontaktu. Podotýká, že až se objeví nějaké zajímavé školení, které by bylo pro
asistenty přínosem, tak je oba se souhlasem vedení města na nějaké zejména se zaměřením na dopravu
pošle. Konstatuje, že asistentům bylo zakoupeno oblečení v místním obchodu s pracovními oděvy, kdy
tímto nákupem nebyl rozpočet městské policie nikterak příliš zatížen. Dodává, že oba asistenti zatím
fungují dobře a že je s jejich prací spokojen. Pan Vaněk uvádí, že se strážníci Městské policie Blatná
zaměřují na ubytovnu Tesla a na zastávky u ubytovny, kde se zejména v ranních hodinách schází mládež,
která přijíždí či odjíždí autobusy. Podotýká, že kvůli této činnosti vždy poposune příchod jednoho či dvou
lidí, kteří chodí o 15 minut dříve do práce, aby již před sedmou hodinou byli u zastávek, kde se mládež
shromažďuje. Informuje, že strážníci u zastávek udělili několik pokut, takže si lidé již zvykli na to, že
strážníci k zastávkám chodí, kdy se tedy domnívá, že se situace na předmětném místě hodně zlepšila.
Informuje, že strážníky posílá poměrně často do okrajových částí města, dále strážníci roznáší písemnosti
pro různé odbory. Konstatuje, že od nového roku vybrali strážníci na pokutách 11 tisíc Kč a předali na
odbor dopravy v písemné podobě 17 přestupků, protože lidé, kteří udělají přestupek na místech, o kterých
hovořil, že jsou opravdu problémová, nepřijdou pokutu na služebnu městské policie zaplatit, a proto se
záležitost posílá k řešení na odbor dopravy. Dodává, že jednou strážníci řešili přestupek, který byl
následně předán odboru správnímu a živnostenskému úřadu, který se týkal Restaurace Prostor, jejíž
majitel neměl udělenou výjimku na hudební produkci po 22:00 hodině. Pan Vaněk informuje, že
pravidelně plánuje do služeb kontrolu cyklistů, která byla provedena zrovna včerejšího dne ve večerních
hodinách, kdy tedy při ranní či noční službě strážníci kontrolují, zda cyklistům svítí světla, a zda dodržují
všechny předpisy. Uvádí, že v objektu Krčkovna, který je v majetku města, provádí strážníci pravidelně
jednou či dvakrát týdne a to zejména po víkendech kontrolu, kdy objekt je v pořádku, nikdo se v něm
nezdržuje a tím, že mají strážníci od objektu klíče, tak vstupují i dovnitř, aby měli skutečně jistotu, že
v objektu nikdo není. Konstatuje, že strážníci také pravidelně kontrolují objekt pana Vágnera, který byl
zajištěn zazděním a zatlučením, tato opatření nejsou porušená a v objektu se také nikdo nezdržuje. Paní
starostka podotýká, že si pan Vaněk trochu naběhl, protože na dnešní schůzi radní řešili zrovna kontrolu
cyklistů, kterou strážníci městské policie prováděli v noční hodině tak, že seděli v rozsvíceném autě a
cyklisté jezdili kolem nich. Pan Vaněk uvádí, že má paní starostka zřejmě na mysli včerejší kontrolu. Bc.
Scheinherr informuje, že včerejšího dne přijeli strážníci vozidlem na hráz, kolem nich projeli dva cyklisté,
kteří nesvítili vepředu, a dva cyklisté, kteří nesvítili vzadu, avšak strážníci seděli pouze v autě a ani
nevystoupili. Paní starostka poukazuje na to, že pokud chtějí strážníci tyto akce dělat, tak ať však mají
nějaký smysl. Podotýká, že již panu Vaňkovi říkala, že by měla nějaký návrh ohledně pracovní doby a
směn strážníků. Konstatuje, že se dotazovala npor. Mgr. Bc. Čelakovského na to, jak je na tom místní
obvodní oddělení Policie ČR kapacitně a zda by bylo schopno zajistit noční služby. Informuje, že si
s velitelem strážníků městské policie na začátku dubna sedne a projedná s ním její návrh, že by strážníci
přestali sloužit noční služby a sloužili by každý den celodenní služby včetně sobot a nedělí. Uvádí, že tuto
záležitost probere sama s panem Vaňkem někdy podrobně, protože se domnívá, že není zapotřebí, aby se
ke změnám vyjadřovala celá Rada města Blatná. Dodává, že noční služby by strážníci tedy sloužili jen
v případě, že by se ve městě konaly nějaké velké akce, například festy, pouť, a dále jen namátkově jednou
měsíčně buď v pátek či sobotu. Paní starostka informuje, že v současné době má místní obvodní oddělení
Policie ČR v Blatné stav takový, že jsou dle npor. Mgr. Bc. Čelakovského státní policisté schopni noc
zajistit, protože trestná činnost, kterou policisté nabírají, se netýká nocí ale dnů, tedy v noci ve městě
nejsou žádné divočiny, když tedy pomine to, že chodí děti z diskotéky a poškozují majetek, s čímž se
však nakonec stejně nic nedělá. Uvádí, že nezaznamenala, že by strážníci Městské policie Blatná dávali
pokuty v nočních hodinách za to, že někdo ruší noční klid či že chodí po ulicích a něco rozbíjí. Podotýká,
že strážníci dávají pokuty jen za špatné parkování, za kouření na zakázaných místech a za požívání
alkoholu na veřejném prostranství, takže noční služby strážníků nevidí jako zásadní. Konstatuje, že
naopak jako zásadní jí připadá, že neslouží strážníci v sobotu a neděli přes den, kdy jsou zejména v létě
ve městě turisté a spoustu cyklistů, kdy by tedy přivítala, aby strážníci sloužili denní služby i o víkendu a
mohli tak být případně v okrajových částech města nápomocni turistům. Pan Vaněk se dotazuje, zdali by
strážníci sloužili dvanáctihodinové denní služby, načež paní starostka odpovídá, že ano, a upřesňuje, že
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by služby každý den byly od 7 do 19 hodin. Paní starostka uvádí, že chtěla vědět, zda strážníci Městské
policie Blatná nějak výrazně spolupracují s Policií ČR, kdy se však minulý týden dozvěděla, že nikoliv,
že strážníci městské policie pomáhali za poslední čtvrt rok státní policii jedinkrát při nějakém zásahu. Pan
Vaněk upřesňuje, že strážníci pomáhali státním policistům v Elimatu a že v nedávné době s nimi byli na
kontrole na podávání alkoholu mladistvým. Paní starostka konstatuje, že na větší akce typu kontroly na
nalévání alkoholu mladistvým by samozřejmě strážníci do služby nastupovali, přičemž bude chtít, aby se
o termínech kontrol vědělo včas, aby je mohl pan Vaněk zakomponovat do služeb. Podotýká, že záleží na
panu Vaňkovi, zdali již nyní bude strážníky o změnách informovat, avšak ona osobně by s tím raději
počkala do té doby, než si vše ona s velitelem strážníků městské policie vyjasní do detailu, kdy je pak
ochotna udělat na radnici schůzku a změny strážníkům Městské policie Blatná prezentovat. Uvádí, že je
určitě panu Vaňkovi jasné, jak se následně vždy takovéto věci otočí o nějaké stupně a že se k nim přidají
vždy ještě nějaké povídačky, a proto by byla ráda, aby se všechno strážníkům řeklo až v době, kdy bude
mít ona a pan Vaněk jasno o tom, jak vše bude probíhat. Dodává, že pan Vaněk ještě na měsíc duben
připraví služby tak, jak je dělá, avšak od května už by se služby změnily. Pan místostarosta konstatuje, že
chápe, že problematické lokality v současné době přibývají, kdy na nějaké upozornili strážníky i
zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., avšak pan Vaněk sám sdělil, že mezi největší
bolístky patří ulice tř. T. G. Masaryka, která je však řešena neustále. Uvádí, že se již v minulosti hovořilo
o tom, že když přijde státní policie a ukáže papír, kolik v ulici tř. T. G. Masaryka chytla lidí, tak je papír
popsaný, avšak v případě Městské policie Blatná by se dal počet pokut spočítat na jedné ruce. Připomíná,
že pan Vaněk v minulosti navrhoval nějaká opatření, že by například do předmětné ulice strážníci
Městské policie Blatná postavili vozidlo, a další věci, a proto by jej zajímalo, zda pan Vaněk něco
takového chystá či nikoliv. Podotýká, že mu následně není příjemné, když přijde velitel státní policie a
ukazuje poměr, kolik pokut dala v tř. T. G. Masaryka státní a kolik městská policie. Dodává, že tím
samozřejmě nechce říct, že musí městská policie vybrat v předmětné ulici sto pokut, avšak sám pan
Vaněk sdělil, že se jedná o bolístku, která se řeší neustále, a proto by jej zajímalo, zda se velitel strážníků
chystá či nechystá s předmětnou situací něco dělat, kdy mu však pan Vaněk sliboval, že nějakou akci
udělá. Pan Vaněk uvádí, že není problém nějakou akci udělat, kdy samozřejmě státní policisté jsou
vyloženě tlačeni do vybírání pokut a do čárkového systému, takže podle toho jim npor. Mgr. Bc.
Čelakovský plánuje služby. Konstatuje, že doposud situaci řešil tak, že dělají strážníci v předmětném
místě více obchůzek, avšak zatím akce, že by vysloveně do ulice tř. T. G. Masaryka postavil strážníky,
nedělal. Pan místostarosta se domnívá, že pokud by pan Vaněk párkrát do ulice strážníky postavil a ti by
dali několik pokut, takže si to lidé po Blatné řeknou. Opakuje, že pan Vaněk hned na začátku informoval,
že se neustále řeší bolístka tř. T. G. Masaryka, kdy jej tedy mrzí, že už tato záležitost není nějak vyřešená.
Ing. Flandera uvádí, že se jedná o hodinu či dvě denně, kdy je situace v ulici nejhorší a to tedy ve chvíli,
kdy jedou lidé z práce, zastaví si vozidla před poštou a jdou si vybrat to, co jim pošťačky hodily den
předtím do schránky, protože je nezastihly. Paní starostka informuje, že kolem 9 hodiny si pro poštu jezdí
podnikatelé a firmy. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru je provoz nejhorší kolem 14 a 15 hodiny,
kdy se však nyní všichni naučili lišácky parkovat před značkou zákaz zastavení a myslí si, že je to v
pořádku, přičemž je to samozřejmě lepší, než kdyby stáli až v křižovatce, ale stejně pořád porušují
dopravní značku zákaz stání. Pan místostarosta uvádí, že by doporučoval v ulici tř. T. G. Masaryka udělat
párkrát represi. Pan Vaněk informuje, že do včerejšího dne bylo z parkovacích automatů vybráno 187
tisíc Kč. Dále uvádí, že se na služebnu městské policie naučili pravidelně chodit ze Služby kriminální
policie a vyšetřování pan Čadek s panem Velkem, což jsou jeho bývalí kolegové, kteří tedy jednou týdně,
když jsou v Blatné na služebnu městské policie zajdou, což vidí jako přínos, protože policisté z kriminální
policie vědí, co strážníkům říci, co nikoliv a i oni mají se strážníky Městské policie Blatná dobrou
zkušenost, když se například potřebují zeptat na bydliště nějakých lidí. Paní starostka se dotazuje, zdali
mají strážníci stále přehled o tom, kde jsou nastěhovaní cizinci, načež pan Vaněk odpovídá, že ano. Paní
starostka požaduje, aby strážníci i nadále monitorovali, kde jsou cizinci ubytováni, protože pokud by
potřebovala opět někdy cizineckou policii, tak by byla ráda, aby věděla, kde v Blatné cizinci bydlí. Pan
místostarosta se dotazuje, zdali je panu Vaňkovi známo, kde je pan Hvišč. Pan Vaněk informuje, že pan
Podzimek je na nějaké ubytovně v Horažďovicích a pan Hvišč je v domě, co je roh za cukrárnou,
respektive co byl z druhé strany dům pana Michálka, tak se z něj dalo přejít do nějaké zahrady, kde je
nějaká dílna či dům. Uvádí, že tuto informaci strážníci obdrželi včerejšího dne, a proto se dnes zajdou na
předmětné místo podívat. Paní starostka žádá, aby strážníci tento poznatek prověřili. Pan místostarosta
konstatuje, že pokud strážníci zjistí, že se na předmětném místě pan Hvišč zdržuje, takže on jim následně
vyhledá majitele objektu. Pan Vaněk informuje, že se jedná o objekt, ve kterém je nájemce pan Jícha.
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Paní starostka uvádí, že objekt, kde má pan Jícha provozovnu, je ve vlastnictví pana Brabce. Pan Vaněk
konstatuje, že majitelem objektu, ve kterém se zdržuje údajně pan Hvišč, je pan Brabec, který pořádá
akce. Podotýká, že objekt se táhne dozadu, kde si pan Jícha prostor, co byl dříve bazar, předělává na
nějakou další provozovnu. Paní starostka podotýká, že státní policisté nevědí, kde se pan Hvišč zdržuje, a
proto by je strážníci městské policie měli případně také informovat. Pan Vaněk informuje, že tento
poznatek strážníci obdrželi včera odpoledne při obchůzce, takže dnes na předmětném místě učiní
kontrolu, zjistí, v jakém je objekt stavu a pokud v něm či okolí bude nějaký nepořádek, tak vše
zdokumentuje. Paní starostka uvádí, aby případné fotografie strážníci předali zejména majiteli objektu a
státní policii, protože panu Hviščovi se sbírají čárky, tak ať má další za to, že neoprávněně vnikl do
objektu. Ing. Flandera doplňuje, že už je na čase, aby pan Hvišč šel do vězení. Pan Vaněk informuje, že
měl schůzku se zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná kvůli akcím, které se budou do konce
roku v Blatné konat, přičemž zaměstnanci organizace jej průběžně o všem informují, společně se na všem
domlouvají a vše tedy dobře funguje. Pan Vaněk předává paní starostce zprávy o činnosti, které paní
starostka dává k dispozici radním s tím, že pan Vaněk jí každé pondělí či na začátku týdne přinese přehled
činnosti za uplynulý týden. Podotýká, že si přehled činnosti čte průběžně v aplikaci Kalendář Google,
avšak chce jej i následně v písemné podobě.
V 9:07 hodin odešel pan Petr Vaněk.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 9:07 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová

17

Zápis
z 31. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 6. dubna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Bc. Scheinherr, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2 (Scheinherr, místostarosta) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na
doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že ke změně rozpisu dochází z důvodu koupě objektu ve Skaličanech.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 126/16
Bod č. 4 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Skaličany – Illes, 160/4, kabel NN“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 127/16
Bod č. 5 - Záměr uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních
prostorech
Paní starostka uvádí, že firma Kaiser s.r.o., která městu obhospodařuje lesy, by chtěla požádat o dotace na
zřízení naučné stezky na Vinici v městských lesích s tím, že by v předmětném místě vzniklo posezení,
byly tam naučné cedule, kopec by šel přejít na druhou stranu, takže lavičky by byly umístěny,
samozřejmě tam kde to bude možné, i na druhé straně směrem k Bezdědovicím a zejména by firma
nechala zajistit skálu, protože z té má určité obavy. Podotýká, že by firma následně žádala o dotace na
zřízení naučných stezek i na jiných místech, kdy zaměstnanci firmy mají již vytipováno více části a to
například cestu k Hadímu či ke Skaličanům, avšak v tomto roce se firma pokusí žádat o dotaci poprvé,
kdy většinou napoprvé, jak všichni radní dobře vědí, to málokomu vyjde. Připomíná, že udržitelnost
projektu musí být 5 let, takže dodatek č. 10 je předložen z důvodu, aby firma Kaiser s.r.o. měla zajištěnou
nájemní smlouvu po dobu udržitelnosti projektu. Konstatuje, že dotyčná firma hradí řádně nájem, nejsou
s ní žádné problémy a v lesích hospodaří dobře, kdy ani od pracovníků odboru životního prostředí nemá
žádné poznatky o tom, že by spolupráce s firmou Kaiser s.r.o. nebyla dobrá. Domnívá se, že je pro město
lepší, že hospodaření ve všech lesích v majetku města zajišťuje jedna firma, než aby nějakou část
obhospodařoval někdo a další část zase někdo jiný. Poukazuje na to, že je předložen ke schválení
prozatím záměr uzavření dodatku, kdy však sdělila panu Blovskému, že by byla ráda, aby se k záležitosti
vyjádřili členové komise pro nakládání s obecním majetkem, jestli nemají k předmětnému dodatku nějaké
výhrady.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 128/16
Bod č. 6 - Zahradou poznání 2013 – 2018 (2016 – Putování dramatickou krajinou)
Paní starostka podotýká, že o předmětném projektu si mohli radní přečíst již asi v deseti materiálech, a
proto jej již nebude přibližovat. Uvádí, že do současné doby byla zrealizována tři zastavení, přičemž nyní
se jedná o schválení čtvrtého zastavení na pozemcích pana Koblihy. Konstatuje, že neustále apeluje na to,
aby se Ing. Cheníček spojil s panem Plachým, aby se předmětná zastavení využila v nějakém turistickém
okruhu, aby si je blatenští lidé či učitelé vzali za své a zastavení se tak nějakým způsobem alespoň trochu
propagovala.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 129/16
1

Bod č. 7 - Souhlas s vrtem
Paní starostka konstatuje, že předloženou žádost podal pan Hajník. Uvádí, že pan Hajník není první, kdo
si v ulici Blýskavky pořídí studnu, přičemž v předloženém materiálu je popsáno, jak je následně vrtaná
studna řešena majetkově.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 130/16
Bod č. 8 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že žádost si podala paní Ing. Kadlecová, která by si na pozemku v ulici
Fügnerova chtěla vystavět cukrárnu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 131/16
Paní starostka podotýká, že o vstup do pozemku za účelem uložení plynového a kanalizačního potrubí si
požádal pan Merašický.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 132/16
Bod č. 9 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Komunikace ul. Javorová a ul. Na Blýskavkách –
Blatná“
Paní starostka informuje, že se jedná o realizaci komunikace v ulici Javorová a v ulici Na Blýskavkách.
Uvádí, že ji osobně mrzí, že se nepodařilo dotáhnout realizaci v ulici Na Blýskavkách dokonce přes části
pozemků, které v současné době vlastní manželé Tvrdých. Podotýká, že v předmětné části tedy zbyde
takový kousíček, na kterém stejně v budoucnu bude muset být komunikace vybudována. Konstatuje, že si
radní určitě přečetli všechny nabídky, které byly na úřad doručeny, kdy právě nabídka firmy Silnice
Nepomuk s.r.o., která je navržena ke schválení za zhotovitele akce, byla nejnižší a měla i dlouhou záruku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 133/16
Bod č. 10 - Žádost o schválení daru pro Základní školu J. A. Komenského Blatná
Paní starostka podotýká, že firma Vishay Electronic, spol. s.r.o. věnovala Základní škole J. A.
Komenského Blatná dar ve výši 2 tisíce Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 134/16
Bod č. 11 - Zrušení usnesení, výměna bytu, přidělení bytu a výpověď z nájmu bytu v majetku města
Pan místostarosta podotýká, že se jedná o byt o velikosti 4+1 v ulici Nad Lomnicí čp. 1108, který byl
přidělen panu Ing. Ondřeji Malému. Uvádí, že pan Ing. Mladý si nakonec své počínání rozmyslel a
rozhodl se, že byt nepřijme, a proto od přidělení bytu ustupuje. Poukazuje na to, že právě kvůli tomu je
předloženo ke schválení zrušení usnesení č. 135/16, kterým byl byt Ing. Mladému přidělen. Informuje, že
zaměstnanci Správy bytů obdrželi žádost paní Michaely Trendové, která žije ve čtyřčlenné domácnosti, o
výměnu bytu za byt větší. Konstatuje, že vzhledem k tomu, že pan Ing. Mladý přidělení bytu nakonec
odmítl, předkládají dále zaměstnanci Správy bytů návrh na výměnu bytu, kdy by se tedy paní Trendová
přestěhovala do bytu o velikosti 4+1 v ulici Nad Lomnicí čp. 1108 po Ing. Malém, čímž by se uvolnila
bytová jednotka také v ulici Nad Lomnicí ale v čp. 1255. Dodává, že pokud tedy radní odsouhlasí
výměnu bytu paní Trendové, tak se uvolní bytová jednotka o velikosti 2kk Nad Lomnicí čp. 1255, kterou
zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělit paní Firichové, která je v seznamu žádostí o přidělení bytu
na prvním místě.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 135/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 136/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 137/16
Pan místostarosta informuje, že zemřela paní Motejzíková, která má po sobě tři dědice, přičemž první syn
pan Motejzík již podal výpověď, avšak dále jsou ještě dva pozůstalí, což jsou bratři Podzimkovi. Uvádí,
že se zaměstnanci Správy bytů rozhodli pro tento krok z toho důvodu, že se domnívají, že bratři
Podzimkovi písemnou výpověď nepodají. Podotýká, že je předložena ke schválení výpověď z bytu čp.
1021 v Blatné, přičemž je tedy postupováno podle zákona. Konstatuje, že s panem Karlem Motejzíkem
bylo domluveno, že do dvou měsíců předmětný byt uvolní. Dodává, že až bude byt uvolněn, tak bude
pracovníky Správy bytů navrženo přidělení bytu dalšímu člověku dle pořadníku. Ing. Flandera se
dotazuje, zdali se musí bratrům Podzimkovým výpověď z bytu doručit. Pan místostarosta podotýká, že na
otázku Ing. Flandery nezná odpověď, kdy však pracovníci Správy bytů jsou s panem Podzimkem starším,
který se ve městě pohybuje, v kontaktu, ale neví, kde se nachází pan Podzimek mladší, zda není třeba ve
výkonu trestu. Paní starostka se domnívá, že přes sociální odbor by se současný pobyt pana Podzimka
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mohl zjistit, protože si sháněl někde nějaké bydlení, přičemž dle jejího názoru se pan Podzimek již ve
vězení nenachází. Ing. Flandera konstatuje, že by o pobytu pana Podzimka určitě věděl notář. Paní
starostka uvádí, že pobyt pana Podzimka by určitě nějakým způsobem šel případně zjistit. Pan
místostarosta dodává, že se na postup, jestli je nutné výpověď všem pozůstalým doručit, zeptá a na příští
schůzi bude radní informovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 138/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 3. 2016
b) Provedená kontrola v ZŠ T. G. Masaryka Blatná – Paní starostka informuje, že je ráda, že kontrola
proběhla, přičemž radní dostali pro informaci pouze tu část ze zprávy, která se týká závěrečných výstupů,
protože jinak je zpráva velice obsáhlá a je v ní vše velice podrobně popsáno včetně výpisu dokumentů,
které si nechali zaměstnanci České školní inspekce předložit. Domnívá se, že pracovníci provádějící
kontrolu šli hodně do hloubky s tím, že jejich cílem zřejmě bylo, aby se uzavřelo takové to neustále
rozpitvávání jednotlivých věcí, které se staly tři roky zpátky. Uvádí, že je opravdu ráda, že kontrola vyšla
pozitivně. Podotýká, že již jeden bod z návrhů na zlepšení stavu školy se daří napravit, což je školní
družina, protože právě prostory školní družiny pracovníci České školní inspekce vytýkali. Konstatuje, že
až bude následná kontrola, tak zaměstnanci školy budou moci již prokázat, že prostory pro činnost školy
zřizovatel rozšířil. Dodává, že jakmile to bude možné, tak bude podána žádost na výstavbu nových budov
do prostředku nádvoří školy z IROPu, takže situace není taková, že by zřizovatel nechtěl či nedělal nějaké
kroky, aby se prostory školy rozšířily. Paní starostka informuje, že si ještě ověří, zda paní ředitelka bude
chtít funkce metodika prevence a výchovného poradce rozdělit. Pan místostarosta uvádí, že byl osobně
přítomen projednávání závěrů kontroly, kdy paní ředitelka Mgr. Šampalíková pracovníky České školní
inspekce dopředu upozorňovala, že si dala za úkol rozdělit funkci metodika prevence a výchovného
poradce mezi dva pedagogické pracovníky, avšak i přesto pracovníci kontroly, kteří sdělili, že tuto
skutečnost opravdu velice rádi od paní ředitelky slyší, do návrhů na zlepšení stavu školy rozdělení funkcí
napsali. Paní starostka podotýká, že na Základní škole J. A. Komenského Blatná je tato funkce rozdělena
mezi dva pedagogy již od samého začátku. Pan místostarosta informuje, že si paní ředitelka stanovila
úkol, že před jejím odchodem do důchodu funkci metodika prevence a výchovného poradce také rozdělí.
Paní starostka konstatuje, že už v současné době si zaměstnanci pomalu píšou i to, kdo otevřel dveře
školy, takže jestli i přesto mají zlepšit vedení písemných záznamů, tak už pak skutečně neví, co by
zaměstnanci všechno měli psát, nicméně zřejmě se návrh na zlepšení systému vedení písemných zápisů
týkal toho, aby pečlivější záznamy vedl školní metodik prevence, protože učitelé si již po všech
incidentech, které na škole byly, vedou vše velice řádně. Poukazuje na to, že dalším návrhem na zlepšení
stavu školy je v inspekční zprávě uvedeno, že by se měla podporovat spolupráce žáků při výuce, kdy však
u některých žáků se učitel může snažit, jak jen to bude možné, ale stejně je nepodpoří. Domnívá se, že
učitelé nejsou laxní, aby nechali dělat děti, co chtějí. Informuje, že ze zprávy dle jejího názoru úplně
nevyplývá to, že by se ve škole nepracovalo ba naopak. Uvádí, že opět zápis do 1. tříd ukázal, že zájem o
předmětnou základní školu je, kdy ani její napadání na sociálních sítích rodiče dětí nějak zásadně
neovlivnilo. Dodává, že má z výsledku kontroly dobrý pocit a že doufá, že vše bude alespoň po nějakou
dobu na Základní škole T. G. Masaryka Blatná probíhat v klidu.
Paní starostka uvádí, že proběhlo dne 4. 1. 2016 otevírání obálek komisí pro konkurzní řízení na pracovní
místo ředitele Základní školy J. A. Komenského Blatná. Konstatuje, že do výběrového řízení přišly
celkem čtyři žádosti, takže není pravda, tak jak se říkalo po městě, že přijde spoustu žádostí a že nad nimi
bude komise sedět do večera. Informuje, že všichni čtyři uchazeči vyhověli, měli řádně všechno
doloženo, a proto budou přizváni k pohovoru. Podotýká, že pohovor a závěrečné jednání výběrové
komise proběhne dne 25. 4. 2016 s tím, že však bude nutné svolat na středu 27. 4. 2016 mimořádnou
schůzi Rady města Blatná, na které by radní potvrdili rozhodnutí výběrové komise a jmenovali nového
ředitele. Dodává, že by všichni samozřejmě chtěli, aby nový ředitel nastoupil od července, takže
mimořádné zasedání bude muset být svoláno z toho důvodu, aby mohl vybraný uchazeč, pokud jej jeho
současný zaměstnavatel nepustí řádně dohodou, mohl dát případně výpověď.
Paní starostka informuje, že zástupce z finančního úřadu včerejšího dne sdělil panu Blovskému, že od 1.
6. 2016 začne pracoviště finančního úřadu fungovat v prostorách Městského úřadu čp. 1520.
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Paní starostka podává zprávu, že dne 1. 4. 2016 byla na jednání s Ing. Valáškem u paní ředitelky
Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českých Budějovicích. Uvádí, že byla mile překvapena z toho, že paní
ředitelka okamžitě věděla o úvahách města, kdy si však paní ředitelka nejprve myslela, že paní starostka
přijela s vedoucím dopravy kvůli tomu, že chce město Blatná pomoci s křižovatkou u Myslivny, na což jí
bylo odpovězeno, že kvůli této záležitosti za ní také přijeli. Informuje, že paní ředitelka následně sdělila,
že zástupci z Blatné přijeli tedy kvůli rybníku, z čehož bylo patrné, že byla paní ředitelka připravená a
navíc měla veškeré dokumenty se záležitostmi týkající se Blatné natažené ve svém počítači. Konstatuje,
že výsledek je takový, že městu Blatná trošku nahrává EIA, která nepovolí stavbu na rychlostních
silnicích a dálnicích, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje vyčerpat finanční prostředky, a proto se
bude zabývat méně nákladnými projekty. Podotýká, že Ředitelství silnic a dálnic ČR si najalo nějakou
firmu z Prahy, která bude mapovat cestu od Českých Budějovic až na hranice Plzeňského kraje a
vyhodnocovat průjezdy obcemi, jelikož Ředitelství silnic a dálnic ČR bude chtít udělat nějaké úpravy
křižovatek a v některých obcích rozšiřovat chodníky tak, aby byla doprava ve městech zbezpečněna.
Dodává, že zřejmě obchvatu se město Blatná nedočká, což paní ředitelka takto doslovně neřekla, ale
sdělila, že realizace obchvatu je, když vidí, jak vše probíhá, ve hvězdách. Paní starostka informuje, že
Ředitelství silnic a dálnic ČR má tedy zmíněná dvě místa v Blatné v hledáčku. Konstatuje, že k jednání si
paní ředitelka přizvala investičního technika, který mimo jiné křižovatku u Myslivny v Blatné stavěl, a
který uvedl, že se obává toho, že kruhový objezd na předmětné křižovatce nebude možné z technických
důvodů zrealizovat. Podotýká, že paní ředitelka sdělila, že v současné době pracovníci Ředitelství silnic a
dálnic ČR vyhodnocují kruhové objezdy, které instituce postavila v Třeboni a v Jindřichově Hradci, kdy
však bohužel musí říci, že ne vždy se kruhovými objezdy zbezpečnila doprava pro chodce, že sice
kruhové objezdy “splynulí“ dopravu, ale že to také není úplně spasitelné řešení. Uvádí, že se paní
ředitelka spíše přikláněla k tomu, aby se na křižovatku u Myslivny pořídila světelná signalizace s tím, že
z nějakého programu IROP by si Ředitelství silnic a dálnic ČR mohlo požádat o dotaci na úpravu silnic I.
tříd. Dodává, že Ředitelství silnic a dálnic ČR se tedy pokusí o dotaci na pořízení světelné signalizace
samo požádat, což je pro ni velice pozitivní zpráva. Paní starostka informuje, že paní ředitelce byla
předána studie, jak by bylo možné vyřešit nepřehledný úsek v ulici Plzeňská podél rybníka Sladovna a to
tedy tak, že by se kus rybníka zasypal. Podotýká, že paní ředitelka ke studii sdělila, že si nemyslela, že
bude město Blatná tak rozhazovačné, jelikož se domnívala, že by se silnice v předmětném úseku protáhla
jen trošku do rybníka, ale nemyslela si, že by město nechalo vzhledem k finančním prostředkům zavést
čtvrtku rybníka. Uvádí, že jí paní ředitelka sdělila, že postup bude nyní takový, že do města Blatná přijede
do 14 dnů projektant, který by však chtěl, aby na jednání byl někdo za město, přičemž ona by byla ráda,
aby se jednání zúčastnil Bc. Vít, který studii nakreslil, kdy následně z jednání vzejdou návrhy, co
s předmětným úsekem udělat. Konstatuje, že paní ředitelce uvedla, že město zajistí jednání s vlastníkem
rybníku panem Hildprandtem ohledně možnosti nějaké směny, o které s ním však již pan Blovský
předběžně jednal. Dodává, že se nechce zbytečně radovat dopředu, avšak z jednání s paní ředitelkou jí
vyplynulo, že Ředitelství silnic a dálnic ČR chce předmětná dvě místa v Blatné nějakým způsobem řešit,
stejně jako chce řešit situaci ve Lnářích, na kterou se zástupci města také dotazovali, kdy paní ředitelka
sdělila, že si jsou všichni situace ve Lnářích vědomi, a proto by chtěli u silnice I. třídy nějakým způsobem
rozšířit chodníky a dopravu zbezpečnit. Paní starostka informuje, že bude radní, až bude vědět o termínu
návštěvy projektanta a o výsledcích jednání, samozřejmě informovat.
Paní starostka podotýká, že paní ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR mimo jiné naznačila, že
průjezdnost není v Blatné až tak hustá jako je kolem Českých Budějovic, takže aby si město Blatná
nemyslelo, že je na tom zas až tak špatně. Konstatuje, že Ing. Valášek sdělil paní ředitelce, že při vjezdu
do města Blatná je radar, který načítá průjezdy, a že tedy čísla z radaru budou následně dána paní
ředitelce k dispozici, což paní ředitelka velice přivítala, protože instituce používá stále měření z roku
2010, kdy však čísla mohou být v dnešní době samozřejmě úplně jiná. Informuje, že bylo tedy
telefonováno panu Vaňkovi, který však sdělil, že data nemá k dispozici, protože mu je počítač zřejmě
kvůli tomu, že je plná paměť, nestahuje. Informuje, že jestliže se pan Vaněk stará o majetek způsobem, že
v lednu zjistí, že mu nefunguje nějaký server a že spolu zařízení nekomunikuje, takže jej prostě přestane
používat s tím, že je dostačující, že radar bliká, tak takto si ona opravdu plnění úkolů nepředstavuje a
navíc jsou pak všichni akorát pro srandu králíkům. Předpokládá, že se radar pořídil i právě z toho důvodu,
aby se vědělo, jak je ulice Písecká vozidly zatížena. Uvádí, že se jí poslední dobou nelíbí, jak pan Vaněk
některé úkoly plní, kdy mimo jiné s ním bylo naposledy jednáno ohledně ulice tř. T. G. Masaryka, avšak
z přehledu, kolik za předcházející měsíc udělili strážníci pokut, který jí nosí pan Vaněk vždy každý měsíc,
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zjistila, že jenom jedno vozidlo za celý měsíc stálo na pruzích naproti poště. Dodává, že včerejšího dne
šla řešit umístění laviček na náměstí, kde paní Hůzlová řešila zmrzlinové stojany, které stojí na městě,
které nejsou povolené a za které není zaplaceno, tím způsobem, že přivedla k paní starostce paní
Fišerovou, aby jí to sama paní starostka vysvětlila. Paní starostka konstatuje, že už začíná mít všeho
trošku plné zuby, protože se domnívá, že strážníci dělají svou práci již dost dlouhou dobu na to, aby
věděli, jakým způsobem ji mají vykonávat. Uvádí, že v pondělí dne 11. 4. 2016 má pozvaného pana
Vaňka, se kterým bude řešit to, že strážníci budou sloužit každý den denní služby a dále bude požadovat,
aby se od základu změnil systém evidence přestupků a toho, jak strkají papírky za stěrače vozidel.
Podotýká, že slyšela od lidí, že přestupky městští strážníci řeší domluvou a papírek následně roztrhají.
Informuje, že na posledním jednání v prosinci 2015 chtěla po strážnících, aby jí ukázali evidenci, že když
tedy řeší přestupek domluvou, takže určitě na ten doklad, který byl za stěračem vozidla, připíší, že bylo
řešeno domluvou, aby ona následně věděla, že s dotyčnou osobou strážníci Městské policie Blatná
jednali. Dodává, že když přijde na služebnu někdo a je známý strážníků anebo když dotyčný vůbec na
služebnu nepřijde, tak protože nechtějí strážníci přestupek řešit, tak raději blokový list roztrhají. Paní
starostka uvádí, že má poznamenáno v kalendáři, že si do konce týdne vedení evidence pokutových bloků
dojde na služebnu městské policie ověřit. Konstatuje, že tímto vším svým povídáním radním oznamuje,
že v pondělí udělí panu Vaňkovi vytýkací dopis. Pan místostarosta informuje, že minulý týden bylo
řešeno oznámení, že je u Špýcharu na městském pozemku uložené dříví, a proto byla na místo poslána
hlídka městské policie, která následně vedení města sdělila, že je dříví sklizeno, a že jej tam měl
uskladněné zaměstnanec Technických služeb města Blatné s.r.o. Paní starostka doplňuje, že včerejšího
dne jela s panem ředitelem Ing. Srbem okolo Špýcharu, kde bylo dříví stále složené, a proto volala panu
Vaňkovi, jak to vypadá s neoprávněně uloženým dřívím na městském pozemku u Špýcharu, kdy jí velitel
strážníků sdělil, že dříví je již dávno uklizené. Uvádí, že panu Vaňkovi sdělila, že dříví nemůže být
uklizené, když na něj právě kouká, na což jí tedy pan Vaněk odvětil, že dotyčná osoba musela dříví na
předmětné místo znovu umístit a že jí tedy zavolá. Konstatuje, že panu Vaňkovi sdělila, aby v žádném
případě nikomu nevolal, ale aby dal okamžitě dotyčné osobě pokutu, protože takové to kamarádíčkování
se, že se jen někomu zavolá a řekne, že si starostka zase stěžovala, tak aby dříví uklidil, tak to se
domnívá, že vůbec neodpovídá tomu, jak má městská policie fungovat. Podotýká, že chtěla radní
informovat o tom, jak činnost Městské policie Blatná funguje, přičemž v pondělí na jednání tedy panu
Vaňkovi, protože už se vše trošku nahromadilo, předá vytýkací dopis, kdy poslední kapka byla se
stahováním dat a toho, že je veliteli strážníků jedno, zda stahování funguje či nefunguje. Připomíná, že se
v nedávně době zakoupily za nemalé finanční prostředky na služebnu nové počítače a to kvůli tomu, že
nešlo strážníkům psát do aplikace Kalendář Google, avšak pan Vaněk neřekl v tu dobu ani větu o tom, že
mu stahování dat nefunguje, přičemž je otázkou, zdali o nefunkčnosti vůbec věděl, protože možná kdyby
se mu nepoložil ohledně stahování dat dotaz, tak by možná vše běželo dva roky dál a nic by se nedělo,
což však samozřejmě neví.
Pan místostarosta připomíná, že na jedné z předcházejících schůzí radní schválili umístění stojanů na kola
namísto třech parkovacích míst, přičemž při projednávání této záležitosti radní uvedli, že bude na
umístění stojanů zapotřebí mít stanovisko dopravní policie. Uvádí, že od Policie ČR má již tedy
k dispozici vyjádření, se kterým radní seznamuje s tím, že jej následně předá zapisovatelce, aby se stalo
součástí zápisu jako informace c). Dodává, že se stále neví, jak stojany budou vypadat, kdy vzhled
stojanů a jejich konkrétní umístění budou radní ještě projednávat, nicméně je dobře, že má město již
k dispozici kladné stanovisko od Policie ČR.
Pan místostarosta podává zprávu, že byl na služební cestě v Roggwilu a to s ředitelem a žáky Základní
umělecké školy Blatná, panem Hospergrem a ještě s menší delegací. Uvádí, že žáci Základní umělecké
školy Blatná měli v tamním městě tři vystoupení, což bylo perfektní, kdy navíc právě pro takovéto
aktivity, kdy se jedou děti do města s nějakým svým vystoupením ukázat, má partnerství s partnerskými
městy smysl. Konstatuje, že se celá delegace byla podívat na koncertu, který se v Roggwilu uskutečnil,
přičemž celá služební cesta byla opravdu velmi pěkná a zdařilá. Dodává, že delegaci byla předána malá
historická vzpomínka o partnerství mezi Blatnou a Roggwilem, která se stane součástí zápisu jako
informace d).
Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali by v Husových sadech, kde proběhlo kácení stromů, nebylo lepší pařezy
odfrézovat. Paní starostka se domnívá, že Technické služby města Blatné s.r.o. chtějí pařezy odfrézovat.
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Pan místostarosta podotýká, že se radní na tento dotaz mohou zeptat na jednání valné hromady, které se
uskuteční po ukončení schůze Rady města Blatná. Paní starostka informuje, že si Technické služby města
Blatné s.r.o. již koupily frézu. Pan místostarosta doplňuje, že si společnost zakoupila frézu za traktor
s tím, že mu byla podána informace, že když zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o. porazili
stromy například vedle kostela, takže si budou muset půjčit frézu na rameno, protože do předmětného
místa traktorem nezajedou, kdy právě možná i v Husových sadech nastala stejná situace. Bc. Scheinherr
konstatuje, že se opětovně díval na stav laviček v Husových sadech, u kterých by dle jeho názoru bylo
dobré vyměnit prkna za světlá, aby bylo vidět, že jsou lavičky čisté. Paní starostka informuje, že
Technické služby města Blatné s.r.o. průběžně začnou vždy, když přijmou brigádníky, lavičky natírat. Bc.
Scheinherr poukazuje na to, že právě kvůli tomu, že se lavičky neustále jen natírají, se barva loupe a jak
se loupe, tak lavičky pak následně nevypadají hezky. Pan Srb podotýká, že v Husových sadech se sedí na
lavičkách tak, že mají lidé nohy na sedátku. Paní starostka uvádí, že v předmětném místě jsou ještě
lavičky s betonovým spodkem, kdy tedy i tato záležitost může být projednána s Ing. Srbem na valné
hromadě společnosti. Pan Srb poukazuje na to, že nejsou jen lavičky u cesty, ale ještě dvě jsou umístěny
v zeleni. Ing. Flandera je toho názoru, že by se Husovy sady měly vyřešit trochu koncepčně. Paní
starostka konstatuje, že by byla raději, kdy by se vše zadalo nějaké firmě, aby ona se nad vylepšením
předmětného místa zamyslela. Bc. Scheinherr se domnívá, že by nějaká lavička mohla být umístěna i ve
spodní části prostoru, kde se provádělo kácení stromů. Paní starostka se domnívá, že v minulosti se od
umisťování laviček do spodní části spíše ustupovalo, protože se tam stahovali různí lidé, kdy však jí
osobně by vadilo méně, když by si mladí lidé sedli na lavičku do Husových sadů, než aby se předváděli
na náměstí přede všemi či pod mostem, protože v létě určitě budou chodit někam si sednout. Bc.
Scheinherr konstatuje, že až se započne sečení trávy, takže by bylo dobré, aby se v Husových sadech
započalo sekat dříve, než se sekávalo v předcházejících letech, kdy se v předmětném místě vždy nechala
tráva hodně přerůst. Pan místostarosta vysvětluje, že sečení trávy je rozděleno na zelená pásma, kdy první
pásmo, které je dáno nějakou velikostí trávy, je střed města, kde tedy sečení trávy začíná, následně je
druhé pásmo a třetí pásmo, ve kterém jsou zařazeny právě Husovy sady. Upřesňuje, že vysoká tráva
v Husových sadech je tedy proto, že zaměstnanci sečou trávu v Husových sadech později. Konstatuje, že
na jaře, když začne být teplé počastí a začne pršet, tak Technické služby města Blatné s.r.o. i přesto, že
mají brigádníky, opravdu trávu nestíhají síct, a proto jsou Husovy sady zařazeny až do třetího pásma a je
v nich tráva sečena později. Uvádí, že by si musela společnost najmout navíc nějakou další firmu na
sečení zeleně, kterou by musely zaplatit Technické služby města Blatné s.r.o. popřípadě město ze zeleně.
Opakuje, že první pásmo je tedy střed města, přičemž další pásma jsou stanovena od středu města směrem
k okrajovým částem města. Paní starostka připomíná, že je však pravdou, že respondenti v anketě
poměrně dost často uváděli, že právě Husovy sady by si zasloužily nějakou úpravu. Bc. Scheinherr se
domnívá, že by se v předmětném místě mohlo mulčovat s tím, že by se tedy tráva nechávala na místě. Ing.
Flandera konstatuje, že s mulčováním v žádném případě nesouhlasí, protože následně se nedá po
rozsekané trávě chodit, zvláště ještě když je tráva vyšší. Bc. Scheinherr uvádí, že se mu mulčování, které
na své zahradě provádí, líbí. Ing. Flandera opakuje, že jemu se tento způsob sečení trávy nelíbí. Pan
místostarosta informuje, že i kdyby se v Husových sadech tráva mulčovala, tak by museli zaměstnanci
Technických služeb města Blatné s.r.o. na předmětné místo jezdit pořád, což by však kapacitně nestíhali.
Bc. Scheinherr poukazuje na to, že tráva v Husových sadech, ve které je plno klíšťat, je pořád vysoká,
kdy se však jedná o jediný park, který město vlastní. Paní starostka konstatuje, že se tedy budou muset
radní zamyslet nad tím, jestli nezadají zpracování nějaké studie na to, jak by se mohly Husovy sady
nějakým způsobem trošku zkultivovat, přičemž v žádném případě by nechtěla, aby se v předmětném
místě udělaly nějaké záhony, ale byla by ráda, aby se z Husových sadů udělal takový přírodní park pro
lidi. Ing. Flandera podotýká, že by se měly úpravy udělat stylem, aby předmětná lokalita nějak vypadala.
Bc. Scheinherr uvádí, že když jeho žena šla s dítětem přes Husovy sady, tak téměř pokaždé chytl jeden
z nich klíště, a proto se nyní této lokalitě vyhýbají a chodí se v horkých dnech projít po cestičkách do
zámeckého parku. Pan Srb uvádí, že horní část Husových sadů, když se poseče, ještě nějakým způsobem
vypadá docela dobře, ale se spodní částí se léta nic nedělalo a chodí si do ní sednout vesměs jen nějací
rybáři. Paní starostka konstatuje, že všechny tyto záležitosti radní ještě projednají na dnešní valné
hromadě Technických služeb města Blatné s.r.o.
V 8:05 hodin přišla Mgr. Hana Baušová.
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Paní starostka vítá ředitelku Domova pro seniory a žádá ji, aby radní informovala o tom, co je
v příspěvkové organizaci nového. Mgr. Baušová informuje, že novinek je v Domově pro seniory celá řada
a ještě řada dalších jich bude, přičemž co se týká běžného provozu a vyúčtování služby, tak si organizace
vede celkem slušně. Konstatuje, že se podařilo zvýšit vykazování na pojišťovny na 209 tisíc Kč, což je
však organizaci k ničemu, protože VZP i ostatní pojišťovny si zastropovaly dodatkem úhrady, takže VZP
platí Domovu pro seniory 196 tisíc Kč a to ať vykáže organizace více či méně. Podotýká, že v tomto
případě je ještě další šance a to ta, že organizaci budou úhrady po skončení zúčtovacího období
doúčtovány, nicméně prozatím bude pojišťovna vracet Domovu pro seniory částku třeba 5 tisíc Kč, což
není úplně mnoho, ale alespoň něco. Uvádí, že v současné době je tedy vyjednávání s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb na mrtvém bodu, takže vlastně další navýšení v úhradách se
neuskutečnilo, nicméně pořád má organizace ještě šanci, že jí vše bude do výše úhradové vyhlášky po
roce uhrazeno, tak jako tomu bylo v loňském roce. Paní starostka vysvětluje, že se jedná o finanční
prostředky, které jsou používané na zdravotnickou péči. Mgr. Baušová informuje, že celý systém je
obecně špatně nastaven, takže si organizace nemůže vykázat tolik, kolik by chtěla, přičemž pro informaci
radních uvádí, že u rehabilitační péče se vykazuje jenom to, co uživatelům předepíše lékař, kdy však
organizace by si mohla samozřejmě žádat daleko více. Konstatuje, že úhrady a platby od uživatelů
probíhají standardně, přičemž zaměstnancům se daří i neuhrazené částky krýt z nějakých příspěvků od
rodin. Paní starostka se dotazuje, kolik uživatelů nemá finanční prostředky na plnou úhradu. Paní
ředitelka odpovídá, že celkem 14 uživatelů nemá finance na plnou úhradu, kdy však uživatelů, kteří
nemají na plnou úhradu, je více a to asi 36, ale ostatním úhradu do plné výše doplácí rodiny, takže je to
bráno tak, jako kdyby bylo uhrazeno. Uvádí, že příspěvek na péči malinko poklesl, což bylo dáno úmrtím
klientů, kteří byli velice závislí, nicméně v současné době je 20 lidí v šetření o zvýšení a od srpna se
přepokládá zvýšení příspěvku na péči podle zákona, což bude zhruba o 80 Kč v lehké kategorii v prvním
stupni, ve druhém stupni se příspěvek zvýší o 400 Kč a takto cyklicky se příspěvek zhruba o 20 %
zvyšuje. Paní starostka konstatuje, že však Domov pro seniory má minimum lidí, kteří jsou zařazeni do
prvního stupně. Mgr. Baušová potvrzuje, že v jedničce je skutečně málo klientů, přičemž vlastně nyní
dojde u dvaceti klientů ještě k přešetření, kdy dle jejího názoru by se u většiny z nich měl také příspěvek
na péči zvýšit, takže úhrada zase trošku vzroste a od srpna se navíc příspěvek zvýší všem. Uvádí, že byla
na poradě ředitelů od Asociace poskytovatelů sociálních služeb pro Jihočeský kraj, kde bylo mimo jiné
řečeno, že je opět v plánu, tak jak se bude zvyšovat minimální mzda, zvýšit úhrady a že hrozí, že se zvýší
během roku 2016 opět platy zdravotnickým pracovníkům a to až o 10 %. Konstatuje, že taková trošku
novější věc je v případě vážně míněného nesouhlasu uživatele s umístěním do domova či s poskytováním
služby, kdy by teoreticky měl být dotyčný uživatel propuštěn domů. Podotýká, že kolem této záležitosti
jsou určité dohady o tom, co je to vážně míněný nesouhlas a zdali jsou vlastně uživatelé sociálních služeb
schopni takto uvažovat a toto říci. Dodává, že ohledně této záležitosti pojede zítra na konferenci, která se
uskuteční i v souvislosti se změnami s příchodem nového zákona o sociálních službách, takže možná
právě po této konferenci bude v předmětné věci zase o něco chytřejší. Paní starostka vysvětluje, že se
vážně míněný nesouhlas týká těch uživatelů, kteří nemají náhled na to, jak službu potřebují, ale třeba
nejsou zbaveni svéprávnosti či nemají stanoveného opatrovníka. Mgr. Baušová doplňuje, že třeba také
některé rodiny uživatelů nechtějí situaci řešit, nechtějí své rodinné příslušníky zbavovat způsobilosti,
avšak právně se vše musí ošetřit, a proto nyní zaměstnanci Domova pro seniory rodiny uživatelů poučují
a doporučují jim nějaká řešení. Dále uvádí, že Domovu pro seniory byla již přiznána dotace pro rok 2016
a to na pobytovou službu ve výši 8 096 100 Kč a pro pečovatelskou službu ve výši 975 tisíc Kč.
Podotýká, že v souvislosti s dotacemi a příspěvky od zřizovatelů se v současné době hodně hovoří o tzv.
vyrovnávací platbě, kdy však nikdo moc neví, co to vlastně je a ani pracovníci Domova pro seniory se
nemohou v této záležitosti příliš vyznat. Konstatuje, že Krajský úřad rozhodl, že pro tyto účely bude
pořádat kulaté stoly, přičemž včerejšího dne probíhal první, který se týkal pečovatelské služby, a na
kterém byla přítomna Ing. Vítová a paní Jánská. Informuje, že tedy pracovnice z prvního kulatého stolu
již nějaké informace přivezly, nicméně přijely úplně vytřeštěné, protože nikdo pořádně neví, jak má vše
vypadat. Dodává, že Domov pro seniory byl pověřen, že patří do těch sítí služeb, na které se vyrovnávací
platba vztahuje, přičemž platba pro pečovatelskou službu byla stanovena na 1 570 400 Kč. Paní starostka
informuje, že dne 14. 4. 2016 jede na setkání starostů na Krajský úřad Jihočeského kraje, na kterém bude
MUDr. Zuskou o vyrovnávací platbě také hovořeno. Mgr. Baušová podotýká, že se tento rok přihlásila
také na školení pořádané MUDr. Zuskou, kdy doufá, že jí bude vyrovnávací platba nějakým způsobem
osvětlena. Konstatuje, že vyrovnávací platba pro Domov pro seniory by měla být zhruba 10 800 tisíc Kč,
avšak zaměstnanci organizace ani přesně nevědí, co to vyrovnávací platba vlastně znamená a ani z čeho
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byla vypočítána. Uvádí, že vyrovnávací platba, která by neměla být překročena, by měl být teoreticky
příspěvek od obcí na službu a od zřizovatele, kdy ale ona osobně si nedokáže tuto záležitost vůbec
představit. Informuje, že jí Mgr. Stráská sdělila, aby z vyrovnávací platby neměli zaměstnanci organizace
obavy s tím, že vyrovnávací platba je obecně nastavena strašně nízko a že paní ministryně Marksová má
za úkol sociální služby dorovnat. Paní starostka konstatuje, že jinak je organizace s dotacemi na tom tento
rok dobře, kdy Mgr. Baušová dává paní starostce zapravdu. Paní starostka podotýká, že za poskytnuté
finanční prostředky osobně za organizaci poděkovala Mgr. Stráské. Paní ředitelka informuje, že paní
Stráské také samozřejmě za poskytnuté dotace poděkovala. Dále uvádí, že určitě opět organizaci vzrostou
mzdové náklady, kdy se neustále v médiích omílá, že porostou platy lékařům a tím pádem i zdravotním
sestrám. Konstatuje, že navíc má dojít ještě ke zrušení nařízení vlády a to přílohy č. 1, podle které se
vypočítávají platby technickým pracovníkům, a proto jí není známo, zda se následně bude organizace
v této záležitosti řídit přílohou č. 2, nicméně doufá, že k této záležitosti získají pracovníci Domova pro
seniory včas nějaké informace. Paní starostka se dotazuje, zdali pečovatelská služba funguje tak, jak má a
zdali se již děvčata přestěhovala do nového prostoru. Mgr. Baušová odpovídá, že pečovatelská služba
funguje dobře, přičemž právě v těchto dnech se zaměstnankyně pečovatelské služby stěhují do nového
prostoru, ze kterého jsou opravdu velmi šťastné. Uvádí, že včerejšího dne proběhla supervize, kterou
prováděla PhDr. Venglářová, což je jedna z nejlepších supervizorek v České republice, a kterou si tedy
Domov pro seniory objednal tak trošku z protekce a ona na uskutečnění supervizí v Blatné kývla a to i za
poměrně slušné finanční prostředky. Konstatuje, že PhDr. Venglářová byla velmi spokojená s týmem
pečovatelské služby, s tím jak děvčata pracují a jak řeší problémy. Podotýká, že trošku jiná situace je
v týmu zdravotníků a ošetřovatelského personálu v Domově pro seniory, kdy se však včerejšího dne
shodla s PhDr. Venglářovou na tom, že je to dáno tím, že oni nemají pevné týmy, děvčata se střídají
cyklicky po celém domově a v podstatě mají na starost všech 89 uživatelů, což je stav, na který
dlouhodobě paní vrchní v Domově pro seniory upozorňuje, jelikož ona když přišla do organizace, tak
nebyla zvyklá v takto velkém týmu pracovat, což je však trošku kontraproduktivní. Informuje, že tuto
situaci již chtěla řešit, avšak děvčata se změnám vehementně brání, nicméně v současné době má zase
nějaké další informace a to i od supervizorky, takže určitě tuto záležitost také nějakým způsobem zlepší.
Paní starostka se dotazuje, zdali by tedy následně paní ředitelka udělala v Domově pro seniory týmy po
odděleních. Mgr. Baušová odpovídá, že by se udělaly dva týmy, kdy vzhledem k tomu, že je Domov pro
seniory členěn na stranu A a B, tak by jí přišlo spravedlivé, aby se týmy rozdělily na stanici A a B s tím,
že by děvčata měla obsažena všechna tři patra a nemohla by se pak následně hádat, že jedna běhá více než
druhá. Uvádí, že dle jejího názoru je takovéto opatření provést více než nutné, přičemž nehodlala
k tomuto kroku přistoupit okamžitě, jelikož zavedení tohoto opatření bude muset zřejmé vést k nějakému
navýšení pracovníků v přímé péči. Paní starostka informuje, že byla včerejšího dne na poradním sboru na
úřadu práce, kde byla upozorněna na to, že od června bude spuštěn projekt a bude zaměřen na pracovníky
v sociálních službách, protože do teď nebylo možné v případě příspěvkových organizací žádat o veřejně
prospěšné práce, nicméně od června či července by příspěvkové organizace mohly již žádat, a proto prosí
paní ředitelku, aby se následně na tuto možnost pracovníků úřadu práce zeptala. Podotýká, že jí paní
Tejmlová sdělila, že pokud by měl Domov pro seniory zájem o získání pracovníků přes veřejně prospěšné
práce, tak aby se jí paní ředitelka určitě ozvala, přičemž úřad práce by zajistil rekvalifikaci dotyčných
osob a dal by na ně organizaci finanční prostředky a to zřejmě po dobu 6 měsíců, nicméně za tu dobu by
si mohli zaměstnanci Domova pro seniory oťuknout, zda k tomu dotyční jsou či nikoliv. Mgr. Baušová
informuje, že si organizace dvě děvčata z úřadu práce podchytila, kdy však musí říci, že spolupráce
s úřadem práce je dost příšerná, což se řešilo i na poradě ředitelů. Paní starostka konstatuje, že ona si
může spolupráci s pracovníky úřadu práce pouze jen pochvalovat. Mgr. Baušová informuje, že nyní byli
přijati tři noví pracovníci na pozici v přímé péči, což jsou všechno moc fajn děvčata. Paní starostka uvádí,
že v současné době není již moc kde pracovníky brát. Mgr. Baušová souhlasí s paní starostkou a doplňuje,
že nyní je opravdu katastrofální stav a to i v případě zdravotních sester, kdy v nedávné době byly
v organizaci dvě Ukrajinky, které se úplně zděsily, že by měly třeba také na klienty sahat, což jí osobně
docela překvapilo, protože opravdu nečekala, že právě ony budou takto vybíravé. Paní starostka se
dotazuje, zdali se paní ředitelka domnívá, že by tato děvčata lidé v Domově pro seniory přijali a zda by to
nebyl problém zejména u těch starších lidí, u kterých je většinou ještě takový větší blok. Mgr. Baušová se
domnívá, že by tam možná nějaká nedůvěra lidí byla, protože ta je vždy, když přijde někdo nový do
služby, nicméně uživatelům by nic jiného, než si na pracovnice zvyknout, nezbývalo. Paní starostka
uvádí, že se snad změní vzdělávání zdravotních sester a trošku se odlehčí, protože i to také trošku zavinilo
ten stav, jaký je, že se děvčata musí neustále dovzdělávat a stále nejsou hotová. Mgr. Baušová konstatuje,
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že celý systém vzdělávání je postaven na hlavu, kdy nyní se bohužel sklízí to, co se zaselo. Podotýká, že
v minulosti byly zdravotnické školy v republice na velmi dobré úrovni, avšak vše se pokazilo tím, že se
republika přihlásila k deklaraci Evropské unie. Paní starostka se dotazuje, zdali organizace plánuje nějaké
větší investice. Paní ředitelka organizace odpovídá, že větší investice nejsou plánovány, avšak v současné
době se budou pro lidi, kteří jsou na druhém podlaží, což jsou uživatelé, kteří jsou nejvíce závislí na
službě a již se třeba běžně nedostanou ven, tak jak by si zaměstnanci přáli, budovat vycházkové chodby.
Informuje, že zaměstnanci již nakoupili nějaké fototapety a sehnali dřevo, takže na druhém podlaží, kde
mají uživatelé mobilní zvedací systém, který jim právě umožňuje chůzi, když už nejsou třeba chůze
schopní, budou mít uživatelé procházku lesem, na chodbě budou i živé stromy respektive kulatiny, na
které si budou moci klienti sáhnout, takže to bude i dotykové, a dále na chodbu budou zaměstnanci
umisťovat nějaké sušené byliny, aby uživatelé měli i čichový vjem. Podotýká, že na opačné straně
druhého patra budou mít klienti pole a louku, takže plány mají zaměstnanci organizace hezké, všem se
tento nápad velice líbil, ale samozřejmě se uvidí, jak se vše podaří zrealizovat, přičemž realizace nebude
náročná, jelikož si vycházkové chodby zaměstnanci udělají svépomocí. Paní starostka se dotazuje, zdali je
stav v kuchyni dobrý. Paní ředitelka odpovídá, že v kuchyni je stav stabilní, v pořádku, kdy v současné
době jezdí zaměstnankyně kuchyně na nějaké vzdělávací aktivity, přičemž nyní se v organizaci bude
konat velký seminář týkající se výživy právě pro lidi s demencí, který povede paní doktorka Hýblová.
Uvádí, že se chystají určité změny spočívající v tom, že by se dávaly uživatelům svačinky do ruky a že by
se trošku změnil způsob stravování, přičemž již byly nakoupeny například ubrusy. Konstatuje, že se
zaměstnanci snaží prostředí zkulturnit, aby klienti jedli třeba z talíře a nikoliv z mističek, a navíc se
kuchařky snaží zařazovat do jídelníčku nějaká nová jídla jako například cizrnu a další takovéto podobné
zdravé věci. Paní starostka poukazuje na to, že když si přečetla výroční zprávu Domova pro seniory, tak
jediné číslo, které ji vyděsilo, bylo, že za rok 2015 zemřelo 42 klientů. Paní ředitelka podotýká, že již
jednou byl rok, kdy zemřelo v Domově pro seniory 39 lidí, což už se zaměstnancům zdálo jako velmi
vysoký počet, avšak v loňském roce to bylo opravdu takové malé zemětřesení. Paní starostka se dotazuje,
jak úmrtí klientů snáší zaměstnanci organizace, pro které to musí být také těžké. Mgr. Baušová odpovídá,
že pro zaměstnance je vždy úmrtí klientů velmi náročné, a proto byl na druhé pololetí tohoto roku
objednán seminář o umírání a o doprovázení osob, kdy se opět bude jednat o interaktivní seminář, který
asociace uspořádala pro své členy, a který bude určitě také vzhledem k videoukázkám, které viděla, velmi
pěkný. Uvádí, že v nedávné době byl v organizaci pořádán seminář o demenci, který byl také krásný, a ve
kterém přehrávali známí herci takové ukázky, co je špatně a co je dobře, přičemž každý zaměstnanec se
v ukázkách o tom, co je děláno špatně, našel. Ing. Flandera konstatuje, že má od klientů poznatky, že jsou
v Domově pro seniory velmi spokojení a že opravdu velice kvitují změny a rozšíření služeb, které
v organizaci nastaly. Mgr. Baušová reaguje, že tyto poznatky velice ráda slyší a má z nich opravdu velkou
radost. Paní ředitelka předává radním k dispozici Zprávu o činnosti organizace za rok 2015, která se stane
součástí zápisu jako informace e). Konstatuje, že původně se zaměstnanci organizace přemýšlela o tom,
že by se vytvořila výroční zpráva v trošku modernější formě, avšak nakonec od toho bylo upuštěno,
protože cílová skupina uživatelů Domova pro seniory je taková, že by si následně v nějaké zmenšené
formě Zprávu o činnosti organizace za rok 2015 nepřečetli. Paní starostka podotýká, že seděla na
lavičkách u Domova pro seniory, u kterých by zaměstnanci organizace chtěli postavit nějakou pergolu.
Uvádí, že u laviček roste strom, který je prozatím malý, nicméně se však domlouvala s děvčaty z odboru
životního prostředí na tom, že by se u laviček spíše udělala nějaká zástěna ze dřeva, po které by se mohla
plazit nějaká rostlina. Podotýká, že zástěna by se postavila na jihozápad tak, aby světlo trochu tlumila.
Domnívá se, že by postavení dřevěné stěny stačilo, jelikož postavení pergoly by mohlo být trošku
návodné, že by se pod ní začal stahovat leckdo. Mgr. Baušová konstatuje, že s návrhem na umístění
zástěny ze dřeva souhlasí, kdy zastínění laviček je takové přání, které má připravené pro léto. Informuje,
že dále si zaměstnanci přáli, aby se jedna lavička o trochu zvýšila, což bude provedeno, kdy tedy tímto
musí velice pochválit pracovníky Technických služeb města Blatné s.r.o., protože cokoliv si
zaměstnankyně Domova pro seniory přejí, tak jen to vysloví, tak je již vše pracovníky společnosti
provedeno. Uvádí, že jsou zaměstnanci organizace také velmi spokojeni se spoluprací s odbory
Městského úřadu, která je úplně příkladná. Dodává, že nyní na setkání ředitelů dávala výbornou
spolupráci s Městským úřadem za příklad, kdy ostatní ředitelé úplně zírali, co je všechno možné, načež
jim tedy sdělila, že je vše v lidech a o tom, že se s nimi člověk nějakým způsobem domluví, kdy v případě
Městského úřadu Blatná vše funguje opravdu velmi dobře, za což je velice ráda. Paní starostka děkuje
paní ředitelce za návštěvu na schůzi Rady města Blatná.
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V 8:21 hodin odešla Mgr. Hana Baušová.
V 8:22 hodin přišla Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
Paní starostka vítá Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. a žádá ji, aby radním sdělila pár informací o
příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
předává radním k dispozici obsáhlý seznam všech akcí pořádaných Centrem kultury a vzdělávání Blatná
od nového roku, který se stane přílohou zápisu jako informace f). Uvádí, že z hlavních akcí by chtěla
vyzdvihnout masopust, který se letos velmi povedl a to samozřejmě i díky počasí, takže to nebude honit
triko jen zaměstnancům organizace, nicméně letos na tuto akci přišlo opravdu mnoho lidí. Podotýká, že je
domluvena na další rok s panem Vaňkem na tom, že se ještě zlepší kvůli průvodu součinnost s Městskou
policií Blatná, protože to je taková jediná věc, která pořád ještě některým lidem vadí. Paní starostka se
dotazuje, v čem součinnost vázla, načež paní zastupující ředitelka odpovídá, že součinnost nevázla, ale
šlo o to, že se někteří lidé, kteří o tradici nevědí, trošku zlobili. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje,
že pan Vaněk přislíbil, že by v příštím roce hlídku posílil dvěma strážníky, které by postavil na kraje
uzavírky, aby lidi, kteří se nebudou chtít akce zúčastnit, o konání průvodu informovali a ty se mu tak
mohli vyhnout, protože některým lidem se příliš nelíbilo, že mají třeba zaplatit pokutu. Konstatuje, že
jinak k žádným problémům nedošlo, takže do budoucna se bude muset zlepšit pouze informovanost lidí,
kteří například přes Blatnou pojedou a nebudou o masopustním průvodu vědět, aby se případně akci
mohli vyhnout. Uvádí, že lehce se začala zvedat návštěva koncertů KPH, na které stabilně chodí 60 – 80
lidí, což považuje za velký úspěch, protože klasická muzika je spíše na odlivu, avšak v Blatné se
zaměstnancům organizace nějakým způsobem docela povedlo návštěvnost na těchto koncertech zvýšit.
K divadelním představením podotýká, že asi úplně nejúspěšnější bylo představení Hrdý Budžes, které
bylo vyprodané, přičemž pokud by se úspěšnost neměla měřit pouze jen návštěvností, tak bylo úspěšné i
představení Růže pro Algernon, kde byly následně zase ovace ve stoje, takže tato dvě představení byla
opravdu docela úspěšná. Dodává, že dále organizace pořádala společně s Píseckým komorním orchestrem
Evropské Stabat Mater v Kostele svatého Jana Křtitele v Paštikách, kde bylo také vyprodáno. Mgr. et
MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že včerejší koncert KPH byl opět velmi úspěšný, kdy nyní bude
Mezinárodní den památek a sídel a následovat bude Flashmob, JAZZ DAY, Studentský den, Noc kostelů
a Rybářské slavnosti. K fungování informačního centra uvádí, že pan Plachý vypracoval jakousi
statistiku, kterou předkládá pro informaci radním s tím, že ji následně ponechá sekretářce k založení do
zápisu z jednání. Podotýká, že bohužel není možné statistiku s čím srovnat, protože ačkoliv se snažila od
slečny Hanzlíkové vypreparovat či dostat nějaké informace, které se týkaly návštěvnosti infocentra, tak
nebyla úspěšná, jelikož slečna Hanzlíková si prostě žádnou takovouto statistiku nevedla. Pan
místostarosta informuje, že v minulosti byly vedení města přineseny nějaké výroční zprávy informačního
centra, ve kterých nějaká statistika uvedená byla, a proto se pokusí tyto výroční zprávy dohledat. Paní
starostka konstatuje, že však neví, jak bude statistika vypovídající, když byly v informačním centru
poskytovány také služby cestovní kanceláře, nicméně se také pokusí výroční zprávu z loňského roku
dohledat. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. informuje, že pan Plachý statistiku rozdělil na
kategorii turistický ruch, prodej suvenýrů, vstupenky a ostatní informace nebo nějaké služby. Poukazuje
na to, že ve zpracovaném materiálu je návštěvnost uvedena po dnech, kdy údaje pan Plachý zapisoval,
přičemž když data nezapisoval či nebyla brigádnice poučena, tak to do dokumentu také uvedl. Konstatuje,
že pan Plachý v úterý, když má zavřeno, stejně obsluhuje, protože je mu hloupé nechat venku lidi stát,
protože v objektu pracuje, kdy například zapisuje informace do pokladního systému, skladuje či dodělává
webové stránky, takže ho lidé vidí, jak v objektu je, a proto jim pan Plachý většinou otevírá. Dodává, že
za měsíc březen byla návštěvnost informačního centra 522 lidí. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
uvádí, že v případě rozpočtu na informační centrum bylo domluveno, že investiční položky půjdou přes
odbor majetku, investic a rozvoje, avšak pracovníci tohoto odboru předali dvě faktury týkající se
investičních položek na příspěvkovou organizaci s tím, aby je Centrum kultury a vzdělávání Blatná
uhradilo. Upřesňuje, že se jednalo o bourání příčky a o elektroinstalaci a to nikoliv světla, ale o
elektroinstalaci ve stěnách. Konstatuje, že se tedy účetní paní Schirlová ptá, zda má faktury zaplatit či
nikoliv, kdy však dle jejího názoru by se faktury platit neměly, protože příspěvková organizace může
platit pouze investice týkající se budovy, kterou má organizace ve správě, avšak objekt, ve kterém je
informační centrum, Centrum kultury a vzdělávání Blatná ve správě nemá, takže by nebylo uhrazení
předmětných dvou faktur příspěvkovou organizací úplně účetně správně. Paní starostka se dotazuje na
názor Ing. Kroupové, která uvádí, že skutečně by nebylo účetně správně, kdyby faktury týkající se
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investičních položek hradila příspěvková organizace. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. podotýká,
že paní Schirlová již jednu fakturu prý zaplatila, avšak ta se samozřejmě dá refakturovat, nicméně u druhé
faktury se paní účetní domnívá, že by ji organizace platit neměla, protože se nejedná o budovu Centra
kultury a vzdělávání Blatná a ani o budovu, kterou by organizace měla převedenou do správy. Paní
tajemnice připomíná, že příspěvkové organizaci však investiční příspěvek byl schválen. Mgr. et MgA.
Berenika Políčková, Ph.D. upřesňuje, že investiční příspěvek se nevztahoval na stavební úpravy
v informačním centru, jelikož bylo řečeno, že právě stavební úpravy budou řešeny přes odbor majetku,
investic a rozvoje. Informuje, že organizace dostala finanční prostředky na opravy, ze kterých se uhradily
například světla a další věci, nicméně tyto finanční prostředky organizace již vyčerpala. Paní tajemnice
opakuje, že by účetně opravdu nebylo správné, aby investiční záležitosti v objektu informačního centra
hradilo Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Paní starostka žádá paní tajemnici, aby si vzala tuto
záležitost na starost. Dále uvádí, že doufá, že do konce dubna již budou aktivní webové stránky
informačního centra. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. konstatuje, že webové stránky budou
hotové dříve, nicméně vše musí být vyřešeno prozatímně, protože firma, se kterou má Centrum kultury a
vzdělávání Blatná normálně uzavřenou smlouvu na provozování stránek organizace, má nějaký vnitřní
problém, což se zas až tak organizace netýká. Informuje, že se domluvila s panem Plachým a
Corakidisem na tom, že by se webové stránky umístily prozatím na server Centra kultury a vzdělávání
Blatná s tím, že až firma opraví svůj lapsus, tak se stránky informačního centra převedou pod její správu.
Uvádí, že jí pan Plachý sdělil, že do příští středy se vše vyřeší tak, že by se tedy internetové stránky
informačního centra daly na nějakou dobu na server organizace. Paní starostka požaduje, aby termín
spuštění webových stránek informačního centra nejpozději 30. 4. 2016 byl brán jako berná mince. Mgr. et
MgA. Berenika Políčková, Ph.D. opakuje, že ke spuštění stránek dojde ještě dříve, nicméně ve firmě, se
kterou má organizace smlouvu, nastal bohužel problém, který před chvílí zmínila. Paní starostka
informuje, že proběhla dvě jednání k Rybářským slavnostem, kdy jedno jednání bylo větší a to za
přítomnosti paní baronky ale i zástupců firmy Blatenská ryba spol. s r.o., avšak nebylo tak úplně
povedené, protože byť bylo s paní baronkou domluveno, jak bude vybíráno vstupné a jak vše bude
probíhat, tak ona na jednání uvedla, že s tím takto nesouhlasí a že má pocit, že je zámek z celé akce
vyšachován a že na zámek lidé zadem přes park nepůjdou. Podotýká, že velice vstřícné jednání bylo a je
s panem Bláhou z firmy Blatenská ryba spol. s r.o., který vše bere věcně tak, aby to fungovalo.
Konstatuje, že na chvíli také zalitovala toho, že se konání Rybářských slavností neudělalo na náměstí J.
A. Komenského, kdy však k tomuto kroku se přistoupilo na žádost paní baronky, která chtěla, aby se akce
konala v ulici Na Příkopech, kdy se tedy uvidí, jak bude akce v předmětném místě fungovat. Uvádí, že si
paní baronka vyžádala týden po schůzce se všemi zainteresovanými ještě jednu schůzku u paní starostky
s tím, že má objednané 3 autobusy seniorů, kteří nebudou chtít projít celým parkem, a proto byla učiněna
domluva s Mgr. et MgA. Políčkovou, PhD., že se vše vyřeší tím, že až autobus dorazí, tak lidé z něj
přijdou hromadně ke kase, kde si je děvčata pracující na zámku převezmou. Mgr. et MgA. Berenika
Políčková, Ph.D. upřesňuje, že se již domluvila se slečnou Janečkovou, přičemž ještě bude jednat
s panem Bláhou či Ing. Milotou, zdali by bylo možné otevřít sádky, kde by tedy řidiči autobusů
zaparkovali, čili senioři nepůjdou vůbec přes žádnou kasu, vlastně jenom projdou po mostě od sádek
rovnou ke kase, kde si je slečna Janečková či Rážová převezme. Podotýká, že v tomto případě opět platí
přísloví: Podej prst, utrhne ti celou ruku“, protože slečny Janečková a Rážová okamžitě začaly hovořit o
tom, že by se mohli takto pouštět i běžní návštěvníci, na což však odpověděla, že v žádném případě, že
jde o jeden jediný den v roce a že tedy ten, kdo je návštěvník zámku, ať si jde přes kuželnu. Pan
místostarosta uvádí, že když by zaplatili lidé, což nezaplatí, kteří budou stát u kas a kteří budou
návštěvníky zámku vodit za ruku, tak by s tím osobně problém neměl, avšak to zaměstnanci zámku
neudělají, protože se jim to nevyplatí. Ing. Flandera poukazuje na to, že by se lidi museli svázat, protože
je nikdo jinak nedonutí, aby se na Rybářských slavnostech nezdržovali a jen prošli. Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D. konstatuje, že si zaměstnankyně zámku vymyslely přechodky či lístečky, avšak to je dle
jejího názoru úplný nesmysl, protože ona pak následně nebude nikterak moci zkontrolovat, že si člověk
nechá do 15 minut lísteček popřípadě přechodku potvrdit, jelikož dle jejího názoru člověk na Rybářských
slavnostech zůstane a ona jej již nedohledá. Paní starostka podotýká, že by musel být schválen provozní
řád, ve kterém by bylo uvedeno, že pokud člověk neopustí prostor, ve kterém se akce koná, takže může
být pokutován, protože k čemu by to jinak bylo, když by někdo někoho chytl a ten dotyčný řekl, že čtvrt
hodina utekla, ani neví jak, a že šel průvodem, takže to rovnou paní baronce sdělila, že takto se to
opravdu dělat nedá. Ing. Flandera uvádí, že když slyší ty komplikace, takže pro příští rok bude hlasovat
pro to, aby se Rybářské slavnosti konaly na náměstí J. A. Komenského a bude svatý pokoj. Paní starostka
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informuje, že se již řeší dláždění a úpravy na náměstí J. A. Komenského, kdy i majitel OD Labuť chce
svou budovu natřít a obložit sloupy, takže se domnívá, že pokud se předmětný prostor trošku zkulturní,
ještě více rozjasní a bude příjemnější, takže by byla také pro, aby se konání akce vrátilo na původní místo.
Podotýká, že se tím možná všichni zbaví takovýchto zbytečných problémů, kdy sádky budou moci být
otevřeny tak jako tak, můžou se na nich vařit nějaké ryby, tedy i když se konání Rybářských slavností
vrátí zpět na město, tak však na sádkách může být nějaký doplňkový program. Připomíná, že i z ankety
vyšlo, že lidé stojí o to, aby se Rybářské slavnosti konaly opětovně na náměstí J. A. Komenského Blatná.
Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. konstatuje, že se uvidí, jak vše vyjde, přičemž nakonec se může stát, že
budou všichni spokojeni a paní baronka bude také třeba nadšená. Uvádí, že včerejšího dne mluvila s paní
Kozákovou, která jí sdělila, že se nikdo z obcí Svazku obcí Blatenska kvůli programu na zámku neozývá,
a proto byla učiněna domluva, že recepční Centra kultury a vzdělávání Blatná slečna Spourová všechny
obce obvolá a zkusí jim ještě jednou vše vysvětlit. Informuje, že ze zkušeností pracovnic z Místní akční
skupiny je třeba vždy zástupcům obcí ještě volat, protože dva či tři e-maily nic prostě neřeší. Podotýká, že
tedy slečna Spourová všechny zástupce obcí osloví ještě telefonicky, a když ani poté se žádná z obcí
nechytne, tak se na zámek vymyslí nějaké aktivity pro děti jako například dětské divadlo, takže určitě na
zámku nějaký program bude, ale nebude to nic placeného. Paní starostka informuje, že ještě nedostala
potvrzeno, zda se z velvyslanectví na akci JAZZ DAY někdo dostaví. Dotazuje se, zdali je vše na
předmětnou akci připravené a zda se nevyskytl s organizací nějaký problém, načež zastupující ředitelka
odpovídá, že je skutečně vše připravené a žádný problém s organizací není. Paní starostka se dotazuje,
zdali je i v případě zaměstnanců stav stabilní či zda nejsou v tomto ohledu nějaké problémy, že by třeba
někdo odcházel na mateřskou dovolenou. Zastupující paní ředitelka odpovídá, že na organizaci jsou stálí
zaměstnanci, se kterými není žádný problém. Paní starostka uvádí, že předala Mgr. et MgA. Políčkové,
Ph.D. výsledky ankety, ve které byla i kritika, ale i pochvala, kdy se mimo jiné v anketě také dost často
omílali zaměstnanci muzea, kolik jich tam vlastně je a co dělají. Konstatuje, že do následujícího čísla
Blatenských listů se nechají výsledky ankety otisknout s tím, že na úvod napíše, že připomínky občanů
byly předány jak Technickým službám města Blatné s.r.o., tak Centru kultury a vzdělávání Blatná a
odboru majetku, investic a rozvoje, jejichž zaměstnanci budou s připomínkami dále pracovat, a že
k některým připomínkám se konkrétní zařízení vyjádří. Podotýká, že požádá pana ředitele Technických
služeb města Blatné s.r.o., aby například k chodu sběrného dvora napsal do Blatenských listů také pár vět,
protože k otevírací době sběrného dvora se občané v anketě poměrně dost často vyjadřovali. Informuje, že
zastupující paní ředitelka přišla s návrhem, který se jí velice líbí, že by do Blatenských listů dala pavouka
s fotkami, kde kdo na Centru kultury a vzdělávání Blatná pracuje a jaké má úkoly, protože je trošku
zavádějící to, že všichni, kdo jdou do budovy muzea, jsou braní jako muzejníci, takže by bylo opravdu
dobře, aby lidé věděli, že na organizaci sedí také nějaká účetní a někdo, kdo tedy nedělá výstavy. Dodává,
že všechny složky budou v organizačním schématu popsané s uvedením toho, kdo kde pracuje a jakou má
hlavní náplň, přičemž samozřejmě neví, zdali to bude mít nějaký význam, avšak třeba někdo ze schématu
vše pochopí, takže za zkoušku to určitě stojí. Paní starostka informuje, že dále se v anketě objevily také
nějaké výtky, které si se zastupující ředitelkou vyříkala s tím, že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. vše svým
zaměstnancům vysvětlí. Konstatuje, že z ankety bylo patrné, že polovina respondentů byli lidé starší
generace, kteří se pořád nemohou nějak smířit s tím, že se udělala nová organizace, která funguje jinak,
takže se neustále vrací k tomu, jak byla kultura v minulosti úžasná, nicméně druhá půlka respondentů byli
naopak mladší lidé, jejichž některé nápady ji až zarazily. Uvádí, že by byla ráda, aby se nějaká takováto
anketa za dva roky, tedy nikoliv každý rok, zopakovala. Mgr. et. MgA. Políčková, Ph.D. k typu
monitoringu informuje radní, že jede v pondělí do Prahy, protože PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. a paní
PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. vidí jako další aktivitu a pořád trvají na tom, že nějakým způsobem budou
monitoring provádět. Uvádí, že se tedy s dotyčnými jede domluvit na tom, zdali je to opravdu nutné a
v jaké formě by monitoring byl prováděn, protože ona osobně by byla pro formu co nejmíň obtěžující.
Konstatuje, že PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. a paní PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. mají stále nějaké své
granty a chtějí i nadále s městem Blatná spolupracovat a to tak, že požadují po zaměstnancích Centra
kultury a vzdělávání Blatná, aby jim vkládali do systému informace organizace, což pracovníky
samozřejmě pracovně zatíží. Paní starostka se dotazuje, zdali by dotyčným nestačila pouze výroční
zpráva. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odpovídá, že nikoliv, PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. a paní PhDr.
Lenka Opletalová, Ph.D. chtějí ještě zprávu ke koncepci. Domnívá se, že dotyčné osoby z těchto
výzkumů žijí, nicméně na druhou stranu bude třeba vymyšlen nějaký systém monitoringu, který bude
funkční. Informuje, že i z ankety vyplývá, že lidé pořád volají po návštěvnosti, kterou má však organizace
danou prodanými lístky přes systém Gemini, takže počet se nedá nikterak obejít. Konstatuje, že když si
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informace PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. a paní PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. vytáhnout, takže mohou
vidět vývoj návštěvnosti, u kterých akcí se návštěvnost zvedá a u kterých naopak klesá. Podotýká, že
samozřejmě zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná data PhDr. Hubáčkovi, Ph.D. a paní PhDr.
Opletalové poskytnou, nicméně je otázka, zdali monitoring k něčemu bude, na druhou stranu jestli
dotyční pracovníci nějaký výstup udělají, tak bude mít příspěvková organizace zpracovanou analýzu dat
zadarmo. Paní starostka se dotazuje, jak probíhala akce Nocování s Andersenem, a zdali byl o tuto akci
zájem. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. odpovídá, že zájem o akci byl, nicméně se akorát řešilo
to, že ne všechny děti měly podepsaný souhlas s fotografováním, takže získávání podpisů od zákonných
zástupců se řešilo dodatečně. Uvádí, že všeobecně nyní zaměstnanci řeší to, které akce člověk může fotit
a které nikoliv, protože v současné době je velmi nebezpečné umístit fotografie s lidmi na sociální sítě,
takže toto je další záležitost, kterou je potřeba řešit. Podotýká, že v dřívější době maminka přivedla dítě
na akci, předala jej nějaké zodpovědné osobě a tím to bylo vyřízené. Konstatuje, že jednou z variant by
bylo, aby se žádné fotografie nepořizovaly, nicméně na druhou stranu lidé chtějí zprávu o tom, že se
v Blatné něco dělo. Informuje, že se uskutečnily doprovodné programy v muzeu se školami, kdy
organizace musela mít plošně podepsáno, jestli se mohou fotit všechny děti anebo jestli tedy chlapečka,
který nesmí být focen, postavit stranou. Pan Srb uvádí, že buď dítě, jehož rodiče neudělili souhlas
s fotografováním, musí stát stranou či se následně na fotografii začerní. Mgr. et MgA. Berenika
Políčková, Ph.D. konstatuje, že již tedy zmínila doprovodné programy, což je vlastně další věc, kterou
muzeum a knihovna dělají. Uvádí, že na výstavu pana Václava Maliny přišly plošné páté a šesté třídy ze
základních škol v Blatné, což bylo dle jejího názoru velice dobře a určitě se z této akce napíše nějaký
výstup do Blatenských listů. Poukazuje na to, že se v anketě objevila výtka, že muzeum nedělá příliš
výstav, což je tedy pravda, avšak na druhou stranu dělá okolo výstav mnoho doprovodných programů.
Paní starostka se domnívá, že když se v současné době neuskuteční k výstavě nějaký doprovodný
program, takže výstavu nikdo nenavštíví, protože lidi už nebaví jenom chodit a dívat se, kdy by se tedy
muselo jednat o nějakého umělce, na kterého však opět přijde pouze jen skupina lidí, která má zrovna tuto
osobu ráda. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že na komentovanou prohlídku výstavy
s výtvarníkem Václavem Malinou přišlo 80 osob, takže je skutečně pravda, že doprovodné programy
navštěvované jsou a že mají něco do sebe. Paní starostka se dotazuje, zdali budou památky při
Mezinárodním dni historických památek a sídel nasvícené. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odpovídá, že
letos bude tato akce probíhat trošku jinak než v loňském roce, aby se organizace neopakovala, nicméně
budou probíhat digitální projekce zmizelých památek na domy, přičemž se začne od GE MONEY, pak se
půjde k bývalému špitálu, k Benátkám, masným krámům a ke Kohnovo domu, kdy pan Mgr. Sekera u
každého souboru památek, protože to není vždy pouze jen jedna památka, bude 10 – 15 minut mluvit a po
celou tu dobu budou objekty nasvícené. Paní starostka se dotazuje, zdali Mgr. Sekera neuvažuje o tom, že
by měl při prohlídce mikrofon, načež zastupující ředitelka odpovídá, že Mgr. Sekera bude při prohlídce
mluvit do mikrofonu. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že se musí doufat, že vyjde počasí,
přičemž pokud bude pršet, tak náhradní mokrá varianta je v knihovně, kde by se celá prezentace odehrála,
ale samozřejmě by to bylo daleko méně efektivní, než když se bude promítat na objekty. Paní starostka
uvádí, že se domluvila se zastupující paní ředitelkou na tom, že se příští akce Káva s CKVB, která se
bude konat v květnu, zúčastní jako host. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. upřesňuje, že další akce Káva
s CKVB se bude konat v prostoru informačního centra, což bude i jako takové otevírání letní sezóny
informačního centra, kterému se mění na sezónu otevírací doba, a navíc v rámci Kávy s CKVB proběhne
vernisáž výstavy pana Urbánka, která bude taková malometrážní, protože to budou pouze čtyři fotografie,
avšak na druhou stranu se bude jednat o fotografie velkometrážní. Paní starostka konstatuje, že každý
čtvrt rok by se buď ona či pan místostarosta akce Káva s CKVB účastnili, jelikož v anketě se také
objevilo, že by si lidé více chtěli popovídat i s vedením města. Uvádí, že odmítá dělat kávu či čaj ve
starostovně, protože na toto setkání by chodili jedni a ti samí lidé, přičemž ona se nebrání komukoliv, kdo
se k ní objedná, pokud má čas, nicméně samozřejmě z hodiny na hodinu to není možné. Opakuje, že
k pořádání setkání na radnici nechce přistupovat, protože jí to připadá zbytečně populistické, takže
setkávání vedení města s občany by se spojilo s akcí Káva s CKVB. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D.
podotýká, že je zde hlavně výhoda toho, že přístup do informačního centra je z ulice a je téměř
bezbariérový, což je mnohem lepší, než aby lidé chodili po schodech do patra na Centrum kultury a
vzdělávání Blatná či na radnici, takže konání Kávy s CKVB jednou za čtvrt roku v informačním centru je
pro ty, kteří nemohou chodit do schodů, podle jejího názoru varianta velmi vstřícná. Paní starostka
konstatuje, že se uvidí, jak se takováto setkávání chytí. Dále informuje, že Centrum kultury a vzdělávání
Blatná bude organizovat stejně jako v loňském roce Mezinárodní den dětí, který bude spojen s otevřením
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bazénu, přičemž na zasedání Zastupitelstva města Blatná bude předložena ke schválení rozpočtová změna
ohledně finančních prostředků, které by byly poskytnuty příspěvkové organizaci na organizaci
Mezinárodního dne dětí do rozpočtu. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí, že v loňském roce se na
organizaci této akce použily finanční prostředky z materiálu, který byl pro Komunitní centrum aktivního
života, takže žádost o finanční příspěvek na pořádání Mezinárodního dne dětí organizace podala
organizace pouze jen z toho důvodu, aby vše bylo průhlednější. Paní starostka podotýká, že se jedná o
záležitost města, které chce tuto akci uspořádat, kdy se domnívá, že je pro děti zajímavější, když se akce
Mezinárodní den dětí opět spojí s otevřením bazénu, kde jsou pro ně připravené různé hry a program.
Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že se v srpnu uskuteční akce Průvan ve veřejném prostoru, kdy
teď dostala docela dobrou zpětnou vazbu, protože jí sám od sebe zavolal pan Mgr. Gruntorád
z Jihočeského kraje s tím, že by tuto akci propojil s akcí, která je pro handicapované, kteří jezdí na kole.
Uvádí, že jí Mgr. Gruntorád sdělil, že v Jihočeském kraji byla vybrána dvě města pro akci
s handicapovanými a to Blatná a Český Krumlov, což jí připadá jako docela dobrá reklama, přičemž
z celé akce se bude točit i dokument. Podotýká, že pan Heřman Wolf za ní přijede někdy po 25. 4. 2016,
aby se společně domluvili na podrobnostech, protože pravděpodobně bude při akci na kolech využito
Komunitní centrum aktivního života, jelikož je bezbariérové, takže by si v něm účastníci závodu udělali
jakési zázemí, kde by se mohli třeba opláchnout. Konstatuje, že při závodu neprojíždí celý peloton
najednou, ale jede se po skupinkách třeba pěti či šesti lidí, kdy tedy vždy jede jeden postižený, se kterým
jedou například čtyři lidé asistenčně. Dodává, že Mgr. Gruntorád sdělil, že za poskytnutí prostoru
v Komunitním centru aktivního života bude opravdu velmi rád, protože v každém městě tato možnost
není, přičemž dokonce uvedl, že v Českém Krumlově jsou daleko horší podmínky než v Blatné. Paní
starostka se dotazuje, zdali už zastupující paní ředitelka zná výsledky dotací. Mgr. et MgA. Políčková,
Ph.D. odpovídá, že nikoliv, výsledky by měly být zveřejněny dnešního dne. Pan místostarosta upřesňuje,
že dnešní den se bude konat zastupitelstvo kraje, na kterém budou projekty vyhodnoceny, takže 8. 4. 2016
by měly být určitě již výsledky zveřejněny. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že příspěvková
organizace obdržela dotaci ve výši 5 tisíc Kč na klavírní kurzy a to přímo od pana hejtmana, přičemž
dotace byla již Centru kultury a vzdělávání Blatná přes město přeposlána. Paní starostka uvádí, že pan
hejtman poskytl záštitu nad akcí Den moderní techniky, kterou bude pořádat Střední odborné učiliště
Blatná, nicméně se jednalo zřejmě jen o morální záštitu a nikoliv tedy o poskytnutí finančních prostředků.
Paní starostka děkuje zastupující paní ředitelce za podání zprávy o činnosti Centra kultury a vzdělávání
Blatná.
V 8:46 hodin odešla Mgr. et. MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:46 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 32. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města
Blatné s.r.o., která se konala dne 6. 4. 2016 v sídle společnosti
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:05 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Ing. Pavel Srb, Hana
Šourková, Ing. Jana Kroupová
Omluven: Ing. Robert Flandera
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Jiří Scheinherr
Hlasování: 4 - 0 - 0
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení z Rady města Blatná konané dne 25. 11. 2015
Bez připomínek
Bod č.3 – Výroční zpráva a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
Paní starostka vyjádřila pochvalu za získání dotace z operačního programu životního prostředí a vznesla
dotaz, zda množství pořízených kontejnerů je dostačující. Ing. Srb odpověděl, že byly pořízeny nejenom
kontejnery na dotaci, ale byly nakoupeny i další. Jejich počet je nyní dostačující. Dále p. starostka
poděkovala za zaměstnávání dělníků na VPP. Umisťování dlouhodobě nezaměstnaných v TSM bylo
oceněno i Úřadem práce na poradě s p. starostkou. P. starostka informovala o možnosti podat na ÚP žádost
na příspěvek na předáka, tento příspěvek by činil 15000 Kč. Zdůraznila, že důležitým aspektem při
zaměstnávání dělníků na VPP, že jsou viděni veřejností při provádění těchto činností. P. starostka apelovala
na ÚP na vyřazení z evidence, v případě odmítnutí rekvalifikace nebo umístění ze strany nezaměstnaných.
Bc. Scheinherr vznesl dotaz na snížení tržeb z rekreačního areálu v roce 2015 oproti roku 2014. P. Šourková
odpověděla, že byla vzhledem k přiměřenému zisku snížena výše odměny za správu RA formou dodatku
k mandátní smlouvě. P. starostka informovala o zahájení sezóny v rekreačním areálu, a to dne 1.6.2016, kdy
stejně jako v roce 2015 v den otevření proběhne dětský den, který budou spolupořádat CKVB, DDM a obě
základní školy. Ing. Srb informoval o probíhajících pracích v v rekreačním areálu, především použití
nového vertikutátoru. Bc. Scheinherr položil dotaz, zda by bylo možné vyfrézovat pařezy a provést údržbu
laviček v Husových sadech. P. starostka navrhla doplnit chybějící lavičky ve spodní části tohoto parku a
k vysekanému plácku.
Hlasování: 4 - 0 – 0. Usnesení č. 139/2016
Bod č. 4 – Zvýšení odměny za výkon funkce jednatele ing.Pavla Srba od 1.5.2016
P. starostka se dotazovala, zda bude zvýšení odměny za výkon funkce jednatele dopočítáván zpětně od
1.1.2016. Ing. Srb odpověděl, že ano, s ohledem na zvýšení mzdových nákladů zaměstnanců, kterým byla
zvýšena mzda právě od 1.1.2016 o 2%.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č.140/2016

Bod č. 5 – Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Ing. Srb informoval o předběžné prodejní ceně za multikáru ve výši 260 tis. Kč a za traktor 100 tis.Kč. P.
starostka se zeptala, zda byl traktor a multikára navržený k vyřazení nabídnut k prodeji přednostně
zaměstnancům. Ing. Srb odpovídá, že ano, doposud jsou 3 zájemci z řad zaměstnanců. V případě trvající
zájmu o koupi traktoru více než jednoho zaměstnance bude přistoupeno k určení kupujícího losem.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č.141/2016
Informace:
Ing. Srb informoval o plánované změně organizační struktury společnosti. P. starostka vyjádřila požadavek,
aby již na příští VH společnosti konané na podzim na 2016, byly tyto změny zhodnoceny. P. místostarosta
souhlasí s předloženou strategií podniku. P. místostarosta promluvil o potřebě kvalifikovaných zaměstnanců

se stavebním vzděláním, kteří bohužel nemají zájem pracovat v TSM. Raději volí pracovní poměr ve
stavební firmě.
P. starostka se přimlouvá za personální posílání na službách čištění města s ohledem na zdravotní stav p.
Novotného. Nebo alespoň do budoucna o tom uvažovat. P. starostka se zeptala na rozdělení pracovních
povinností v kanceláři po odchodu p. Novotné. H. Šourková odpovídá, že bude zpracovávat banku a přijaté
faktury a p. Hajník vystavené faktury. P. starostka navrhuje přijmout někoho na poloviční úvazek, vhodné ji
přijde žena po mateřské dovolené. Ing. Kroupová informovala o zaměstnání účetní, která převezme účtování
bazénu, nejpravděpodobněji od r.2017. P. starostka navrhla, aby byla sjednána schůzka ohledně zahájení
provozu sezóny rekreačního areálu, nejlépe do 30.4.2016. Na ní bude upřesněno, které školy, školky a
kroužky budou mít zájem navštěvovat bazén a za jakou výši vstupného. Dále bude naplánována otevírací
doba a možnost použití šaten. P. starostka by ráda poskytla žákům základních škol, kteří budou mít na
vysvědčení samé jedničky, jednodenní permanentku.Ing. Srb informoval o žádosti od organizátorů
Tříkrálové sbírky. Chtěli by pro ty děti, které byli činné při vybírání příspěvků, jednodenní permanentku na
bazén. Protože jich je poměrně hodně (112 dětí) ing. Srb jim nabídl ½ úhrady za tyto permanentky.
Ing. Srb dále informoval o plánované změně organizační struktury společnosti. P. starostka požaduje
četnější namátkové kontroly zaměstnanců na požití alkoholu v pracovní době. P. starostka vznesla dotaz, zda
p.Navrátil bude mít pracovní místo na sběrném dvoře, v souvislosti s uvažovaným rozšířením otevírací doby
sběrného dvora. Tento požadavek vyplynul z ankety, kterou MěÚ připravil pro občany Blatné. Ing. Srb se
vyjádřil, že rozšíření otevírací doby by značně finančně zatížilo hospodaření tohoto střediska. P. starostka
navrhla, aby uvažoval o otevření sběrného dvora do 17 hodin alespoň jeden pracovní den v týdnu např.
středu. P. starostka informovala o plánovaném motivačním projektu na třídění odpadu pro občany. Aby bylo
možné tento motivační projekt uskutečnit, připravuje se úprava vyhlášky o poplatku za odpad od 1.1.2017.
Projekt bude zaměřený na určité komodity - plasty, na papír a kov.
Ing. Srb zhodnotil situaci týkající se případné možnosti provozování pohřební služby v Horažďovicích.
Vedení města Horažďovice oslovilo ing. Srba s žádostí o krátkodobý provoz pohřební služby. Ten by rád
vyhověl, nyní probíhá výběr personálního obsazení a řešení provozních záležitostí. Během 30 dní bude
vypsáno výběrové řízení na dlouhodobý pronájem. V případě rozhodnutí ing. Srba přihlásit se do
výběrového řízení bude nutné koupit druhé pohřební vozidlo, dle zákona o pohřebnictví.
Dále ing. Srb informoval o opravě budov v areálu v Riegrově ulici – oprava světlíku, zateplení vrat,
rekonstrukce vytápění obou budov. Počítá kvůli nedostatku finančních prostředků na rekonstrukci K+K
s prodejem pozemku na Vrbenské. Je potřeba rozhodnout, zda a kdy bude vyhlášen záměr na tento prodej.
Nyní probíhají jednání s firmou COBRA security týkající se pronájmu administrativní budovy v areálu K+K.
V případě pronájmu budou nainstalovány podružné elektroměry. Cena pronájmu bude za cenu obvyklou, na
stanovení výši nájmu a smlouvu pomůže zpracovat odbor majetku MěÚ Blatná. Bc. Scheinherr se ptá, jestli
je možnost přestěhování haly z lokality Vrbenská do areálu K+K. Ing. Srb odpovídá, že by to bylo
problematické a uvažuje spíše o tom, že s případným kupujícím se dohodne na dočasném uskladnění soli ve
stávající hale na Vrbenské.
P. místostarosta navrhuje, aby byl vyhlášen záměr na prodej pozemku Vrbenská a v areálu K+K postavena
skladovací hala v lokalitě Škalí. Je potřeba oslovit projektanta. Překážkou je ovšem územní plán, který se
nyní ještě projednává. P. starostka navrhuje připravit vyhlášení záměr u na prodej s tím, že k užívání bude
pozemek až od 1.1.2017. Ing. Srb uvažuje o možnosti postavit box na uskladnění soli v části montážní haly
v K+K. Vše je závislé na rychlosti vytvoření projektu. Bc. Scheinherr navrhuje, že pokud budou TSM
potřebovat finanční prostředky na rekonstrukci je možnost uzavřít smlouvu o půjčce s MěÚ Blatná. Ing.
Kroupová se vyjadřuje, že nejvhodnější by byla půjčka s dohodnutým úrokem obvyklým.
Úkoly:
- Připravit ve spolupráci s odborem majetku dohodu o užívání nemovitosti a pozemku v lokalitě
Riegrova
- Částečná úprava Husových sadů
- Úprava provozní doby sběrného dvora
- RM ukládá jednateli, aby připravil podklady k prodeji nemovitosti v lokalitě Vrbenská
Paní starostka ukončila schůzi v 10:15 hodin.
Zapsala: Hana Šourková

Zápis
z 33. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. dubna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2 (Srb, místostarosta) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na
doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Poskytnutí parkovacího místa
Paní starostka informuje, že se jedná o poskytnutí parkovacího místa pro pana Brabce. Uvádí, že radní již
z minulosti vědí, že jakmile podnikatel chce v Blatné zřídit nějakou provozovnu, takže má povinnost
zajistit parkovací místo. Konstatuje, že město jde vždy podnikatelům vstříc, kdy může i díky tomu, jak se
k celé záležitosti staví dotčené orgány, vyčlenit parkovací místo pro podnikatele kdekoliv, přičemž
stavebník na parkovací místo pro svou provozovnu přispěje finanční částkou. Podotýká, že se jedná o
běžný postup. Dodává, že nyní bude nová provozovna v průjezdu za bufetem U Mlsouna, kde bude mít
pan Brabec jídelnu, kterou mu bude zřejmě provozovat pan Jícha, který provozuje právě bufet U
Mlsouna.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 142/16
Bod č. 4 - Schválení SOD
Paní starostka uvádí, že se jedná o schválení dvou smluv o dílo a to jednak na akci týkající se
vodorovného dopravního značení, na kterou byla vybrána firma Znakon a.s., a dále na akci „Oprava
komunikací Blatná – výtluky pro rok 2016“, na kterou byla vybrána za zhotovitele také firma Znakon a.s.
Podotýká, že se v obou případech jedná o zakázky do 300 tisíc Kč bez DPH. Konstatuje, že firma Znakon
a.s. pro město již v minulosti pracovala a byly s ní dobré zkušenosti. Informuje, že vždy vše probíhá tak,
že vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje a vedoucí odboru dopravy město projedou, vytipují, co je
třeba opravit, a na základě toho je pak zaslána objednávka, dle které se stanoví cena.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 143/16
Bod č. 5 - Záměr úprav veřejného prostranství
Paní starostka informuje, že se nyní jedná o obsáhlejší materiál, který dostali radní pouze na vědomí, aby
si záměr úprav mohli projít a mohli se k němu vyjádřit. Uvádí, že záměr připravoval Bc. Vít, se kterým
spolupracovala MgA. Švecová, avšak určitě si radní všimli, když si materiál pročítali, že ne úplně se
všemi návrhy Bc. Víta a MgA. Švecové se ztotožňují pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje a
památkáři. Podotýká, že touto cestou by chtěla poděkovat oběma zpracovatelům záměru, kterým již
osobně děkovala, a kteří vše zpracovávali nad rámec svých pracovních povinností. Konstatuje, že se však
osobně více ztotožňuje s tím, co napsali pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje a památkáři a co se
tedy týká výměny mobiliáře a dodržení míst na stojany na kola. Dodává, že byla přítomna na jednání, ze
kterého byl učiněn zápis, jež je přiložen v materiálu. Paní starostka uvádí, že nejvyhrocenější jednání bylo
v případě stojanů na kola, kdy jsou v záměru navržené oblouky u stromů, které se památkářce tedy úplně
nelíbí a ani ona se s jejich umístěním neztotožňuje, protože má trošku obavy, že bude trvat dlouhou dobu,
než si lidé přijdou na to, jestli jsou tam oblouky kvůli tomu, aby se chránil strom, anebo jestli jsou tam
z toho důvodu, že si o ně mohou kolo opřít. Podotýká, že se nakonec s památkářkou shodla na tom, že by
bylo asi praktičtější, aby se plocha nejdříve vydláždila s tím, že pořízené mobilní stojany by se následně
nějakým způsobem zkusily postavit a vidělo by se, jak vše bude vypadat, jak si na jejich umístění lidé
zvyknou a jak jej přijmou. Informuje, že by z umístění stojanů nedělala úplně „hasičský bál“ v tom
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smyslu, že stojan na kola musí stát přesně půl metru od něčeho. Konstatuje, že obchodníci sdělili, že lidé
chtějí postavit své kolo přímo naproti dveřím obchodu, protože si kolo nechtějí zamykat, ale chtějí na
kolo vidět, čemuž by odpovídalo to, že lidé strčí svá kola ke stromu, avšak pak jí přijde trošku
nepraktické, že budou lidé sedět na lavičkách a vedle nich budou lidé šachovat s koly, aby si je mohli
umístit ke stromu. Dodává, že si tedy tuto možnost nyní prakticky nedokáže představit, a proto by
s umístěním stojanů na kola raději počkala, až bude prostor zadlážděný a budou v prostoru umístěné
lavičky, kdy se následně uvidí, jak se prostor vůbec začne využívat. Paní starostka informuje, že
vydláždění se jí osobně velice líbí, protože zeleň, která tam nyní je, dle jejího názoru obnovu nutně
potřebuje, jelikož v současné době se zelení jako takovou nemá moc společného, kdy navíc lidé si po
trávě chodí, jak chtějí, takže je předmětný záhon stejně jen pošlapaný. Poukazuje na to, že je v záměru
nakresleno umístění stromů, které jsou již zakoupené, a které jsou vyšší, takže se nebude muset čekat pět
let na to, až stromy vyrostou. K lavičkám informuje, že se jí líbí poslední návrh pracovníků odboru
majetku, investic a rozvoje, což jsou lavičky bez opěradel, které mají podobný tvar spodní části, jako mají
historické lavičky v současné době na náměstí umístěné. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali by nešlo přidat
ještě jeden strom před bar, protože do řady stromů by se určitě ještě jeden vešel. Ing. Flandera poukazuje
na to, že před barem bude předzahrádka. Paní starostka uvádí, že už není možné do řady před bar strom
umístit, protože tam je povolená předzahrádka a na předmětném místě tedy bude sezení. Ing. Flandera
opakuje, že z důvodu zřízení předzahrádky není možné před bar ještě jeden strom umístit. Pan Srb se
dotazuje, zdali někdo z radních ví, jak se k navržené úpravě zeleně staví zahradnice. Podotýká, že jemu
osobně se předložený záměr líbí. Paní starostka odpovídá, že současná zahradnice se k záležitosti staví
tak, že si vedení vymýšlí akorát nesmysly. Ing. Flandera se dotazuje, co bude s dvěma stromy, které
v současné době v prostoru jsou, přičemž nepočítá převislou Pendulu na konci, kdy mu ani není známo,
kdo ji na předmětné místo vysadil. Paní starostka odpovídá, že dva stromy se vyndají a zasadí se na
Kátlperk, jestli se tam chytí, protože tam budou mít prostředí takové přírodnější než v centru, takže se
zkusí, když budou mít stromy možnost jít do hloubky, jestli se trochu oživí. Ing. Flandera podotýká, že
dle jeho názoru se jedná o stejné stromy, které jsou na náměstí, což paní starostka potvrzuje. Ing. Flandera
uvádí, že jde o to, zda předmětné dva stromy nevyměnit za stromy na náměstí, které jsou třeba ve
špatném stavu. Paní starostka poukazuje na to, že se v minulém roce stromy na náměstí dosazovaly a to
před obchodem pana Šourka a před provozovnou pana Jíchy. Ing. Flandera konstatuje, že mu přijde
umístění stojanů ve tvaru oblouku ke stromům dobré, protože pokud by tam tyto stojany nebyly umístěny,
tak budou lidé dle jeho názoru opírat kola o stromy. Paní starostka se dotazuje, zdali by tedy Ing. Flandera
stojany na kola u stromů ponechal. Ing. Flandera odpovídá, že určitě ano, protože je přesvědčen o tom, že
pokud nebudou u stromů oblouky, aby si o ně lidé kolo opřeli, tak určitě budou lidé kola opírat o stromy,
jelikož nikdo nepůjde až na kraj objektu, aby si mohl umístit kolo do stojanu na kola. Pan místostarosta
podotýká, že se mu oblouky také líbí, líbí se mu i kulaté lavičky, které jsou navržené, avšak samozřejmě
vše se musí sjednotit tak, aby to nějak vypadalo. Uvádí, že se mu líbí i obyčejné „áčkové“ stojany, které
jsou umístěné u OD Labuť, a které by umístil i před bar, aby vzhled stojanů byl sjednocený. Paní
starostka informuje, že je plánováno, že by se stojany na kola ve tvaru „áček“, které se pokusí udělat
zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., umístily na celou třídu J. P. Koubka, aby se stojany
v celém prostoru sjednotily. Domnívá se, že tato varianta stojanů bude praktičtější, protože stojany
nezaberou tolik místa a mohly by se dát na kraj chodníků na tř. J. P. Koubka. Ing. Flandera konstatuje, že
ke vzhledu stojanů na kola nemá žádné připomínky, avšak domnívá se, že pokud nebudou obloukové
rámy na kola u stromů, takže budou lidé před obchody opírat svá kola o stromy. Pan Srb poukazuje na to,
že ocelové oblouky na kola jsou umístěny u Lidlu, kde si již lidé zvykli o oblouky kola opírat. Ing.
Flandera uvádí, že u Lidlu si lidé zamykají svá kola k obloukovým kolostavům úplně běžně. Doplňuje, že
je mu celkem jedno, jestli barva stojanů bude zelená či antracitová. Paní starostka se dotazuje radních, zda
lavičky zachovat ve stylu historických, které již na náměstí jsou. Ing. Flandera odpovídá, že lavičky by
přizpůsobil těm, které jsou na hořejším a spodním náměstí, protože mu nepřijde rozumné, aby se
vyměňoval kompletně celý mobiliář na celém náměstí. Konstatuje, že litinové lavičky, které na náměstí
již jsou, mu připadají dobré a nevidí tedy důvod, proč je jakýmkoliv způsobem měnit, kdy navíc jsou
těžké a celou dobu, co na náměstí jsou, s nimi nebyl jediný problém, že by je někdo někam odnesl. Paní
starostka se dotazuje, zdali mají radní nějaké připomínky k zadláždění, načež Ing. Flandera odpovídá, že
vůbec žádné připomínky nemá. Paní starostka uvádí, že lavičky a mobiliář budou tedy doplňovány podle
stávajících. Ing. Flandera podotýká, že neříká, že musí být mobiliář úplně stejný jako je stávající, ale měl
by být přizpůsoben stylu, který již na náměstí je, přičemž jestli budou lavičky bez opěradel či s opěradly
není vůbec podstatné. Paní starostka se dotazuje, zdali mají radní nějaké připomínky k zeleni a ke
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stromům. Ing. Flandera odpovídá, že by se hlavně snažil zachránit dva stromy, které jsou na náměstí,
protože těch je mu opravdu líto, jelikož jsou krásně zakořeněné. Paní starostka uvádí, že byla učiněna
domluva, že dojde k vyhloubení, co jen to bude možné, aby se stromy vyndaly s velkým balem a mohly
se převézt. Dále se dotazuje, jestli radní souhlasí s navrženým umístěním laviček, které by se umístily
před obchody a dále by se dvě lavičky umístily do zákoutí za OD Labuť, načež radní odpovídají, že
s tímto návrhem souhlasí. Ing. Flandera podotýká, že když by bylo nejhůř, tak by se mohly lavičky do
prostoru případně kdykoliv přidat. Paní starostka se dotazuje, zda radní souhlasí s umístěním ocelových
oblouků na kola ke stromům. Ing. Flandera odpovídá, že on s jejich umístěním určitě souhlasí. Bc.
Scheinherr odpovídá, že také s tímto návrhem souhlasí. Paní starostka uvádí, že v tom případě bude
následně na zvážení, jestli do prostoru dávat ještě další stojany na kola, kdy ona doporučuje, aby se
s umístěním stojanů na kola před paní Antošovou počkalo. Ing. Flandera konstatuje, že on osobně by před
objekt paní Antošové jeden stojan na kola umístil. Paní starostka se dotazuje, zdali mají radní nějaké
připomínky k ostatnímu umístění laviček. Ing. Flandera odpovídá, že nikoliv, a dále uvádí, že se mu celé
pojetí, že se náměstí jakoby rozšíří, velmi líbí. Paní starostka informuje, že Katalpa kvete, takže i když se
vše nyní může zdát, že to bude takové jednotvárné, avšak až strom rozkvete a stromy náměstí provoní, tak
to bude také něco jiného. Podotýká, že včerejšího dne byla ve Strakonicích, kde mají umístěné ve městě
veliké nádoby s kvetoucími kytkami, kdy se však domnívá, že by se v Blatné velké nádoby s kytkami
neměly kam dát. Ing. Flandera uvádí, že v případě nádob je problém s údržbou, protože květiny
v nádobách se musí opravdu pravidelně zalévat. Připomíná, že v minulosti bylo pár nádob u zámku, kdy
je všem radním známo, jak to s nimi nakonec dopadlo. Paní starostka informuje, že před OD Labuť došlo
již k vydláždění s tím, že nyní by se měl zmenšit kruh kolem stromu, ke kterému se také zakoupí lavičky
bez opěradel. Konstatuje, že v případě zákoutí za OD Labuť se také přiklání k tomu, aby do tohoto
prostoru byly umístěné lavičky s opěradlem, které jsou, jak napsala památkářka, lepší pro starší lidi. Ing.
Flandera podotýká, že neměl na mysli, aby všechny lavičky byly bez opěradel, kdy zrovna v případě
zákoutí za OD Labuť také souhlasí s tím, aby tam byly lavičky s opěradly. Paní starostka uvádí, že
informace od radních a jejich stanoviska předá zaměstnancům odboru majetku, investic, kteří následně
zadají zpracování projektové dokumentace Bc. Vítovi, aby se na všem mohlo začít již pracovat.
Podotýká, že stromy, které budou vysazeny na náměstí, jsou již zakoupeny. Ing. Flandera konstatuje, že
bude zajímavé, až se bude na náměstí řezat kvetoucí keř. Paní starostka uvádí, že kvetoucí keř, který tam
prostě někdo zasadil, se jen tak ještě řezat nebude. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání bere na vědomí záměr úprav veřejného prostranství na náměstí J. A. Komenského, dle
upraveného návrhu OMIR a památkové péče.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 144/16
Bod č. 6 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana Buřiče o vstup do pozemku za účelem uložení
inženýrských sítí v lokalitě Za Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 145/16
Paní starostka uvádí, že o vstup do pozemku si požádali manželé Češkovi za účelem uložení přípojky
plynu, vodovodu a splaškové kanalizace pro novostavbu rodinného domu v lokalitě Za Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 146/16
Paní starostka uvádí, že v tomto případě si o vstup do pozemku za účelem uložení inženýrských sítí
požádal pan Kalous.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 147/16
Paní starostka informuje, že se jedná o výměnu středotlakého plynovodu za Základní školou J. A.
Komenského, jelikož stávající plynovod je z let 1978 a 1981. Pan místostarosta doplňuje, že bude v rámci
této akce proveden ještě nový propoj v ulici Zahradnická. Ing. Flandera konstatuje, že v tomto případě je
nutné žadateli sdělit, aby akce termínově nekolidovala s akcemi města. Paní starostka poukazuje na to, že
je v materiálu uvedeno, že by se realizace akce neměla krýt se stavbou kruhové křižovatky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 148/16
Bod č. 7 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka informuje, že se jedná o byt po panu Kopřivovi, který není kvůli jeho rekonstrukci
obsazený. Pan místostarosta uvádí, že platbu záloh bude město hradit pouze jen v měsíci dubnu, jelikož
od 1. 5. 2016 si budou byt přebírat manželé Kůstovi.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 149/16
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Bod č. 8 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že se jedná o povolení sjezdu v lokalitě Za Malým vrchem paní Radce Češkové.
Podotýká, že Policie ČR dala k této záležitosti kladné stanovisko.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 150/16
Bod č. 9 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Pan místostarosta informuje, že žádost si podala paní Žílová, která bude pořádat nějakou sportovní akci
dne 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016 v ulici Na Příkopech vždy od 11:00 do 18:00 hodin, přičemž mu opravdu
není známo, o jakou konkrétní akci se bude jednat, jelikož s paní Žílovou nehovořil. Paní starostka se
dotazuje, zdali žádost paní Žílová přinesla G. Hálové. Ta odpovídá, že ano s tím však, že v žádosti o
udělení výjimky není dána povinnost vyplnit, o jakou akci konkrétně se jedná. Pan místostarosta
podotýká, že 1. 5. 2016 je první máj, a opakuje, že paní Žílová má v žádosti zaškrtnuto, že se bude jednat
o sportovní akci. Paní starostka uvádí, že o akci budou vědět strážníci městské policie, kteří v předmětné
dny na místo zajdou učinit kontrolu. Ing. Flandera se dotazuje, zdali paní Žílová požaduje na oba dva dny
výjimku od 11 do 18 hodin, načež paní starostka odpovídá, že ano. Pan místostarosta uvádí, že možná
v sobotu, kdy lidé chodí na zámek, si paní Žílová dá před svůj objekt stolečky a třeba si budou moci lidé
před objektem opéct buřty. Paní starostka informuje, že vše vidí tak, že paní Žílová trošku obchází to, že
nemá stále povolenou předzahrádku. Podotýká, že paní Žílová nebude mít předzahrádku
zakomponovanou ani do nového tržního řádu, jehož návrh byl radním již zaslán, protože paní Žílová
údajně nemá povolení od hygieny. Konstatuje, že už jí trošku připadá, že se vše akorát protahuje, kdy
samozřejmě neví, jestli tomu tak je či není, ale údajně zaměstnanci hygieny měli paní Žílové říci, že
nestačí, že má veřejné záchody na smlouvu, a že by měla mít záchody v provozovně, čemuž však ona
osobně nerozumí, jelikož nejdříve zaměstnancům hygieny stačilo, že může mít veřejné záchody pronajaté.
Dodává, že si nyní nechá tuto záležitost prošetřit. Ing. Flandera podotýká, že užívání veřejných záchodů
na základě smlouvy bylo schváleno hygienou pro předchozí provozovnu. Paní starostka uvádí, že paní
Žílová, která nemá předzahrádku, vše vyřeší tak, že si požádá o udělení výjimky, aby se mohlo před jejím
objektem sedět a lidé si tam mohli dát víno. Informuje, že je pravdou, že lidé k paní Žílové na víno chodí,
proti čemuž ona osobně samozřejmě nic nemá, ale vadí jí na tom všem to, že se obchází něco, co mají
ostatní schválené a mají to řádně. Konstatuje, že se dotazovala pracovnic na živnostenském úřadu, jestli
už má paní Žílová vše v pořádku s tím, že jestli ano, tak proč není předzahrádka před jejím objektem
zahrnuta do návrhu nového tržního řádu, přičemž jí bylo odpovězeno, že pracovnicím úřadu paní Žílová
sdělila, že vše v současné době blokuje hygiena. Dodává, že pan místostarosta zjistil, že se předzahrádka
paní Žílové bude případně nacházet na pozemku města Blatná. Pan místostarosta upřesňuje, že když se
vychází ven z Kaplanky, tak se vchází na pozemek města. Paní starostka se domnívá, že nezbyde nic
jiného, než tuto celou záležitost už jakoby uzavřít, a proto tedy bude chtít, aby se paní Žílová dostavila na
jednání, na kterém budou přítomni všichni, kterých se záležitost dotýká, a ze kterého bude učiněn zápis,
ve kterém bude datumově stanoveno, do jaké doby si bude muset dát paní Žílová vše do pořádku. Uvádí,
že nemá nic proti tomu, aby se jí případně prostor, na kterém ona bude mít předzahrádku, pronajal i za pár
korun, protože je jí známo, že lidé do Kaplanky chodí, avšak současný stav je z jejího pohledu nelegální a
nefér vůči ostatním, kteří mají všechno řádně. Podotýká, že tuto záležitost řeší již od doby jejího nástupu
na radnici. Ing. Flandera konstatuje, že v současné době má už paní Žílová alespoň povolenou
provozovnu. Paní starostka uvádí, že paní Žílová nemá hostinskou činnost, a proto nemůže mít
předzahrádku. Pan místostarosta informuje, že o konání akce bude samozřejmě vědět městská policie.
Poukazuje na to, že se jedná o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu, ale nikde není napsáno,
že paní Žílová může mít před svým objektem na pozemku města stolečky. Paní starostka informuje, že
celou situaci nyní vidí tak, že by ona osobně předmětné udělení výjimky povolila, protože asi těžko by
radní nějak zdůvodnili, proč jí výjimku nepovolili, kdy však až jí městští strážníci sdělí, kolik bylo na
akci lidí a jak to tam vypadalo, tak následně paní Žílovou vyzve k jednání, na kterém budou přítomni také
pracovnice živnostenského úřadu. Ing. Flandera uvádí, že si již vzpomněl, že aby vše prošlo, takže se
v minulosti provozovna povolovala na provoz vinotéky s ochutnávkou a tím pádem tedy v objektu není
provozována klasická hostinská činnost. Paní starostka poukazuje na to, že radní mohou povolit paní
Žílové předzahrádku pouze v tom případě, když bude mít hostinskou činnost. Konstatuje, že by vše už
nějakým způsobem ráda uzavřela, protože by byla opravdu nerada, aby si paní Žílová dávala každý měsíc
žádost o výjimku od 11 do 18 hodin na to, aby mohla na pozemku města nalévat víno. Informuje, že se
uvidí, jak vše strážníci městské policie zkontrolují. Uvádí, že proti paní Žílové osobně nic nemá, pouze jí
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vadí to, stejně jako v případě Elimatu, že si někdo vyloží pravidla jinak a umí je obcházet, avšak ti, co
chtějí mít vše v pořádku, tak vše dotáhnout do konce a mají to tak, jak to má být. Podotýká, že radní
pouze upozorňuje na to, že si paní Žílovou pozve, z toho důvodu, protože kolem této záležitosti bude asi
opět hodně živo, nicméně ona by už opravdu vše ráda dotáhla do nějakého vítězného konce a to buď tedy
do dobrého či špatného pro jednu stranu. Dodává, že by tedy výjimku paní Žílové nyní povolila s tím, že
bude následovat nějaké konkrétní jednání s její osobou.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 151/16
Bod č. 10 - Žádost Římskokatolické farnosti Strakonice o sponzorský dar
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost, která se předkládá každoročně, Římskokatolické farnosti
Strakonice o sponzorský dar ve výši 1 tisíc Kč. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že když je žádost dávána
pravidelně, takže by si farnost měla podat žádost o individuální dotaci, aby se příspěvek vždy
zakomponoval do rozpočtu na příští rok. Paní starostka uvádí, že se Římskokatolická farnost Strakonice
může na tuto skutečnost upozornit, načež se G. Hálová domnívá, že paní Nehézová již upozorněna byla.
Bc. Scheinherr podotýká, že vlastně jiným subjektům se v průběhu roku finanční prostředky na akce, o
kterých se ví dopředu, neschvalují. Paní starostka konstatuje, že v tomto případě jsou radní trošku
benevolentnější. Bc. Scheinherr informuje, že by bylo dobré opětovně Římskokatolickou farnost
Strakonice upozornit na to, aby si podala žádost o finanční dar včas. Pan místostarosta uvádí, že farnost
bude tedy upozorněna, aby si žádost o příspěvek na příští rok podala řádně dle pravidel pro poskytování
dotací na individuální účely.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 152/16
Bod č. 11 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že první změna rozpisu se týká příspěvku Římskokatolické farnosti Strakonice a
další dvě změny se týkají osady Řečice, kde se jedná pouze o přesun finančních prostředků mezi
položkami.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 153/16
Bod č. 12 - Přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná
Paní starostka uvádí, že asi nejúspěšněji vyšlo Centrum kultury a vzdělávání Blatná, které má zisk přes
100 tisíc Kč. Informuje, že obě mateřské školy mají výsledek hospodaření nula, kdy je asi podle účetních
lepší, když mají výsledek nulový, a obě základní školy a Domov pro seniory mají výsledek hospodaření
lehce nad nulou. Konstatuje, že k předloženému doporučení na rozdělení zisku nemá žádné výhrady.
Poukazuje na to, že součástí materiálu je také zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města
Blatná, jehož členové navržené rozdělení doporučují schválit. Podotýká, že většinou je kladný
hospodářský výsledek rozdělen do rezervního fondu a do fondu odměn. Dále se dotazuje, zdali zápis bude
předložen také na zasedání Zastupitelstva města Blatná dne 11. 5. 2016. Paní tajemnice odpovídá, že ano,
protože účetní závěrky příspěvkových organizací jsou součástí závěrečného účtu. Paní starostka uvádí, že
si možná radní všimli, že Základní škola T. G. Masaryka Blatná překročila položku bankovní poplatky,
kdy tedy doufá, že v této záležitosti nastanou nějaké změny, načež Ing. Kroupová reaguje, že ke změnám
určitě dojde. Ing. Kroupová dále informuje, že si radní v zápise z jednání finančního výboru
Zastupitelstva města Blatná přečetli, že se projednávalo ke konci hospodaření Technických služeb města
Blatné s.r.o., které již schválila valná hromada, ale členové výboru jej dostali na vědomí, protože
hospodaření společnosti bude také součástí závěrečného účtu. Podotýká, že zaměstnanci společnosti
akorát vypracují podrobněji informace týkající se mínusové pohledávky z obchodního styku, které
vznikly právě dobropisem a to na středisku 300, tedy na tepelném hospodářství, kde je to logické, na což
navazují právě závazky, kde byl nárůst obchodního styku a to také na středisku tepelného hospodářství.
Uvádí, že dále se členové výboru dotazovali na zdanění Technických služeb města Blatné s.r.o., kde je
konkrétně zajímaly připočítatelné položky, které vznikly darováním movitého majetku. Konstatuje, že se
tedy jedná o tři věci, které členové finančního výboru Zastupitelstva města Blatná chtějí rozepsat
podrobně, což jim bude dodáno na další jednání výboru. Paní starostka se dotazuje, zdali je standardní, že
bude finanční výbor kontrolovat společnost s ručením omezením. Paní tajemnice odpovídá, že členové
výboru informace o společnosti chtějí. Paní starostka podotýká, že to, že výbor informace chce,
nepovažuje za odpověď. Uvádí, že ji zajímá, jestli mají členové výboru vůbec pověření k tomu, aby se
firmou a jejích dokladů takto do hloubky zabývali. Paní tajemnice vysvětluje, že výsledek hospodaření a
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rozdělení zisku Technických služeb města Blatné s.r.o. je součástí závěrečného účtu města, takže jakmile
se jedná o informace potřebné k závěrečnému účtu, tak je mohou členové výboru požadovat. Paní
starostka informuje, že jí osobně se upřímně tato situace nelíbí, chtěla by ji mít prověřenou, a proto žádá
paní tajemnici, aby zjistila, zda skutečně členové výboru mohou až takto do hloubky jít, že si nechají
takhle všechno rozpracovávat. Paní tajemnice konstatuje, že je to spíš záležitost úřadu, jestli finančnímu
výboru informace poskytne či nikoliv. Paní starostka uvádí, že po zkušenosti, kdy členové výboru
hodnotili, jestli se zasadí 3 nebo 4 růže na záhonku či hodnotili, jak si účtují Technické služby města
Blatné s.r.o. za hodinu a za svoz, se domnívá, že takovéto záležitosti finančnímu výboru úplně nepřísluší.
Podotýká, že by byla nerada, aby se vše rozjelo, tedy že se členům výboru nyní vyjde vstříc v tom, že se
jim požadované informace písemně rozpracují, a že se příště půjde ještě dál a ještě dál. Informuje, že by
byla ráda, kdyby se vše ukočírovalo v té rovině, co je povinnost, přičemž tedy jestli se jedná o součást
závěrečného účtu, tak dobře, nechť ať se jim poskytne to, co členové výboru potřebují proto, aby vše
mohli řádně zhodnotit. Poukazuje na to, že Technické služby města Blatné s.r.o. mají svého daňového
poradce, kterého si platí, kdy si vedení společnosti musí být vědomo toho, že po společnosti jde kontrola
z finančního úřadu, a že když bude mít něco špatně, takže si to odnese tím, že dostane pokutu. Konstatuje,
že materiály jsou předkládané přes valnou hromadu, která ví, jaké kontroly se ve společnosti provádí a
jestli je vše řádně či není. Dodává, že sice nezná názor radních, ale že se občas stane, že členové výboru
dostanou potom takový jakoby najednou nádech, že by v podstatě mohli vše řídit, přičemž se domnívá, že
to však není úplně dobře. Paní tajemnice informuje, že členové výboru dostali informace o hospodaření
pouze na vědomí, nikoliv k odsouhlasení, kdy jim tedy byl předložen pouze výsledek hospodaření, který
se týká závěrečného účtu města. Pan místostarosta uvádí, že vše bylo myšleno tak, aby se nyní členům
výboru nepodal prst a oni si nevzali celou ruku. Paní tajemnice konstatuje, že členům výboru bude
poskytnuta odpověď Technických služeb města Blatné s.r.o. jen obecně a to jen tak, jak ona před malou
chvílí na schůzi řekla. Podotýká, že někdy členům výboru nestačí odpověď její či Ing. Malečkové, někdy
chtějí členové odpověď písemně přímo od dané organizace či společnosti. Uvádí, že odpověď nebude
rozepisována do detailů s tím, že pokud by členové výboru chtěli něco podrobněji, tak jim sdělí, že se tato
záležitost projednávala na schůzi Rady města Blatná, jejíž členové s poskytnutím podrobnějších informací
nesouhlasili. Pan místostarosta konstatuje, že se nyní opět dostane na samý začátek, jelikož by jej
zajímalo, jaké pravomoce finanční výbor má, a jestli jeho členům takovéto informace musí být
předkládány či nemusí, tedy nikoliv, že radní s něčím nesouhlasí. Doplňuje, že pokud se nemusí výboru
předmětné informace předkládat, protože to je s.r.o., tak by to postavil právě na tom a ne na tom, jestli je
to vůle úřadu či není. Paní tajemnice podotýká, že v podstatě předmětné informace nemusí být členům
výboru předkládány. Pan místostarosta opakuje, že se vše točí dokola pouze na tom, zda se musí výboru
informace o společnosti s ručením omezeným předkládat či nemusí, takže by byl rád, protože na dnešní
schůzi se to určitě nerozlouskne, aby tato záležitost byla paní tajemnicí zjištěna. Paní tajemnice
konstatuje, že vždy se členům výboru informace o hospodaření Technických služeb města Blatné s.r.o.
předkládaly. Paní starostka uvádí, že by byla opatrná v tom, do jaké hloubky členové výboru půjdou, a
jaké informace jim budou poskytnuty. Pan místostarosta podotýká, že pokud nemá úřad povinnost
předmětné informace výboru předkládat, tak plně souhlasí s paní starostkou, kdy pokud úřad povinnost
předkládat informace o s.r.o. finančnímu výboru má, tak nechť ať jsou jeho členům tedy informace
předloženy. Paní tajemnice konstatuje, že bylo několik dotazů na Ministerstvo vnitra, které se právě
týkaly toho, co finanční výbor může a co nemůže, kdy ji docela dost překvapil jeden dotaz, jestli mohou
členové výboru třeba i do mezd, na což bylo odpovězeno, že ano, pokud to slouží k činnosti výboru. Paní
starostka se dotazuje, zdali má tyto dotazy paní tajemnice v písemné podobě. Paní tajemnice odpovídá, že
Ministerstvo vnitra vydává brožury, ve kterých jsou právě tyto dotazy. Paní starostka žádá paní tajemnici,
aby jí, až bude mít chvilku, brožury našla, protože by si je docela ráda přečetla. Paní tajemnice podotýká,
že je opravdu zajímavé, do čeho všeho mohou členové finančního výboru nahlížet. Ing. Flandera se
dotazuje, zdali členové finančního výboru mohou nahlížet do mezd zaměstnanců společnosti s ručením
omezením. Paní tajemnice odpovídá, že do mezd zaměstnanců společnosti finanční výbor nemůže
nahlížet, ale může nahlížet do mezd zaměstnanců úřadu. Paní starostka poukazuje na to, že jí však nejde o
město, ale o společnost s ručením omezeným. Ing. Flandera konstatuje, že mu to přišlo divné, protože se
radní celou dobu bavili pouze o tom, co může být poskytnuto členům finančního výboru za informace o
společnosti s ručením omezeným. Paní starostka opakuje, že jí nejde vůbec o město, protože jednou si
zastupitelé zřídili finanční výbor, který městu kontroluje finance. Ing. Flandera podotýká, že výbor musel
být zřízen na základě povinnosti ze zákona. Paní starostka uvádí, že jí jde o společnost s ručením
omezeným, kdy by byla nerada, aby byly informace, které se týkají společnosti, publikované v podstatě
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lidem, kteří s předmětnou společností nemají vůbec nic společného. Informuje, že finanční výbor není
přeci poradní orgán společnosti s ručením omezeným, ale je poradním orgánem města. Ing. Flandera
konstatuje, že dozorčí orgán Technických služeb města Blatné s.r.o. je Rada města Blatná. Paní tajemnice
uvádí, že členům výboru nebyly zveřejněny sazebníky či cokoliv jiného, členům výboru byly poskytnuty
pouze informace týkající se výsledku hospodaření a rozvahy. Ing. Flandera informuje, že výsledek
hospodaření a rozvaha mohou být samozřejmě členům výboru poskytnuty, protože se jedná o veřejně
přístupnou záležitost. Paní starostka poukazuje na to, že paní tajemnice však sdělila, že budou členům
výboru poskytnuty další bližší informace. Paní tajemnice podotýká, že odpočitatelné položky pohledávky
z obchodního styku jsou právě na základě uzávěrky, přičemž členům výboru nebylo poskytnuto nic jiného
než jen to, co se týká rozdělení zisku a rozvahy. Paní starostka se dotazuje, zdali s těmito záležitostmi
nemají členové finančního výboru nějaký problém, načež paní tajemnice odpovídá, že nikoliv. Paní
tajemnice dále informuje, že na jednání výboru jeho členové komentují například růže, jak již zmínila
paní starostka, dávají různé podněty, na které však zaměstnanci úřadu nikterak nereagují. Paní starostka
uvádí, že by byla nerada, aby se vše zvrhlo v to, že členové výboru budou hodnotit, kterou činnost by
společnost měla vykonávat, která činnost společnosti vydělává a která nevydělává, a aby členové výboru
radili, kam by se mělo co přidat a kde ubrat, aby společnost vydělávala více, protože do toho dle jejího
názoru finančnímu výboru nic není. Konstatuje, že vše je věcí jednatele Technických služeb města Blatné
s.r.o. a jeho zaměstnanců, kdy Ing. Srb si musí ohlídat činnosti tak, aby byla společnost v plusu, přičemž
společnost dozorují radní a nikoliv členové finančního výboru. Podotýká, že pokud by si nebyla jistá, že
něco zaměstnanci společnosti dělají dobře, tak by si holt někoho najmula či by si požádala daňového
poradce o zpracování nějakého rozkladu. Dodává, že by byla však opravdu nerada, čímž se tedy vrací
úplně na samý začátek, aby se členům finančního výboru poskytovalo něco nad rámec povinností.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 154/16
Bod č. 13 - Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Blatná a rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2015
Paní starostka uvádí, že příloha materiálu je moc pěkně a přehledně zpracovaná, za což děkuje
zpracovatelce materiálu Ing. Linhartové.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 155/16
Paní starostka se domnívá, že z předloženého materiálu je patrné, že Ing. Linhartová, která není na úřadu
dlouho, se výborně zapracovala, přičemž ona osobně je s ní velice spokojená a to i v případě projednávání
materiálů ohledně školských zařízení.
Bod č. 14 - Změna odpisového plánu Mateřské školy Blatná, Vrchlického
Paní starostka informuje, že se jedná o technické zhodnocení budov.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 156/16
Bod č. 15 - Žádosti Domova pro seniory
Paní starostka poukazuje na to, že v předloženém materiálu jsou tři záležitosti, kdy první je schválení
přijetí hmotného daru od paní Lerochové z Bezdědovic v hodnotě cca 6 tisíc Kč. Uvádí, že druhou
záležitostí jsou změny v sazebníku základních a fakultativních služeb Pečovatelské služby Blatná a
změny v sazebníku fakultativních služeb pobytových. Podotýká, že paní ředitelka Domova pro seniory,
vedoucí Pečovatelské služby Blatná a Ing. Vítová změny v sazebnících s vedením města a vedoucí
odboru sociálního projednávaly, takže nebyl poslán návrh změn bez projednání, protože pracovnice
Domova pro seniory chtěly slyšet i názor ze strany zřizovatele. Konstatuje, že již byli zaměstnanci
příspěvkové organizace několikrát upozorněni na to, že by patnáctiminutová doba, do které se započítával
úkon, měla být snížena na pět minut, protože někteří lidé si samozřejmě počítají každou minutu a
následně se cítí jakoby poškození, když úkon trvá 5 či 10 minut, ale započítává se jim minut 15.
Podotýká, že jí opravdu přijde spravedlivější, když se úhrada bude vztahovat na 5 minut. Informuje, že
dále se trošku navýší úhrady, avšak není to nic závratného, a u sazebníku, kde je doprava, došlo také
k navýšení. Poukazuje na to, že šedě podbarvený sazebník je sazebník původní, ze kterého je patrné, že
Domov pro seniory měl fakultativní služby hodně rozmělněné, a proto nyní byly sloučeny pouze do třech
položek, což je dle jejího názoru přehlednější. Dodává, že když zaměstnanci Domova pro seniory vyčíslili
u dopravy uživatelů služebním vozidlem úplně přesně náklady, tak byly ještě na vyšších finančních
prostředcích a to cca na 18 Kč, takže byla učiněna domluva, že výše úhrady za předmětnou dopravu bude
16 Kč/1 km. Paní starostka informuje, že se vše trošku zvrtlo tak, že si v podstatě některou službu
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sjednávají lidé spíš jako taxík, tedy že není požadavek tak úplně spojen se sociální službou spočívající
v pomoci pečovatelek. Podotýká, že by vše mělo fungovat vždycky tak, že když pečovatelky někoho
někam vezou, takže by to mělo být s jejich pomocí, protože dotyčný člověk to sám nezvládne. Informuje,
že pracovnice Pečovatelské služby vše propočítávaly a zjistily, že zajišťování dopravy není zase úplně tak
nejčastější úkon, který dělají, a proto se domnívá, že se počet lidí, kteří tuto službu využívají, zvýšením
úhrady nesníží. Uvádí, že většinou se děvčata z Pečovatelské služby v případě lidí z Domova pro seniory
snaží, aby jich vezly víc a to když například chtějí dámy odvézt na hřbitov či na mši, kdy se pak náklady
mezi převážené lidi rozpočítají, takže se nejedná o žádnou závratnou částku, která by klienty nějakým
způsobem poškodila. Ing. Flandera poukazuje na to, že kilometrů po Blatné není opravdu tolik. Paní
starostka konstatuje, že třetí záležitostí Domova pro seniory je použití finančních prostředků z rezervního
fondu. Informuje, že když dotace poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak organizace
obdržela finanční prostředky v únoru, v loňském roce přešlo vše na Krajský úřad, který začal dotace
posílat až v březnu, přičemž v letošním roce budou finanční prostředky organizaci zaslány až v měsíci
dubnu, kdy však příspěvková organizace musí nějak překlenout období, než dotaci získá.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 157/16
Paní starostka uvádí, že zaměstnanci příspěvkové organizace předmětné sazebníky určitě opět zveřejní a
to i na svých webových stránkách, přičemž zaměstnanci organizace vždycky jednou za čas dají sazebníky
pro informaci i do místních novin.
Bod č. 16 - Přidělení bytu v majetku města, výměna bytu v majetku města, odpis pohledávek za
vyúčtování služeb v roce 2015 v čp. 226 a čp. 436
Pan místostarosta uvádí, že je předloženo ke schválení přidělení bytu o velikosti 2+1 v ulici Nerudova čp.
1021, což je byt po paní Motejzíkové, na který dávali na minulé schůzi radní výpověď. Konstatuje, že
výpověď z předmětného bytu byla zaslána i bratrům Podzimkovým. Informuje, že byt se bude přidělovat
k 1. 6. 2016, jelikož se zaměstnanci Správy bytů dohodli s panem Motejzíkem na tom, že byt k 31. 5.
2016 vyklidí a řádně předá, aby nebyl byt měsíc volný a pan Motejzík tak nemusel za měsíc červen platit
nájem. Podotýká, že původně totiž byla schválena výpověď do 30. 6. 2016. Ing. Flandera se dotazuje,
zdali se budou v předmětném bytě dělat nějaké úpravy, načež pan místostarosta odpovídá, že nějaké
základní úpravy v bytě budou realizovány. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se například v bytě nebude
dělat nové jádro, či nějaká větší úprava, načež pan místostarosta odpovídá, že mu není známo, v jakém
stavu byt je.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 158/16
Pan místostarosta informuje, že se uvolní byt v ulici Písecká, který zaměstnanci Správy bytů navrhují
přidělit paní Vinterové, se kterou bylo samozřejmě vše projednáno. Podotýká, že přidělení předmětného
bytu paní Vinterové doporučují i zaměstnanci odboru sociálního, kteří dále navrhují, aby byt v ulici
Purkyňova, ve kterém v současné době paní Vinterová bydlí, zůstal volný jako rezerva, kdyby se někde
něco stalo, přičemž takto už tomu i v minulosti několikrát bylo. Paní starostka uvádí, že jde již o druhý
případ člověka, který začínal na bytu IV. kategorie, ve kterém fungoval, trošku se vzpamatoval finančně a
pak přešel do bytu I. kategorie. Domnívá se tedy, že se krok, že lidé jdou prostupným bydlením, jeví
opravdu jako dobrý, přičemž na tuto skutečnost přišli také již zákonodárci, kteří dají systém prostupného
bydlení i do zákona. Konstatuje, že si lidé, kteří spadnou do nějakých problémů a po nějakém čase se
z nich trošku dostanou, následně bytů I. kategorie trochu více váží.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 159/16
Pan místostarosta uvádí, že dále je ze Správy bytů předložen materiál týkající se vzetí na vědomí odpis
pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2015 vůči městu. Vysvětluje, že pohledávky se týkají bytů,
které byly třeba měsíc volné, protože se v nich dělala rekonstrukce, přičemž největší částka je za byt,
který přecházel v Domě s pečovatelskou službou na Domov pro seniory. Konstatuje, že se tedy
pohledávky odepíší s tím, že město nebude nic platit. Paní starostka informuje, že u rekonstrukce bytu pro
Domov pro seniory má trošku výhrady k liknavosti a to i pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje,
kdy se stále čekalo na to, až někdo něco udělá a někdo něco podepíše. Uvádí, že paní ředitelka Mgr.
Baušová zasekla vše na tom, že dokud nebude mít papír o tom, že má místnost Domov pro seniory řádně
pronajatou, takže do ní nepovolí nikoho nastěhovat, přičemž v tomto postupu paní ředitelku ona osobně
podpořila. Podotýká, že je v Domě s pečovatelskou službou plno lidí, kteří jsou velmi všímaví, takže paní
ředitelka řekla, že dokud nebude mít vše řádně hotové, zkolaudované, převzaté a nebude se organizaci vše
řádně účtovat, takže se do prostor nikdo stěhovat nebude, protože by to následně mohlo mít ten dopad, že
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budou radní řešit nějakou stížnost. Konstatuje, že již sdělila pracovníkům odboru majetku, investic a
rozvoje, že si trošku představuje, že by spolupráce a rychlost měla probíhat jinak, protože liknavost
nastala i v případě předání zasedací místnosti Základní škole T. G. Masaryka, protože v červnu bylo
schváleno, že škole zasedací místnost bude předána, avšak Základní škola T. G. Masaryka Blatná ji
přebrala až někdy v březnu, takže až po třičtvrtě roce, čemuž ona osobně příliš nerozumí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 160/16
Informace: a) Stav nezaměstnanosti za 1. čtvrtletí roku 2016 – Paní starostka uvádí, že čísla v materiálu
jsou příznivá, kdy však neví, zda má říkat, že jsou hodně příznivá, protože čím klesá nezaměstnanost, tím
přibývají cizinci ve městě, s čímž však město bohužel nic neudělá. Podotýká, že na zasedání
Zastupitelstva města Blatná půjde takový zajímavý podnět respektive výzva od jedné občanky, jak
zastupitelé vyřeší problémy s cizinci, kteří ve městě pracují.
Paní starostka informuje, že od 1. 5. 2016 dojde k poměrně zásadním změnám v organizaci práce Městské
policie Blatná, protože od tohoto datumu začnou strážníci sloužit každý den včetně víkendů službu od 7
do 19 hodin. Uvádí, že touto změnou reaguje i na to, což je možná radním, pokud si o víkendu projíždí
město, známo, že právě cizinci jsou ti, kteří posedávají po městě na lavičkách a užívají si náměstí se vším
všudy. Domnívá se, že by tedy bylo dobré, kdyby těmto osobám strážníci trošku vysvětlili, jaké jsou ve
městě platné obecně závazné vyhlášky a co se musí dodržovat ve městě a i v okolí Penny Marketu a
Lidlu, kde si o víkendu parkuje každý tam, kde se mu to zrovna hodí, a dělá si tam, co se mu zamane.
Konstatuje, že pan Vaněk již nebude v řádné službě, ale bude mít za úkol pouze chod služebny, kontrolu
svých podřízených a bude sloužit pouze jen namátkově. Podotýká, že od ní dostal za úkol zpracovat
poměrně dost materiálů a to některé do konce dubna a některé do konce května, jelikož není spokojena
s tím, jak se vede evidence o přestupcích a o výzvách při neuposlechnutí řidiče, což měl velitel strážníků
zpracovat již dříve, avšak na základě provedené kontroly na pracovišti zjistila, že na tyto záležitosti pan
Vaněk ani nesáhl. Dodává, že tedy pan Vaněk dostal na jednání, ze kterého byl učiněn zápis, upozornění,
že pokud do datumů, které jsou u jednotlivých úkolů napsány, nebude vše splněno, takže dostane
vytýkací dopis podle zákoníku práce pro neplnění pracovních povinností. Paní starostka informuje, že
z předchozího jednání s panem Vaňkem neměla zápis, kdy však chce, aby vše proběhlo řádně. Uvádí, že
velitel strážníků byl upozorněn na to, že ona není s chodem Městské policie Blatná dlouhodobě
spokojená, kdy to, že chodí strážníci po ulicích, ještě neznamená, že dělají, co mají. Podotýká, že chce
nechat ještě řádně proškolit mladé asistenty, kteří nastoupili, protože se od strážníků Městské policie
Blatná dozvěděla, že asistenti nevědí, co je přestupek při zákazu stání a zákazu zastavení, kdy ji osobně
zaskočilo, že jim to kolegové, kteří musí sami umět tyto přestupky rozeznat, neumí vysvětlit. Konstatuje,
že asistenti prevence kriminality tedy proškolí na odboru dopravy Ing. Valášek a pan Navrátil s tím, že se
uvidí, jak vše bude fungovat.
Paní starostka připomíná, že na minulé schůzi radní hovořili o lokalitě Husovy sady. Uvádí, že ji navštívil
Ing. Jiří Hájek, kdy takto za ní či za panem místostarostou jezdí spoustu zástupců firem nabízet nějaké
služby. Konstatuje, že firma Ing. Hájka se zabývá veřejnou zelení, a proto jej nakontaktovala na odbor
životního prostředí a to na slečnu Červenou a na Ing. Dolejše s tím, že by firma zkusila připravit nějaký
předběžný návrh na to, jak by Husovy sady šly regenerovat. Informuje, že Ing. Hájek sdělil, že v současné
době není vypsaný žádný grant, ze kterého by mohlo město finanční prostředky čerpat, ale že se domnívá,
protože si předmětnou lokalitu procházel, že by se zřejmě nejednalo o nic tak finančně zásadního, když
by tedy město chtělo nechat sady ve stavu jakoby polopřírodním a nechtělo v nich dělat žádné velké
úpravy. Domnívá se, že by možná šlo navrhnout etapy, že by se jeden rok udělalo něco, druhý rok zase
něco a třetí rok zase něco dalšího. Dodává, že slečna Červená sdělila, že si sama již něco připravila
v rámci své pracovní náplně, takže to se zaměstnanci firmy Ing. Hájka zkonzultuje. Paní starostka
informuje, že až bude nějaký výstup, takže bude samozřejmě radním předložen.
Paní starostka poukazuje na to, že si radní určitě v zápisu z jednání finančního výboru přečetli výhrady
členů k informačnímu centru. Uvádí, že ji fascinuje, že si někdo myslí, že když se něco otevře, že to bude
fungovat okamžitě a to nejlépe na 150 % a že tam nebude ani jedna chyba. Konstatuje, že ještě před
jednáním výboru řekla paní Mgr. et MgA. Berenice Políčkové, Ph.D., že bude akceptovat čtvrt roku na to,
aby se informační centrum zajelo, aby zaměstnanci příspěvkové organizace zkusili vychytat provoz, aby
věděli, kdy jim lidé jdou a kdy nejdou. Podotýká, že pan Plachý má již připravené webové stránky,
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přičemž ona stanovila pevný datum, že do 30. 4. 2016 musí být internetové stránky informačního centra
již v provozu. Informuje, že sdělila Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D., že pokud nebude stanovené datum
dodrženo, takže bude krácena na odměnách s tím, ať si ona vše následně vyřídí se svými zaměstnanci, jak
chce. Dodává, že webové stránky jsou tedy připravené, takže doufá, že budou do stanoveného termínu
oficiálně spuštěny. Paní starostka konstatuje, že problém, že zaměstnanci příspěvkové organizace
nemohou zajišťovat předprodej vstupenek od Ticket Portal, naráží na to, že předmětná firma má smlouvu
s cestovní kanceláří pana Havla a nechce smlouvu již dále rozšiřovat na další subjekt. Uvádí, že
zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná s předmětnou firmou jednají, jednají i s firmou jinou,
takže organizace chce službu zajišťovat, ale nejde to ze dne na den. Podotýká, že zaměstnanci Centra
kultury a vzdělávání Blatná dobře vědí, že jim tato služba lidi přivede, takže určitě to není tak, že by
zaměstnanci dělali něco úmyslně.
Paní starostka se dotazuje, zdali radní již obdrželi návrh nového tržního řádu. Pan místostarosta odpovídá,
že do dnešního dne se mají radní k návrhu vyjádřit s tím, že až se vyjádří, popřípadě pokud nebudou mít
žádné připomínky, tak návrh Ing. Valachová pošle ke schválení do Českých Budějovic. Paní starostka se
opakovaně dotazuje, zdali radní návrh obdrželi. Pan místostarosta odpovídá, že radním byl návrh zaslán
e-mailem a to s žádostí o vyjádření do dnešního dne. Paní starostka se dotazuje, zdali radní budou dávat
připomínky písemně či zda si chtějí o návrhu promluvit na schůzi. Pan místostarosta uvádí, že v e-mailu
bylo uvedeno, aby radní v případě, že budou mít nějaké připomínky, kontaktovali písemně Ing.
Valachovou. Paní starostka podotýká, že ona nějaké připomínky, které již projednala s panem
místostarostou, má, takže je následně Ing. Valachové zavolá.
Paní tajemnice konstatuje, že byla včera s panem Blovským a panem Chmelařem na setkání s rodáky
v Praze, kterých však přišlo pouze jedenáct, takže jejich účast je čím dál nižší. Uvádí, že pan Blovský
informoval o investičních záměrech, které město plánuje realizovat v letošním roce, které byly
realizovány v letech minulých a to včetně obrazové dokumentace, což přítomné zajímalo. Podotýká, že
pan Chmelař probral s rodáky a přáteli Blatenska webové stránky města, webové kamery a ona je
seznámila s personálními záležitostmi, s informačním centrem, s kulturou a se změnami v mezinárodních
vztazích. Informuje, že o setkání bude napsán zápis, který se následně přiloží k prezenční listině. Dodává,
že po cestě zpět si účastníci setkání říkali, jestli by nestálo za to, aby se příští rok konalo setkání nikoliv
dvakrát ale pouze jen jednou a to vzhledem k tomu, že účast má takovouto klesající tendenci. Paní
starostka konstatuje, že účast je dost tristní, kdy hlavně jí na tom všem překvapuje jedna věc, kterou od
samého začátku nechápe, a to ta, že se jedná o lidi, kteří do Blatné jezdí na chalupy či za příbuznými,
takže oni Blatnou stejně znají, stejně sem dojedou. Domnívá se, že by se vše mohlo zkrátit na to, že by se
třeba lidem, kteří by o to měli zájem, posílali Blatenské listy, aby o městě Blatná nějakou informaci
dostali a věděli, jaké akce se ve městě konají. Uvádí, že starších lidí, kteří do Blatné nepojedou, je z těch
lidí, kteří se setkávání účastní, v poslední době jen čtyři či pět, kteří by se tedy do Blatné nedostali, ale
jinak jsou tam dámy, které jezdí do Kasejovic, takže vlastně neví, jak moc jsou blatenští, když jezdí do
okolní obce, kdy s Blatnou tím pádem nemají dle jejího názoru vůbec nic společného. Informuje, že tito
lidé na setkání v Praze přijdou, dají si tam kávu, zákusek, vyslechnou si prezentaci a pak jí řeknou, že až
pojedou o víkendu do Blatné, takže jí přivezou nějaké propagační materiály, čemuž tedy úplně ona
osobně nerozumí. Podotýká, že samozřejmě náklady spojené se setkáváním město v rozpočtu nějak úplně
neomezují, nicméně na rovinu radním sděluje, že se nikomu z úředníků nechce na setkání do Prahy jezdit.
Dodává, že jí připadá, že setkávání nemá prostě již význam. Paní starostka konstatuje, že by pro příští rok
tomu dala formu takovou, že kdo bude chtít, tak se mu budou informace zasílat, přičemž téměř všichni
mají internet, takže by se lidem poslal odkaz na stránky Centra kultury a vzdělávání Blatná a odkaz na
Blatenské listy, aby se na ně lidé podívali. Uvádí, že kdo bude chtít do Blatné jet a bude chtít třeba zajistit
vstupenky či nebo něco jiného, tak to pro něj bude uděláno, avšak jí osobně připadá, že se v současné
době udržuje silou vůle něco, co nemá vůbec žádný význam. Paní tajemnice podotýká, že samotní
účastníci přiznali, že účast upadá, že už se nezúčastňují ani lidé, kteří by mohli, tedy nejen že se neúčastní
lidé, kteří nemohou chodit, ale ani lidé, kteří by se v případě zájmu na setkání klidně dostali. Uvádí, že
navíc bylo setkání přendáno z dolejších prostor do prvního patra do klubovny, kde jsou vlastně pokoje
těch, kteří tam bydlí, takže vzhledem k tomu, že byly dveře otevřené, byly vidět postele, což bylo takové
nepříjemné. Paní starostka se dotazuje na názor radních. Pan místostarosta konstatuje, že se setkání
v Praze s rodáky také několikrát zúčastnil, kdy je tedy pravdou, že účast upadá a že se konání setkání drží
silou vůle. Pan Srb se domnívá, že v dnešní době si lidé informace o Blatné najdou, a že přístup, když
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někdo zavolá na úřad a bude něco chtít, bude vždycky vstřícný. Paní starostka uvádí, že by se tedy setkání
na podzim uskutečnilo v Praze naposledy. Paní tajemnice informuje, že by se přikláněla k tomu, aby se
příští rok ještě jedno setkání uskutečnilo. Paní starostka konstatuje, že snížení počtu není řešení, kdy by se
jednalo o stejný postup jako v případě partnerských vztahů, tedy že se postupně bude něco odbourávat,
ale neudělá se razantní rozhodnutí. Ing. Flandera uvádí, že by setkání na podzim udělal naposledy s tím,
že by tam přítomným byly sděleny důvody, které město k tomuto kroku vedou a to tedy ty, že účast je
oproti té, která byla před x lety, čtvrtinová, a že setkání již nemají smysl. Podotýká, že by také přítomným
na setkání sdělil, že pokud dají k dispozici e-mailové adresy, takže jsou zaměstnanci úřadu ochotni jim
nějaké informace o městě přeposílat. Dodává, že by tedy lidem nabídl tuto variantu, jak získávat
informace o dění ve městě, a tím by setkávání v Praze ukončil. Paní starostka podotýká, že by nebyl
problém jim případně nějaké materiály poslat i poštou. Uvádí, že tedy na podzimní setkání pojede do
Prahy informaci o ukončení setkávání lidem osobně říci. Pan místostarosta konstatuje, že pokud budou
mít dotyční lidé cestu kolem Blatné, tak když zavolají dopředu, tak je vedení města určitě rádo přijme na
radnici. Paní starostka informuje, že pan Kopřiva, který jezdí do Blatné pravidelně, jí dirigoval, jak budou
vypadat Rybářské slavnosti, což již minule nevydržela a řekla mu, že ona také nemluví do toho, jak má
vypadat Matějská pouť, a že se domnívá, že je věcí každého města, na co má peníze a co dokáže udělat.
Konstatuje, že radní musí určitě počítat s tím, že až se o této skutečnosti dozvědí někteří zastupitelé, takže
si radní asi vyslechnou, že ruší historickou tradici. Pan Srb se domnívá, že tradice se pomalu ale jistě ruší
sama. Paní tajemnice podotýká, že jako důkaz o nízké účasti je listina přítomných. Paní starostka opakuje,
že na podzim tedy dojede na setkání rodákům sdělit, že se jedná o setkání poslední, a že bude možné jim
informace o městě zasílat poštou případně na e-mail, s čímž radní souhlasí.
V 8:30 hodin přišla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jiřina Karlíková,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské školy
Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní Vladimíra
Přerostová.
Paní starostka vítá ředitelky příspěvkových organizací a děkuje jim, že si udělaly čas. Dále je informuje o
tom, že 1. 6. 2016 se bude otevírat bazén a to opět se spojením s oslavou Mezinárodního dne dětí, stejně
jako tomu bylo v loňském roce. Konstatuje, že na dětském dnu, který bude pořádat Centrum kultury a
vzdělávání Blatná a Dům dětí a mládeže, bude spousta her pro děti, které budou dostávat zajímavé ceny, a
program celkově bude trošku rozšířenější, než byl vloni. Podotýká, že by byla ráda, kdyby se této
skutečnosti školy nějak uzpůsobily, tedy aby se mohla jít na akci podívat třeba školní družina, a dále by
byla ráda, kdyby paní ředitelky informaci o konání akce předaly dětem. Uvádí, že bude na akci
vypracován plakát, který bude ředitelkám určitě poslán, aby jej ve školských zařízeních vyvěsily. Mgr.
Karlíková informuje, že žáci 9. tříd se na organizaci akce podílejí, na což paní starostka reaguje, že je za
to velmi ráda, kdy se domnívá, že bude pro žáky 9. tříd hezké, že uvidí, že pro malé děti mohou něco
udělat. Paní starostka informuje, že se všichni budou modlit, aby bylo při akci hezké počasí jako
v loňském roce. Připomíná, že se v loňském roce ředitelek písemně dotazovala, jestli budou chtít
uskutečnit od Technických služeb města Blatné s.r.o. nějakou akci na bazénu, a proto prosí, aby jí tuto
informaci sdělily i pro letošní rok, jestli budou opět chtít konat například plavecké závody či nějakou
soutěž. Mgr. Šampalíková uvádí, že základní školy jsou již se společností domluveny na tom, že vše bude
probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce. Paní starostka uvádí, že paní ředitelky určitě dostanou
poukázky na bazén pro děti se samými jedničkami, takže prosí paní ředitelky, aby jí, až budou vědět,
kolik chytrých dětí ve škole mají, sdělily počet, který ona předá jednateli Technických služeb města
Blatné s.r.o. Informuje, že paní ředitelky dostanou stejné poukázky jako v loňském roce, ze kterých se
jména dětí umyjí lihem, a paní učitelky si je budou moci znovu vyplňovat. Podotýká, že v minulém roce
předmětné poukázky děti celkem hojně využívaly. Paní starostka předává slovo paním ředitelkám, aby
informovaly o činnosti jednotlivých zařízení, přičemž jako první přednesly zprávu ředitelky mateřských
škol. Paní starostka na zprávy od ředitelek mateřských škol reaguje, že obdržela předběžnou informaci od
pracovníka z Nemocnice Písek, a.s., že by měla předmětná nemocnice zájem v Blatné snad od příštího
roku otevřít ordinaci klinického logopeda. Uvádí, že si pracovník zatím mapoval, jestli by o tuto službu
v Blatné zájem byl, na což mu odpověděla, že ano, kdy se tedy opírala o konstatování ředitelek
mateřských škol, který jí říkaly, že děti s řečí problémy mají. Následně paní starostka dává slovo Mgr.
Šampalíkové a po jejím podání zprávy sděluje, že jako poslední podá zprávu Mgr. Karlíková, pro kterou
to bude poslední vystoupení na schůzi Rady města Blatná. Konstatuje, že by tedy chtěla paní ředitelce
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Mgr. Karlíkové moc poděkovat za všechno, co pro školu udělala, kdy zejména Ing. Flandera si za ta léta
od paní ředitelky vyslechl, co všechno za ní zůstává za práci. Podotýká, že ostatní hodnotí její práci
zvenku, kdy jí do předmětné školy chodily děti, navíc někdo z radních má ve škole osoby blízké, které
v předmětném zařízení pracují, takže se domnívá, že se Základní škola J. A. Komenského Blatná nějakým
způsobem dotkla všech radních. Uvádí, že za Mgr. Karlíkovou zůstalo opravdu spoustu hezké práce, kdy
je toho názoru, že i děti na ní budou hezky vzpomínat. Mgr. Karlíková děkuje paní starostce s tím, že by
chtěla také všem poděkovat za spolupráci, kdy se domnívá, že nikdy s nikým z přítomných neměla žádné
rozepře, vždy se všichni nějak domluvili a to ať se jednalo o věcech, které byly pozitivní anebo negativní.
Ostatním přítomným ředitelkám děkuje a přeje jim do dalších let samozřejmě zdraví a dále rodiče, které
je budou chápat, a kteří nebudou přicházet s malichernými věcmi, které povyšují nad věci zásadní, jelikož
obyčejně se skutečně jedná o malichernosti, se kterými se paní ředitelky setkávají. Konstatuje, že tedy
paním ředitelkám přeje jen samé uvědomělé rodiče, kteří si nebudou myslet, že když prošli mateřskou a
základní školou, takže všemu rozumí, kdy se domnívá, že tomu bohužel takto v současné době je,
nicméně základní školou však prošli všichni. Podotýká, že nyní dokonce rodiče učitelům radí i to, jaké
děti mají být nominovány například na hokejbal, přičemž jedna maminka udělala obrovský problém
z toho, jak je možné, že její dítě nebylo na utkání vybráno, když ona mu platí hokejbalový kroužek, což
jsou dle jejího názoru právě ty malichernosti, které ředitelkám úplně otravují život. Dodává, že přeje
paním ředitelkám spokojenost a to jak v práci, tak doma. Mgr. Karlíková uvádí, že radním samozřejmě
také přeje uvědomělé občany, kteří budou jejich práci oceňovat a nebudou je zatěžovat malichernostmi,
což je jí osobně dobře známo, jelikož ona je také zastupitelka. Paní starostka konstatuje, že v současné
době to nevypadá, že by chtěl být někdo uvědomělý, protože každý akorát hledí na to své a hájí si to své.
Mgr. Karlíková informuje, že jí připadá, jako by se někteří nechtěli domluvit a stojí si jenom na tom
svém, tedy nechtějí hledat nějaký kompromis, kdy ředitelé i učitelé se vždy snaží právě udělat nějaký
kompromis, což je vlastně jednání s lidmi, ale někteří o něj nestojí a stále vyhrožují. Paní starostka
podává zprávu, že včerejšího dne dělala prevenci kriminality ve škole v Bělčicích, kdy jí připadalo, že si
tam rodiče přišli jen sednout, jelikož vyjma třech maminek, které trochu poslouchaly, ostatní maminky si
něco dělaly na telefonu, jako kdyby tam seděly právě děti. Podotýká, že tedy s některými rodiči je to
opravdu marné, protože jsou přesvědčeni o tom, že ví všechno nejlépe a že oni si budou své dítě
vychovávat, a proto nestojí o to, aby jim někdo radil. Konstatuje, že se ztratila taková ta obecná autorita a
to jak úřadů, tak i škol. Domnívá se, že každý si myslí, že on má patent na úplně všechno, přičemž ten,
kdo skončil se vzděláním dříve, si vše dočetl na internetu a má pocit, že to takto stačí, kdy pak je ta druhá
strana, že někteří lidé, kteří mají titul, se domnívají, že jej mají na všechno, přitom ho mají například
pouze jen v jednom oboru, ale domnívají se, že rozumí všemu. Mgr. Karlíková uvádí, že šla učit do školy
hned po gymnáziu a to v roce 1975, kdy je opravdu za ta léta vidět, jak se vše změnilo. Informuje, že
když nastupovala do blatenské školy v roce 1979, tak jí odstupující paní učitelky, které šly do důchodu,
řekly, že vůbec jejich nástupkyním nezávidí to, co je ve škole čeká, na což ona tenkrát jako mladá
odpověděla, že všechno učitelé překonají. Konstatuje, že ona už pomalu tuto větu říká učitelům také, ale
už od nich neslyší, že oni vše překonají, nicméně ona věří tomu, že vše určitě překonají. Podotýká, že
rodičů, o kterých bylo na schůzi hovořeno, není mnoho, jelikož na Základní škole J. A. Komenského
Blatná je 443 dětí a rodiče, kteří si neustále na něco stěžují, jsou pouze jen tři nebo čtyři, ale ty dovedou
život opravdu tedy znepříjemnit. Paní starostka uvádí, že by paním ředitelkám kromě těch rodičů přála,
aby také měly štěstí na to, že najdou pedagogické pracovníky, kteří budou svou práci dělat jako poslání a
ne jako povolání, že někam musí chodit. Informuje, že ona osobně se poslední dobou setkává opravdu
s problémem najít lidi, kteří chtějí dělat s chutí a jdou do práce s tím, že je to baví, protože jí připadá, že
je čím dál tím horší takovéto lidi najít, kdy tedy neví, kam se tito lidé ztrácí. Ing. Flandera se domnívá, že
se lidé tolik ani tak neztrácí, jako že spíš bohužel nastávají větší a větší problémy ve školství, které se
musí řešit, a které se školstvím a respektive výukou dětí jako takovou nemají vůbec nic společného.
Konstatuje, že dle jeho názoru právě toto otravuje učitele, kteří by rádi děti učili, učili by je s láskou, učili
by je, tak jak mají a bavilo by je to, ale jak již bylo na schůzi zmíněno, pak je zde pár lidí, kteří dokáží
otrávit učitele, dokáží otrávit celou skupinu dětí a potom nejsou vztahy ve třídě mezi dětmi a mezi učiteli
dobré. Podotýká, že tato situace byla řešena na Základní škole T. G. Masaryka, kdy se skutečně ukázalo,
jak dokáže jeden člověk či dva lidé nabourat chod celé školy, což je až neskutečné. Uvádí, že bohužel
všichni a to i v kontrolních orgánech slyší jen na stížnosti, nikdo nechce slyšet pochvalu, nikdo nechce
slyšet dobré věci. Informuje, že každý, když někam napíše, tak napíše stížnost, která se řeší, protože na
stížnosti slyší všichni, ale nikdo již neřeší, co je dobře, každý řeší jen stížnost a následně z té se dělají
závěry. Dodává, že toto všechno bohužel vyplývá ze sobectví lidí, nic jiného v tom není, protože každého
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zajímá jenom on sám, nikdo jiný, avšak bohužel taková je dneska společnost a s tím tady zřejmě nikdo
nic neudělá. Mgr. Šampalíková podotýká, že lidé mají mezi sebou vztahy nedobré, kdy na Základní škole
T. G. Masaryka Blatná se v tomto roce pokusili učitelé udělat v každé třídě alespoň jednu společnou akci
rodičů, žáků a učitelů dohromady, přičemž někdy z toho byla například společná třídní schůzka. Uvádí, že
na jedné schůzce maminka řekla: „Jestli bude zase další schůzka s těma parchantama, tak ona už tam
nepůjde, protože jí to pěkně ….“, kdy tedy nebude větu raději dokončovat, nicméně toto maminka řekla
veřejně a to vlastně i o svých vlastních dětech, takže co vlastně pak učitelé mohou od dětí chtít, když
rodiče na nějakou aktivitu, že mají hodinu jednou za rok věnovat společně svému dítěti, které ve škole
tráví třetinu života, takto reagují. Konstatuje, že se jednalo pouze jen o jednu maminku, protože jinak
v ostatních případech vše proběhlo v pořádku, většinou byli rodiče za aktivitu se svým dítětem rádi, ale
učitele to i tak otráví. Paní Přerostová informuje, že je na tom všem ještě smutné, že když se ve škole
vyskytne nějaký takovýto rodič, takže ten zbytek, který na akci také je, neřekne, že to není pravda, což
neřekne ani inspekce, že není něco pravda, že paní ředitelka je dobrá, ale vždy se řekne, že rodič je dobrý
a že za všechno může jen učitelka. Uvádí, že učitele skutečně ze všeho nejvíc mrzí to, že nemají žádné
zastání. Ing. Flandera podotýká, že každý řeší jen nedostatky, ale nikdo již neřeší klady. Mgr.
Šampalíková konstatuje, že takto tomu však není jen ve škole, ale i všude jinde, že se pouze vybírá to, co
se nepovedlo a co je špatně. Paní starostka děkuje paním ředitelkám za návštěvu.
V 9:20 hodin odešla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jiřina Karlíková,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské školy
Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní Vladimíra
Přerostová.
Zprávy o činnosti jednotlivých škol jsou součástí tohoto zápisu jako informace b).
Bc. Scheinherr konstatuje, že když se radní bavili o zřízení parkoviště s parkovacími hodinami u lékárny
Arnika, tak hovořili také o tom, pokud se tedy neplete, že by se možná mohlo parkovací místo vyhrazené
přímo pro lékárnu Arnika zrušit. Pan Srb se domnívá, že o této možnosti radní nehovořili. Paní starostka
uvádí, že naopak jí včera kontaktovala pro změnu sestřička z ordinace MUDr. Racha, že se cítí s panem
doktorem dotčeni, že oni mají v předmětném místě také ordinaci a také u ní potřebují zaparkovat, takže
jak to mají asi dělat. Konstatuje, že by to však znamenalo vyhradit další parkovací místa a to tři anebo
nejlépe čtyři, protože v předmětném objektu je pak ještě MUDr. Vinšová, MUDr. Rach a MUDr.
Semiginovská. Podotýká, že sestřičce od MUDr. Racha předtím, než jí odkázala na Ing. Valáška, do
telefonu sdělila, že ubytovna Tesly má velké parkoviště, které není od ordinace pana doktora tak daleko, i
když to zřejmě ona slyšet nechtěla. Informuje, že jí však není známo, co sestřičce pana doktora sdělil
vedoucí odboru dopravy. Pan místostarosta uvádí, že na jednání dopravní komise tato otázka také padla,
přičemž Ing. Valášek celou záležitost projednával s Mgr. Švecovou, která mu však sdělila, že chce
ponechat stávající vyhrazené parkovací místo, které je vyčleněné pro zásobování. Bc. Scheinherr
informuje, že právě Mgr. Švecová chtěla, aby bylo předmětné parkoviště s parkovacími hodinami. Ing.
Flandera konstatuje, že předmětné jedno parkovací místo je, pokud se tedy nemýlí, přímo proti
zásobování. Paní starostka uvádí, že skutečně je vyhrazené parkovací místo přímo proti vjezdu do
lékárny. Ing. Flandera podotýká, že když následně přijede zásobování, tak ona se svým vozidlem uhne,
kdežto pokud by na předmětném místě stálo nějaké jiné vozidlo, tedy parkovací místo by nebylo
vyhrazeno, tak by se zásobování, které je zezadu, k objektu nedostalo. Bc. Scheinherr konstatuje, že se
domníval, že je v předmětném prostoru ještě jedno místo, kdy dle Ing. Flandery tomu však tak není. Pan
Srb konstatuje, že dle jeho názoru je vyhrazené parkovací místo přímo proti místu, ze kterého je
prováděno zásobování. Paní starostka informuje, že ji Mgr. Švecová chytla na městě s tím, jestli si jí
může zavolat a objednat se k ní, takže až k ní Mgr. Švecová přijde, přičemž neví, co tedy bude chtít, tak si
u ní tuto záležitost ještě prověří.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 9:22 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z mimořádné 34. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 27. dubna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2 (Flandera, místostarosta) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána mimořádně z důvodu jmenování ředitelky Základní
školy J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice, přičemž výběrové řízení proběhlo dne 25. 4. 2016.
Uvádí, že se jedná o jediný bod na programu dnešní schůze, o kterém nechává hlasovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Paní starostka podotýká, že kontrola plnění minulých usnesení bude provedena na řádné schůzi Rady
města Blatná, která se bude konat dne 11. 5. 2016.
Bod č. 2 – Jmenování ředitelky Základní školy J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice
Paní starostka uvádí, že se možná již radním některé informace donesly, nicméně pokud nikoliv, tak ona
průběh výběrového řízení stručně shrne. Konstatuje, že byli celkem 4 uchazeči, kdy na začátku každého
výběrového řízení se hodnotí, zda je uchazeč vhodný či není, takže pokud nedostane uchazeč ani jeden
kladný bod, tak je prohlášen za nevhodného kandidáta, kterým byla Mgr. Říská. Podotýká, že z jejího
pohledu koncepce Mgr. Říské a její vysvětlení při výběrovém řízení nemělo úplně odbornou hodnotu a na
vedoucí funkci opravdu nestačilo. Informuje, že Mgr. Říská měla některé nápady a vize, které by asi
v praxi narážely nejen na ochotu spolupracovníků ale také na finanční prostředky, které škola má. Dále
poukazuje na to, že tedy na třetím místě se umístila Mgr. Španihelová, na druhém místě Ing. Michalová a
na místě prvním Mgr. Krapsová. Dodává, že se však jedná o doporučení výběrové komise, přičemž
vyhodnocení konkurzu je součástí materiálu, který byl radním předložen, a ve kterém je uvedeno i to, jak
jednotliví členové komise hlasovali. Paní starostka informuje, že v tabulce si neškrtala ona dle libosti, ale
dle pokynu si všichni členové komise určí pořadí a následně se u každého škrtá jedno nejlepší a jedno
nejhorší pořadí. Podotýká, že rozdíl mezi Mgr. Krapsovou a Ing. Michalovou byl pouze jen jeden bod.
Uvádí, že obě tyto dvě dámy byly velmi srovnatelné a obě dvě byly odborně výborně připraveny.
Konstatuje, že se vedla i taková delší diskuse předtím, než se samotné hodnocení provádělo. Dodává, že
pracovnice České školní inspekce, která dle jejího názoru má opravdu nadhled a zkušenosti, se k celé
záležitosti stavěla tak, že Ing. Michalová má výborné znalosti v oblasti středního školství, což je však
trošku specifičtější než školství základní, a že by bylo zřejmě dobré, kdyby Ing. Michalová získala
nějakou praxi v základní škole, protože následně by si ji na vedoucí funkci dovedla velice dobře
představit. Paní starostka uvádí, že tím školní inspektorka České školní inspekce naznačila takovou
variantu, že pokud by radní jmenovali za ředitelku Mgr. Krapsovou, takže by dle jejího názoru bylo
dobré, pokud by Ing. Michalová měla zájem na základní škole fungovat, navrhnout Ing. Michalové po
dohodě s novou paní ředitelkou funkci zástupkyně, což je samozřejmě pouze jen úvaha a vše by záleželo
pouze jen na vůli obou jmenovaných. Podotýká, že vyhodnocení komise je pouze doporučení, protože
Rada města Blatná může jmenovat za ředitele i jiného uchazeče, tedy radní nemusí brát doporučení
výběrové komise v potaz. Informuje, že v případě Ing. Michalové byl trošku problém ohledně vzdělávání,
protože předmětná dáma nemá vystudované učitelství na základní škole ale učitelství na střední škole,
přičemž pracovnice z Krajského úřadu a z České školní inspekce nebyly schopny sdělit, jestli je to úplně
špatně anebo není. Konstatuje, že ona si předmětnou vyhlášku a předmětný pokyn četla neustále dokola,
kdy upřímně řečeno si ani ona není jistá, zda by vzdělání Ing. Michalové bylo pro funkci ředitelky na
základní škole dostačující. Dodává, že Ing. Michalová při výběrovém řízení sdělila, že by byla ochotna si
vzdělání případně doplnit anebo si udělat ještě nějaké jiné, aby vše splňovala řádně bez nějakých výhrad.
Paní starostka podotýká, že je všem určitě známo, jak to chodí, že ten, kdo nevyhraje, většinou vymýšlí
všechny možné finty, proč to tak bylo, že vyhrál někdo jiný. Informuje, že požádala Ing. Linhartovou,
která má na starost školství, aby dala písemný dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve kterém by
byly uvedeny konkrétní školy a studijní programy, které Ing. Michalová má vystudované, aby tamní
pracovníci odpověděli, zda by Ing. Michalová mohla na základní škole se svým vzděláním pracovat, než
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se vůbec započnou, pokud se tedy na tom radní domluví, nějaká jednání. Konstatuje, že konkurz byl
vedený slušně a že ze všech lidí měla pocit, že jsou nestranní. Uvádí, že každý uchazeč řekl na
výběrovém řízení něco ke své koncepci a každý uchazeč musel reagovat na několik otázek, které dopředu
nevěděl. Dodává, že se domnívá, že právě odpovědi na otázky nejvíce odkryly to, jak by uchazeči byli
schopni manažersky školu zvládnout. Ing. Flandera se dotazuje, kdo byl člen určený ředitelem Krajského
úřadu. Paní starostka odpovídá, že se jednalo o paní ze školského odboru z Krajského úřadu, která právě
nejvíce váhala nad vzděláním Ing. Michalové, jelikož se obávala toho, že pokud by právě tento uchazeč
výběrové řízení vyhrál, takže by následně na Krajském úřadě mohli mít problém. Ing. Flandera uvádí, že
nyní tedy již chápe, proč člen určený ředitelem Krajského úřadu dal Ing. Michalovou až na třetí místo.
Paní starostka podotýká, že debata nad vzděláním Ing. Michalové byla již vedena při otevírání obálek,
kdy se určovalo, jestli kandidáti splňují požadavky. Uvádí, že dámám, které ve školství fungují nejdéle,
sdělila, že pokud jsou na 100 % přesvědčeny o tom, že Ing. Michalová předpoklady nesplňuje, takže tedy
nebude následně puštěna do dalšího kola jako vhodný kandidát s tím, že by se tedy do zápisu uvedlo, že
dotyčná uchazečka nesplňuje předpoklady a tím by tak byli členové komise kryti. Konstatuje, že ona však
měla informaci takovou, že je na zřizovateli, jestli vhodnost uzná či nikoliv. Informuje, že vše naráží na
to, co bude ředitelka školy ve škole učit, protože každý ředitel základní školy musí mít úvazek i na účení
a to podle velikosti školy a počtu tříd, kdy ředitelka na Základní škole J. A. Komenského Blatná musí mít
úvazek 6 hodin týdně. Dodává, že se tedy všichni následně ptali, co by Ing. Michalová na základní škole
učila, když nemá aprobaci na žádný předmět na základní škole, přičemž v současné době učí Ing.
Michalová výpočetní techniku, takže tu by mohla případně učit i na základní škole, nicméně je otázkou,
zdali by to bylo dostačující, na což jí nikdo nedokázal odpovědět. Ing. Flandera se dotazuje, na co má Ing.
Michalová aprobaci. Pan Srb odpovídá, že Ing. Michalová je ekonom a manažer, kdy je Bc. a Ing. s tím,
že následně si dodělávala další pedagogické studium a to klasické doplňující pedagogické studium, na
kterém má vystudované odborné předměty. Uvádí, že pokud by však měla Ing. Michalová vystudované
všeobecně vzdělávací předměty, tak by nebylo o čem mluvit, avšak Ing. Michalová má vystudované
odborné předměty, které však na základních školách nejsou, a mezi které se informatika, kterou ona právě
vyučuje, řadí. Podotýká, že zas na druhou stranu se pracovnice z České školní inspekce a z Krajského
úřadu shodly na tom, že byly v minulosti na konkurzu, kde evidentně neměl kandidát vzdělání, avšak řekl
jim, že má vzdělání na to, aby učil ve školní družině, což je součást školy, na což dámy sdělily, že nenašly
žádný protiargument. Konstatuje, že Ing. Michalová má vzdělání, které si dodělávala, a které je uznané
Českou školní inspekcí, která v nedávné době prováděla v Domě dětí a mládeže kontrolu. Dodává, že Ing.
Michalová mu totiž vede v Domě dětí a mládeže zájmový útvar, což je vlastně potažmo družina. Pan Srb
uvádí, že však splnění vzdělání Ing. Michalové, jak již říkala paní starostka, není 100%, a proto se
domnívá, že člen určený ředitelem Krajského úřadu provedl hlasování tak, jak jej provedl. Konstatuje, že
nikdo tedy neví a není žádný podklad, jestli Ing. Michalová splňuje vzdělání či nesplňuje. Paní starostka
uvádí, že bude chtít mít odpověď černé na bílém, protože příští rok bude nové výběrové řízení, kdy se
domnívá, že pokud Ing. Michalová nedostane nějaké jiné místo, takže ambice bude mít a radní budou stát
úplně před stejným problémem. Konstatuje, že jí připadá vůči Ing. Michalové fér, aby vše bylo zjištěno,
protože v prvním kroku výběrového řízení se jí sdělilo, že předpoklady splňuje a následně v kroku
druhém členové komise vlastně nevěděli, jestli se mají bát, když by Ing. Michalová vyhrála, nebo se bát
nemají. Opakuje, že tedy nechá vše prověřit, aby bylo případně vše pro příští rok, pokud by se Ing.
Michalová opět hlásila na výběrové řízení, připravené. Podotýká, že přichází ještě v úvahu varianta, o
které se již zmínila, že Mgr. Krapsová, pokud bude jmenována novou ředitelkou základní školy, bude
hledat svého zástupce, kterým by případně mohla být právě Ing. Michalová. Pan Srb uvádí, že by dle jeho
názoru neměl však zřizovatel do personálního obsazení školy mluvit. Paní starostka dává panu Srbovi za
pravdu. Ing. Flandera konstatuje, že svého zástupce si určí ředitel sám. Paní starostka informuje, že Mgr.
Krapsová při výběrovém řízení sdělila, že by chtěla někoho z druhého stupně základní školy, kdy se tedy
dotazovala všech uchazečů, jestli uvažovali o tom, kdo by jim případně dělal zástupce, přičemž nechtěla
znát jména, ale spíše představu o svém zástupci. Opakuje, že Mgr. Krapsová na tuto otázku odpověděla,
že by byla ráda, kdyby jí zástupce dělal někdo z druhého stupně. Ing. Flandera předpokládá, že Mgr.
Krapsová učí na prvním stupni. Paní starostka uvádí, že Mgr. Krapsová má aprobaci na první stupeň na
vlastivědu, ale nyní učí informatiku na druhém stupni, nicméně by se chtěla po domluvě se svým
zástupcem, pokud by to bylo možné, vrátit na první stupeň. Pan Srb informuje, že z úst Mgr. Krapsové na
výběrovém řízení zaznělo, že ona je ve škole jediná, která může učit informatiku, jelikož si udělala
dvouleté studium pro učitele informatiky na středních a základních školách, přičemž totéž by splňovala
Ing. Michalová. Ing. Flandera konstatuje, že nezná ani jednu uchazečku, takže těžko může někoho
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posuzovat, když o něm nic neví, a těžko tedy asi bude měnit nějaké rozhodnutí komise. Paní starostka
uvádí, že byť hlasovala jinak, tak určitě bude rozhodnutí komise, kterou si radní určili, akceptovat. Ing.
Flandera podotýká, že nemá důvod rozhodnutí komise neakceptovat, protože nemá žádné podklady, ani
s jednou uchazečkou nemluvil, takže i on bude rozhodnutí komise respektovat. Dále se dotazuje, odkud
Mgr. Krapsová je, načež paní starostka odpovídá, že ze Strakonic. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se Mgr.
Krapsové členové komise dotazovali, jestli náhodou neuvažuje o tom, že by se přestěhovala do Blatné, na
což paní starostka odpovídá, že nikoliv. Ing. Flandera podotýká, že se jednalo pouze jen o osobní otázku,
která nemá samozřejmě na danou záležitost vůbec žádný vliv. Paní tajemnice informuje, že dotyčná má
ve Strakonicích rodinný domek. Paní starostka uvádí, že Mgr. Krapsová učí v Blatné již 14 let, což Ing.
Flanderu zaskočilo. Paní starostka konstatuje, že Mgr. Krapsová je v současné době zástupkyně ředitelky
na Základní škole J. A. Komenského Blatná, na které již 14 let učí. Informuje, že na začátku se hovořilo o
tom, že by možná škole a kolektivu prospělo, kdyby přišel do školy někdo, kdo s ní není svázaný, protože
nový člověk by přinesl do školy nějaké nové požadavky na lidi, koukal by se na ně novýma očima a
hlavně by nebyl zavázaný nějakými vztahy, které ve škole byly. Domnívá se proto, že by varianta, že by
mohla jít Ing. Michalová dělat zástupkyni, i trošku splnila její požadavek, že by do školy nastoupil někdo
úplně nový, pokud by tedy dotyčné dámy chtěly a byly by schopné spolu spolupracovat, což je všechno
samozřejmě nyní hypotetické. Uvádí, že ji překvapilo, že tato varianta zazněla z úst člověka, který není
s Blatnou provázaný, který je odborník, a který dle jejího názoru prošel lecjakými konkurzy a školami a
umí lidi dobře odhadnout. Podotýká, že paní z České školní inspekce viděla dotyčné prvně, přičemž
svými otázkami odkryla i například nedostatky uchazečů. Pan místostarosta informuje, že samozřejmě
bude také akceptovat rozhodnutí komise. Konstatuje, že uchazečky na prvních dvou místech může
posoudit z polovičního pohledu, protože byl u výběrového řízení na post zaměstnance odboru školství,
které Ing. Michalová vyhrála, jelikož znalosti měla opravdu perfektní. Uvádí, že Mgr. Krapsovou nemůže
posoudit, byť jsou spolu ve školské radě, ale vůbec se s ní nesetkává. Opakuje, že tedy samozřejmě bude
respektovat hodnocení výběrové komise. Podotýká, že na Ing. Michalovou má pozitivní názor, protože
byla opravdu výborná, měla perfektní znalosti a to nejen na výběrovém řízení na odbor školství ale i na
výběrovém řízení na ředitelku Domova pro seniory. Bc. Scheinherr informuje, že nezná ani jednu
z uchazeček, takže bude akceptovat rozhodnutí komise. Ing. Flandera konstatuje, že jej zaráží jediná věc,
když kouká na hodnocení uchazečů, a to ta, že vlastně místní lidé vyjma Mgr. Tvrdé dali na první místo
Ing. Michalovou. Paní starostka podotýká, že člen školské rady měl nařízeno od celého okolí a všech
blízkých, aby volil, tak jak volil a zase Mgr. Tvrdá jako pedagogický pracovník to měla tak, že si nechala
poradit od všech učitelek ve škole, takže ona úplně tak spokojená s tím, jak se k výběrovému řízení
stavěli všichni členové komise, nebyla. Informuje, že pan Synek řekl otevřeně, že má nařízeno někoho
zvolit, kdy ona osobně se domnívala, že tak nakonec nevolil, nicméně z předloženého materiálu je trošku
překvapená a musí tedy dát panu Synkovi zapravdu, že toho, koho měl nařízeného, opravdu volil. Pan
místostarosta uvádí, že člen určený ředitelem Krajského úřadu dal Ing. Michalové trojku zřejmě z
toho důvodu, který odhalil Ing. Flandera, přičemž pokud by býval dal hodnocení Ing. Michalové a Mgr.
Krapsové obráceně, tak by obě uchazečky měly celkové hodnocení stejné. Paní starostka informuje, že ji
vedl při hlasování také ten důvod, že se domnívá, že by škole skutečně prospělo, kdyby do ní přišel někdo
nový, protože Mgr. Krapsová je samozřejmě zástupkyní současné paní ředitelky, která měla s kolektivem
poslední rok problémy. Konstatuje, že je tedy zvědavá, jak se a to nejen s kolektivem dokáže Mgr.
Krapsová popasovat, kdy jí upřímně překvapilo, jak uměla Mgr. Krapsová reagovat, jak přišla připravená,
a jaké měla vize o tom, jaké změny by chtěla ve škole učinit, přičemž se nejednalo o nic násilného, takže
se domnívá, že by se jí změny možná mohly povést. Uvádí, že Mgr. Krapsová ví o kolektivu ve škole
hodně, je jí známo, že má slabiny, kdo je tou slabinou, jaké jsou ve škole problémy, takže bude záležet na
ní, jestli z toho bude umět vytěžit. Podotýká, že předpokládá, že by se Mgr. Krapsové nechtělo pracovat
v kolektivu, který ji nebude akceptovat a který s ní nebude chtít spolupracovat, přičemž ona osobně
s kolektivem asi úplně nějaký konflikt neměla. Pan místostarosta informuje, že jmenování ředitele se již
neprovádí na dobu šesti let ale na dobu neurčitou s tím, že kdykoliv mohou radní ředitele základní školy
odvolat. Paní starostka doplňuje, že radní mohou ředitele základní školy odvolat kdykoliv stejně jako
každého ředitele jiné příspěvkové organizace. Pan Srb upřesňuje, že radní mohou ředitele odvolat
kdykoliv a po šesti letech mohou vyhlásit konkurz. Bc. Scheinherr se dotazuje, pokud by se po šesti
letech vyhlásil konkurz, jestli by se nemuselo vyplácet stávajícímu řediteli odstupné či zda se odstupné
vyplácí vždycky. Paní starostka uvádí, že odpověď na tuto otázku nezná, nicméně se dotazuje Ing.
Kroupové, zda odpověď nezná ona, když má na starost personální záležitosti. Paní tajemnice informuje,
že pokud je pracovní poměr na dobu neurčitou, tak by odstupné být mělo, přičemž se jedná o stejný
3

pracovní poměr jako v případě úřadu. Konstatuje, že pokud by byl pracovní poměr na dobu určitou šest
let, tak by to potom bylo něco jiného, ale jestliže je povinné uzavírat pracovní smlouvu na dobu
neurčitou, tak to má stejné náležitosti jako v případě úřadu. Paní starostka informuje, že vždy se zároveň
se jmenováním stanovoval hned plat, avšak po domluvě s Ing. Malečkovou, když se neví, kdo bude za
nového ředitele jmenovaný, bude platový výměr, který vychází z tabulek a délky praxe, předložen ke
schválení na další schůzi Rady města Blatná. Podotýká, že nástup nového ředitele bude s účinností od 1.
7. 2016. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání a) bere na vědomí zápis
z konkursního řízení a výsledné pořadí uchazečů konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice; b) jmenuje na vedoucí pracovní místo
ředitelky Základní školy J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice s účinností od 1. 7. 2016 paní Mgr.
Janu Krapsovou“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 161/16
Paní starostka podotýká, že výběrové řízení na ředitele představuje 14 dní příprav a prostudování, jak je
to komplikované.
Paní starostka uvádí, že Městský úřad již obdržel a to i písemně informaci od finančního úřadu, že na
nájmu v budově čp. 1520 již netrvá, tedy že v budově úřadu mít svou pobočku nebude. Konstatuje, že na
příští schůzi Rady města Blatná bude předložen návrh na zrušení usnesení, kterým se pronájem
finančnímu úřadu schválil. Informuje, že úpravou legislativy finančnímu úřadu stát povolil, že může
zůstat ve stávající budově, pokud se domluví s novým nájemcem, kterým má být úřad práce. Ing.
Flandera se dotazuje, zdali úřad práce bude celý objekt pronajímat. Paní starostka upřesňuje, že poslední
informaci má takovou, že celý objekt dostane úřad práce s tím, že asi ve dvou místnostech bude mít
pracoviště finanční úřad. Podotýká, že město prozatím žádné finanční prostředky do předmětného
prostoru kvůli finančnímu úřadu nevynaložilo, ještě se do prostoru žádné bezpečnostní krabičky nedávaly
a ani elektrika se neupravovala. Domnívá se, že jediné, co se udělalo, bylo, že se prostor vymaloval.
Dodává, že by předmětné prostory tedy využívali pracovníci druhé budovy a to na pořádání nějakých
porad, besed anebo by prostor případně mohl využívat i nějaký spolek. Pan místostarosta doplňuje, že by
se v předmětném prostoru mohla například také konat jednání dopravní komise. Ing. Flandera uvádí, že
bude předmětný prostor sloužit jako zasedačka, o čemž se před podáním žádosti finančního úřadu o
pronájem prostor již uvažovalo. Paní starostka dává Ing. Flanderovi zapravdu. Paní starostka informuje,
že ředitel finančního úřadu měl obavy, jestli město již úpravy prostor původně plánovaných právě pro
finanční úřad něco nestály, kdy mu bylo sděleno, že nikoliv. Konstatuje, že bude zřejmě pro lidi lepší, že
budou i nadále chodit do stejné budovy, přičemž ona je hlavně ráda, že v objektu zůstane nějaký úřad, a
že se nebude dům prodávat v dražbě a nebude v něm nějaká tržnice či ubytovna.
Paní starostka konstatuje, že se včerejšího dne ve večerních hodinách dozvěděla pro ni nepotěšující
informaci, že se na Centru kultury a vzdělávání Blatná bude vypisovat výběrové řízení, jelikož od 1. 6.
2016 odchází pan Brynda, což je dramaturg v Komunitním centru aktivního života. Uvádí, že pan Brynda
si sehnal pracovní místo na plný úvazek a je pro něj rozhodující finanční ohodnocení. Dodává, že tuto
zprávu radním říká proto, aby věděli, až si někde přečtou, že je vypsáno příspěvkovou organizací
výběrové řízení, o jakou pozici se jedná.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 7:52 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 35. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. května 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, Bc. Scheinherr
Hlasování: 3 – 2 (Srb, Scheinherr) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl byla dána pouze oprava materiálu k bodu č. 20, ve kterém byl chybně uveden
u povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná čas
výjimky, protože výjimka je požadována již od 10:00 hodin a nikoliv až od 22:00 hodin, jak bylo
v původním materiálu uvedeno. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není
tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Příloha ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pokládka optického
kabelu FTTH společnosti United Networks SE (doplnění pozemků)
Paní starostka informuje, že se jedná o pokládku optického kabelu pro společnost United Networks SE,
což je bývalá firma Konet. Uvádí, že materiál, který původně předmětná firma předkládala, byl poměrně
rozsáhlý, kdy došlo k tomu, že v něm nebyly vymezeny některé pozemky, a proto je nyní předložena ke
schválení příloha, aby se pozemky do smlouvy doplnily. Podotýká, že pracovníci odboru majetku,
investic a rozvoje navrhují, aby předmětné usnesení radní přijali a firma tak mohla na celé akci pracovat
dál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 162/16
Bod č. 4 - Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních
porostech a zřízení „Naučné stezky Blatná“ - Vinice
Paní starostka připomíná, že když radní vyhlašovali na jedné z předcházejících schůzí záměr uzavření
dodatku, tak konstatovali, že je zapotřebí kvůli udržitelnosti projektu, aby nájemní smlouva byla
prodloužena. Informuje, že záměr byl řádně vyvěšen a nepřišly k němu žádné připomínky ani jiné návrhy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 163/16
Paní starostka informuje, že tento týden byla odchycena lidmi, kteří se jí dotazovali, kdy už se začne
s Vinicí něco dělat, na což jim tedy docela ráda sdělila, že už se na tom, aby se v předmětné lokalitě něco
udělalo, začne pracovat.
Bod č. 5 - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/44/16
Paní starostka uvádí, že se jedná o poskytnutí dotace v rámci projektu „Úcta k předkům“, kdy město
Blatná obdrželo na opravu omítek hřbitovní zdi v ulici Buzická finanční prostředky ve výši 40 tisíc Kč.
Podotýká, že předpokládaná cena akce je 50 tisíc Kč, přičemž v současné době se oslovuje firma, která
předmětnou opravu provede. Dodává, že se jedná o další etapu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 164/16
Bod č. 6 - Uzavření Smluv o poskytnutí dotace SDO/OEZI/691/2016 a SDO/OEZI/683/2016
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smluv o poskytnutí dotací z Jihočeského kraje. Uvádí, že
v prvním případě se jedná o získání finančních prostředků ve výši 160 tisíc Kč z programu Kulturních
památek a to na akci „Restaurování kamenné architektury Mariánského sloupu“, kdy celkové náklady na
akci jsou 289 200 Kč. Konstatuje, že druhá dotace je na akci „Základní škola J. A. Komenského –
výměna oken“, kdy se jedná o poslední okénka dole ve sklepě, kde je klub. Podotýká, že na tuto akci byla
městu poskytnuta dotace ve výši 180 tisíc Kč.
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Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 165/16
Bod č. 7 - Schválení SOD na akci „Prodloužení vodovodního řadu PE 63, Blatná, V Jezárkách
Paní starostka uvádí, že se jedná o prodloužení vodovodu u rybníku Roudenský, které by realizovala
firma NOVASS CZ s.r.o. Konstatuje, že se již zpracovává projektová dokumentace na plynovod s tím, že
by se následně předmětné dvě akce spojily.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 166/16
Bod č. 8 - Schválení SOD na akci „Průkaz energetické náročnosti pro budovy“
Paní starostka informuje, že se jedná o zhotovení akce „Průkaz energetické náročnosti pro budovy“.
Uvádí, že firma EkoWATT již pro město pracovala, kdy zpracovávala průkazy pro muzeum a Domov pro
seniory. Konstatuje, že pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje byli s prací předmětné firmy
spokojeni, a proto ji navrhují radním odsouhlasit. Dodává, že městu nezbývá nic jiného, než si zakázku
nechat zpracovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 167/16
Bod č. 9 - Změna trasy na připravovanou rekonstrukci STL plynovodu
Paní starostka informuje, že změnu trasy vyvolala firma Čevak a to proto, aby nová trasa nekolidovala
s kanalizací, avšak žádost si podává Projekční kancelář Jiří Veselý.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 168/16
Bod č. 10 - Návrh na zrušení usnesení RM
Paní starostka vysvětluje, že se jedná o zrušení usnesení, které se týkalo pronájmu prostor v městské
budově finančnímu úřadu. Uvádí, že ředitel finančního úřadu pan Ing. Fantyš se jí byl osobně omluvit za
to, že nejdříve instituce naléhavě žádala město o poskytnutí prostor, ale že následně došlo ke změně
v legislativě, která umožňuje, že může pracoviště zůstat ve stávající budově a vyčkat na to, až přijde nový
nájemce, kterým bude úřad práce. Konstatuje, že dle jejího názoru bude pro občany lepší, že pracoviště
zůstane ve stejných prostorách, a že lidé nebudou muset hledat pracoviště někde jinde. Pan Srb podotýká,
že lidé jsou naučeni do stávající budovy na finanční úřad chodit. Paní starostka konstatuje, že jednání a
oznámení z finančního úřadu přišlo ještě předtím, než se v prostoru v budově čp. 1520 cokoliv udělalo,
kdy tedy ani úprava zabezpečování nebyla realizována, takže město nevynaložilo v souvislosti se
záměrem pronájmu prostor finančnímu úřadu žádné finanční prostředky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 169/16
Bod č. 11 - Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného majetku
Paní starostka informuje, že vyřazení majetku vždy projde likvidační komisí, takže vyřazení není jen na
benevolenci jednotlivých úředníků. Podotýká, že se k majetku navrženému k vyřazení vyjadřuje například
ještě firma Elektromontáže Blatná, jejíž pracovníci napíší stanovisko, že předmětný materiál už není
možné použít.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 170/16
Bod č. 12 - Žádost o uzavření dodatku č.3 k pojistné smlouvě
Paní starostka uvádí, že při revizi smlouvy došlo ke zjištění, že není pojištěna kaplička v Čekanicích a
dále obytný dům, který město odkupovalo od manželů Kafkových. Konstatuje, že samozřejmě dojde
k navýšení pojistného a to o 173 Kč měsíčně. Pan místostarosta doplňuje, že až bude zapsána nemovitost
ve Skaličanech do katastru nemovitostí, tak opět budou pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje
řešit její pojištění, avšak v současné době ještě nemovitost v katastru nemovitostí zapsána není, nicméně
pracovníci předmětného odboru tuto záležitost vedou v patrnosti.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 171/16
Paní starostka se domnívá, že pojištění objektu ve Skaličanech si určitě pracovníci odboru majetku,
investic a rozvoje pohlídají.
Bod č. 13 - Žádost o zábor části veřejného prostranství
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Občanského sdružení Duhové ještěrky. Připomíná, že již
jedna burza, která se lidem docela líbila, proběhla, přičemž ona sama se na ní byla dvakrát podívat a musí
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uznat, že na ní bylo poměrně hodně lidí. Podotýká, že bylo hezké, že si na burze prodávali své věci ze
skříní i studenti, takže se z toho stal takový malý Straubing. Uvádí, že děvčata by ráda konání burzy
opakovala, kdy ona osobně, protože je místo konání burzy schované u základní školy, nemá proti jejímu
opětovnému konání žádné námitky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 172/16
Bod č. 14 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost firmy Elektromontáže Blatná o vstup do pozemků
v majetku města za účelem pokládky kabelu NN v ulici Nerudova pro firmu KONET. Podotýká, že
předmětná firma chce položit kabel konkrétně v tom místě, kde bývaly popelnice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 173/16
Paní starostka uvádí, že tato žádost se týká též firmy Elektromontáže Blatná a firmy KONET, avšak
v tomto případě jde o pokládku kabelu Nad Lomnicí a to v tom prostoru, kdy se prochází dolů k ulici Na
Blýskavkách.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 174/16
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o vstup do pozemku
v majetku města v lokalitě Za Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 175/16
Paní starostka informuje, že se jedná o chatovou kolonii „Pustý“, kde dojde k připojení nového odběrného
místa. Doufá, že si pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje pohlídají, aby byly cesty dány následně
do pořádku, protože právě v této kolonii byl problém s tím, že když se v ní kladl kabel při úpravě kolejí,
tak byl prostor celý rozježděný. Konstatuje, že ji překvapilo při projednávání předmětného materiálu, že
před třemi měsíci řešila, jak nemohou lidé přes rozježděné pozemky přejít ke svým nemovitostem, avšak
nyní dotyční lidé souhlasí s tím, že se pozemky znovu celé rozvrtají. Uvádí, že ona osobně tedy úplně
nerozumí tomu, proč lidé z kolonie dělali takový humbuk a dávali stížnosti, když si již mezitím
připravovali, že budou dělat přípojku a že se povrch opět celý rozhrabe.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 176/16
Bod č. 15 - Žádost o poskytnutí materiálu
Paní starostka uvádí, že je předložena žádost pana Jakuba Mikoláška, přičemž z plánku zřejmě radní
poznali, že se jedná o dům pana Stejskala. Konstatuje, že se jedná o standardní situaci, když si chce někdo
opravit vjezd.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 177/16
Bod č. 16 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – dětská burza
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost, která souvisí s materiálem, který radní dnes schvalovali a
který se týkal konání burzy. Podotýká, že tentokrát si Občanské sdružení Duhové ještěrky vše vyřídilo
včas a nikoliv dva dny před konáním akce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 178/16
Bod č. 17 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace – farmářské trhy
Paní starostka podotýká, že se jedná o povolení pořádat farmářské trhy od 2. 7. 2016 v podstatě až do
konce roku vyjma vánoc, které jsou vyjmuté. Uvádí, že jí strážníci Městské policie Blatná sdělili, že paní
Malečková dodržuje pravidla, která se jí nastavila, o čemž se a i ona sama, jelikož si trhy také někdy
prochází, přesvědčila. Konstatuje, že je ona osobně velmi ráda, že se našel nový provozovatel a že
farmářské trhy bez problémů fungují.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 179/16
Bod č. 18 - Projednání návrhů a doporučení dopravní komise
Paní starostka podotýká, že byla přítomna na jednání dopravní komise, na kterém se procházely úkoly,
které vyplynuly z předchozího jednání. Uvádí, že by se zastavila pouze jen u jedné záležitosti, která byla
projednána v rámci bodu č. 6 – Diskuse, různé a to u dopisu občanů ohledně komunikace kolem stadionu,
přičemž ráda by se na závěr dnešní schůze k tomuto dopisu vrátila a něco k němu radním řekla. Dotazuje
se, zdali mají radní nějaké otázky k předmětnému materiálu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 180/16
3

Bod č. 19 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 181/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 182/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 183/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 184/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 185/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 186/16
Bod č. 20 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka uvádí, že v původním materiálu bylo v usnesení uvedeno, že se výjimka požaduje od 22:00
do 24:00 hodin, avšak na předmětné akci se bude alkohol podávat již od ranních hodin, takže správně má
být v usnesení udělení výjimky již od 10 hodin. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 3/2015, o zákazu konzumace
alkoholu a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích Centru kultury a vzdělávání Blatná,
nám. Míru 212, 388 01 Blatná, na den 25. 6. 2016 od 10:00 do 24:00 hodin – ulice Na Příkopech –
Rybářské slavnosti“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 187/16
Bod č. 21 - Žádost SDH Blatná o použití znaku města
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 188/16
Bod č. 22 - Žádost o finanční dar na dětské hřiště
Paní starostka uvádí, že je předložena žádost TJ Blatná o finanční dar na dětské hřiště, přičemž než TJ
Blatná žádost poslala, tak ji předtím několikrát navštívil pan Bláha, který nyní dělá správce. Informuje, že
realizaci dětského hřiště iniciuje právě pan Bláha, který na realizaci hřiště bude také finančně přispívat,
nicméně větší finanční částku poskytne právě TJ Blatná, a proto bylo domluveno, že by bylo vhodnější,
aby o finanční dar požádala Tělovýchovná jednota Blatná, protože právě ona je nájemcem prostor a
nikoliv pan Bláha. Konstatuje, že pan Bláha vše projednával s vedoucím odboru majetku, investic a
rozvoje panem Blovským a následně se byl také radit s panem Novotným, aby dětské hřiště splňovalo
všechny náležitosti. Podotýká, že původní představa byla taková, že se do předmětného místa umístí
nějaká klouzačka a tím to skončí. Dodává, že si pan Bláha i lidé z TJ Blatná mysleli, že si mohou na
předmětném místě dělat, co chtějí, a proto byli poučeni o tom, že dětské hřiště musí mít nějaké náležitosti
a musí splňovat nějaké povinnosti. Paní starostka se domnívá, že se nejedná o úplně hloupý nápad,
protože jí je známo, jelikož na letní stadion chodí, že si děti chodí nyní hrát na doskočiště. Podotýká, že
malých dětí se v areálu stadionu nachází poměrně hodně, jelikož je berou například s sebou rodiče, když
jdou na tréninky. Uvádí, že by navíc bylo hřiště umístěno v prostoru, který neminou lidé, kteří jdou po
valu, takže se domnívá, že by hřiště nebylo určené jen pro ty, kteří jdou na stadion za účelem nějakého
sportu, ale že by bylo určené i pro lidi, kteří jdou kolem procházkou, jelikož hřiště nebude nijak oplocené
a bude si moci na něj jít hrát skutečně kdokoliv. Informuje, že vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje
s návrhem na realizaci hřiště nemá žádný problém a ani ona nemá problém s tím, aby se TJ Blatná
finanční dar poskytl, byť je tedy k TJ Blatná hodně kritická, avšak v tomto případě se skutečně domnívá,
že se nejedná o úplně hloupý nápad. Konstatuje, že správce, který tam nyní je, si všeho velice hledí,
prostor uklízí, takže na předmětném místě není žádný nepořádek, a proto předpokládá, že by si pan Bláha
takto hleděl i nového dětského hřiště. Dodává, že pokud by radní s poskytnutím daru souhlasili, tak by
finanční prostředky byly čerpány z položky transfery ostatním spolkům, na které zbývá poměrně dost
peněz.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 189/16
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Bod č. 23 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka poukazuje na to, že v materiálech na dnešní zasedání Zastupitelstva města Blatná se o
dotaci ve výši 150 tisíc Kč na úpravu táborové základny již hovoří. Uvádí, že nyní jde o to, že se přesune
částka 55 tisíc Kč, aby se mohla dotace doplnit. Podotýká, že se na táborové základně byla podívat, kdy
kuchyň je nyní úplně o něčem jiném, než byla, je nyní důstojná a hlavně je konečně čistá. Konstatuje, že
by radní měli vědět, že převážnou část práce, které nebylo málo, tzn. vystěhování chatek, položení
nových podlah, vystěhování celé společenské místnosti včetně kuchyně, prováděli pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje, kdy upřímně musí říci, že základna byla ve velkém nepořádku, což by mohl
pan Srb potvrdit. Informuje, že bude požadovat po pracovnících odboru majetku, investic a rozvoje, aby
po předání základny Sboru dobrovolných hasičů alespoň dvakrát ročně kontrolovali, jak to v prostorách
na základně vypadá a to alespoň vždy předtím, než se základna na jaře otevírá, a dále na podzim, když
končí sezona. Dodává, že jí nejde vůbec o to, že by mohl věci někdo ukrást, protože si nemyslí, že by se
věci ze základny ztrácely, avšak jde jí především o hygienu. Paní starostka uvádí, že by si Sbor
dobrovolných hasičů měl uvědomit, že pro něj obstarávání základny znamená příděl peněz, kdy je
opravdu na pochybách, že hasiči finanční prostředky do táborové základny vraceli dle smlouvy, tak jak po
celou dobu měli, protože kdyby je tam měli vracet tak, jak účtovali, tak by táborová základna nebyla
v takovém stavu, v jakém byla. Pan Srb se domnívá, což dle jeho názoru nějakým způsobem zazní i na
dnešním zasedání Zastupitelstva města Blatná, že by se měla určit a nastavit pravidla pro hasiče, aby vše
nedělali takovým stylem, jako to dělají poslední léta, kdy však určitě nechce hasičům zazlívat to, že když
táborovou základnu přebírali po skautech, tak jich na základnu do Kadova jezdilo hodně a dali základnu
dohromady, takže díky nim základna drží, nicméně poslední léta se na základně nic neděje. Konstatuje, že
jedna věc jsou peníze, jak již zmínila paní starostka, avšak jeho vždycky ohromil počet 300 či 350
odpracovaných hodin na táborové základně, kdy pro něj to je počet hodin, které by dle jeho názoru měly
být někde na základně vidět. Uvádí, že nicméně se podařilo získat grant a nějakým způsobem základnu
oživit. Podotýká, že by byl určitě pro, aby i pracovníci z města pomohli dotáhnout veškeré opravy a
úpravy do konce, avšak bylo by určitě třeba, jak již zmínil, zamyslet se nad nějakými pravidly. Dodává,
že v současné době se o táborovou základnu za Sbor dobrovolných hasičů stará pan Tvrdý a pan Uldrich,
se kterými by se město mělo nějak domluvit s tím, že také podporuje to, aby pracovníci úřadu na základně
prováděli kontroly. Paní starostka konstatuje, že Sbor dobrovolných hasičů nějaká pravidla ve smlouvě
daná má, avšak dle jejího názoru jde o to, že se vše nechalo tak nějak plynout, takže spíše půjde zřejmě o
to, aby si zaměstnanci úřadu dokázali dodržování pravidel řádně zkontrolovat. Uvádí, že dotace má
pětiletou udržitelnost, a proto nemůže být ani řeč o tom, že by se Sboru dobrovolných hasičů pohrozilo,
že jim bude základna sebrána, takže jediné, co může město udělat je, že bude stav základny kontrolovat.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali je dotace vázána na Sbor dobrovolných hasičů, načež paní starostka
odpovídá, že ano.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 190/16
Paní starostka uvádí, že vše, co bylo na dnešní schůzi k táborové základně řečeno, sdělí i na zasedání
Zastupitelstva města Blatná s tím, že bude ráda, když ji na zasedání pan Srb třeba nějak ještě doplní.
Bod č. 24 - Přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o přehledy k 30. 3. 2016, kdy ona v předložených materiálech nic
zásadního, k čemu by se vyjádřila, nenašla. Pan místostarosta poukazuje na to, že informační centrum
překročilo, což se dalo očekávat, když se rozpočet na informační centrum sestavoval nově, výdajové
položky, které však bude příspěvková organizace srovnávat. Paní starostka uvádí, že se dalo skutečně
očekávat, že se rozpočet na informační centrum úplně neodhadne, avšak dle sdělení Ing. Malečkové dojde
ke srovnání. Ing. Flandera podotýká, že jej v případě školy překvapilo, že má vyčerpáno 70 % na mzdy.
Paní starostka se dotazuje, jakou školu má Ing. Flandera na mysli. Ing. Flandera odpovídá, že Základní
školu T. G. Masaryka Blatná, přičemž tedy neví, k čemu jsou to mzdy, protože se jedná o nějaké malé
číslo. Pan místostarosta vysvětluje, že se jedná o příspěvek na účetní, který se poskytuje každý rok,
přičemž škola například už po šesti měsících má vyčerpanou tuto položku na 99 % procent. Ing. Flandera
konstatuje, že se tedy jedná o příspěvek od města na účetní, což paní starostka potvrzuje a dodává, že se
jedná o poměrnou část finančních prostředků od města na mzdu účetní. Paní tajemnice doplňuje, že město
dotuje škole účetní. Pan místostarosta podotýká, že tato záležitost byla již v minulosti řešena.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 191/16
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Bod č. 25 - Stanovení platového výměru ředitelce ZŠ J. A. Komenského Blatná s účinností od 1. 7.
2016
Paní starostka uvádí, že se jedná o stanovení platového výměru paní ředitelce, která byla vybrána
výběrovou komisí, a to paní Mgr. Krapsové od 1. 7. 2016. Konstatuje, že při stanovení platu bylo
samozřejmě vycházeno z tabulek, protože plat je tabulkový s tím, že zřizovatel může pouze určit výši
příplatku za vedení a výši osobního příplatku, na což má město vypracované zásady. Informuje, že pokud
by se někdo z radních chtěl podívat, tak má paní tajemnice k dispozici platový výměr Mgr. Karlíkové a
předmětné zásady. Podotýká, že příplatek za vedení je jasně dán počtem tříd a příplatek osobní byl
ponechán pro Mgr. Krapsovou ve stejné výši, jako jej má Mgr. Karlíková. Dodává, že tabulkově je
samozřejmě kvůli praxi plat Mgr. Krapsové trošku nižší než má Mgr. Karlíková.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 192/16
Bod č. 26 - Návrh Nařízení města č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád
Paní starostka informuje, že s předloženým tržním řádem bylo vedení města seznamováno po celou dobu
jeho příprav. Poukazuje na to, že se do tržního řádu hodně doplnilo, přičemž je ráda, že už jsou
předzahrádky uvedeny v příloze tržního řádu tak, že jsou u nich uvedeny adresy provozoven s parcelními
čísly, tedy že již nejsou v příloze uvedeny přímo konkrétní provozovny, jelikož pokud by se
provozovatelé změnili, tak by se opět musel tržní řád přepracovávat. Uvádí, že je také ráda, že se povedlo
dotáhnout do konce, že Jednota, spotřební družstvo ve Volyni nechce již mít ten cirkus kolem celého
obchodního domu, což dalo představenstvo družstva i písemně, přičemž již v minulosti jí osobně
předseda pan Švec sdělil, že nemá problém s tím, aby se místo u obchodního domu z tržního řádu
vyřadilo. Konstatuje, že ona nyní bude požadovat od strážníků Městské policie Blatná, aby řádně vše
v předmětném místě kontrolovali, protože pán, který před obchodním domem prodává cukrovou vatu, se
neustále vymlouval na to, že mu prodej dovolila vedoucí Jednoty. Dodává, že tedy požádá strážníky
městské policie, aby poučili i paní vedoucí z Jednoty o tom, že ona nemá již komu co povolovat. Paní
starostka informuje, že je ráda, že lidé, kteří půjdou nakoupit, již nebudou zakopávat o kabely, protože se
domnívá, že to bylo skutečně nevhodné. Uvádí, že navíc dvakrát viděla, že kolem stánku s popcornem byl
na zemi opravdu velký nepořádek, což je však následně náklad pro město, které pak musí nechat
nepořádek uklidit. Poukazuje na to, že zrovna včerejšího dne situace vypadala před obchodním domem
opravdu hrozně, protože v prostoru ještě navíc létaly letáky od Vietnamců, což měla s tou chutí, kdyby jí
však fotil telefon, vyfotografovat a poslat panu Švecovi, aby viděl, jak hezký prostor kolem jejich objektu
je. Konstatuje, že však cokoliv, co se domluví, pan Švec dotáhne do konce, takže věří tomu, že pan Švec
úpravy, které přislíbil, a které se týkaly například obložení sloupů, skutečně udělá. Podotýká, že
v původním tržním řádu byly určité nesrovnalosti kolem místa V Podzámčí, kde se tedy kapacita rozšířila.
Dodává, že se v tržním řádu neobjevuje Kaplanka, protože paní Žílová nemá stále živnost „hostinská
činnost“. Paní starostka uvádí, že paní Žílové volala s tím, že by s ní chtěla hovořit, avšak paní Žílová jí
odpověděla, že bude Jazz Day a že má již nějaký jiný program, takže se tedy domluví na nějaký jiný den,
protože ona nemá čas. Podotýká, že město je v celé záležitosti trošku zamotané, kdy se přiznává, že úplně
neví, jak z toho ven, a proto bude zapotřebí vše nějak důkladně projednat. Informuje, že paní Žílová má
prostor před Kaplankou od města na základě smlouvy pronajatý, a proto si žádá o výjimku, aby se
před Kaplankou v případě, že v ní paní Žílová pořádá nějakou akci, mohl požívat alkohol, přičemž akci
pojmenuje jakkoliv, což jí připadá trošku nefér a považuje to za takové malinko obcházení toho, že
ostatní si řádně o zřízení předzahrádky požádají. Připomíná, že radní již na jedné z předcházejících schůzí
hovořili o tom, že paní Žílová zatím nemůže předzahrádku před Kaplankou mít, protože nemá povolení,
avšak ostatní si jej byli také schopni sehnat a dotáhnout vše nějakým způsobem do konce. Domnívá se, že
se v současné době z jejího pohledu paní Žílová jednáním malinko vyhýbá, protože ví, že vše není úplně
v pořádku, přičemž už je to rok, kdy se ona s paní Žílovou začala prvně o předzahrádce bavit, takže jí
skutečně už připadá, že se jedná o takové opravdu již natahování a to až umělé. Konstatuje, že má
poznamenáno, že paní Žílové opětovně zavolá, protože by současnou situaci chtěla nějak řešit. Doplňuje,
že pokud by radní chtěli, aby se jednalo o klasickou předzahrádku zahrnutou do nařízení města, tak jako ji
mají ostatní provozovatelé, tak jediné, co ji napadá, je, že by se paní Žílové zrušil pronájem prostor a
vrátily by se jí finanční prostředky, které ona do prostoru před Kaplankou dle smlouvy, ve které je
uvedeno toto rozpočtení, vložila s tím, že by si paní Žílová dala vše řádně do pořádku, nechala si
zkolaudovat hostinskou činnost a následně by jí tedy byla řádně povolena předzahrádka anebo by
popřípadě měla paní Žílová na základě zřízení věcného břemene povolen přes pozemek města pouze
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vstup do Kaplanky. Dodává, že nemůže úplně souhlasit s tím, že jí paní Žílová řekne, že je to nyní stejné,
jako kdyby si pozvala na zahradu návštěvu, ale to není pravda, jelikož do Kaplanky jdou lidé zvenku,
kteří jdou například kolem procházkou, kdy Kaplanka je normálně otevřená a paní Žílová v ní nalévá a
prodává víno, přičemž město to v podstatě nechává jen tak být a přitom se to vše odehrává na jeho
pozemku, který byl paní Žílové pronajat, což jí tedy nepřipadá úplně čisté. Ing. Flandera informuje, že má
paní Žílová objekt zkolaudovaný na vinotéku, na základě čehož jí byla povolena hygienou a následně
živnostenským úřadem vinotéka s ochutnávkou, protože klasická hostinská činnost vyžaduje zase jiné
hygienické požadavky. Konstatuje, že jde nyní o to, jestli u vinotéky s ochutnávkou může být
předzahrádka anebo nemůže. Uvádí, že jestli někdo ochutnává vevnitř či venku, takže on v tom nevidí
zase až tak velký rozdíl, kdy dle jeho názoru se jedná bohužel o hraní se slovíčky. Podotýká, že v tomto
případě on tedy nevidí nějaký velký zásadní problém, ale problém vidí v tom, že má město samozřejmě
předzahrádku vázanou na hostinskou činnost jako takovou, i když na druhou stranu zase nevidí důvod,
proč by před vinotékou nemohla být předzahrádka. Paní starostka konstatuje, že v tom případě by se však
musel v tomto duchu změnit tržní řád. Ing. Flandera doplňuje, že představovat si, že ve sklepě někdo
udělá záchody vyhovující normě, je absurdita, protože to není možné, takže buď se objekt jednoduše
řečeno zavře anebo v něm bude vinotéka, nicméně udělat z toho klasickou hostinskou činnost není
technicky úplně skousnutelné. Paní starostka uvádí, že se dotazovala, když se řešila možnost zřízení
předzahrádky před pekárnou paní Antošové na to, jestli je povinnost mít v případě předzahrádky
hostinskou činnost, na což jí Ing. Valachová uvedla, což je popsáno i v předloženém materiálu, že dle
Nařízení č. 1/2016 lze restaurační předzahrádku provozovat pouze v souvislosti s živností „hostinská
činnost“. Podotýká, že předpokládá, že se vychází z toho, že existuje nějaký právní předpis, který určuje,
že musí být k předzahrádce hostinská činnost. Ing. Flandera oponuje, že se domnívá, že je to na radních,
co si do nařízení dali. Paní starostka uvádí, že vše nechá tedy prověřit. Ing. Flandera konstatuje, že by
nechal prověřit, jestli je tato podmínka pouze na rozhodnutí radních, kteří si ji v nařízení schválili. Uvádí,
že nerozumí tomu, proč by před cukrárnou či před pekárnou nemohla být předzahrádka. Paní starostka
oponuje, že cukrárny předzahrádky schválené mají. Ing. Flandera poukazuje na to, že se však v jejich
případě také nejedná o hostinskou činnost. Paní starostka informuje, že nějak to provozovatelé cukráren
musí mít udělané, musí na to mít živnost, protože jinak by nemohli mít od města předzahrádky povolené.
Ing. Flandera podotýká, že mu však není známo, co konkrétně mají provozovatelé cukráren napsáno
v živnosti. Paní starostka opakuje, že tuto záležitost nechá prověřit. Pan Srb také souhlasí s tím, aby se
vše prověřilo s tím, že jestliže se jedná o vyšší zákonnou normu, že k předzahrádce musí hostinská
činnost být, tak se asi není o čem bavit, a jestliže se jedná o rozhodnutí radních, tak je to následně
záležitost na debatu. Paní starostka konstatuje, že se přiznává, že jí není známo, zdali se jedná o
rozhodnutí radních, jakou živnost musí provozovatel mít, aby mu mohla být předzahrádka povolena, tedy
zdali je to jen na jejich volbě, komu předzahrádku povolí a komu ne. Uvádí, že pokud tato povinnost bude
stanovena radními, tak potom bude souhlasit s Ing. Flanderou, že se jedná o hru se slovíčky, a bude tedy
moci být předzahrádka paní Žílové povolena, avšak pokud je legislativně určené, že k předzahrádce musí
být hostinská činnost, tak bude zapotřebí do záležitosti s paní Žílovou nějakým způsobem zasáhnout,
protože současný stav jí připadá trošku jako takové obcházení, kdy navíc jednání není úplně rovné. Pan
místostarosta se domnívá, že když se předmětné nařízení projednávalo s Ing. Valachovou, takže
předmětná otázka od vedení města padla a že na ni Ing. Valachová odpověděla, že povinnost mít pro
povolení předzahrádky hostinskou činnost není dána našim nařízením ale nadřazenou normou. Uvádí, že
Ing. Valachová však bude požádána, aby informaci zpracovala pro radní písemně.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 193/16
Bod č. 27 - Návrh změn organizační struktury MěÚ Blatná s účinností od 1. 6. 2016
Paní starostka informuje, že v předloženém návrhu jsou celkem tři změny, přičemž se změnou číslo jedna
nemá zásadní problém. Podotýká, že předmětný materiál s paní tajemnicí projednávala, avšak ještě si jej
procházela následně jednou doma, kdy má tedy k předloženým návrhům změn nějaké dotazy, jelikož
s nimi není úplně 100% svolná, a bude k nim chtít nějaké vyjádření. Uvádí, že změna číslo jedna je nutně
vyvolána od 1. 6. 2016 tím, že má úřad přijmout slečnu Nejedlou, což paní tajemnice potvrzuje. Paní
starostka konstatuje, že by se přikláněla k tomu, aby se uskutečnila ještě taková otevřenější debata
s vedoucím odboru majetku, investic a rozvoje a s vedoucím odboru výstavby a územního plánování a to
kvůli navržené změně číslo dva a tři. Ke změně číslo jedna informuje, že slečna, která bude přijata na rok,
nebude úřad stát po dobu šesti měsíců žádné finanční prostředky, přičemž na úřadu práce, když byla na
poradním sboru, jí bylo sděleno, že je možné, že by úřad práce dal finanční prostředky na dotyčnou
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slečnu i na zbylý půl rok. Uvádí, že i kdyby však úřad práce finanční prostředky na druhý půl rok na plat
slečny Nejedlé neposkytl, takže by se nic nedělo, protože se stejně uvažovalo o tom, že by se na úřad na
půl úvazku nějaká síla vzala. Podotýká, že když v současné době vidí, kolik lidí se přihlašuje do
výběrových řízení vyhlášených úřadem, což je tristní, protože není z koho vybírat, tak se domnívá, že je
dobře, že je úřad schopen si někoho oťuknout s tím, že pokud by bylo vypisováno nějaké výběrové řízení,
tak by se tak případně mohl vzít někdo, kdo už má praxi. Připomíná, že na valné hromadě se ředitel
Technických služeb města Blatné s.r.o. dotazoval, zda již bude slečna dělat účtování hospodářské činnosti
a to bazénu v tomto roce, kdy mu bylo sděleno, že se neví, zda slečna nastoupí od 1. 6. či 1. 7., a proto se
v souvislosti s pracovní náplní slečny paní starostka dotazuje, zda má paní tajemnice vše s pracovníky
Technických služeb města Blatné s.r.o. projednané a zda tedy pracovníci společnosti počítají s tím, že od
1. 6. 2016 hospodářskou činnost městu předají. Paní tajemnice odpovídá, že Technické služby města
Blatné s.r.o. nebudou městu účtování hospodářské činnosti předávat, jelikož dívčina se teprve bude tento
rok zaučovat s tím, že by k předání účtování došlo až od příštího roku. Paní starostka poukazuje na to, že
od roku 2017 však už slečna Nejedlá účtování hospodářské činnosti nestihne, protože bude končit k 31. 5.
2017, takže se domnívá, že by se tato záležitost mohla z její pracovní náplně vyndat. Podotýká, že pokud
by se měla slečna Nejedlá, která bude na úřadě rok, začít zaučovat, tak to bude úplně zbytečné, protože
slečna by měla skončit v květnu, což je právě doba, kdy se začíná účtovat pro bazén. Paní tajemnice
informuje, že přijetí slečny na úřad je bráno jako její praxe, kdy úřad práce požaduje, aby se slečna, na
kterou instituce dává finanční prostředky, zaučila i v účtování, takže slečna Nejedlá bude muset být i na
účtování zaučována. Paní starostka oponuje, aby však nebylo do pracovní náplně zahrnuto účtování
bazénu, protože slečna by se mohla zaučovat tím, že bude třeba dělat zástup za děvčata, která účtují na
úřadu. Domnívá se, že pokud by se slečna Nejedlá měla začít učit účtování bazénu, takže to akorát
zkomplikuje práci paní Novotné, která ji bude vysvětlovat, jak se má vše dělat, i když vlastně v konečném
důsledku slečna Nejedlá účtování bazénu dělat nebude. Paní tajemnice podotýká, že včerejšího dne
vyplňovala žádost, ze které již bazén vyloučila s tím, že do žádosti tedy uvedla pouze účtování
v hospodářské činnosti. Paní starostka uvádí, že by byla ráda, aby slečna Nejedlá měla na starost
vyúčtování záloh, které v současné době dělá Ing. Linhartová, která s tím má společně s Ing. Malečkovou
spoustu starostí. Paní tajemnice konstatuje, že Mgr. Nejedlá bude pomáhat při přípravě registru smluv a
její hlavní náplní bude insolvence. Paní starostka informuje, že asi v minulosti vedení města vedlo něco
k tomu, že se vytvořilo oddělení majetku, kdy následně by se mělo přistoupit na stejnou myšlenku a
vytvořit oddělení územního plánování, přičemž ona není přesvědčená o tom, že je to třeba. Uvádí, že jí
stejně materiály předkládají vedoucí odborů, takže s vedoucími oddělení, což je takový mezičlánek, se
úplně tak často nesetkává. Domnívá se, že možná v minulosti vedení města vedly ke zřízení oddělení ty
důvody, aby se dotyčnému pracovníkovi dal nějaký finanční příspěvek za vedení oddělení, kdy však dle
jejího názoru není třeba zřizovat oddělení, protože jestliže se bude chtít člověk zaplatit, tak se může
zaplatit normálně zvýšením osobního příplatku. Konstatuje, že by ráda projednala s vedoucím panem
Blovským, zdali by nebylo vhodnější oddělení majetku zrušit a mít řádně jen odbor majetku, investic a
rozvoje, stejně jako mít i nadále pouze jen odbor výstavby a územního plánování s tím, že ti, co dělají či
by měli dělat vedoucího oddělení, by mohli mít vedoucí odboru jako své zástupce, kdy tím pádem by měli
druhou největší zodpovědnost a to hned po vedoucím. Podotýká, že Ing. Cheníček je v současné době
taky zástupce vedoucího, kterým by i nadále zůstal s tím, že by se mu mohlo přidat na platu. Dodává, že
odbory na Městském úřadu Blatná jsou tak malé, že jí přijde zbytečné vytvářet oddělení, přičemž něco
jiného by to bylo, kdyby na odboru bylo 15 lidí. Paní starostka informuje, že stejně na odboru každý dělá,
co je třeba, takže není to tak, že by vzniklo oddělení a že by dotyční pod ním dělali pouze práci pro
oddělení, protože takto to v praxi na úřadě nefunguje. Uvádí, že jí tedy připadá zřízení oddělení jako
trošku zbytečný krok, který byl možná v případě oddělení majetku vyvolaný panem Blovským, což jí
však není známo. Podotýká, že v případě změny č. 3 se ve finále již do navrhovaných změn úplně
zamotala, přičemž by byla velmi opatrná na vyjádření, kdo bude ve výběrovém řízení na vedoucího
oddělení vybrán. Konstatuje, že vedení města opravdu stojí o to, aby Mgr. Peterka na úřadu zůstal,
protože je to kvalitní a snaživý pracovník, avšak domnívá se, že by šlo vše vyřešit jinak. Dotazuje se,
zdali správně rozumí tomu, že bude vypsáno výběrové řízení za MgA. Švecovou na dobu neurčitou. Paní
tajemnice odpovídá, že má paní starostka pravdu, že se bude za MgA. Švecovou vypisovat výběrové
řízení na dobu neurčitou. Paní starostka se tedy domnívá, že by vše šlo vyřešit tak, že by se v případě, že
by měl Mgr. Peterka zájem, mohl tento pracovník přihlásit do výběrového řízení za MgA. Švecovou, aby
získal pracovní smlouvu na dobu neurčitou s tím, že následně je věcí Bc. Koubka, jakým způsobem si
vyřeší pracovní náplně zaměstnanců. Dotazuje se, zda pochopila správně, že je Mgr. Peterka přijat na
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dobu určitou za Ing. arch. Řebřinovou, načež paní tajemnice odpovídá, že ano. Paní starostka uvádí, že
Ing. arch. Řebřinová se má z mateřské vrátit za rok, kdy paní tajemnice upřesňuje, že tato pracovnice se
má vrátit 1. 8. 2017. Paní starostka konstatuje, že následně by tedy potom mohlo být vypsáno výběrové
řízení na rok, jestli se tedy do něj někdo přihlásí, s tím, že až se Ing. arch. Řebřinová vrátí, tak by jí bylo
nabídnuto pracovní místo a to samozřejmě na odboru, na který nastupovala, přičemž následně by se musel
Bc. Koubek rozhodnout, zda Ing. arch. Řebřinová bude dělat stavební povolení, nebo co přesně měla
MgA. Švecová v pracovní náplni, anebo zdali bude stavební povolení dělat Mgr. Peterka a bude
zastupovat územní plánování. Informuje, že jí není známo, jak bylo s Mgr. Peterkou hovořeno o tom, co
konkrétně bude dělat, a jestli by byl svolný k tomu, že by dělal stavební povolení. Paní tajemnice se
domnívá, že by byla škoda, aby Mgr. Peterka dělal stavební povolení, protože tento pracovník má zvláštní
odbornou způsobilost z územního plánování, která v současné době stojí kolem 30 tisíc Kč, takže by byla
opravdu velká škoda, aby Mgr. Peterka dělal stavební povolení. Uvádí, že touto změnou jí šlo opravdu o
stabilizaci Mgr. Peterky, protože tím, že on by byl vedoucím oddělení, přičemž nyní se nebude bavit o
tom, zdali je to nutné či není, by to byla pro něj výzva a ona by pak hlavně neměla obavy, že tento
pracovník odejde někam jinam, jelikož o takovéhoto pracovníka bude mít zájem jakýkoliv úřad.
Informuje, že schválením navržené změny by se zaručila doba neurčitá Mgr. Peterkovi, který by měl
určitý postup na vedoucího oddělení. Konstatuje, že pokud by se vrátila Ing. arch. Řebřinová, tak ona by
se v rámci pracovní smlouvy, kterou má na odboru výstavby a územního plánování, vrátila na místo
neurčité po MgA. Švecové. Dodává, že ona by nyní vyhlásila dvě výběrová řízení, kdy jedno už bylo
vyhlášeno a přihlásil se na něj pouze jeden člověk, a druhé výběrové řízení by bylo vyhlášeno na dobu
určitou pouze na dobu jednoho roku. Pan Srb se dotazuje, zdali tedy bude mít Ing. arch. Řebřinová po
jejím vrácení na úřad smlouvu na dobu určitou po dobu mateřské dovolené. Ing. Flandera upřesňuje, že
MgA. Švecová neodchází na mateřskou, ale odchází z úřadu. Paní tajemnice doplňuje, že Ing. arch.
Řebřinová má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, přičemž by mohla na dobu neurčitou nastoupit za
MgA. Švecovou, protože ona nemusí Ing. arch. Řebřinové nabídnout to samé místo, na kterém před
odchodem dělala. Paní starostka uvádí, že když se však s Ing. arch. Řebřinovou vše neprojedná a následně
se jí nabídne místo, které ona nedělala, tak ona může říci, že ona má také zvláštní odbornou způsobilost
na územní plánování, která také město nějaké finanční prostředky stála. Informuje, že jí přijde úplně
stejná škoda, že by tato pracovnice, která má také zvláštní odbornou způsobilost, měla přejít na
povolování staveb. Podotýká, že Ing. arch. Řebřinová je pracovnice, která také za sebou nechala kus
práce, takže jí osobně se přesouvání lidí úplně nelíbí. Pan Srb se dotazuje, zdali bylo či bude v tomto
smyslu s Ing. arch. Řebřinovou jednáno. Paní tajemnice odpovídá, že s touto pracovnicí jednáno nebylo,
protože to ani není, dokud radní nerozhodnou o navržené změně, možné. Pan Srb uvádí, že Ing. arch.
Řebřinová se má za rok a půl vrátit z mateřské, kdy on osobně si umí představit, že si tato pracovnice
říká, že je fajn, že má místo, na které se potom bude moci vrátit, avšak až se Ing. arch. Řebřinová vrátí,
tak bude postavena před hotovou věc. Paní starostka informuje, že se Ing. arch. Řebřinové bude muset, až
se vrátí z mateřské dovolené, nabídnout místo, avšak pokud se na územním plánování ponechá Mgr.
Peterka, tak bude Ing. arch. Řebřinové nabídnuto místo po MgA. Švecové, které dělala povolování
staveb. Paní tajemnice doplňuje, že tato varianta se jí zda pro personální stabilitu lepší, než kdyby bylo
místo po MgA. Švecové nabídnuto Mgr. Peterkovi. Paní starostka konstatuje, že při vypsání výběrové
řízení na dobu neurčitou za MgA. Švecovou může paní tajemnice nastavit pravidla klidně tak, že bude
požadována zvláštní odborná způsobilost, protože se bude chtít přijmout člověk, který územní plánování
bude zastupovat, přičemž zvláštní odborná způsobilost je v podstatě uváděna v každém výběrovém řízení
jako výhoda, kdy by se tedy mohl následně přijmout Mgr. Peterka, u kterého se následně rozhodne, že
půjde na územní plánování s tím, že by se vzal následně někdo na dobu jednoho roku na místo za MgA.
Švecovou. Paní tajemnice podotýká, že však v konečném důsledku je návrh paní starostky stejný jako
návrh její. Paní starostka uvádí, že v konečném důsledku to stejné je, avšak nevytvářelo by se pracovní
místo vedoucího oddělení, kdy jí osobně navržený krok paní tajemnicí přijde až moc okatý. Bc.
Scheinherr informuje, že vše chápal tak, že jde jen o to, aby se zvýšil dotyčnému pracovníkovi plat. Paní
tajemnice uvádí, že zvýšení platu je možné na základě zvýšení osobního ohodnocení, které by šlo
odůvodnit samozřejmě tím, že pracovník dělá zástupce vedoucímu odboru, avšak už je to o něčem jiném,
když se jedná o vedoucího oddělení a dotyčný tak už může sám jednat s panem Blovským, tedy už je to
přeci jen vyšší pozice, kterou jmenuje tajemník, nikoliv Rada města Blatná. Paní starostka opakuje, že jí
v takovémto nízkém počtu pracovníků připadá zřízení oddělení jako zbytečný krok, který nevnímá tak, že
by práci odboru nějak posunul. Podotýká, že by byla raději, kdyby se jí ke změně číslo dvě a tři vyjádřili
vedoucí předmětných odborů. Paní tajemnice informuje, že mluvila s Bc. Koubkem, který s předloženým
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návrhem souhlasil, nicméně ani návrh paní starostky není něco, co by nemohlo být. Paní starostka se
dotazuje, zdali bylo vše projednáno také s panem Blovským. Paní tajemnice odpovídá, že nikoliv s tím, že
s panem Blovským byla řešena pouze změna číslo dvě, protože panu Blovskému je jedno, jestli jedná
s Bc. Koubkem či Mgr. Peterkou, přičemž pan Blovský, když něco vyřizuje, tak vlastně stejně jedná
s Mgr. Peterkou. Paní starostka uvádí, že by nyní schválila organizační strukturu od 1. 6. 2016 se změnou
číslo jedna s tím, že zbývající změny by byly připraveny na příště, protože by je ještě ráda s vedoucími
projednala. Ing. Flandera konstatuje, že je ještě jedna věc na zvážení, která se týká státní památkové péče.
Podotýká, že dle jeho názoru by měl odbor majetku, investic a rozvoje řešit věci týkající se majetku
města, takže by to měl být odbor, který zastupuje převážně město, kdežto památková péče je v této chvíli
státní správa. Domnívá se tedy, že když se bude hovořit s vedoucími předmětným dvou odborů, takže by
bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli by památková péče neměla být spíš pod odborem výstavby, přičemž
jestliže by vzniklo oddělení územního plánování, tak by si představoval, aby právě pod tímto oddělením
byla památková péče, jelikož tyto dvě činnosti spolu souvisí daleko více, než spolu souvisí majetek a
památková péče. Uvádí, že to je pouze jen jeho názor s tím, že to není však nic, co by nutně muselo
nastat, nicméně jemu osobně se název odbor majetku, investic a rozvoje a úsek památkové péče příliš
nezamlouvá. Paní starostka informuje, že se asi před půl rokem dívala do organizačních struktur jiných
úřadů, kdy některé úřady mají památkovou péči pod odborem výstavby, avšak následně se dívala do
pracovní náplně paní Říhové, přičemž tím, jak jsou odbory na Městském úřadu Blatná početně malé, tak
zaměstnanci dublují jednotlivé činnosti, takže právě paní Říhová zastupuje na majetku, kdy například
pomáhá se smlouvami, když někdo není. Domnívá se tedy, že by v případě přestupu paní Říhové na jiný
odbor vypadl panu Blovskému člověk, který mu tam dělá hodně práce mimo památkovou péči. Ing.
Flandera konstatuje, že souhlasí s tím, aby paní Říhová na současném odboru zůstala. Paní starostka
uvádí, že narovinu říká, že by žádné úseky do názvu odboru nedávala, přičemž oddělení majetku jí přijde
úplně zbytečné, jelikož stejně všichni zaměstnanci a to nejen na tomto odboru mají zkumulované funkce a
každý dělá za každého. Konstatuje, že pokud by chtěla někomu dát větší peníze, tak mu přidá za
zastupování na odměnách. Paní tajemnice k navrženému názvu odbor majetku, investic a rozvoje – úsek
památkové péče uvádí, že to není tak, že by si nový název ona sama s pracovnicí státní památkové péče
vymyslela, ale název byl navržen na základě kontroly, která proběhla na památkové péči, kdy pracovníci
provádějící kontrolu sdělili, že vždy na větších ORP jsou právě oddělení památkové péče, která mají tři
nebo čtyři zaměstnance, ale že v případě úřadu v Blatné není památková péče nikde v názvu uvedena.
Informuje, že samozřejmě úřad má odbor majetku, investic a rozvoje, avšak pracovníci provádějící
kontrolu uvedli, že by rádi v názvu památkovou péči viděli, kdy paní Říhová stejně vždy úsek památkové
péče píše. Konstatuje, že z tohoto důvodu vzala jednoho člověka od Ing. Cheníčka, který vykonává, jak
sdělil Ing. Flandera, samostatnou působnost, protože dělá věci týkající se majetku města, a tohoto člověka
přidala pod odbor majetku, investic a rozvoje. Opakuje, že tato změna je navržena na základě protokolu o
kontrole. Paní starostka informuje, že v nedávné době byla na odboru sociálním kontrola na standardy,
kdy by pracovníci kontroly byli nejraději, kdyby na předmětném odboru bylo 8 lidí a každý měl oddělení.
Uvádí, že se však vždy jedná pouze o doporučení, takže pokud ona nebude mít na lidi jasně vyčleněné
finanční prostředky a nebude jasně zákonem řečeno, co musí být, tak nemůže doporučení akceptovat.
Podotýká, že na kraj přišla opět nová paní, která dle jejího názoru zase opráší to, co říkají. Navrhuje, aby
se předložený materiál schválil od 1. 6. 2016 a to dle upraveného návrhu kvůli slečně, kterou je potřeba
do organizační struktury začlenit, s tím, že ona učiní schůzku s vedoucím odboru výstavby a územního
plánování, s vedoucím odboru majetku, investic a rozvoje, s paní tajemnicí a panem místostarostou, na
které budou probrány všechny varianty, přičemž na příští či přespříští schůzi by se výsledek ze schůzky
předložil radním. Paní tajemnice informuje, že nyní bude čerpat řádnou dovolenou, a proto budou
opětovně k projednání změny předloženy až na přespříští schůzi Rady města Blatná, kdy však změny č. 2
a č. 3 nikterak nechvátají, v současné době chvátá akorát změna číslo 1. Paní starostka uvádí, že by byla
ráda, aby se nyní vše neřešilo nějak ukvapeně s tím, že jí následně vedoucí odboru na dvoře řeknou, že to
chtěli jinak a že to možná šlo udělat jinak, takže by byla ráda, aby se na schůzce jasně určilo, jak vše
bude. Paní starostka tedy nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje předložené
organizační změny MěÚ Blatná na návrh tajemnice MěÚ Ing. Jany Kroupové s účinností od 1. 6. 2016
dle upraveného návrhu.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 194/16
Bod č. 28 - Přidělení bytů IV. kategorie
Bez připomínek.
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Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 195/16
Bod č. 29 - Přidělení bytu v majetku města
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o žádost ředitelky Domova pro seniory paní Mgr. Baušové o
přidělení bytu v obecním zájmu pro slečnu Lenku Vlasákovou, což je zaměstnanec Domova pro seniory.
Podotýká, že slečna Vlasáková by bydlela v domácnosti společně s přítelem. Konstatuje, že pokud radní
předložené usnesení schválí, tak až se uvolní odpovídající bytová jednotka, tak bude následně slečně
Vlasákové přidělena. Paní starostka informuje, že v Domově pro seniory mají problém sehnat pracovníky,
kteří chtějí pracovat, takže se domnívá, že paní ředitelka udělá cokoliv proto, aby lidem, kteří
v organizaci pracují řádně, pomohla. Dále je toho názoru, že by se Mgr. Baušová nepodepsala pod
někoho, kdo by řádně nepracoval. Ing. Flandera připomíná, že přidělení bytu v obecním zájmu je vázané
na práci slečny Vlasákové v Domově pro seniory. Paní starostka podotýká, že v minulosti se byt takto
přiděloval již paní Hodkové.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 196/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 30. 4. 2016
b) Oprávnění a povinnosti KV a FV při výkonu kontroly – Paní starostka připomíná, že se jedná o
odpověď na dotaz, který byl položen na jedné z předcházejících schůzí Rady města Blatná, a který se
týkal toho, co si vlastně členové Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná mohou vyžádat, když
kontrolují organizace městem zřízené. Poukazuje na to, že z předloženého materiálu je patrné, že členové
výboru si mohou žádat i informace po organizaci, kterou jsou právě Technické služby města Blatné s.r.o.,
jejichž majoritním vlastníkem je město.
Paní starostka připomíná, že minule radní projednávali nepříjemnost, která vznikla na Základní škole T.
G. Masaryka Blatná, přičemž konkrétně se jednalo o záležitost týkající se Mgr. Šampalíkové, Mgr.
Kubíkové a rodičů, protože paní ředitelka na žádost rodičů vyměnila třídní paní učitelku. Uvádí, že
vedení města mělo paní ředitelku pozvanou, kdy ona přiznala, že Mgr. Kubíková nějaké problémy a to i
psychického rázu měla, a že je tato paní učitelka zvláštní povahou, není člověk do týmu a to ani do týmu
pedagogického, takže to znamená, že Mgr. Kubíková mezi ostatními učiteli asi není úplně tou
neoblíbenější osobou. Konstatuje, že Mgr. Šampalíková sdělila, že takto, jak vyšla rodičům vstříc, se
snaží vyjít vstříc pokaždé. Dále paní ředitelka podotkla, že o všem s Mgr. Kubíkovou hovořila a že jí
sdělila, že musí být více empatická, což se však člověk dle paní starostky nenaučí, když to nemá v sobě,
nicméně tedy paní ředitelka dala Mgr. Kubíkové poslední šanci, aby si uvědomila své postavení ve škole.
Informuje, že požádala paní ředitelku, aby si z jednání s Mgr. Kubíkovou udělala písemný záznam, byť
ví, že už jsou všichni těmi písemnými zápisy asi posedlí, avšak pokud by paní ředitelka chtěla situaci
nějak personálně řešit do budoucna, tak by určitě měla mít písemně podložené, že s ní vůbec jednala a
něco takového jí říkala. Dodává, že se různě na tuto záležitost ptala mezi rodiči, kdy kolem předmětné
situace se zvedla taková vlna, že někdo stojí za Mgr. Kubíkovou, naopak někteří rodiče sdělili, že je svá,
náročná na děti, ale že děti naučí a připraví je, přičemž většinou mají s Mgr. Kubíkovou problémy ty děti,
které nějakým způsobem vybočují. Paní starostka uvádí, že pokud jí ředitel přizná, že sám dá poslední
šanci někomu, tak to asi úplně v pořádku není, nicméně Mgr. Kubíkové zůstane plný úvazek 22 hodin
týdně, avšak již nebude mít dotyčná paní učitelka třídnictví. Podotýká, že se dotazovala, kolik Mgr.
Kubíkové je, na což jí paní ředitelka odpověděla, že asi 56 let. Bc. Scheinherr informuje, že Mgr.
Kubíková učila jeho bratra a ještě jednu jejich příbuznou, které naučila tak, že následně na gymnáziu
neměli problémy. Paní starostka konstatuje, že není možné, že budou všichni stejní, že všichni budou do
party, že budou všichni oblíbení, protože to není ani na zdejším úřadě, jelikož jak je větší kolektiv, tak je
vždy někdo, kdo je uzavřenější, kdo si jede po svém a raději si jde do kabinetu anebo zůstane ve třídě,
kdy však za tohle se nikdo nemůže na paní učitelku zlobit a navíc to nelze řešit ani nějak odborně či
profesionálně, že by se toto někomu vytknulo. Uvádí, že se samozřejmě vytkne, když bude paní učitelka
nějakým způsobem děti šikanovat anebo naopak bude některé vyzdvihovat, bude mezi nimi dělat rozdíly
a bude vyvolávat nějakou nepříjemnou situaci. Domnívá se, že vzniklá situace byla však trošku za
hranou, protože rodiče vyvolali takový rozruch ještě předtím, než Mgr. Kubíková začala děti učit,
přičemž paní učitelka děti učila pouze jen na výtvarnou výchovu. Dodává, že chtěla pouze radní
informovat o tom, že situace byla s paní ředitelkou řešena, přičemž zápis z jednání se stane přílohou
tohoto zápisu jako informace c).
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Paní starostka uvádí, že na radnici přišla žádost pana Šestáka, aby se opravil Čertův kámen. Poukazuje na
to, že jestli se radní byli na předmětném místě podívat, tak určitě zjistili, že Čertův kámen je opravený, je
vybroušený s tím, že z blízka je ještě trošku vidět, že na něm nějaké nápisy byly, avšak více vybrousit to
již nešlo. Podotýká, že je zajímavé, že někteří lidé si ani toho, že je Čertův kámen posprejován, nevšimli.
Fotografie Čertova kamene před renovací a po renovaci se stanou přílohou tohoto zápisu jako informace
d).
Paní starostka informuje, že jí navštívil pan Vondrášek a pan Žahour, což jsou majitelé bowlingu. Uvádí,
že tito pánové za ní byli samozřejmě s tím, že oni jsou v Blatné jediní, kteří dodržují vyhlášku o tom, do
kolika hodin může mít provozovna otevřeno, protože všichni ostatní v Blatné vyhlášku porušují.
Podotýká, že porušování je údajně známo policii jak státní tak i městské, kdy obě policejní složky prý
vědí, že se po třetí hodině normálně otevírají pro lidi dveře a že na zazvonění je do provozovny vpuštěn,
kdo chce. Konstatuje, že jí pánové uvedli, že se oni tím, že již jednou dostali pokutu, otevírací dobu snaží
dodržovat, čímž jsou vlastně na tom jako jediní bití. Dodává, že tedy bude následovat od dotyčných osob
písemná žádost, jestli by město Blatná zvážilo zrušení obecně závazné vyhlášky a omezení hodin, kdy
může být provozovna otevřena. Paní starostka informuje, že pan Vondrášek a pan Žahour jmenovali
nějaké podniky, kde se vyhláška porušuje, avšak zase nechtěli, aby to vypadalo, že na někoho bonzují.
Uvádí, že dotyčným sdělila, aby jí poslali žádost písemně, že ústně nebude za někoho, kdo se pod podnět
nepodepíše, na zasedání Zastupitelstva města Blatná něco předkládat, na což jí bylo odpovězeno, že se
pánové zkusí spojit s nějakými jinými hostinskými, zdali by se k jejich žádosti přidali. Konstatuje, že
městští policisté dodržování otevírací doby nekontrolují, protože již nemají, jak je radním známo, noční
služby, ty mají pouze jen namátkově. Podotýká, že jí policisté České republiky tvrdí, že když město
objíždí, takže jsou podniky zavřené a že se obecně závazná vyhláška tedy dodržuje, přičemž ona přeci
nebude zjišťovat, jestli to tak je či není tím, že bude někde ve tři hodiny a pět minut zvonit. Dodává, že
nyní o víkendu byla velká kauza, že došlo k napadení chlapce a děvčete v ulici Čechova, kdy na
facebooku, kde se celá záležitost probírala, ona dostala jasný pokyn, že má Elimat okamžitě zavřít a jak
to, že to vlastně ještě neudělala, protože lidé jsou znechuceni tím, co se v podniku děje. Paní starostka
informuje, že majitelé bowlingu samozřejmě také na Elimat naráželi, i když říkali, že jim snad nakonec
Elimat vadí nejméně, protože je to dojíždějící hospoda. Uvádí, že je pravdou, že by se změnou předmětné
obecně závazné vyhlášky asi trochu zamezilo tomu, aby se v Blatné rozjely soukromé kluby, protože od
té doby, co si soukromý klub udělal pan Havel, o něm uvažují i ostatní provozovatelé. Podotýká, že řeči
typu, že se má postavit ke každé hospodě a k Elimatu na 24 hodin denně policista, který by každému, kdo
vyjde ven, dal dýchnout, jsou nesmysly, protože to není možné. Dodává, že tedy pouze radní upozorňuje,
že zřejmě takovýto podnět přijde s tím, že už si jej třeba již nyní mohou nechat projít hlavou a promyslet
si, jaký na situaci mají vlastně názor, jelikož pokud provozovatelé dotáhnout vše do konce a podají
písemnou žádost, tak ji budou muset zastupitelé nějakým způsobem řešit.
Paní starostka informuje, že poslední informace se týká právě cesty za stadionem, kdy obdržela dopis,
který podle ní podepsala celá ulice lidí, kterých se cesta nějakým způsobem týká a to převážně tím, že
sousedí s jejich zahradami. Uvádí, že lidé poukazují na prašnost, na velký provoz a na nedodržování
rychlosti, přičemž ona nejdříve projednávala předmětnou záležitost na dopravní komisi, protože chtěla,
aby se jí členové komise vyjádřili k rychlosti. Konstatuje, že na jednání dopravní komise bylo
jednoznačně řečeno, že omezovat rychlost na takto malém úseku nemá smysl, protože následně nebude
možné dodržování kontrolovat, jelikož policie státní a ani městská nebude v tomto úseku provádět měření
rychlosti, takže členům komise přišlo zbytečné, aby se na předmětné místo dopravní značka s nejvyšší
možnou povolenou rychlostí 30 km/h umisťovala. Podotýká, že stejný názor, jako měla dopravní komise,
má i ona, přičemž ona není členem dopravní komise. Dodává, že když situaci pozoruje ze své kanceláře,
tak vidí, že se v předmětném místě opravdu provoz dětí a chodců zvýšil, takže se domnívá, že by stálo za
to, byť se jedná o lokalitu zastrčenou, zamyslet se nad tím, že by se cesta nějakým způsobem zpevnila a
upravila. Paní starostka informuje, že se dotazovala na odboru majetku, investic a rozvoje, kolik
finančních prostředků by stála realizace cesty, kdy první nástřel pana Blovského byl, že s chodníky a
osvětlením by se jednalo o částku 3 miliony Kč. Uvádí, že se byla podívat u Kanečku, kde v současné
době zpevňuje pan Šimsa povrch recyklátem, který se zatáhne, takže se nejedná pouze o to, jako je to
v případě předmětné cesty, že se vysypají díry. Podotýká, že se na takovouto úpravu cesty pojede podívat
ještě do Lnářského Málkova a někam k obci Hajany. Pan místostarosta informuje, že pan Šimsa realizuje
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také variantu, že se recyklát ještě zastříká a stáhne, na kterou se společně s paní starostkou pojede
podívat. Paní starostka uvádí, že by se kolem cesty následně udělala pouze úprava zeleně anebo pokud by
byla zámková dlažba, tak by se v prostoru udělal pouze pruh pro chodce, ale nikoliv však oficiální
chodník. Konstatuje, že požádala pana Šimsu o kalkulaci s tím, že se domluvila na odboru majetku,
investic a rozvoje na tom, že se pracovníci odboru společně s vedením města zkusí nad opravou
komunikace nějak zamyslet. Podotýká, že určitě by se realizace opravy nedělala v tomto roce, protože by
se musela částka na realizaci zakomponovat do rozpočtu, avšak v příštím roce by byla ráda, aby se
s cestou něco udělalo a to něco zásadního, tedy byla by nerada, aby se díry opět vysypaly, protože občané
v dopise poukazují na to, že právě tato oprava se jim nezamlouvá, protože není účinná. Pan místostarosta
uvádí, že pan Blovský připravil tu nejdražší variantu, že by se dělala kompletně nová silnice s chodníky,
kdy však on osobně včera hovořil s panem Šimsou, který mu sdělil, že připraví dvě varianty, první
variantou by byl nějaký slabší balený povrch a druhá varianta by byla ta, že by se povrch něčím jakoby
zastříkal, aby se zatáhl. Ing. Flandera konstatuje, že on osobně by v předmětném místě žádné chodníky
nedělal, protože tam zas až takový provoz aut a chodců souběžně, že by se tam musela dělat Straße
s chodníky a se vším všudy, dle jeho názoru není. Informuje, že není ani možné dát do předmětné lokality
obytnou zónu, protože do obytné zóny nemohou nákladní vozidla. Uvádí, že by bylo vhodné vše udělat
tak, aby chodci mohli chodit i po silnici, a proto by dal na začátek cesty něco v tom smyslu jako je cedule
zvýšený provoz chodců anebo něco podobného. Opakuje, že on osobně by v předmětném místě udělal
pouze komunikaci bez chodníků s tím, že až bude cesta zpevněná, tak by klidně dopravní značku 30 km/h
do předmětného místa umístil. Podotýká, že včerejšího dne jel po cestě dvakrát, takže je mu dobře známo,
že v současné době se po komunikaci nedá vyšší rychlostí než 30 km/h jet, protože jinak by si tam člověk
mohl urazit u vozidla kolo. Dodává, že až se udělá nový povrch, tak jsou někteří závodníci, kteří budou
jezdit po komunikaci 60 km/h do zatáčky, kde však není vidět, takže následně by byl pro, aby se rychlost
nějakým způsobem omezila, avšak až ve chvíli, kdy bude skutečně nějakým způsobem cesta opravená,
protože nyní to fakt nemá smysl. Ing. Flandera informuje, že by určitě v předmětném místě nerealizoval
variantu s chodníky a se vším všudy, protože to jsou dle jeho názoru vyhozené finanční prostředky s tím,
že jsou ve městě jiné lokality, které by si takovéto úpravy zasluhovaly daleko více a nemají je. Uvádí, že
následně půjde také o vymezení silnice, tedy o to, v jaké šířce komunikace vlastně bude, protože za
garážemi a u nemovitosti pana Vrány je silnice v takové šíři, že by tam mohla být dálnice, avšak naopak
poté jsou v předmětné lokalitě úzká místa. Konstatuje, že by nechal udělat nějakou silnici o šířce 4 či 5
metrů, aby byla nějak omezená, tedy aby řidiči s vozidly nevyjížděli mimo silnici a měli ji jasně danou.
Paní starostka uvádí, že probíhala debata i o zásobování, kdy však zakázáním zásobování z této strany by
si město akorát naběhlo, protože nákladní vozidla budou zásobovat zepředu, kde už i tak je náměstí plné.
Ing. Flandera podotýká, že by byl zásadně proti tomu, aby se zásobování zezadu zakázalo, protože
v minulosti se počítalo právě s tím, že SPAR a řeznictví pana Janoty budou zásobování provádět právě
zezadu, kdy však pan Janota už nyní zásobuje zepředu, k čemuž jsou však připomínky, protože když se
postaví před provozovnu pana Janoty dlouhé nákladní vozidlo, tak následně není dobře vidět na přechod
pro chodce. Paní starostka informuje, že bude na dopis, jehož kopie se stane přílohou zápisu jako
informace e), odpovídat, že se zastupitelé budou situací zabývat tak, aby se oprava komunikace připravila
do rozpočtu města ale až na rok 2017. Uvádí, že má ještě jednu obavu z hřiště s umělým povrchem,
protože kdyby se náhodou stalo, že TJ Blatná dostane na jeho úpravu finanční prostředky z dotace, tak se
následně bude po předmětné cestě jezdit s nákladními vozidly. Konstatuje, že se to, zda TJ Blatná dotaci
obdrží, bude vědět zřejmě do začátku června tohoto roku, avšak příští rok si zřejmě budou o dotaci žádat
tenisti a tím dle jejího názoru snahy TJ Blatná o získání finančních prostředků skončí, takže by raději
vyčkávala na to, až bude jasné, jestli se na hřišti bude něco dít či nebude. Ing. Flandera uvádí, že by však
požádal Technické služby města Blatné s.r.o., aby pracovníci v předmětném místě prováděli kropení. Pan
místostarosta podotýká, že pracovníci cestu kropí, avšak jedná se pouze jen o chvilkový efekt. Paní
starostka opakuje, že na dopis odpoví, že se zastupitelé budou předmětným podnětem zaobírat s tím, že
pokud si budou občané v dopisu podepsaní chtít určit nějakého člověka, který se na vše bude chodit na
úřad ptát, tak je to klidně možné, protože ona mu bude ochotna vše sdělovat, avšak všem lidem v dopisu
uvedeným psát rozhodně stále dokola nebude.
Pan místostarosta podává zprávu, že dnes se za švýcarský kanton koná v Českém Krumlově setkání, které
pořádá Jihočeský kraj ohledně partnerských obcí. Uvádí, že za město Blatná se tohoto setkání zúčastní
pan Hospergr, bývalý pan starosta z Roggwilu ze Švýcarska a paní Bláhová. Podotýká, že program
setkání je až do večerních hodin, takže pan Hospergr preventivně omluvil svou účast na dnešním zasedání
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Zastupitelstva města Blatná, protože neví, zdali zasedání stihne. Paní starostka informuje, že na dnešním
zasedání Zastupitelstva města Blatná určitě budě chybět Mgr. Navrátil, dále se omlouvala předběžně Mgr.
Karbanová, protože má nějaké osobní problémy s maminkou. Uvádí, že má na telefonu 4 nepřijaté hovory
od MVDr. Stoška, takže předpokládá, že i on se chce z účasti na dnešním zasedání omluvit. Dále se
dotazuje, zdali radní chtějí prodiskutovat nějaké body programu dnešního zasedání, kdy ona se domnívá,
že není v programu nic zásadního, k čemu by měly být nějaké dlouhé diskuse, vyjma tedy informace
týkající se toho, co bude město dělat s migranty. Paní tajemnice uvádí, že chtěla radní informovat o
mezinárodním fóru, které již zmínil pan místostarosta. Informuje, že pan Hospergr a paní starostka
pojedou v pátek dne 13. 5. 2016 do Važce, kdy paní starostka bude mít tuto návštěvu jako služební cestu.
Paní starostka doplňuje, že služební cesta do Važce potrvá až do pondělí dne 16. 5. 2016. Dále konstatuje,
že každý, kdo někdy něco stavěl, ví, že každý den je znát, takže nyní z práce na stavbě trošku vypadne,
nicméně se jedná o její první služební cestu do partnerského města, na kterou se těší. Paní tajemnice
uvádí, že delegaci z Blatné tamní představitelé obce očekávají a určitě ji srdečně přivítají. Paní starostka
podává zprávu, že probíhá nábor na spřátelený tábor s Vachou, kdy má však Mgr. Španihelová zřejmě
problém vůbec sehnat děti, které by se do projektu zapojily. Konstatuje, že úplně stejný problém má
slečna Sodomková, která převzala po slečně Hanzlíkové tábor do Anglie, kde je však již vyžadována
vyšší věková hranice, přičemž děti do patnácti let by ještě rády z domova ujely, ale sedmnáctileté či ještě
starší děti mají již jiné aktivity. Podotýká, že jí slečna Sodomková sdělila, že je z toho, že nemůže sehnat
děti, docela nešťastná, a že by opravdu chtěla, aby se tábor uskutečnil. Uvádí, že se snažila paní Malinové
na akci Jazz Day vysvětlit, že nelze někoho nutit do toho, aby se zapojoval do aktivit, o které nestojí ani
děti a ani teenageři, kdy doba se dle jejího názoru úplně posunula někam jinam a takovéto aktivity jsou
trošku bohužel již za zenitem.
Paní starostka uvádí, že se domnívá, že by na zasedání Zastupitelstva města Blatná mohl vzniknout trošku
problém s bodem, který se týká doplnění člena do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná.
Připomíná, že na minulém zasedání vyzvala zastupitele, aby jí předkládali návrhy na členy do 22. 4. 2016,
kdy však do tohoto data nepřišel žádný písemný návrh, žádný návrh nepřišel ani e-mailem a ani nikdo
s žádným návrhem nepřišel osobně. Konstatuje, že jí ve městě odchytla paní Malinová s tím, že by člena
výboru velmi rád dělal pan Machovec, a proto jí sdělila, aby jí tento návrh dala písemně, kdy však do 22.
4. 2016 nikdo nepřišel a nepřišel ani žádný písemný návrh. Pan místostarosta podotýká, že na tom všem
je úplně „nejlepší“ to, že paní Malinová byla na podání návrhu na nového člena do výboru několikrát
upozorňována. Paní starostka informuje, že po stanoveném datu, do kdy se měly návrhy posílat, začalo
vedení města řešit, koho do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná navrhnout. Uvádí, že byl
osloven pan Tvrdý, který byl po Mgr. Navrátilovi druhý na kandidátce, a který však členství ve výboru
odmítl, kdy následně byla oslovena paní Matějková, která pro město zpracovává kroniku. Konstatuje, že
v případě výborů je hrozné, když jejich členové nechodí na jednání a jsou nezodpovědní, kdy však u paní
Matějkové ví, že je to paní, která je naopak velice spolehlivá, má velký přehled, a proto byla ráda, že
s navržením do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná souhlasila, na základě čehož byl tedy
vypracován materiál na dnešní zasedání. Podotýká, že asi 30. 4. 2016 jí volal pan Malina, že bylo
zasedání ODS, na kterém byl navržen za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná pan
Machovec, na což mu tedy odvětila, aby jí toto sdělení poslal písemně, že ona návrh ODS na zasedání
Zastupitelstva města Blatná přednese s tím však, že také řekne, že nebyl splněný datum, do kterého měl
být návrh podaný. Dodává, že e-mailem přišel návrh od pana Maliny dne 3. května. Paní starostka
informuje, že jí však přijde vzniklá situace nesolidní a to i vůči paní Matějkové, která byla oslovena
proto, že už se nevědělo, koho oslovit, koho vybrat, přičemž Ing. Flandera nyní možná bude nějak
reagovat, ale jí osobně se nedodržování termínů a toho, že když se něco řekne, takže to neplatí, nelíbí.
Domnívá se, že už by měl každý pochopit, že pravidla jsou všude stejná, jelikož ona když má věci poslat
do Blatenských listů, tak to musí také poslat do nějakého data, jinak jí článek nevytisknou. Uvádí, že
neustále dávat věci na stůl a na poslední chvíli se jí opravdu nelíbí, a proto na minulém zasedání stanovila
datum, do kdy se návrh na člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná měl podat. Ing. Flandera
konstatuje, že jemu osobně je to úplně jedno, přičemž k tomu, že nebyl dodržen termín, doplňuje, že pan
Malina o termínu věděl. Domnívá se, že Blatná je tak malé město, že vůbec nemá hraní si na nějaké
stranické systémy smysl. Uvádí, že on osobně stejně o této záležitosti z osobních důvodů hlasovat
nebude, kdy však osobně nemá vůbec nic proti tomu, aby se hlasovalo podle původního návrhu, nicméně
on samozřejmě pro to hlasovat nemůže. Podotýká, že chápe, že termíny jsou dané a že termín nebyl
splněn, na druhou stranu fakt je to, že pokud by došlo na lámání chleba, tak návrh do konání
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Zastupitelstva města Blatná podán byl, takže byť byl sice termín stanoven, ale na druhou stranu, kdyby
šlo do tuhého, tak návrh může na dnešním zasedání podat kdokoliv ze zastupitelů. Pan místostarosta dává
Ing. Flanderovi za pravdu, že na zasedání může přijít nějaký protinávrh. Ing. Flandera informuje, že těch
návrhů může přijít vícero, tedy nemusí se jednat pouze jen o návrh na jmenování pana Machovce, a proto
by se připravil na to, že mohou na zasedání padnout další návrhy, protože to klidně může nastat. Domnívá
se, že zastupitelé nemají právo další návrhy odmítnout kvůli tomu, že nebyl splněn termín. Konstatuje, že
on osobně by vše na zastupitelstvu uvedl tak, jak to nyní uvedla paní starostka s tím, že on by následně
řešil situaci stejným způsobem, jako se řešila, když bylo více zájemců do Finančního a Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Blatná, tedy že by normálně provedl hlasování přes lístečky, které by se
sečetly, a bylo by vše jasné. Paní starostka uvádí, že by se vše určitě dělalo tak, jak zmínil Ing. Flandera,
pokud by však bylo více zájemců. Dále se dotazuje Ing. Flandery, zda měl na mysli, aby se takovéto
hlasování učinilo i v případě dvou návrhů, tedy paní Matějkové a pana Machovce, na což Ing. Flandera
odpovídá, že ano. G. Hálová konstatuje, že by se tedy jednalo o tajné hlasování, kdy pan místostarosta
doplňuje, že v tom případě by bylo třeba zvolit mandátovou komisi. Ing. Flandera informuje, že by vše
probíhalo stejným způsobem, jako když se volili členové do Finančního výboru Zastupitelstva města
Blatná. Pan místostarosta uvádí, že samozřejmě může nastat situace, že na zasedání bude podáno více
návrhů na člena výboru. Ing. Flandera konstatuje, že by se vedení města mělo připravit na to, že tato
situace může přijít, kdy jemu osobně bude jedno, zdali volba bude probíhat tajným či veřejným
hlasováním. G. Hálová uvádí, že jí na celé situaci vadí jedna věc a to ta, že paní Malinová ví již od
začátku ledna, že je s panem Etlíkem problém, kdy od začátku ledna paní Malinová tvrdí, že vše bude
řešit. Domnívá se, že návrh na pana Machovce byl písemně dán na vědomí až poté, kdy se paní Malinová
dozvěděla, že už byl navržený někdo jiný, avšak skutečně měla paní Malinová pět měsíců na to, aby
návrh učinila, pět měsíců s celou situací nikdo nic nedělal a navíc nikdo do současné doby nedonutil pana
Etlíka, aby si vyzvedl na pokladně finanční prostředky. Paní starostka doplňuje, že odměna bude panu
Etlíkovi doručena prostřednictvím strážníků Městské policie Blatná, aby děvčata v pokladně mohla vše
již uzavřít. Ing. Flandera podotýká, že on osobně panu Etlíkovi o vyzvednutí odměny říkal, kdy už neví,
co by pro to měl více udělat, snad jen že by jej dotáhl na úřad za uši. Paní starostka informuje, že jí paní
Malinová sdělila, že jí to však již na městě říkala, na což jí tedy odpověděla, že nebude řešit věci tak, že jí
někdo něco řekne ve městě, protože ona vlastně ani vůbec neví, zdali byla s navrženou osobou záležitost
projednána, takže aby následně neřekla, že jí na městě řekli, že to bude pan Machovec, který by pak však
sdělil, že to dělat nechce, takže takto se opravdu postupovat nedá. Uvádí, že paní Malinové sdělila, že
takto by postupovala vůči všem ostatním, kdy po všech zastupitelích i v minulosti chtěla, aby jí návrhy na
členy Kontrolního a Finančního výboru zasílali alespoň na e-mail, kdy je tedy radním známo, že takto to
skutečně probíhalo. Pan místostarosta podotýká, že může nastat situace, o které se zmínil Ing. Flandera,
že se bude o návrzích hlasovat. Konstatuje, že paní Malinová o všem věděla opravdu dlouho dopředu, ale
termín stejně nebyl dodržen, kdy tedy byla oslovena paní Matějková, která je poctivá a má zájem ve
výboru pracovat, takže se domnívá, že i k této skutečnosti budou zastupitelé při svém rozhodování
přihlížet. Ing. Flandera uvádí, že technicky chce tím vším říci, že kdokoliv může na dnešním zasedání
Zastupitelstva města Blatná kohokoliv navrhnout, protože to není nic proti ničemu, takže by bylo dobré,
aby vedení města počítalo s tím, že se to může stát, a tedy následně přede všemi neřešilo, jestli se bude
jednat o otevřenou volbu či o volbu tajnou. Paní starostka podotýká, že se samozřejmě může stát, že
někdo na zasedání navrhne ještě někoho jiného, nicméně však chtěla radní seznámit se svým postojem,
který určitě bude na zasedání prezentovat. Ing. Flandera konstatuje, že s postojem paní starostky naprosto
souhlasí, avšak jen sdělil, že je třeba technicky vyřešit, až někdo na zasedání podá například další dva
návrhy.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:57 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 36. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 25. května 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Scheinherr
Hlasování: 3 – 2 (místostarosta, Scheinherr) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na
doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta k usnesením, která jsou v přehledu již delší dobu, uvádí, že usnesení č. 74/14 týkající se
poskytnutí materiálu ve výši 36 tisíc Kč vč. DPH je stále v realizaci, kdy pracovníci odboru majetku,
investic a rozvoje pracují na domluvě s panem Bezpalcem. Dále poukazuje na to, že usnesení č. 413/15,
které se týkalo pronájmu kanceláří finančnímu úřadu, je již splněno, protože finanční úřad, tak jak na
minulé schůzi již informovala paní starostka, zůstane ve stávající budově.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka uvádí, že je z důvodu nákupu dřevin předložen návrh na změnu položek, kdy se však
nejedná o nic zásadního.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 197/16
Bod č. 4 - Schválení SOD
Paní starostka konstatuje, že se jedná o schválení čtyř smluv o dílo, přičemž první smlouva o dílo je na
akci „Oprava omítek hřbitovní zdi“, na kterou byl vybrán jako zhotovitel pan Rakovan. Podotýká, že
samozřejmě u všech jednotlivých akcí byli vždy obesláni tři zájemci, nicméně byl vůbec problém sehnat
v Blatné firmu, která hřbitovní zeď opraví. Uvádí, že další smlouva o dílo se týká opravy zálivek firmou
ZNAKON a.s. a to ve výši 349 895,70 Kč vč. DPH. Poukazuje na to, že si možná radní všimli toho, že už
se po Blatné postupně začíná opravovat. Informuje, že další akce se týká zpracování ověřovací studie na
zimní stadion a to ve výši 78 650 Kč vč. DPH, kdy až bude předmětná studie zpracována a bude se vědět
finanční náročnost akce, tak bude vše předloženo na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Blatná a následně na zasedání Zastupitelstva města Blatná, jestli se schválí realizace akce do nějakého
investičního výhledu na budoucí rok. Dodává, že poslední akce se týká kamerového systému v Základní
škole J. A. Komenského Blatná a v Základní škole T. G. Masaryka Blatná v celkové částce 121 257 Kč,
což by byla první etapa, jelikož se říkalo, že město zabezpečí, co jen to půjde, všechny školy a školky,
přičemž v dohledné době nebude vypsán žádný dotační titul, ze kterého by město mohlo nějaké finanční
prostředky na zabezpečení získat. Paní starostka informuje, že pokud by se ve škole či školce něco stalo,
tak by samozřejmě zřizovatel nesl zodpovědnost za to, že není schopen zajistit bezpečnost dětí. Uvádí, že
se neustále více prosazuje, což slyšela opět včerejšího dne, aby se do zařízení posadil školník, kdy se však
domnívá, že na to město Blatná nemá finanční prostředky, a že si tuto variantu mohou dovolit velké školy
a to například střední školy či univerzity, kde je 500 či 600 žáků. Podotýká, že ona osobně by zatím touto
cestou nechtěla jít, pokud by však na tuto pozici nebylo možno sehnat finanční prostředky. Ing. Flandera
konstatuje, že přeci školník nemůže sedět u dveří celý den. Paní starostka upřesňuje, že by se vyčlenil
člověk, který by seděl celý den na recepci.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 198/16
Bod č. 5 - Souhlas se stavbou skladu na nářadí a terénní úpravy na pozemku města, zahrádkářská
kolonie Jezárky, Blatná
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o výstavbu skladu na nářadí a o terénní úpravy, které spočívají ve
vybudování jezírka a umístění voliéry o půdorysu cca 2x2 metry. Konstatuje, že vše bude schváleno,
jelikož se jedná o pozemky města, jako stavba dočasná. Ing. Flandera podotýká, že má obavy z toho, aby
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se následně po umístění voliéry neobrátili na radní sousedé pana Tetoura s tím, že mu tam řvou papoušci
a že oni si jedou na své zahrádky odpočinout. Pan místostarosta informuje, že pan Tetour má krajní
zahrádku, ale je možné, že následně budou papoušci slyšet v celé lokalitě, přičemž mu není známo, jaké
papoušky pan Tetour chová. Paní starostka konstatuje, že snad mají zahrádkáři mezi sebou vztahy takové,
že si vše dovedou sami případně vyřešit. Podotýká, že pan místostarosta má dobré vztahy s paní
Kotrbovou, takže by se pokusil případně vše urovnat. Pan místostarosta uvádí, že jednání, na kterém byla
i paní starostka, s paní Kotrbovou bylo opravdu velice dobré. Ing. Flandera podotýká, že k umístění
voliéry a priory nic nemá, avšak když si přečetl, že si pan Tetour chce voliéru na zahrádku v zahrádkářské
kolonii umístit, tak si hned představil stížnosti od okolních zahrádkářů. Pan Srb se domnívá, že to nebude
nic tak hrozného. Ing. Flandera dodává, že bude rád, když budou mít v této záležitosti ostatní radní
pravdu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 199/16
Bod č. 6 - Smlouva na převod pozemků na budoucí rozšíření komunikací v lokalitě Topičská, k.ú.
Blatná
Pan místostarosta informuje, že se jedná o převod pozemků od pana Aichingera a od pana Paula, který
společně s panem Aichingerem podniká, na budoucí rozšíření cesty v lokalitě Topičská. Konstatuje, že je
zde však jeden problém, že je v jednom z předmětných pozemků umístěna čerpačka vody, avšak
pracovníkům odboru majetku, investic a rozvoje není známo, zdali je čerpací stanice vody zkolaudována,
takže podmínka darujících na její přeložení a uvedení do původního stavu, nebude do darovací smlouvy
uvedena s tím, že až by se komunikace rozšiřovala, tak by o této záležitosti začali pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje s darujícími jednat. Paní starostka uvádí, že se jedná asi o 852 m2, což je
poměrně velká výměra darovaných pozemků. Pan místostarosta poukazuje na předmětný materiál, ve
kterém je napsáno, že už se darující dotazovali na to, jak je to s inženýrskými sítěmi, na což jim bylo
odpovězeno, že pokud by si darující chtěli v předmětné lokalitě zasíťovat pozemky, takže jim město, tak
jako to dělá i v ostatních případech, poskytne materiál a oni si budou muset zaplatit práci. Dodává, že je
však určitě dobře, že se cesta v předmětné lokalitě rozšíří.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 200/16
Bod č. 7 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smlouvy na odběrné místo Skaličany č.p. 20.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 201/16
Bod č. 8 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost paní Kalousové Věry o vstup do pozemku za účelem
uložení inženýrských sítí a to kanalizace, vodovodu a plynovodu pro plánovanou stavbu rodinného domu
v lokalitě Za Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 202/16
Paní starostka uvádí, že žádost sice předkládá pan Hromada, ale jedná se o rodinný dům pana Kohouta
v ulici V Jezárkách a to konkrétně o připojení vodovodu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 203/16
Paní starostka informuje, že žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města za účelem uložení vodovodní
přípojky podal pan Rádr. Podotýká, že se jedná o lokalitu Řečická.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 204/16
Bod č. 9 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka informuje, že je předložena žádost TJ Blatná o udělení výjimky na pouťovou zábavu, na
které bude hrát skupina Melodion. Uvádí, že doufá, že to bude poslední zábava na zimním stadionu, a že
tedy následně už bude na předmětném místě sportovní areál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 205/16
Bod č. 10 - Žádost o finanční příspěvek spolku KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost spolku Klub Třetí Armády Plzeň, jehož členové jezdí
s vozy do města pokaždé v květnu, když jsou oslavy osvobození. Uvádí, že členové spolku, se kterými
vše většinou domlouvá pan místostarosta, opravdu tak jak slíbí, tak pokaždé přijedou, přičemž v tomto
roce zde byli s vozidly téměř hodinu. Podotýká, že pan místostarosta informoval o akci i školy, takže se
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na historická vojenská vozidla přišlo podívat spoustu dětí a skutečně se jednalo o velmi pěknou akci, na
které členové spolku rozdávali dětem vlaječky a odznáčky. Konstatuje, že v minulé době Klubu Třetí
Armády Plzeň město Blatná žádné finanční prostředky neposkytovalo, nicméně ona by se přikláněla
k tomu, aby byl předmětnému spolku schválen dar ve výši alespoň 5 tisíc Kč. Pan místostarosta doplňuje,
že 8. 5. se každoročně pokládají věnce u sokolovny, přičemž na tuto akci členové spolku na požádání také
z širokého okolí přijedou a doplní program právě historickými vozidly. Uvádí, že členové Klubu Třetí
Armády Plzeň jsou opravdu ochotní, nikdy za jízdu do Blatné nic nechtěli, a proto se také přiklání
k tomu, aby se spolku dar ve výši 5 tisíc Kč poskytl. Paní starostka podotýká, že se vzhledem k věku
aktérů obává toho, jak dlouho budou ještě jezdit, protože jí připadá, že už se jedná o lidi nad 70 let a jen
sem tam je tam mezi nimi někdo mladý, a také jak dlouho vydrží stroje udržovat, což je však samozřejmě
věc vedlejší. Opakuje, že by spolku za jeho práci alespoň symbolických 5 tisíc Kč poskytla. Ing. Flandera
konstatuje, že nemá nic proti tomu, aby se částka navržená paní starostkou spolku, který každoročně dělá
ve městě atrakci, poskytla, protože jeho členové si to opravdu zaslouží. Uvádí, že by se přimlouval
k tomu, jestli by bylo možné se domluvit již nyní se členy spolku rovnou na příští rok, aby přijeli se
svými vozidly i na pokládání věnců. Paní starostka podotýká, že jízda historických vozidel na pokládání
věnců v příštím roce je již domluvena, kdy skutečně členové spolku přijedou kdykoliv, jsou ochotní a
vždy, když vyjíždějí na památkovou jízdu, si město Blatná do programu zapojí. Pan místostarosta
informuje, že pokud se nebude v příštím roce konat dne 8. května nějaká velká akce v Plzni, tak určitě
členové s vozidly přijedou do Blatné, avšak již se jednou stalo, že bylo v Plzni nějaké kulaté výročí
spojené s velkými oslavami, a proto nemohli členové Klubu Třetí Armády Plzeň do Blatné přijet. Ing.
Flandera podotýká, že tento rok byla z oslav v Plzni akorát ostuda. Paní starostka nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku KLUB TŘETÍ ARMÁDY
PLZEŇ ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 206/16
Bod č. 11 - Žádost Spolku NOBISCUM HUMANITAS
Paní starostka uvádí, že jí navštívila paní Malinová, kdy je skutečně pravdou to, co je v žádosti uvedeno,
tedy že paní Malinová nebyla písemně vyrozuměna o tom, že příspěvek nedostane. Podotýká, že by radní
měli vědět, jak to vše celé v minulosti probíhalo, probíhá a jak to hlavně do budoucna probíhat nebude.
Konstatuje, že paní Malinová vždy, když žádala o příspěvek, uvedla, že bude organizovat s Centrem
kultury a vzdělávání Blatná Jazz Day a oslavu Dne české státnosti, kdy však tento svátek jí osobně
připadá trošku uměle vytvořen. Informuje, že v minulosti bylo řečeno, že pokud má město svou kulturu,
takže bude organizace se spolkem spolupracovat, což znamená, že spolek nedostane přímo finanční
příspěvek, ale dostane jej Centrum kultury a vzdělávání Blatná s tím, že je však cíleně určený na
spolupráci s předmětným spolkem, tedy že finanční prostředky nebudou převedeny spolku ale rovnou
Centru kultury a vzdělávání Blatná, které je může použít pouze na předem určené akce pořádané se
Spolkem NOBISCUM HUMANITAS. Dodává, že každý rok jsou následně přijaté žádosti hodnoceny na
jednání komise, na které nyní Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. sdělila, že v září oslavu Dne české státnosti
organizovat nechce, protože to byl v loňském roce propadák, jelikož na akci bylo pár lidí, a že lidi na tuto
akci nechodí, chodí se podívat případně jen na děti, které tam vystupují. Paní starostka informuje, že ona
měla minulý rok proslov na předmětné akci, na kterou se přišlo podívat opravdu jen pár lidí, avšak
organizace akce stojí samozřejmě nějaké finanční prostředky. Domnívá se, že lidé možná trošku vnímají
jako ona, že se jedná o takový svátek nesvátek. Konstatuje, že sdělila Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D., že
pokud by ona do něčeho s oslavami šla, tak by to byly oslavy dne 28. října, protože svátek Den vzniku
samostatného československého státu dle jejího názoru u starších lidí ještě trochu funguje. Uvádí, že na
schůzce, na které byly hodnoceny žádosti, sdělila Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D., že příspěvková
organizace bude se Spolkem NOBISCUM HUMANITAS pořádat Jazz Day, ale nikoliv Den české
státnosti. Podotýká, že se následně schválilo 30 tisíc Kč Centru kultury a vzdělávání Blatná na pořádání
akce Jazz Day a Spolek NOBISCUM HUMANITAS dostal 100 tisíc Kč na Francouzský víkend, který si
bude předmětný spolek pořádat sám, přičemž tato částka byla čerpána z položky partnerských vztahů
s tím, že však spolek již žádné další finanční prostředky nedostane. Dodává, že za ní přišla asi před dvěma
měsíci paní Malinová s dotazem, jak to že nebyla vyrozuměna o tom, že nedostane finanční prostředky na
Den české státnosti a jak to všechno vlastně probíhalo, kdy tedy bylo paní Malinové vše vysvětleno a byl
jí poskytnut zápis, o který si požádala podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
z jednání komise, která žádosti vyhodnocovala. Paní starostka informuje, že jí následně paní Malinová
sdělila, že s výsledkem nesouhlasí, a že je to, co se na radnici předvádí, na žalobu, nicméně že musí uznat,
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že na dotaci není právní nárok. Uvádí, že ji opětovně před čtrnácti dny paní Malinová navštívila s tím, že
spolek dostal od kraje dotaci na Den české státnosti ve výši 20 tisíc Kč a že potřebuje 10 tisíc Kč na
spoluúčast. Podotýká, že dále paní Malinová sdělila, že když by v lednu věděla, že od města příspěvek
nedostane, takže by žádost na kraj o dotaci vůbec nedávala. Konstatuje, že je pravdou to, že paní
Malinové nebylo v lednu odpovězeno, že příspěvek na předmětnou akci nedostane, kdy se tedy jednalo o
chybu úřadu, protože správně by měli být vyrozuměni všichni žadatelé o tom, že příspěvek od města
nedostanou, což se však nestalo. Dodává, že tímto paní Malinová argumentovala a to dle jejího názoru
oprávněně, i když jí samozřejmě není známo, zda by skutečně paní Malinová žádost o dotaci na kraj
nepodala, když by věděla, že od města částku 10 tisíc Kč nedostane. Paní starostka informuje, že jí paní
Malinová sdělila, že když od města finanční dar neobdrží, takže bude muset dotaci vrátit. Dále si paní
Malinová stěžovala na kulturu, že je s ní špatná spolupráce, že už nechce akce s organizací dělat
dohromady, že si chce vše organizovat již sama, na což jí odvětila, že toto všechno ráda slyší, a že tedy od
příštího roku si spolek bude organizovat vše sám a kultura si pojede po své linii. Domnívá se, že však
spolek není schopen za 30 tisíc Kč zorganizovat takový program, jako jej dokáže zorganizovat kultura.
Podotýká, že paní Malinová uvedla, že ona vymyslela Jazz Day a že jí kultura tuto akci ukradla.
Konstatuje, že jí Mgr. et. MgA. Políčková, Ph.D. sdělila, že v praxi to vždy fungovalo tak, že paní
Malinová určila, jaký bude program, kdo by se měl objednat, ale že vše objednávala a vše zajišťovala
kultura. Poukazuje na to, že je pravdou, že se díky členství paní baronky ve spolku neplatil nájem za
nádvoří, protože to bylo v rámci spolupráce, a proto předpokládá, že pokud by spolupráce nadále
nefungovala, takže by kultura musela nějaký nájem platit. Uvádí, že je však poté otázkou, zda se akce
bude konat na nádvoří anebo zda se vyčlení nějaký městský pozemek a to třeba náměstí s tím, že by se
všechny akce následně konaly na pozemku města. Dodává, že však trošku předbíhá, protože je možné, že
bude vše domluveno naprosto v klidu. Paní starostka v souvislosti s předloženou žádostí uvádí, že chyba
na straně úřadu nastala, protože paní Malinová měla dostat vyrozumění, že finanční prostředky nedostane,
a proto by byla pro, aby byl spolku dar ve výši 10 tisíc Kč poskytnut. Informuje, že pokud se situace
během půl roku změní a paní Malinová přijde s tím, že by chtěla s kulturou spolupracovat, a že by chtěla,
aby se vše udělalo postaru, tak ona bude zásadně proti. Konstatuje, že pokud bude paní Malinová chtít
s kulturou opět spolupracovat, tak bude požadovat, aby vše bylo na základě písemné smlouvy, ve které
bude uvedeno, že spolek poskytne 30 tisíc Kč a bude zajišťovat to a to a že kultura zajistí zbytek, ale
v žádném případě už nebude vše pouze jen na čestné slovo, protože následně vyčítá jeden druhému, co
měl kdo zajistit a kdo byl více pracovitý. Ing. Flandera naprosto s názorem paní starostky souhlasí.
Domnívá se, že takový přístup k pořádání akcí a to nejen od paní Malinové ale i od ostatních, že se akorát
rozdělí úkoly a ať vše někdo zajistí s tím, že pokud se to povede, tak za to můžu já, ale když se to
nepovede, tak za to mohou oni, je v Blatné velmi dlouho, což by se mělo dle jeho úsudku opravdu
odbourat a to buď smlouvou, kde bude přesně vymezeno, kdo co bude zajišťovat s tím, že se následně
poté může vše vyhodnotit, kdo za co mohl a nemohl, a nebo tím, že se dohromady žádné akce pořádat
nebudou a bude si je tedy spolek pořádat pouze jen ve své režii. Uvádí, že ještě nezažil, že by spolupráce
dopadla dobře. Paní starostka informuje, že s Rybářskými slavnostmi je to to samé. Ing. Flandera
opakuje, že ještě nikdy nezažil, že by spolupráce dopadla dobře, protože vždycky se někdo cítí ukřivděný,
vždycky se někdo cítí, že toho udělal více a někdo méně, a že někdo měl tenhle nápad. Uvádí, že kradení
nápadů v Blatné mu připadá úplně padlé na hlavu a jako bouře ve flašce vody. Konstatuje, že mu připadá,
že si v Blatné někdo hraje na něco, co není vůbec podstatné a co není vůbec nutné, takže plně souhlasí
s tím, ať si každý určí to svoje, co bude zajišťovat. Podotýká, že jestliže bude na konkrétní akci schválen
od města příspěvek, tak samozřejmě se bude chtít vědět, co bylo za finanční prostředky zrealizováno, a
jestli teda má vůbec pořádání této akce smysl. Doplňuje, že pokud by pořádání akce smysl nemělo,
protože na ni nikdo nebude chodit, tak dotyčný příští rok již žádný příspěvek od města na tutéž akci
nedostane, nicméně by byl nerad, aby se zase říkalo, že za to, že na akci nikdo nepřišel, může kultura,
protože to je úplný nesmysl. Dodává, že vždy se malá účast na akcích svede na to, že kultura udělala
špatnou propagaci, avšak není samozřejmě nic jednoduššího, než aby si organizátoři v případě, že nejsou
spokojeni v tomto ohledu s Centrem kultury a vzdělávání Blatná, zajistili propagaci sami. Paní starostka
informuje, že před Jazz Day bylo pracovníkům příspěvkové organizace sděleno, že pokud nebudou na
plakátech, které však již byly zadané do tisku, nápisy NOBISCUM HUMANITAS a Zámek Blatná, takže
oni akci pořádat nebudou a že na zámek pracovníky organizace nepustí. Uvádí, že tedy zaměstnanci
Centra kultury a vzdělávání Blatná zpětně hledali, když se akce pořádá již poněkolikáté, jestli někdy
předmětné nápisy na plakátech byly a zaměstnanci je skutečně zapomněli na plakáty umístit, avšak bylo
zjištěno, že předmětné nápisy na plakátech nikdy nebyly, což jsou však věci, které pracovníkům
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příspěvkové organizace otráví akci už od samého začátku. Ing. Flandera podotýká, že toto je jedna
z mnoha ukázek, že takhle teda ne. Paní starostka konstatuje, že bude požadovat, aby ve smlouvě, která se
bude uzavírat se Spolkem NOBISCUM HUMANITAS, bylo striktně uvedeno, že se poskytnutý dar
vztahuje na konkrétní akci Den české státnosti, tedy aby si členové spolku nemysleli, že se jim dá 10 tisíc
Kč, které si budou moci použít na jakoukoliv akci. Uvádí, že konkrétní využití daru požaduje z toho
důvodu, že pokud členové spolku zjistí, že nejsou schopni za 30 tisíc Kč předmětnou akci uspořádat, tak
aby 10 tisíc Kč městu vrátili. Ing. Flandera souhlasí s tím, aby bylo ve smlouvě uvedeno, že dar je cílený
přesně na konkrétní akci. Bc. Scheinherr konstatuje, že souhlasí s poskytnutím příspěvku za podmínek,
které byly na schůzi řečeny. Ing. Flandera podotýká, že by bylo dobré, pokud je to možné, aby bylo ve
smlouvě uvedeno také to, aby následně spolek předložil, za co finanční prostředky byly utraceny. Paní
starostka konstatuje, že by se do smlouvy uvedlo, že se bude jednat o dar, který je určen na zajištění
vlastního podílu kulturní akce Den české státnosti dotované Jihočeským krajem v roce 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 207/16
Bod č. 12 - Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí darů
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 208/16
Bod č. 13 - Nabídka drobného majetku Domova pro seniory
Paní starostka připomíná, že organizace musí vždy před likvidací nabídnout majetek městu, které však o
předmětný majetek nemá zájem. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání
nepřijímá nabídku drobného majetku a schvaluje vyřazení a likvidaci nabízeného majetku.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 209/16
Bod č. 14 - Odměny ředitelkám základních a mateřských škol v Blatné
Paní starostka podotýká, že odměny ředitelkám základních a mateřských škol jsou hrazeny z prostředků
státního rozpočtu. Uvádí, že požádala Ing. Linhartovou, aby do předmětného materiálu uvedla, v jaké výši
byly odměny v roce 2015. Poukazuje na to, že Mgr. Karlíkové je navrhována vyšší odměna z důvodu
odchodu do důchodu, tedy takové jako odchodné, a Mgr. Šampalíkové je navrženo pokrácení odměny,
protože jen v prvním pololetí byly řešeny dvě stížnosti na to, jak paní ředitelka řeší stížnosti rodičů, kdy
v jednom případě to trošku zavání, že se snažila situaci řešit tak, přičemž nechce říci, že by vše chtěla
zamést pod koberec, ale ne úplně adekvátně. Konstatuje, že pokud by si jeden tatínek nestěžoval, tak by
se záležitost neprovalila a město se o ní vůbec nedozvědělo. Dodává, že paní ředitelka vše nechá dojít tak
daleko, že až když rodiče začnou hrozit tím, že půjdou na město, tak se teprve poté na město vše písemně
přinese a následně se sdělí, že už situace nějakou dobu trvá. Paní starostka informuje, že druhá věc se týká
paní Mgr. Kubíkové, kterou však již radní na své schůzi řešili, kdy tedy paní ředitelka napůl přiznala, že
to, co učinila, nebylo úplně šťastné řešení. Uvádí, že ji snížení odměny pro paní ředitelku mrzí a to
zejména proto, že předmětná škola funguje velice dobře. Podotýká, že si velice váží učitelek na škole,
takže si zase na druhou stranu říká, že zbydou finanční prostředky na odměny pro učitelky. Vysvětluje, že
předmětné finanční prostředky jsou určené na odměny, takže prostředky, které nebudou schváleny
ředitelkám, se následně rozdělí mezi učitele. Konstatuje, že snížení odměn u ředitelek mateřských škol
samozřejmě není nějak cílené, protože se jim výše odměn dorovná, až se uvidí, jak finanční prostředky
vyjdou na konci roku, takže v tomto případě není ke zkrácení žádný důvod, jelikož paní ředitelky
dostanou vyšší odměny v druhém pololetí. Pan místostarosta poukazuje na to, že v předloženém materiálu
je uvedeno u Mgr. Karlíkové, že dojde ke zvýšení provozního příspěvku škole o 15 tisíc Kč a to z toho
důvodu, že vedení města chtělo, aby se neubíraly finanční prostředky na odměny učitelkám. Paní
starostka informuje, že napsat 2 A4 o tom, co dělám ve škole, není dle jejího názoru problém, kdy na
úřadě jsou také vedoucí, kteří umí napsat, co všechno dělají, nicméně v případě škol je vše posuzováno
z toho pohledu, jak škola, o které se samozřejmě na veřejnosti více ví, funguje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 210/16
Bod č. 15 - Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na zpracování Územního plánu Blatná
Paní starostka poukazuje na to, že je v materiálu popsáno, jaká míra podpory je možná, kdy město bylo již
upozorněno na to, že k nějakému krácení dojde. Uvádí, že zpracování územního plánu je hrazeno
z prostředků, které má odbor výstavby a územního plánování ve svém rozpočtu. Podotýká, že materiál je
předložen proto, že pracovníci odboru výstavby a územního plánování chtěli, aby byla předmětná žádost
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s radními projednána. Konstatuje, že pracovníci předmětného odboru na územním plánu opravdu
intenzivně pracují.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 211/16
Bod č. 16 - Schválení aktualizovaného „Návštěvního řádu Turisticko – rekreačního areálu města
Blatná“
Pan místostarosta informuje, že Technické služby města Blatné s.r.o. připravily nový opravený Návštěvní
řád. Poukazuje na to, že součástí materiálu je pro porovnání také Návštěvní řád z roku 2013. Konstatuje,
že změny, ke kterým došlo, jsou vyznačeny červeně, kdy se tedy jedná o to, že se změní otevírací doba ve
čtvrtek a to tak, že se bude bazén otevírat již od 7:30 hodin s tím, že od 6:30 právě do 7:30 hodin bude
bazén vyhrazen pro zájmový útvar plavecké všestrannosti. Podotýká, že žádost o vyhrazení hodin poslal
Dům dětí a mládeže s tím, že má dost zájemců o zájmový útvar. Uvádí, že dále je v předmětném řádu
upravena a vymezena čistá zóna, přes kterou musí návštěvníci projít, a ve které je zakázáno konzumovat
jídlo a nápoje. Domnívá se, že návrh nového Návštěvního řádu je připraven dobře a pokud bude radními
schválen, kdy věří, že ano, tak v něm bude doplněno číslo usnesení a bude podepsán vedením města s tím,
že se pro tento rok zkusí, jaký bude o plavecký areál v dřívějších ranních hodinách zájem. Ing. Flandera
se dotazuje, zdali tedy od 6:30 do 7:30 hodin bude bazén vyhrazený, avšak následně od 7:30 hodin bude
bazén volný pro veřejnost, načež paní starostka odpovídá, že ano. Pan Srb konstatuje, že v ostatní dny se
bazén otevírá od 9:00 hodin, avšak ve čtvrtek by byl otevřen pro veřejnost již od 7:30 hodin. Paní
starostka informuje, že jí pan Ing. Srb sdělil, že pro organizaci bude praktičtější, když už se ve čtvrtek po
odchodu členů zájmového útvaru nechá bazén otevřený, kdy původně se domnívala, že by se bazén
otevřel pouze pro zájmový útvar, následně by se uzavřel, udělal se úklid, nabraly vzorky a poté se zase
v 9:00 hodin otevřel, přičemž na tuto záležitost se ředitel společnosti dotazoval i na hygieně, kde mu
pracovnice sdělila, že z pozice hygieny je úplně jedno, jak to bude. Uvádí, že Ing. Srb nakonec řekl, že
když už ve čtvrtek bude muset stejně paní pokladní přijít, takže nechá otevřeno pro veřejnost již od 7:30
hodin. Konstatuje, že pokud se zjistí, že dřívější otevírací doba není příliš zatěžující, tak by se mohl přidat
příští rok ještě jeden den, když tedy bude letos bazén v ranních hodinách využíván, přičemž samozřejmě
se vše bude odvíjet také od počasí. Ing. Flandera podotýká, že třeba když se někdo dozví, že je možné
chodit do rekreačního areálu dříve, takže si tam půjde ráno od 7:30 do 8:30 hodin, když tam bude málo
lidí a nebudou tam děti, zaplavat. Paní starostka uvádí, že Ing. Srb upozorňoval vedení města na to, aby se
připravilo, že provoz bude náročnější, protože bude muset nasadit dva plavčíky, kteří budou chodit dříve,
což však bude také něco stát, na což panu řediteli odpověděla, že s tím se nedá nic dělat. Poukazuje na to,
že v mandátní smlouvě jsou uvedeny nějaké finanční prostředky za správu areálu, jejichž výše se
v loňském roce upravovala. Konstatuje, že se uvidí, jak to všechno nakonec bude, avšak ona osobně si
nemyslí, že otevření bazénu v dřívějších hodinách bude představovat nějaký zásadní nárůst.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 212/16
Informace: a) Vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok dle smlouvy s Čevakem
č. 160500 a předpokládané náklady na úpravu nám. J. A. Komenského – Paní starostka informuje, že jsou
odborem majetku, investic a rozvoje předloženy dvě informace, kdy druhá se týká toho, jak bude probíhat
úprava náměstí J. A. Komenského tak, jak si radní odsouhlasili. Uvádí, že požádala pana Blovského, aby
do materiálu jednotlivé etapy popsal vč. finanční náročnosti a to i s výhledem na rozpočet města, tedy jak
by se mohlo postupovat. Konstatuje, že by se začalo etapou 1, což je před pekárnou, a to především proto,
že má bar povolenou předzahrádku, takže aby tam nyní provozovatel nemontoval něco zbytečně, když se
následně dají na předmětné místo kameny. Podotýká, že finanční prostředky na první etapu má město
v rozpočtu. Dodává, že následně se bude čekat do konce května, kdy by mělo být již známo, zda město
dostalo od Ministerstva pro místní rozvoj velkou dotaci na etapu 4, přičemž pokud město dotaci neobdrží,
tak i tuto etapu bude muset město realizovat ze svých prostředků. Paní starostka informuje, že jí trošku
mrzí vše v tom, že by chtěla mít samozřejmě všechny etapy hotové v kuse, ale chápe, že nelze sahat do
všech rezerv jenom proto, že ona chce, aby náměstí vypadalo hezky. Poukazuje na to, že v předložených
etapách není započítán mobiliář, protože pořízení části mobiliáře bylo také zahrnuto do žádosti o dotaci,
takže když město dotaci nedostane, tak bude nutné veškeré finanční prostředky na úpravy náměstí a na
pořízení veškerého mobiliáře zakomponovat do rozpočtu na příští rok. Uvádí, že byla učiněna dohoda, že
pokud se ze všech proběhlých zakázek ušetří finanční prostředky, takže by se případně nějaká úprava
udělala ještě na podzim, přičemž pokud by se žádné finanční prostředky nepovedlo na zakázkách ušetřit,
tak by se veškeré etapy dodělaly na jaře příštího roku. Podotýká, že pokud se rozkope křižovatka u
6

Rychty, tak by bylo následně město rozkopané asi na všech frontách, i když úpravy na náměstí nejsou
sice až tak zásadní, avšak lidé, jak je radním známo, vše dost pozorují. Ing. Flandera konstatuje, že on
osobně by byl pro, udělat veškeré etapy jedním vrzem, přičemž pokud by město dotaci získalo, tak by
udělal veškeré etapy najednou, avšak i když by město dotaci neobdrželo, tak by veškeré etapy udělal
najednou zrovna tak. Informuje, že se jedná o celkovou částku asi 600 tisíc Kč. Paní starostka upřesňuje,
že se jedná o částku 720 tisíc Kč. Ing. Flandera se domnívá, že než dráždit lidi, že se tento rok udělá
kousek dlažby na jednom místě, pak zase kousek na dalším místě a pak opět zase kus na jiném místě,
takže bude daleko jednodušší udělat vše najednou a mít vše kompletně hotové. Paní starostka poukazuje
na to, že by to však znamenalo, že by se muselo sáhnout do rezervy. Ing. Flandera informuje, že je mu
známo, že následně budou radní poslouchat, že se náměstí rozkopalo nyní, pak že se rozkope na podzim a
pak na jaře, protože lidé se budou muset pořád něčemu vyhýbat. Podotýká, že se udělá zahrádka, před
zahrádkou se pak bude znovu kopat, bude se k ní ještě něco dodávat, takže pokud se radní domluví na
tom, že se jim předložené úpravy líbí, tak on osobně by byl pro, aby se všechny etapy udělaly najednou,
protože finanční prostředky na předmětné náklady má město k dispozici. Uvádí, že by počkal jen na to,
jestli město obdrží dotaci, přičemž ať už výsledek dotace dopadne jakkoliv, tak by úpravy realizoval
kompletně najednou, jelikož jde jen o to, jestli město dá případně finanční prostředky ze svého rozpočtu.
Paní starostka upřesňuje, že z dotace by město dostalo finanční prostředky případně jen na etapu 4. Ing.
Flandera konstatuje, že by samozřejmě byla škoda, kdyby město dotaci neobdrželo, avšak on by se již
nyní začal připravovat na to, že se udělá celá úprava najednou a to i v případě, že město nebude v žádosti
o dotaci úspěšné. Paní starostka se dotazuje na názor ostatních radních. Bc. Scheinherr souhlasí s názorem
Ing. Flandery. Ing. Flandera uvádí, že pokud by se úpravy realizovaly po etapách, takže by lidé následně
říkali, že támhle se udělal kousek chodníku, támhle kousek dlažby, že se furt na náměstí něco dělá a že asi
zřejmě město nemá žádnou koncepci a neví, co s náměstím udělat. Paní starostka podotýká, že tento
návrh velmi ráda slyší s tím, že jej přenese pracovníkům odboru majetku, investic a rozvoje. Ing. Flandera
konstatuje, že by to město nemělo se šetřením finančních prostředků přehánět, protože finanční
prostředky v rozpočtu na konci roku stejně zbydou, jako zbyly minulý rok a jako zbyly vždy i
v předcházejících letech, takže on osobně by se tedy vůbec nebál toho, aby se úpravy udělaly kompletně
najednou. Pan Srb se přiklání k názoru Ing. Flandery. Paní starostka se dotazuje paní tajemnice, jaký
názor na úpravy z hlediska financí má ona. Paní tajemnice odpovídá, že určitě souhlasí také s tím, aby se
úpravy udělaly najednou, přičemž v rezervě město finanční prostředky samozřejmě má. Ing. Flandera
dodává, že rezervy města jsou obrovské.
b) Provozování restauračních předzahrádek v Blatné – Paní starostka uvádí, že je předložena informace
k záležitosti, o které na minulé schůzi radní hovořili, a která se týká toho, jestli může provozovat
předzahrádku pouze ten, kdo má hostinskou činnost. Informuje, že Ing. Valachová vše zjišťovala na kraji,
jehož zaměstnanci podle nějakého metodického pokynu doporučují, že by k předzahrádce měla být
hostinská činnost, avšak není to v zákoně přesně specifikované a záleží tedy na radních, co si do nařízení
dají. Konstatuje, že ona osobně by nerada šla do nějakých výjimek, protože se domnívá, že by se následně
mohlo stát, pokud se udělá jedna výjimka a do tržního řádu se napíše nějaké slovní spojení „zejména“
nebo „převážně“, že bude chtít předzahrádku další doveda, jako je třeba dnes provozovatel Elimatu, který
v takovýchto záležitostech umí chodit, a následně budou radní řešit, proč jednomu byla povolena vinotéka
a druhému se nechce povolit ochutnávka piva. Podotýká, že je v tomto ohledu asi hodně konzervativní,
avšak domnívá se, že pro kontrolu a i pro všechno ostatní je lepší, když je předzahrádka striktně
vymezená hostinskou činností. Dodává, že nemá cenu si nalhávat, že se vše točí kolem paní Žílové, kde je
prostě nyní problém, se kterým chce město něco dělat a nějakým způsobem vše zlegalizovat, přičemž ona
opravdu předmětné osobně nechce bránit v podnikání. Paní starostka informuje, že jediná možná cesta
v případě paní Žílové je, že se přistoupí na to, že pokud bude pořádat v Kaplance nějakou konkrétní akci,
jako je třeba svatomartinské víno, takže se jí vždycky na předmětnou akci povolí výjimka podle vyhlášky,
že může před Kaplankou nalévat alkohol. Uvádí, že paní Žílová tam ale jinak nebude mít provozovnu tak,
jako ji tam nyní má, přičemž ji tam má nyní nelegálně, protože má na veřejném prostranství stolky a
každý, kdo jde kolem, si může u nich dát víno, což je tedy v současné době podle stávajícího platného
nařízení nelegální, protože paní Žílová nemá od radních předzahrádku povolenou. Ing. Flandera
konstatuje, že s paní starostkou nemůže souhlasit. Informuje, že nerozumí tomu, proč by radní nemohli
před povolenou vinotéku s ochutnávkou povolit předzahrádku a proč by lidé nemohli ochutnávat víno i na
předzahrádce. Paní starostka poukazuje na to, že by se však vinotéka musela do nařízení dát. Ing.
Flandera uvádí, že souhlasí s tím, aby se do tržního řádu přidalo, že předzahrádka může být povolena
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nejen pro hostinskou činnost, ale i pro vinotéku s ochutnávkou. Opakuje, že nevidí jediný rozumný
důvod, proč by nemohla být před vinotékou předzahrádka, když na Moravě všude, kde projede, má každá
vinotéka ochutnávku a má před objektem stoly a židle, kde lidé sedí a ochutnávají vína. Podotýká, že tyto
předmětné vinotéky také nemají v objektu záchody, takže by jim hygiena nepovolila hostinskou činnost,
avšak lidé si před objektem mohou dát deci vína. Konstatuje, že kolem Kaplanky chodí lidé na zámek, je
to tedy poměrně frekventovaná část, turisté se již naučili k paní Žílové na víno chodit a na chvíli si u ní
sednout. Poukazuje na to, že v Kaplance nikdo nesedí celý den a nechlastá, ale každý, kdo se u paní
Žílové zastaví, tak vypije jednu či dvě deci vína a jde dál. Domnívá se, že kvůli dvěma či třem stolkům,
které paní Žílová před Kaplankou má, mu přijde úplně zbytečné, aby se z toho dělalo, kdo ví co, takže on
osobně by byl pro, aby se paní Žílové předzahrádka povolila. Paní starostka konstatuje, zda by byl tedy
Ing. Flandera pro to, aby se do nařízení vypsala konkrétní podnikatelská činnost paní Žílové. Ing.
Flandera uvádí, že souhlasí s tím, aby se do nařízení zahrnula možnost zřízení předzahrádky pro vinotéku
s ochutnávkou, kdy opravdu nevidí jediný důvod, když má paní Žílová vinotéku s ochutnávkou
povolenou, proč by nemohla mít povolenou také předzahrádku, přičemž dle jeho názoru se jedná pouze o
hraní se slovíčky. Podotýká, že něco jiného je, když člověk sedí v hospodě, kde pije jedno pivo, druhé
pivo, třetí pivo a musí na záchod. Informuje, že paní Žílová má povolenou provozovnu jako vinotéku
s ochutnávkou, na kterou má povolen nějaký režim provozu, který musí nějakým způsobem dodržovat.
Konstatuje, že paní Žílové v Kaplance nikdo hostinskou činnost nepovolí, protože na hostinskou činnost
jsou úplně jiné hygienické předpisy. Dodává, že tedy jde o to, že buď paní Žílová před Kaplankou mít
předzahrádku prostě nebude anebo ji tam bude mít načerno, avšak jak říká paní starostka, než aby měla
paní Žílová předzahrádku načerno, tak by do nařízení vyloženě uvedl povolení předzahrádky pro vinotéku
s ochutnávkou v Podzámčí. Pan Srb uvádí, že pokud tomu dobře rozumí, takže by bylo v tržním řádu
uvedeno, že předzahrádku je možné povolit pro hostinskou činnost a pro vinotéku s ochutnávkou, načež
Ing. Flandera konstatuje, že přesně takto by on nařízení schválil. Paní starostka informuje, že jí není
známo, jestli to lze přesně takto do nařízení specifikovat, na což se tedy musí dotázat Ing. Valachové. Pan
Srb se dotazuje, zdali se nyní řeší předzahrádka na jednom problému, načež paní starostka odpovídá, že
ano. Pan Srb uvádí, že si umí přestavit, co říkala paní starostka, že ten má tohle a ten má zase tohle, a že
každý posléze bude žádat o předzahrádku, kdy si není jistý, zda by se konkrétním specifikováním věci
pomohlo. Domnívá se, že přes léto jsou v Kaplance akce typu Den české státnosti či Rybářské slavnosti,
takže by neměl být snad takový problém vypsat jeden papír a podat žádost o udělení výjimky. Ing.
Flandera poukazuje na to, že Kaplanka nefunguje pouze jen na akce zmíněné panem Srbem, ale Kaplanka
funguje každý víkend. Pan Srb uvádí, že je mu známo, že akcí v Kaplance není málo, ale není otevřená
každý den. Konstatuje, že mu jde nyní o to, jestli do nařízení takto úzce činnost paní Žílové specifikovat.
Ing. Flandera opakuje, že on by do tržního řádu doplnil jedno slovo, tedy k hostinské činnosti by uvedl
ještě vinotéku a bylo by vše vyřešené. Paní starostka doufá, že se nerozmnoží po Blatné garáže, ve
kterých si každý, kdo bude chtít, udělá vinotéku. Ing. Flandera poukazuje na to, že vinotéka
s ochutnávkou z hlediska hygieny musí splňovat určité podmínky, které paní Žílová musela splnit a to
například musí mít v objektu mytí, musí mít záchod, který má vyřešený smlouvou s Technickými
službami města Blatné s.r.o., přičemž stejně má vyřešený záchod Ing. Žíla, který má jeden záchod pro
sebe a jeden záchod pro obsluhu. Paní starostka se dotazuje, zdali Ing. Žíla v obchodu provozuje také
vinotéku s ochutnávkou, na což Ing. Flandera odpovídá, že určitě ano. Dále Ing. Flandera konstatuje, že
z hlediska hygieny je vinotéka s ochutnávkou přesně specifikovaná činnost, takže nevidí jediný problém
v tom, aby nemohla být paní Žílové předzahrádka povolena. Paní starostka se dotazuje na názor Bc.
Scheinherra, který informuje, že by paní Žílové povolil předzahrádku tím způsobem, který uvedl Ing.
Flandera. Paní starostka se dotazuje, zdali Bc. Scheinherr souhlasí tedy s tím, aby se do nařízení vepsala
také vinotéka, načež Bc. Scheinherr odpovídá, že ano. Paní starostka se dotazuje na názor pana
místostarosty, který uvádí, že se celá záležitost na Radě města Blatná již rozebírala, kdy bohužel to před
Kaplankou fungovalo na černo tak, jak to tam fungovalo, a proto se do toho šláplo, což je samozřejmě
dobře. Konstatuje, že je v Kaplance a před ní ochutnávka vín, takže nejsou tam nějací opilci, a proto by
zkusil, tak jak říkal pan Srb, aby si paní Žílová žádala o výjimku na akce, i když má na druhou stranu
obavy z toho, že když se řekne, že se bude výjimka povolovat na nějaké určité akce, takže aby následně
paní Žílová nevymýšlela každý víkend něco, že jednou je to ochutnávka s tímto Moravákem, podruhé
zase s jiným, a aby tedy vše neobcházela tím, že si bude každý víkend vymýšlet nějakou akci jenom kvůli
tomu, aby mohla před Kaplankou podávat víno. Paní starostka podotýká, že paní Žílová školí
zaměstnance úřadu již nyní, protože si prý bude dělat vše po svém. Pan místostarosta informuje, že
nějakým způsobem by paní Žílové určitě povolil, aby mohla před Kaplanku dát stolečky a podávat tam
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víno, protože Kaplanka je velmi navštěvovaná, chodí do ní hromada turistů a nikdy s ní nebyl žádný
problém z hlediska hluku, alkoholu či nepořádku, když tedy pomine nepořádek, který má paní Žílová pod
schody. Paní starostka konstatuje, že jí postup navržený Ing. Flanderou připadá nefér vůči ostatním, kteří
si museli všechno zajistit, a na které šlapali pracovníci odboru výstavby a územního plánování a
pracovníci živnostenského úřadu, aby měli vše v pořádku a mohla jim být předzahrádka povolena. Ing.
Flandera se dotazuje paní starostky, kde kdo na koho šlapal, protože v ostatních případech se jedná o lidi,
kteří mají povolenou činnost a provozují ji úplně jiným způsobem, kdy například hospody a cukrárny
fungují úplně v jiném režimu, než funguje vinotéka, a úplně v jiných penězích a obratech. Poukazuje na
to, že nikdo jiný než cukrárny a hospody předzahrádku nemá, přičemž pokud chtějí v cukrárně čepovat a
nalévat, tak musí mít záchody, protože bez toho se fungovat nedán. Konstatuje, že v případě paní Žílové
se jedná o nárazovou akci, jelikož v zimě v Kaplance nikdo není, takže jedná se pouze o záležitost
vždycky nějakého úzkého období. Domnívá se, že navíc vinotéka paní Žílové je ještě specifická v tom,
kde je umístěná a to tedy v historické části města, kde je taková klidová zóna. Uvádí, že stolečky
umístěné před Kaplankou nevadí provozu, nevadí chodníku, nevadí ničemu, ale u některých předzahrádek
se pořád řeší, že se tam nedá projít, že tam vadí procházejícím chodcům židle, avšak stolečky před
Kaplankou nikomu vadit nikdy nebudou. Pan místostarosta konstatuje, že rozumí tomu, co říká paní
starostka, kdy třeba pan Brynda, když si chtěl udělat hospodu, tak si také musel udělat toalety a musel si
vše zařídit. Ing. Flandera poukazuje na to, že pan Brynda má hospodu. Pan místostarosta doplňuje, že pan
Brynda má hospodu, protože si to tak vybudoval a vše potřebné k tomu zařídil. Ing. Flandera podotýká, že
je však hovořeno o hospodě. Pan místostarosta uvádí, že si pan Brynda musel zainvestovat jinak než paní
Žílová. Ing. Flandera opakuje, že pan Brynda provozuje hospodu a nikoliv vinotéku, což je úplně jiný styl
podnikání. Paní starostka konstatuje, že styl podnikání je možná jiný, avšak paní Žílová dělá úplně to
samé, co se dělá v hospodě, tedy že nalije lidem víno a zkasíruje je za to, takže je to úplně stejné. Ing.
Flandera oponuje, že to v žádném případě stejné není. Paní starostka uvádí, že v létě to stejné je. Ing.
Flandera informuje, že pan Brynda odjakživa v objektu vařil, ale paní Žílová ve svém objektu nikdy vařit
nebude. Pan místostarosta podotýká, že paní Žílová nemá na to, aby mohla v objektu vařit, prostory. Bc.
Scheinherr se domnívá, že by si paní Žílová mohla udělat ještě něco nahoře, protože její je celý objekt.
Ing. Flandera oponuje, že takto to udělat nejde. Pan Srb konstatuje, že jde nyní o to, jestli se tržní řád
pustí s tím slovíčkem vinotéka. Ing. Flandera doplňuje, že by se mohlo doplnit do tržního řádu eventuálně
ještě s ochutnávkou. Paní starostka uvádí, že by se následně muselo do nařízení napsat přesně to, co má
paní Žílová v oprávnění. Ing. Flandera podotýká, že paní Žílová má v oprávnění napsáno vinotéka
s ochutnávkou. Pan Srb poukazuje na to, že jsou tu manželé Kalužíkovi, pan Žíla a kdo ví, kdo ještě, kdo
má vinotéky, takže následně by mohli radní řešit zřízení předzahrádky i u těchto osob, přičemž neříká, že
jej řešit budou. Ing. Flandera konstatuje, že Ing. Žílovi nikdo nikdy nepovolí předzahrádku na metrovém
chodníku, protože to není možné, takže nepovolení předzahrádky před vinotékou Ing. Žíly by si radní
zdůvodnili vždycky. Podotýká, že není možné říkat, že si následně všichni, co provozují vinotéku, budou
chtít zřídit předzahrádku. Pan Srb uvádí, že neřekl, že všichni budou chtít povolit předzahrádku, ale že
radní mohou řešit další žádosti o zřízení předzahrádky, kdy právě v tuto chvíli se jedna předzahrádka řeší.
Dotazuje se, zdali mohou radní nějakým způsobem tržní řád opětovně předělat a změnit, na což paní
starostka odpovídá, že radní mohou tržní řád změnit kdykoliv. Bc. Scheinherr informuje, že se divil tomu,
že Kaplanka takto funguje několik let a že to nikdo neřešil. Paní starostka uvádí, že jí bylo řečeno, že se
Kaplanka neřešila proto, že Ing. Žíla byl zastupitel. Bc. Scheinherr konstatuje, že je mu známo, že když
někdo udělá něco v jiných stavbách, takže se hned po něm jde. Paní starostka podotýká, že ona osobně
trošku nerozuměla tomu, že město v Kaplance pořádalo akce, když vědělo, že je to tam načerno, což jí
tedy bylo dost nepříjemné, přičemž o tom, že není vše v pořádku, věděli pracovníci živnostenského úřadu
a odboru výstavby a územního plánování. Ing. Flandera se domnívá, že se jedná pouze o strkání hlavy do
písku, kdy dle jeho názoru by se měla předmětná záležitost nějak řešit, kdy je tedy dobře, že se záležitost
řeší, přičemž možným návrhem na řešení je právě doplnění tržního řádu o vinotéku s ochutnávkou.
Uvádí, že nevidí důvod, proč celou záležitost zaseknout, protože když ji radní zaseknou, tak nastane zase
to, že se vše začne nějakým způsobem opět obcházet, kdy si paní Žílová bude vymýšlet ob den nějakou
akci, avšak radní nebudou mít důvod paní Žílové výjimku nepovolit, když ji komukoliv jinému na různé
akce povolují. Konstatuje, že se akorát radní budou zahlcovat papíry a každou schůzi budou povolovat 8
akcí pro paní Žílovou, což je podle něj úplně zbytečné. Paní starostka podotýká, že Ing. Flandera a Bc.
Scheinherr souhlasí s tím, aby se vinotéka do tržního řádu doplnila, kdy se tedy dotazuje ostatních
radních, zda má předmětnou změnu nechat připravit či nikoliv. Pan Srb uvádí, že předmětný materiál bere
jako informaci, kdy návrh se samozřejmě může nechat připravit. Pan místostarosta konstatuje, že by byl
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pro, aby se paní Žílové schválilo udělení výjimky třeba na delší dobu a vyzkoušelo se tak přes prázdniny,
jak vše bude fungovat. Paní starostka se dotazuje, zda má pan místostarosta na mysli, aby se povolila
výjimka na delší dobu tak, jako se uděluje například na trhy, na což pan místostarosta odpovídá, že ano.
Dále uvádí, že by se následně zjistilo od Ing. Valachové, co je možné a co možné není. Ing. Flandera se
domnívá, že provoz je vyzkoušený už asi 5 nebo 8 let. Pan místostarosta informuje, že to sice ano, ale že
se vše pořád nějakým způsobem obcházelo. Ing. Flandera konstatuje, že vše bude fungovat stejně, jako to
funguje do teď, takže podle něj nemá cenu nic zkoušet, protože vše je vyzkoušené již asi deset let, kdy to
tam takhle funguje akorát bez papírů. Podotýká, že přistoupením na návrh pana místostarosty by se
jednalo pouze jen o papírovou válku. Pan místostarosta uvádí, že bude požádána Ing. Valachová, aby
změnu nařízení připravila. Ing. Flandera konstatuje, že je pro, aby se změna tržního řádu připravila s tím,
že se uvidí, jestli bude následně radními schválena či nebude, avšak on osobně by byl pro, aby schválena
byla, protože podle něj je to v tuto chvíli to nejlepší řešení. Informuje, že si nemyslí, že by v Blatné bylo
35 vináren, a že by každý chtěl zřízení předzahrádky povolit. Pan místostarosta podotýká, že však tady
nejsme na Moravě. Ing. Flandera poukazuje na to, že byla jedna předzahrádka pro vinotéku zřízena vedle
pošty a vydržela tam možná ani ne dva měsíce. Paní starostka uvádí, že nechá zakomponovat do tržního
řádu konkrétně vinotéku s ochutnávkou a tedy žádné slovíčko „zejména“ či „převážně“. Ing. Flandera
konstatuje, že by se do tržního řádu přidalo pouze spojení „vinotéka s ochutnávkou“. Bc. Scheinherr
informuje, že následně by teoreticky každý, kdo by si chtěl otevřít hostinskou činnost, nemusel
hostinskou činnost otevírat, ale mohl by otevřít vinotéku. Ing. Flandera uvádí, že takto by to klidně
samozřejmě mohlo být, avšak ti, kteří by si místo hostinské činnosti otevřeli vinotéku, tak by měli
omezený způsob podnikání, který pak musí kontrolovat pracovníci živnostenského úřadu anebo hygieny.
Podotýká, že v případě vinotéky se nesmí v provozovně vařit, nesmí se v ní podávat jídla, nesmí se v ní
točit pivo a musí se dodržovat další věci, které jsou přesně pro tento druh podnikání vymezené a to
například, že ve vinotéce musí být myčka jenom na sklo. Pan místostarosta uvádí, že to, co nyní sdělil
Ing. Flandera, si chce nechat právě zjistit. Paní starostka informuje, že nechá úpravu nařízení připravit
s tím, aby si zatím nechali radní tuto záležitost ještě projít hlavou. Ing. Flandera podotýká, že vše
vyřizoval na hygieně, takže přesně ví, o čem mluví. Bc. Scheinherr se dotazuje na výši nájmu za toalety.
Paní starostka odpovídá, že paní Žílová má uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Blatné
s.r.o., kterým hradí asi 100 Kč měsíčně. Upřesňuje, že společnost zajišťuje otevírací dobu záchodů od 7
do 17 hodin, kdy poté příslušní pracovníci toalety uklidí s tím, že pokud však má paní Žílová akci do
pozdějších hodin, tak jí je zapůjčen klíč a ona následně musí toalety předat čisté a musí je předat řádně.
Konstatuje, že jí není úplně konkrétně známo, jak vše probíhá, avšak prozatím jí nikdo z Technických
služeb města Blatné s.r.o. neříkal, že by byl nějaký problém, takže se pracovníci společnosti zřejmě nějak
s paní Žílovou domluvili. Podotýká, že ze začátku však spolupráce skřípala dost, protože paní Žílová
nechtěla úplně přistoupit na to, že bude vše písemně, na čemž však paní starostka trvala, protože se
domnívá, že by to takto mělo být. Uvádí, že v minulosti bylo sděleno paní Žílové, že jí nikdo nechce
využívání veřejných toalet, když jej má povolené od radních, zakazovat, ale že je důležité, aby využívání
veřejných toalet její osobou mělo nějaký řád a aby za ně někdo od 17 hodin zodpovídal. Poukazuje na to,
že právě tímto prostorem vlezli do objektu zloději, takže následně by mohlo docházet k dohadům u
pojišťovny, zda toalety zamkli pracovníci Technických služeb města Blatné s.r.o. či nezamkli a v kolik
hodin to bylo, což jsou takové věci, které člověka nenapadnou, dokud se něco nestane. Opakuje, že však
v současné době spolupráce s paní Žílovou ohledně využívání toalet funguje zřejmě v klidu.
Paní starostka uvádí, že když je hovořeno o toaletách, tak by radní ráda informovala o tom, že jí přišel
pochvalný dopis od nějaké turistky, že záchody pod muzeem jsou čisté a navoněné s tím, že byla v Blatné
po několikáté, kdy v minulosti předmětné toalety nefungovaly, ale že nyní chce jejich stav opravdu velmi
pochválit.
Paní starostka uvádí, že nyní podá informaci ohledně kroniky obce Hněvkov. Konstatuje, že jí paní
Blokšová napsala dopis, ve kterém ji žádá, aby se předmětná kronika za její přítomnosti a snad i za
přítomnosti státního návladního nebo koho všeho skartovala, protože ona si prostě přeje, aby byla
skartována. Domnívá se, že ať je to občan jaký chce, stěžovatel nebo ne, takže nemá právo o věci, za
kterou město panu Víchovi zaplatilo, rozhodovat, jestli se bude skartovat. Informuje, že paní Blokšová
má jako občan dané obce právo požadovat, aby bylo vymazáno v kronice cokoliv, kde je ona zmiňována.
Podotýká, že v kronice jsou nyní místa, kde se na její žádost vyjmul text a místo textu se umístilo prázdné
pole s větou: Vyjmutý text na přání Pavlíny Blokšové. Dodává, že jí JUDr. Mrázek sdělil, že pokud paní
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Blokšová písemně požádá, takže by se v kronice vymazala i okénka s textem. Paní starostka informuje, že
paní Blokšová v dopise napadá i techniku, jakou je kronika svázána, protože se z kroniky dá kterýkoliv
list vyndat a je ji možné znovu přešít. Uvádí, že tedy navrhuje takový postup, že nechá vyndat prázdná
pole, kde je uvedeno, že text byl vyjmut na přání paní Blokšové, dále nechá vyndat vše, kde vůbec
figuruje jméno paní Blokšové s tím, že následně nechá kroniku řádně svázat tak, jako se svazují kroniky
města, přičemž po svázání bude kronika uložena u ní v kanceláři. Konstatuje, že úpravy v kronice a
následná její vazba budou stát město nějaké finanční prostředky, avšak předmětná kronika se řeší již dva
roky, takže by byla ráda, aby se vše již nějak dotáhlo do konce. Podotýká, že pan Vích dostal zaplaceno
za sepsání kroniky, ve které jsou informace, které se týkají celé osady a nikoliv jen paní Blokšové, takže
ji v žádném případě ani nenapadne, aby nechala předmětnou kroniku skartovat. Poukazuje na to, že bude
muset být pár listů upraveno, kdy možná poprosí paní Matějkovou, jestli by kroniku nedala nějak do
kupy, jelikož panu Víchovi už tedy rozhodně říkat nebude. Dále se dotazuje radních, zda s takto
navrženým postupem souhlasí. Pan místostarosta odpovídá, že ano a dodává, že tento postup byl
zkonzultován i s JUDr. Mrázkem. Ing. Flandera souhlasí s tím, aby se prázdná okénka vyjmula, protože
takto se jedná pouze jen o dráždění hada bosou nohou. Uvádí, že nerozumí tomu, proč je v kronice
stránka, na které je jedno velké okénko s textem, že se jedná o vyjmutý text. Bc. Scheinherr se dotazuje,
co bylo v kronice uvedeno špatného, že se to muselo nahradit prázdným polem. Paní starostka odpovídá,
že v kronice byly třeba obrázky a články z novin, že se pan Hřebeček zastřelil kvůli paní Blokšové a
takovéto tahanice. Domnívá se, že nahrazení textu prázdnými poli bylo zdůvodňováno tím, že by se
musela kronika, která je v elektronické podobě, celá předělávat, což paní tajemnice potvrzuje. Paní
starostka uvádí, že se však nyní pole vyndají, kdy je toho názoru, že s tím zas až tolik práce nebude.
Podotýká, že kdyby měl případně chuť úpravy provést Ing. Cheníček, tak se mu za to dá odměna. Ing.
Flandera konstatuje, že souhlasí s tím, aby se kronika předělala a řádně sešila, aby již paní Blokšová měla
klid. Paní tajemnice informuje, že předmětná kronika, která putuje sem a tam, se řeší již dva roky.
Paní starostka uvádí, že má prosbu na Ing. Flanderu a to tu, zdali by bylo možné dotáhnout nějak do
konce kroniku za rok 2012. Ing. Flandera konstatuje, že má zpracovanou kroniku na CD u sebe, avšak
nedohledal přílohy, které měl jeho otec zvlášť. Podotýká, že bez příloh, které mezi stovkou papírů
nenašel, kroniku má. Paní starostka informuje, že by možná bylo dobré domluvit se s Mgr. Chlebcem,
jestli by přílohy nedal nějak dohromady, přičemž právě on by kroniku za rok 2012 chtěl do muzea. Ing.
Flandera opakuje, že kroniku má staženou na CD s tím, že kronika je kompletně dodělaná, napsaná, avšak
jsou v ní některé odkazy, což je mu známo, protože ji četl, na přílohy, které by měly být v zadní části
kroniky, ale které však nemůže najít. Uvádí, že jeho otec si dával zvlášť přílohy, protože je neuměl dát do
dokumentu elektronicky, a pak teprve vše kopíroval i s přílohami, které však neví, kde jsou. Paní
starostka se domnívá, že by stálo za to vytisknout kroniku a svázat ji i bez příloh. Ing. Flandera
konstatuje, že CD s kronikou paní starostce předá, aby se na ní podívala, kdy jsou tedy v textu nějaké
odkazy na některé věci do příloh, které prostě nemůže najít. Paní starostka si převzala od Ing. Flandery
CD s tím, že se na kroniku podívá.
Paní starostka informuje, že v pondělí dne 30. 5. 2016 jede do Českých Budějovic na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, kdy si ji vyžádal ředitel této instituce, aby jí sdělil, že
v objektu, kde je nyní finanční úřad, bude úřad práce a i nadále tedy pracoviště finančního úřadu.
Konstatuje, že s ní pan ředitel chce projednat možnost, jestli by město předmětný dům nechtělo také
využívat, protože oni jinak budou zbývající kanceláře nabízet normálně komerčně k pronájmu. Uvádí, že
ji však nenapadá, k čemu by město mohlo kanceláře využít, protože v současné době má město volné
kanceláře ještě na druhé budově v horním patře po školství, do kterých se původně měla pobočka
finančního úřadu přestěhovat. Opakuje, že ji nenapadá, k čemu by město mohlo kanceláře v budově
finančního úřadu využít, a proto se dotazuje radních, než bude s panem ředitelem jednat, jestli je nějaké
využití nenapadá. Dodává, že jí na jednání má pan ředitel už říci, že už má instituce nějaké zájemce,
čehož se začíná trošku děsit, avšak vše se dozví v pondělí a následně samozřejmě bude radní informovat.
Pan místostarosta poukazuje na to, že již v současné době je úřad na dvou místech, takže by určitě nebylo
vhodné, aby byl úřad ještě na další třetí budově. Paní starostka podotýká, že jí pan ředitel sdělil, že by se
vše udělalo tak, že by byl nájem pro město vstřícný. Pan místostarosta se domnívá, že v současné době
nemá město co do prostor finančního úřadu umístit. Paní starostka uvádí, že pokud by radní něco napadlo,
tak ať jí případně zavolají, přičemž jednání s panem ředitelem má dne 30. 5. 2016 od 13:00 hodin.
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Paní starostka konstatuje, že má ještě jednu hezkou zprávu, byť pro radní lehce komplikovanou, a to tu,
že MgA. Ing. Winklerová čeká miminko, což znamená, že její mateřská dovolená a rodičovská dovolená
bude pokračovat. Domnívá se, že MgA. Ing. Winklerová má rodit přibližně v září. Uvádí, že MgA. Ing.
Winklerové sdělila, že by byla ráda, kdyby napsala písemně, že bude opětovně nastupovat na mateřskou a
následně rodičovskou dovolenou. Podotýká, že si nemyslí, že je úplně šťastné, což vnímá, když jedná
s Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. a s dalšími subjekty, že je Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. pouze
pověřena vedením Centra kultury a vzdělávání Blatná, protože tato pozice není úplně vstřícná například u
majitele zámku, který leckdy jedná stejně s MgA. Ing. Winklerovou, protože paní Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D. pro něj není partner, protože ona je pouze zastupující. Informuje, že tuto situaci
projednávala s i MgA. Ing. Winklerovou, kterou samozřejmě v žádném případě nikdo nechce připravit o
práci, avšak ona se domnívá, že by stálo za to, zamyslet se nad tím, že se buď vypíše výběrové řízení na
ředitele Centra kultury a vzdělávání Blatná po dobu rodičovské dovolené MgA. Ing. Winklerové, který
bude řádně jmenovaný, anebo že by se rovnou, pokud by to tedy bylo možné právně, jmenovala ředitelem
příspěvkové organizace právě Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. Ing. Flandera uvádí, že šlo v minulosti o to,
že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. nechtěla na příspěvkové organizaci pracovat na celý úvazek. Paní
starostka konstatuje, že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. zřejmě nechtěla pracovat na celý úvazek zřejmě
z toho důvodu, že byla s MgA. Ing. Winklerovou domluvena na tom, že se bude jednat pouze jen o dobu
půl roku či dokonce šestinedělí. Paní tajemnice informuje, že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. pracovala
ještě někde jinde. Pan místostarosta doplňuje, že zastupující paní ředitelka pracovala ještě ve Vodňanech,
a proto byla přijata pouze na půl úvazku. Paní starostka podotýká, že však již Mgr. et MgA. Políčková,
Ph.D. ve Vodňanech nepracuje. Uvádí, že jí zastupující ředitelka sdělila, že by funkci ředitelky asi vzala,
ale že by klidně byla pro, aby se výběrové řízení vypsalo, že to tedy nebere tak, že si nějak usurpuje
místo, že právě ona musí ředitele organizace dělat. Konstatuje, že MgA. Ing. Winklerová by samozřejmě
asi chtěla nějaký malinký vliv na chod zařízení mít, kdy se však domnívá, že když přijde člověk někam,
kde je stále zaměstnaný, a řekne, že se mu něco nelíbí a že by to udělal jinak, takže to takto klidně může
fungovat i bez toho, aniž by dotyčná osoba měla stále na příspěvkové organizaci nějaký částečný úvazek.
Informuje, že by asi bylo pro MgA. Ing. Winklerovou lepší, kdyby na organizaci zůstala Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D., která však toho má dle jejího názoru jako buchet, a proto také asi nevýskala radostí,
když jí sdělila, že by mohla případně dělat ředitelku organizace. Dodává, že jí Mgr. et MgA. Políčková,
Ph.D. uvedla, že počítala s tím, že bude pracovat na organizaci jen chvilku, že nečekala, že se její
působení na organizaci takto protáhne, ale že MgA. Ing. Winklerové slíbila, že utíkat z organizace
nebude, ale že pokud se zřizovatel rozhodne vypsat výběrové řízení, takže proti tomu samozřejmě nic mít
nebude a že se do něj zřejmě přihlásí. Paní starostka informuje, že jí přišlo, že byla Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D. taková rozpačitá, avšak zřejmě si vše dotyčné dvě dámy mezi sebou vyříkají. Uvádí, že
je nyní na radních, zdali si na příští schůzi Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. nepozvat a to třeba i s MgA.
Ing. Winklerovou a probrat s nimi možnosti, které připadají v úvahu. Podotýká, že by vše nerada
nechávala na poslední chvíli, protože stejně budou muset radní předmětnou záležitost řešit, jelikož MgA.
Ing. Winklerová nebude doma s dvěma dětmi půl roku. Konstatuje, že jí MgA. Ing. Winklerová řekla
rovnou, že chce doma zůstat do tří let druhého dítěte, a že si u prvního dítěte myslela, že vše bude snazší,
avšak manželé Winklerovi měli s holčičkou nějaké zdravotní problémy, což následně také každého trošku
posadí na zem, jelikož každý má představy, jak všechno půjde hravě, avšak poté dítě rodiče úplně
zaskočí. Dodává, že si nemyslí, že by bylo dobré situaci i nadále řešit pověřením někoho. Paní starostka
informuje, že říkala Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D., že pokud by se stala ředitelkou příspěvkové
organizace, tak aby zvažovala sehnat si na část úvazku nějakého ekonoma, protože ekonomickou část jí
v současné době zpracovává MgA. Ing. Winklerová a to tedy rozpočty akcí a finanční výhled. Uvádí, že
na organizaci jsou dvě účetní, ale žádný ekonom, kdy sama zastupující paní ředitelka sdělila, že
ekonomika není její parketa a že jí zas až tak úplně nerozumí. Podotýká, že pak by záleželo na tom, jestli
by se podařilo sehnat někoho externě, kdo by dozoroval přes finanční stránku, které akce jsou prodělečné,
a kdo by pomáhal s rozpočtem, protože tuto činnost nyní pomáhá dělat MgA. Ing. Winklerová, která však
uvedla, že sama neví, jak vše bude stíhat. Bc. Scheinherr konstatuje, že by byl pro, aby se jmenoval
nějaký ředitel a to buď Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D., a když by nechtěla dotyčná tuto funkci dělat, tak
by souhlasil s tím, aby se tedy vyhlásilo výběrové řízení. Paní starostka se dotazuje, zdali je možné Mgr.
et MgA. Políčkovou, Ph.D. rovnou jmenovat ředitelem organizace, aniž by bylo vypsáno výběrové řízení.
Paní tajemnice odpovídá, že ano, protože opětovně se jedná o pracovní poměr na dobu určitou po dobu
mateřské, kdy tento postup není v rozporu se zřizovací listinou, ve které je uvedeno, že má zástupce,
avšak když se jedná o pracovní pozici ředitele na dobu určitou, tak samozřejmě je možné zastupující
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ředitelku rovnou jmenovat ředitelkou příspěvkové organizace. Pan Srb uvádí, že souhlasí s Bc.
Scheinherrem s tím, jestli by tedy ještě s Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. někdo promluvil a zeptal se jí,
jestli má o místo ředitelky zájem, když paní starostce sdělila, že byla zaskočena, že v organizaci ještě
zůstane, protože počítala s tím, že bude za MgA. Ing. Winklerovou zaskakovat pouze půl roku. Paní
starostka navrhuje, že by na 8. června Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. pozvala. Paní tajemnice podotýká,
že na příští schůzi se budou projednávat mimořádné odměny pro zastupující ředitelku Centra kultury a
vzdělávání Blatná a pro ředitelku Domova pro seniory, takže návštěva Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. by
byla vhodná i z tohoto důvodu. Paní starostka informuje, že návštěva zastupující ředitelky by nebyla na
dlouho, ale ona by byla ráda, aby radní slyšeli i její názor, aby jej ona pouze netlumočila. Konstatuje, že
Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D. na schůzi Rady města Blatná, která se bude konat dne 8. června 2016,
pozve s tím, aby si do té doby vše řádně rozmyslela.
Pan místostarostka informuje, že včerejšího dne jednal s panem Šimsou a s panem Mrázkem z firmy
Strabag, kteří připravují kalkulaci na opravu cesty, přičemž bylo domluveno, že by se cesta udělala v šíři
4 metry s tím, že okolo by byl štěrk, kdyby jela dvě auta naproti sobě, tak aby jedno mohlo přejet na
zpevněnou plochu. Uvádí, že by se jednalo o zpevnění cesty od mototechny až na konec workoutového
hřiště s tím, že sjezdy by se pouze naznačily. Konstatuje, že forma by byla taková, že by se udělala asi 10
cm skrývka, na kterou by se udělal asfalt, kdy tedy tuto formu opravy dotyční ocení s tím, že až vše
zkalkulují, tak se bude vědět cena za m2, podle které se bude odvíjet, zda by se případně rozšířilo ještě
nějaké parkovací místo. Paní starostka žádá pana místostarostu, aby podal informaci o kropení. Pan
místostarosta uvádí, že ohledně kropení se bude vedení města domlouvat s pracovníky Technických
služeb města Blatné s.r.o., kteří zkouší různé varianty. Informuje, že pracovníci společnosti zkoušeli první
variantu, že mají za autem takový rozprašovač, avšak rozprášení vodou nemělo vůbec žádný účinek.
Druhá varianta spočívá v kropení lištou před vozidlem, kterou však zaměstnanci společnosti zatím ještě
nezkoušeli, protože neví, jak pohrnou či nepohrnou vodu. Konstatuje, že ředitel Ing. Srb zkouší třetí
variantu, že by se natáhly hadice, avšak v tomto případě se neví, kolik by tato varianta kropení stála
finančních prostředků. Paní starostka podotýká, že by to bylo v podstatě stejné jako na stadionu, tedy byla
by dvě místa s hadicemi, které by se spustily a rotovaly, anebo by si k nim někdo stoupl a manipuloval
s nimi. Pan místostarosta informuje, že až bude známa cena opravy komunikace, tak se vedení města bude
domlouvat se zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o. na tom, aby nyní něco nekupovali a
nebylo to jen na jeden měsíc. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se stále o výsledku dotace nic neví. Paní
starostka odpovídá, že nikoliv, výsledek má být znám do konce května, kdy na internetových stránkách je
stále uvedeno „připravuje se“. Uvádí, že paní Hoštičková s Ing. Vachulkou na instituci volali a říkali, že
takto nepříjemné jednání ještě nezažili, protože jim bylo řečeno, že až to bude, tak to bude, přitom však
instituce má jasně daný itinerář, kdy má rozhodovat. Ing. Flandera podotýká, že zaměstnanci instituce
naprosto přesně ví, co mají dělat ti ostatní, ale že oni mají dodržovat nějaké termíny, to je vůbec
nezajímá.
Pan místostarosta uvádí, že pan Mrázek z Jihočeského kraje, který má na starost kruhový objezd, žádá
projektanta o dodání dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby. Konstatuje,
že firma, ve které pracuje Ing. Vachta, má problémy, protože nemá lidi a nestíhá, kdy však pan Mrázek
vyzval firmu, aby předmětnou dokumentaci dodala nejpozději do 3. 6. 2016, a proto Ing. Vachta sdělil, že
požádá svého ředitele, aby ho uvolnil, aby mohl vše řádně dodělat. Podotýká, že mu není známo, jak je
vše postavené ve smlouvě mezi Jihočeským krajem a firmou PONTEX s.r.o. Ing. Flandera informuje, že
však projektová dokumentace pro provádění stavby nemá s výběrovým řízením nic společného. Pan
místostarosta uvádí, že byť to s tím nemá nic společného, takže však pan Mrázek psal firmě, která akci
projektuje, že předmětnou dokumentaci chce dodat nejpozději do 3. 6. 2016 s tím, že město Blatná i kraj
má na realizaci akce připravené finanční prostředky a je známo, že stavba bude nějakou dobu trvat, takže
aby se stavba stihla dokončit do konce roku. Ing. Flandera se dotazuje, zdali výběrové řízení běží či
neběží, kdy pan místostarosta odpovídá, že výběrové řízení se připravuje. Ing. Flandera poukazuje na to,
že výběrové řízení se mohlo připravovat už před měsícem, protože je již vydané stavební povolení na
akci. Paní starostka konstatuje, že nevěří tomu, že by se stavba započala dne 1. 8. 2016. Ing. Flandera
uvádí, že v tento den se stavba nezahájí ani náhodou, město bude rádo, když se stavba započne někdy
v září. Paní starostka se také domnívá, že pokud vše dobře dopadne, takže by se stavební práce zahájily
někdy v září, což by však znamenalo, aby si město připravilo finanční prostředky na svou spoluúčast do
rozpočtu na rok 2017, protože dřív město svou část a to tedy chodníky a veřejné osvětlení nezapočne. Ing.
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Flandera konstatuje, že vše musí být snad v jednom. Paní starostka uvádí, že jí není známo, když bude
všechno rozjeté, jestli se vše udělá dohromady. Dotazuje se Ing. Flandery, zda se on domnívá, že se vše
bude dělat dohromady, načež Ing. Flandera odpovídá, že určitě ano, protože se jedná o jednu akci, takže
práce nejde dělat zvlášť. Paní starostka informuje, že jí vyrazil dech rozpočet, protože město jako
objednavatele bude předmětná akce stát 3 miliony Kč, kdy jí však pan Blovský sdělil, ať se neděsí, že se
jedná o ceny podle nějakých tabulek, a že se pak částka vysoutěží jinak. Ing. Flandera konstatuje, že
tipuje, že město bude akce stát 1,7 či 1,8 milionu Kč. Pan místostarosta podotýká, že celkový rozpočet
akce je kolem 13 milionů Kč. Dále informuje, že výběrové řízení, které se připravuje, chce provést
Jihočeský kraj co nejdříve. Ing. Flandera uvádí, že by bylo na čase, aby už se hlavně výběrové řízení
vypsalo, protože to se pořád připravuje výběrové řízení, kdy jemu není známo, co na něm mohou dotyční
neustále připravovat, protože když mají rozpočet, tak už se jedná jen o napsání dvou stránek textu.
Bc. Scheinherr uvádí, že se upravují silnice v Blatné tím, že se plátují, a proto by jej zajímalo, zda by
nebyla možnost každý rok udělat nějaký kousek nové cesty, protože cesty, když se jen plátují, následně
připomínají tankodrom. Paní starostka konstatuje, že až se bude připravovat rozpočet na rok 2017, tak
musí Bc. Scheinherr zastupitelům říci, aby se do rozpočtu dalo na realizaci nových silnic více finančních
prostředků. Podotýká, že jí osobně se samozřejmě také opravy komunikací plátováním nelíbí.
Pan Srb konstatuje, že by se chtěl zeptat na informaci k zahradě Základní školy J. A. Komenského Blatná,
kde je nyní udělána dráha v délce 60 metrů, zdali se na asfalt bude ještě něco pokládat, anebo zdali je již
povrch dráhy hotový. Pan místostarosta odpovídá, že by se na povrch měla dát ještě guma. Paní starostka
uvádí, že na tuto poslední etapu se neobdržely finanční prostředky z dotace. Pan místostarosta podotýká,
že akce byla rozdělena na dvě fáze, kdy první fáze bylo zaasfaltování, kdy bylo domluveno, že pokud
škola na druhou fázi spočívající v položení gumy, kterou bude chtít dát na dráhu i na doskočiště do písku,
dotaci neobdrží, takže si zakomponuje náklady do rozpočtu na příští rok. Paní starostka informuje, že se
tedy dotáže, jak škola vidí realizaci dráhy časově a finančně.
Paní starostka se dotazuje, zdali se děje něco v souvislosti s prodejem akcií společnosti Recyklace odpadů
a skládky a.s. Paní tajemnice odpovídá, že v pondělí, když nastoupila do práce z dovolené, tak telefonicky
hovořila se zástupcem z města Prachatice, který jí sdělil, že město Prachatice musí dát ještě do
zastupitelstva, které bude mít dne 20. 6. 2016, ke schválení kupní smlouvu, která byla jí a Ing.
Malečkovou připravena. Paní starostka uvádí, že tedy po 20. 6. 2016 zašle město Prachatice městu Blatná
finanční prostředky, což paní tajemnice potvrzuje a dodává, že připraví s JUDr. Mrázkem ještě rubopis a
předání akcií, které se předávají osobně v listinné podobě. Dodává, že toto je poslední informace, kterou
má o akciích společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:43 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 37. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 8. června 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Ing. Flandera
Hlasování: 3 – 2 (místostarosta, Flandera) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas.
Poukazuje na to, že na stůl byla předložena oprava přílohy k materiálu pod bodem č. 12 – Žádost
příspěvkové organizace o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2016, protože v původní
příloze bylo chybně v záhlaví uvedeno, že se jedná o Komunitní centrum aktivního života, avšak správně
se jedná o Infocentrum. Uvádí, že dále byla na stůl dodatečně předložena informace c) – Zápis dětí do
mateřských škol v Blatné. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak,
a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 - Uzavření Smluv o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1551/2016 a SDO/OEZI/1435/2016
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje a to na
dvě akce. Uvádí, že první akce se týká kaple v Čekanicích, na kterou město obdrželo dotaci ve výši 20
tisíc Kč, a druhá akce se týká retardéru v ulici Nerudova, na jejíž realizaci byla obdržena dotace ve výši
82 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 213/16
Bod č. 4 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka konstatuje, že se jedná o žádost paní Čotkové o vstup do pozemků ve vlastnictví města
z důvodu uložení nového zemního kabelu NN.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 214/16
Bod č. 5 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že žádost o stanovisko si podala paní Kalousová s tím, že se jedná opět o lokalitu Za
Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 215/16
Bod č. 6 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu) v k.ú. Skaličany
Paní starostka konstatuje, že se jedná o žádost o stanovisko k povolení sjezdu ve Skaličanech, kterou si
podal pan Mgr. Doležal. Uvádí, že osadní výbor s povolením připojení souhlasí, přičemž stanovisko
Policie ČR prozatím ještě nemá odbor dopravy k dispozici. Podotýká, že osadní výbor chce žadateli
pomoci v odstraňování kamenů v rozhledovém poli.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 216/16
Bod č. 7 - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě v Základní škole T. G. Masaryka Blatná
Paní starostka konstatuje, že Základní škola T. G. Masaryka Blatná si žádá o povolení výjimky z počtu
žáků ve třídě, kdy je podle zákona stanoven nějaký limit, který mohou radní navýšit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 217/16
Bod č. 8 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí na jednu třídu v Mateřské škole Blatná, Šilhova a
v Mateřské škole Blatná, Vrchlického
Paní starostka uvádí, že tento bod je obdobný jako bod předcházející, avšak žádost podaly mateřské
školy. Konstatuje, že se jedná opět o navýšení do počtu 4 dětí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 218/16
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Bc. Scheinherr poukazuje na to, že jej v materiálu zarazilo, že v 1. třídě v Mateřské škole Blatná,
Vrchlického je v budově Husovy sady pouze 12 dětí. Paní starostka uvádí, že to je dané prostorem, který
je malý. Konstatuje, že dle sdělení pana Blovského je projekt na to, že by se část, kde jsou terasy, zakryla
s tím, že by se tedy následně mohla v předmětné třídě kapacita dětí navýšit. Informuje, že navíc město
straší zavedení povinného předškolního roku, kdy v současné době probíhají tzv. NAPy, což je taková
akce, že se bude strategicky plánovat, jaké investice půjdou do školství na našem ORP. Podotýká, že již
avizovala, aby se do plánu určitě zakomponovalo, že by bylo potřeba školky na zavedení povinného
předškolního roku nějakým způsobem upravit, kdy zastřešení části objektu v budově Husovy sady by byla
právě jednou z možností, protože ostatní školky přistavovat samozřejmě není možné. Vysvětluje, že když
se chce žádat o dotace z evropských peněz, tak je podmínkou mít strategický dokument zpracovaný, na
což byla přijata paní Kozáková. Domnívá se, že by se již teď někdy měl schvalovat strategický rámec,
který by měl městu při žádostech o dotace pomoci. Dodává, že ve strategickém dokumentu je také
zahrnut projekt na výstavbu tříd na dvoře Základní školy T. G. Masaryka Blatná a ještě by se v něm měly
objevit nějaké úpravy dvora na Základní škole J. A. Komenského Blatná.
Bod č. 9 - Žádost o dar pobočného spolku Český svaz chovatelů Základní organizace Blatná I
Paní starostka informuje, že tato situace vznikla proto, že si předmětný spolek zapomněl podat žádost o
dotaci na individuální účely, přičemž členové spolku si tuto skutečnost uvědomili hned na konci minulého
roku a byli z toho velmi vyjeveni. Poukazuje na to, že Český svaz chovatelů Základní organizace Blatná I
si žádá o dar ve výši 20 tisíc Kč. Uvádí, že v roce 2014 obdržel spolek od města 15 tisíc Kč a v roce 2015
pomohlo město spolku částkou 60 tisíc Kč na opravu střechy, a proto navrhuje, aby se radní vrátili
k částce 15 tisíc Kč, kdy v položce, kterou mají radní na poskytování darů spolkům, ještě finanční
prostředky jsou. Konstatuje, že předmětný spolek dělá opravdu hezké akce a to i při výstavách, na které
chodí děti ze škol a školek. Domnívá se, že za členy Českého svazu chovatelů Základní organizace Blatná
I je práce vidět a že areál spolku je opravdu hezky udržován. Ostatní radní souhlasí s návrhem paní
starostky na poskytnutí finančního daru ve výši 15 tisíc Kč. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení ve
znění: „RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru pobočnému spolku Český svaz chovatelů
Základní organizace Blatná I ve výši 15.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 219/16
Bod č. 10 - Žádost o schválení smlouvy o užívání veřejného prostranství za účelem pořádání
kulturní akce Rybářské slavnosti 2016
Paní starostka připomíná, že již v loňském roce tuto záležitost radní řešili, přičemž ti, kteří jsou radními
již delší dobu, tak vědí, že byl vždy problém, zda může příspěvková organizace vybírat za stánky a zda
vůbec může činnost spočívající ve výběru finančních prostředků za pronájem stánků provádět.
Konstatuje, že předmětnou smlouvu připravoval JUDr. Mrázek, takže by snad nyní mělo být již vše
v pořádku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 220/16
Bod č. 11 - Žádost o schválení daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o schválení daru ve výši 3 tisíce Kč od paní Tiché na Festival
Indické dny v Blatné.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 221/16
Bod č. 12 - Žádost příspěvkové organizace o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2016
Paní starostka podotýká, že k tomuto bodu byla na stůl předložena oprava materiálu. Připomíná, že se
v únoru či v březnu, kdy se finišovaly úpravy prostoru Infocentra, vedla na schůzi debata, zda se jedná o
technické zhodnocení budovy a opravy tedy budou hrazené z rozpočtu města anebo zdali opravy bude
hradit Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Uvádí, že následně se ozvali pracovníci z odboru majetku,
investic a rozvoje s tím, že když se připravoval rozpočet, takže se jasně řeklo, že opravy půjdou z peněz
Infocentra. Konstatuje, že následně vedení města sdělilo, jelikož se blížilo datum splatnosti faktury, že už
tuto záležitost nebude řešit s tím, ať tedy opravy zaplatí Infocentrum a ať je přehledné, kolik město
Infocentrum stálo finančních prostředků. Informuje, že příspěvková organizace uhradila fakturu
z materiálu, takže schválením předložené rozpočtové změny se uvede položkově vše na správnou míru,
tak jak to má být. Dodává, že pokud mají radní k Infocentru nějaké dotazy, tak je nejlépe zodpoví MgA.
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Ing. Bronislava Winklerová a Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D., které jsou přizvány na dnešní
schůzi.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 222/16
Bod č. 13 - Návrh mimořádné odměny pro zastupující ředitelku CKVB a ředitelku DS
Paní starostka informuje, že je nyní předložen její návrh na mimořádné odměny pro zastupující ředitelku
Centra kultury a vzdělávání Blatná a pro ředitelku Domova pro seniory, přičemž v materiálu se příliš
pracně nerozepisovala, ale ráda by radním vysvětlila rozdíl mezi navrženými odměnami. Konstatuje, že
za paní ředitelkou Domova pro seniory je od doby, kdy organizaci převzala, vidět velký kus práce,
přičemž Mgr. Baušová měla věci promyšlené již dříve, avšak jejich proveditelnost v minulosti trošku
narážela, nicméně v současné době se jí daří. Poukazuje na to, že v předmětném materiálu uvedla, že je
paní ředitelka úspěšná v personálním zajištění, avšak včerejšího večera jí Mgr. Baušová volala, že jí
odchází z organizace vrchní sestra a že je z toho špatná. Uvádí, že se paní ředitelce povedlo, že drží
pohromadě kolektiv ošetřovatelek a že lidé, kteří nemají tak úplně velké platy, jsou v organizaci
spokojení a pracují v ní řádně. Podotýká, že se dvakrát byla podívat v Domově pro seniory, kde skutečně
vše funguje tak, jak má, přičemž s panem místostarostou se byla také podívat v Domě s pečovatelskou
službou na novém prostoru, který byl pečovatelské službě ponechán. Dodává, že paní ředitelka a
zaměstnanci organizace již zase vymýšlí, co by mohli dělat nového, kdy se tedy domnívá, že má
organizace dobře nastavené to, že se pořád chce posouvat někam dopředu. Paní starostka informuje, že
nyní radním zdůvodní, proč navrhuje Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. poloviční výši odměny oproti
ředitelce Domova pro seniory. Uvádí, že byla poměrně rozzlobená tím, jak se rozbíhaly internetové
stránky Infocentra, které do současné doby nejsou úplně doladěné, byť vizuálně a praktičností se jí
opravdu velmi líbí. Konstatuje, že však nemůže tolerovat, když se řekne nějaký datum, do kdy mají být
stránky spuštěné a do kdy má být na webových stránkách města odkaz na webové stránky Infocentra, že
stránky po stanoveném datu stále nefungují. Podotýká, že sice může pochopit, že pracovníkům organizace
někdo něco slíbil a neudělal to, což se samozřejmě může stát, avšak jí to nezajímá z toho pohledu, že
ředitel organizace dostal nějaký úkol. Dodává, že toto je tedy i ten důvod, proč navrhuje zastupující paní
ředitelce nižší odměnu, jelikož Infocentrum bylo takovým stěžejním bodem tohoto roku, kdy se
domnívala, že když je jasně daný datum, takže bude dodržen. Paní starostka informuje, že Infocentrum se
otevíralo tak jako na koleni a nebylo vše z jejího pohledu úplně dotažené do konce, byť v současné době
slyší na Infocentrum chválu a dokonce jí přišly i nějaké e-maily, že byli lidé spokojeni s tím, co jim
pracovník Infocentra nabízel. Uvádí, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná je velice úspěšné v tom, že
žádá o dotace z řady grantů, shání si finanční prostředky ze všech možných nadací, kdy však o to více ji
mrzí, že se následně zjistilo, že žádosti o dotaci na klavírní kurzy nebylo vyhověno, protože na žádosti
nebyl podpis. Konstatuje, že se samozřejmě tato chyba může stát každému, avšak někdy se toto
opomenutí stane právě proto, že si člověk vezme najednou příliš aktivit a následně vše nedotáhne do
konce. Domnívá se, že není možné ředitelky dvou předmětných organizací srovnávat, a proto navrhuje
odměny ve výších, které jsou uvedeny v materiálu. Ing. Flandera uvádí, že poměr výše odměn pro paní
ředitelky je naprosto v pořádku. Pan místostarosta podotýká, že s návrhem mimořádných odměn také
souhlasí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 223/16
Bod č. 14 - Návrh změny organizační struktury MěÚ Blatná s účinností od 1. 7. 2016
Paní starostka uvádí, že jediná změna, která je předložená, se týká zrušení oddělení majetku s tím, že
nebudou žádná oddělení vznikat. Podotýká, že výhledově by se přikláněla k tomu, až se bude záležitost
řešit nějak personálně, aby se zrušilo oddělení krizového řízení, pokud by to nějak zásadně neovlivnilo
náhled kraje anebo nějaké metodické vedení. Domnívá se, že i zaměstnanci mající na starost krizové
řízení by mohli být zařazeni pod sekretariát, avšak tato změna není předmětem předložené změny
organizační struktury. Konstatuje, že vedoucí pan Blovský a Bc. Koubek neměli s takto předloženou
změnou žádný problém a Ing. Cheníček zrušení oddělení majetku přijal také naprosto v klidu. Dodává, že
zaměstnanec, který byl původně navrhován za vedoucího oddělení územního plánování, a zaměstnanec,
který byl vedoucím oddělení majetku, budou zástupci vedoucího odboru, takže pravomoce budou mít
stejné a finančně si nikterak nepohorší. Paní starostka podotýká, že jí připadá navržená organizační
struktura přehlednější, kdy stejně ona vždy jedná s vedoucím odboru a i na zasedání Zastupitelstva města
Blatná se všichni obrací na vedoucího odboru, který si k sobě, když se jedná o něco podrobnějšího, bere
svého zástupce. Ing. Flandera poukazuje na to, že se mu příliš nezamlouvá název „odbor majetku, investic
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a rozvoje, památková péče“. Paní starostka uvádí, že však oficiálně se bude jednat pouze o odbor
majetku, investic a rozvoje. Paní tajemnice upřesňuje, že kvůli kontrolám byla do organizační struktury
dodána i památková péče, avšak oficiálně se bude opravdu jednat jen o odbor majetku, investic a rozvoje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 224/16
Bod č. 15 - Návrh na jmenování komise pro zpracování plánu odpadového hospodářství
Paní starostka uvádí, že jakmile kraj zpracuje svůj plán, tak je město do roka povinno zpracovat svůj.
Konstatuje, že ji navštívil Ing. Dolejš s návrhem na členy komise, kteří jsou uvedeni v předmětném
materiálu. Informuje, že dne 22. 6. 2016 proběhne první jednání, na kterém se bude určovat postup
zpracování plánu odpadového hospodářství a priority. Podotýká, že některá města k této záležitosti
přistupují tak, že si na zpracování předmětného plánu budou sjednávat externí organizaci, což se však
domnívá, že jsou vyhozené finanční prostředky a že je navržená komise schopna sama plán zpracovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 225/16
Bod č. 16 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná celkem o 13 stromů, kdy většinou se opravdu jedná o sušiny. Uvádí,
že má radost z toho, že se konečně pokácí stromy u krematoria, kde je stav smrků skutečně tragický.
Poukazuje na to, že v předmětném materiálu jsou dále navrženy k pokácení dva stromy na tř. J. P.
Koubka, kdy jí však připadá, že stromy v této části města se budou měnit stále dokola. Podotýká, že již
požádala Ing. Červenou, aby zkusila promyslet, jestli by se k předmětným stromům nemělo dát nějaké
hnojení, přičemž jí není známo, jestli špatný stav stromů nemůže být kvůli tomu, že jsou stromy zasazeny
mezi sítěmi a mají údajně velmi málo místa. Konstatuje, že se také říkalo, že stromy odchází z toho
důvodu, že k nim lidé z obchodů lijí vodu s čisticími prostředky. Dodává, že stromy se však na náměstí
vyměnit musí, protože v současné době jsou opravdu škaredé. Paní starostka podotýká, že nyní dává do
Blatenských listů jednoduchý článek o tom, aby se lidé nebáli, že nějaká zeleň ve městě zůstane a že se
stromy na náměstí dosadí, protože lidé mají obavy z toho, aby nějaká zeleň byla ve městě zachována.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 226/16
Bod č. 17 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka uvádí, že si pracovníci odboru sociálního pochvalovali to, jak pana Hejlíka socializovali,
avšak pan Hejlík se trošku vymkl, jelikož odešel z firmy Dura Automotive CZ, k.s. a nyní trošku tápe
v pracovním poměru. Konstatuje, že pan Hejlík v poslední době žije, tak jak Bc. Koubková píše
v materiálu, neuspořádaným způsobem života, takže jsou u něj neustále na kontrole pracovnice odboru
sociálního. Poukazuje na to, že vedoucí odboru sociálního nedoporučuje přidělení předmětného bytu na
rok, ale pouze jen na 6 měsíců s tím, že se uvidí, jestli se pan Hejlík vzpamatuje. Bc. Scheinherr
informuje, že ještě přemýšlel nad tím, zda přidělení bytu neschválit pouze na dobu 3 měsíců. Paní
starostka uvádí, že pan Hejlík má nějaké brigády, kdy se s Bc. Koubkovou domnívá, že se nejedná o
úplně ztracený případ, a že se pan Hejlík nějak srovná. Podotýká, že pan Hejlík dostává dávky, ze kterých
platí bydlení, takže dotyčná osoba má vše uhrazené a nemá tedy žádné dluhy. Konstatuje, že už bylo panu
Hejlíkovi sděleno, že mu bude přidělení bytu prodlouženo do konce roku s tím, že pokud nebude vše
v pořádku, takže si případně bude muset hledat nějaké jiné bydlení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 227/16
Bod č. 18 - Žádost o výměnu bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že žádost si podal pan Hrachovec, kdy však v tomto případě by podpořila názor
pracovníků odboru sociálního. Uvádí, že ona je do této záležitosti také vtažena, protože právě ona je ten,
kdo měl panu Hrachovcovi slíbit, že se mu byt okamžitě vymění, což mu však v životě neřekla, takže pan
Hrachovec lže, jako když tiskne. Podotýká, že vůbec nevidí důvod, proč by se měl panu Hrachovcovi byt
vyměňovat, jelikož dotyčný v době, když se do bytu v čp. 226 stěhoval, tvrdil, že bude v předmětném
bytě bydlet jen chvíli a že pak odejde, protože on v takovémto domě nikdy bydlet nebude. Konstatuje, že
pan Hrachovec má finanční prostředky, protože pracuje, a proto se dle jejího názoru nabízí, když by si
dotyčný chtěl nyní zvelebovat nějaký jiný byt, aby mu byl přidělen byt I. kategorie a jednalo by se tím
pádem o prostupné bydlení. Dodává, že jí připadá až nelogické, aby se pan Hrachovec stěhoval v jednom
a tom samém domě z jednoho bytu do druhého, protože v bytech v čp. 226 zase až takový rozdíl není,
byty jsou téměř stejné a sociální zařízení nemá ani jeden. Paní starostka informuje, že nyní si pan
Hrachovec vymyslel, že si v bytě udělá sprchový kout, kdy mu tedy bylo vysvětleno, že to opravdu
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technicky není možné. Podotýká, že pan Hrachovec je lehce problematičtější člověk, avšak má vše řádně
zaplaceno. Konstatuje, že by ráda přistoupila zpátky k tomu, co kdysi radní schválili, že pokud nebyl
akutní zájemce, takže se nechal jeden byt v předmětném domě volný, jelikož nikdy nikdo neví, co se
může stát. Uvádí, že pokud nebude pan Hvišč vyhoštěn a nastala by situace, že by v zimním období opět
dotyčný polehával ve stromech a v parku, tak by přistoupila na to, aby se mu byt IV. kategorie na zimu a
to třeba na tři měsíce přidělil s tím, že by jej pracovnice odboru sociálního chodily kontrolovat. Dodává,
že toto řešení by jí přišlo lepší, než aby pan Hvišč neustále ležel někde po lavičkách a na město pak volali
lidé, kde dotyčná osoba dělá ostudu. Paní starostka opakuje, že se tedy přiklání k tomu, aby se předmětné
žádosti nevyhovělo a byt se ponechal volný pro případné krizové situace. Paní starostka nechává hlasovat
o usnesení ve znění: „RM po projednání neschvaluje výměnu bytů IV. kategorie na adrese Purkyňova
226, Blatná, panu Michalu Hrachovcovi“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 228/16
Bod č. 19 - Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí finančního daru
Paní starostka podotýká, že se jedná o schválení přijetí daru ve výši 1 106 Kč. Poukazuje na to, že
v návrhu na usnesení chybí slovo „daru“, a proto nechává hlasovat o usnesení ve znění: „RM po
projednání schvaluje přijetí finančního daru dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 229/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 5. 2016 – Paní starostka informuje, že stavu
peněžních prostředků se trošku dotkne to, že město bylo úspěšné a obdrželo dotaci ve výši 1 990 tisíc Kč
na projekt Turistická zastavení v Blatné. Pan místostarosta podotýká, že se jedná o dotaci z Národního
programu podpory cestovního ruchu. Paní starostka se domnívá, že se jedná o maximální možnou částku,
kterou město mohlo z dotace obdržet, přičemž když zastupitelé podání žádosti o dotaci schvalovali, tak
bylo v materiálu uvedeno, že celkové náklady projektu jsou přibližně 3 900 tisíc Kč. Připomíná, že do
projektu byla zahrnuta realizace skateparku, dále pořízení osvětlení podél valu, pořízení laviček, nového
mobiliáře, stojanů na kola na náměstí, informačních cedulí a nějaké propagační materiály. Uvádí, že se
jedná o milou zprávu, avšak je třeba počítat s tím, že bude nutné z rozpočtu na dofinancování akce čerpat
nějaké finanční prostředky.
b) Termíny RM, ZM na II. pololetí roku 2016
c) Zápis dětí do mateřských škol v Blatné – Paní starostka informuje, že prozatím u ní nebyla žádná mise,
která by ji napadala, že při zápisu byla preferována nějaká obec a nějaká ne, a proto se domnívá, že tento
rok proběhly zápisy dětí do mateřských škol v Blatné v klidu. Podotýká, že zápisů se zúčastnila Ing.
Linhartová, kdy obě paní ředitelky si spolupráci s touto zaměstnankyní úřadu velice pochvalovaly s tím,
že s rodiči, kteří se svými dětmi k zápisům přišli, bylo hovořeno tak, že se jim snažilo vše vysvětlovat bez
nějakých ataků či nepříjemností, takže ani u zápisů nebyly žádné excesy, že by tam někde rodiče
vykřikovali a dělali nějaké zle.
Paní starostka podává zprávu, že město již obdrželo dvě nabídky na realizaci cesty za hřištěm, kdy jednu
připravil pan Šimsa a druhou firma ZNAKON a.s., která má cenu lacinější. Uvádí, že se domluvila
s panem Blovským na tom, že vše zpracuje a následně radním předloží, protože pan Šimsa má v nabídce
zahrnutou i úpravu šachty a vpusti, kterou ve své nabídce firma ZNAKON a.s. nemá vyčíslenou, avšak
určitě se tyto úpravy budou také dělat. Konstatuje, že by tedy chtěla mít nabídky kompletně srovnatelné,
nicméně stále není známo, jak dopadla TJ Blatná v žádosti o dotaci na hřiště s umělým povrchem. Pan
Srb se dotazuje, kdy bude známo, zdali TJ Blatná byla v žádosti o dotaci úspěšná či nikoliv, načež paní
starostka odpovídá, že výsledek měl být znám do konce května, takže snad do konce června už TJ Blatná
bude vědět, zda dotaci obdrží či neobdrží.
Paní starostka připomíná, že na minulé schůzi radní informovala o tom, jak vyřeší kroniku obce Hněvkov,
kdy tedy Ing. Cheníček dal předmětnou kroniku již dohromady a v současné době se kronika bude
předávat ke svázání. Uvádí, že tento postup se paní Blokšové stejně nelíbí s tím, že úřad již 6 let její
rodinu dehonestuje, a proto žádá písemnou omluvu, veřejnou skartaci, přičemž pokud tomu tak nebude,
takže vše předá soudu a bude celou záležitost řešit soudní cestou. Konstatuje, že paní Blokšové již na
tento dopis odepisovat nebude s tím, ať si celou záležitost předá soudu. Ing. Flandera podotýká, že
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v tomto případě nebude dobře nikdy nic. Paní starostka informuje, že jí JUDr. Mrázek sdělil, že se jedná o
majetek města, které si rozhodne, jak s ním bude nakládat, přičemž samozřejmě na celou záležitost může
mít jiný soudce nějaký jiný náhled, ale ať se případně pak porovnají právníci mezi sebou. Uvádí, že již
odmítá se v této záležitosti více iniciovat. Podotýká, že kroniku města Blatná za rok 2012 dopracuje Ing.
Cheníček.
Paní starostka uvádí, že si radní určitě všimli, že se již započaly úpravy na náměstí J. A. Komenského.
Paní starostka informuje, že jí paní ředitelka Domova pro seniory poslala materiál ohledně doplňkové
činnosti, která je ztrátová. Uvádí, že předmětný materiál bude předložen na jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Blatná, kdy doufá, že se členové výboru budou zabývat touto záležitostí již
naposledy a že už z jednání vyjde nějaké resumé, jak od příštího roku postupovat. Konstatuje, že jsou
pouze dvě možné varianty a to buď doplňkovou činnost zrušit, což by znamenalo, že by se do zřizovací
listiny doplnilo, že se doplňková činnost pozastavuje, popřípadě by se tedy doplňková činnost ze
zřizovací listiny úplně vyjmula, anebo druhou možností je navýšení ceny, aby doplňková činnost pokryla
alespoň náklady, což by představovalo zvýšení ceny za oběd na 75 Kč. Podotýká, že pokud by se
přistoupilo ke zvýšení ceny za oběd, tak Domovu pro seniory stále hrozí, že by se mohl stát plátcem DPH.
Dodává, že navíc příspěvkové organizaci dochází současný program na agendu obědů, takže by musela
zakoupit program nový a investovat. Paní starostka konstatuje, že se přiklání k tomu, protože pořízení
nového terminálu by představovalo částku 70 tisíc Kč, což nejsou malé peníze, aby se doplňková činnost
zrušila, přičemž ona půjde na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná, jehož členům sdělí
své důvody, které ji ke zrušení činnosti vedou. Informuje, že v současné době si pro obědy do
příspěvkové organizace chodí cca 40 lidí, kdy se domnívá, že Domov pro seniory nemá být vývařovna,
ale má být sociální zařízení, které má nadstavbu toho, že pokud se v organizaci chce někdo ze starších lidí
najíst, takže si tam k obědu sedne a zároveň tak má i kontakt s okolím. Uvádí, že jí nepřipadá úplně
vhodné, když si lidé chodí pro oběd zezadu s kastrůlky, přičemž pokud někdo potřebuje, tak pečovatelská
služba má dost velkou kapacitu na to, aby mu obědy dovážela. Podotýká, že tato záležitost se tedy bude
řešit na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná. Dodává, že krajská zařízení tuto
doplňkovou činnost nemají a kraj vůbec nedoporučuje, aby něco takového domovy pro seniory dělaly.
Bc. Scheinherr konstatuje, že pokud to dobře chápe, tak by se lidé v případě zrušení doplňkové činnosti
mohli najíst v organizaci, avšak nebylo by možné odnášet si domů obědy. Pan místostarosta doplňuje, že
je možné si nechat případně dovézt oběd pečovatelkou. Paní starostka informuje, že pan Kautzký a i jiné
hospody nabízí rozvoz obědů, popřípadě si lidé mohou pro oběd do restaurace sami dojít, kdy se
domnívá, že právě pan Kautzký chce za oběd také 75 Kč. Uvádí, že pokud by ona byla podnikatel, tak by
brala jako nekalou soutěž to, že město dodotovává ze svých finančních prostředků doplňkovou činnost
Domova pro seniory a lidé tak mají oběd o 15 Kč lacinější, takže by se na celou záležitost dívala i
z tohoto pohledu, protože skutečně město ze svého příspěvku ztrátovost dotuje. Ing. Flandera podotýká,
že je mu osobně známo, že by mohl nastat problém s DPH, avšak on by klidně souhlasil se zvýšením
částky za oběd na 80 Kč, ale hlavně aby možnost vyzvedávání obědů byla zachována. Paní starostka
konstatuje, že se uvidí, jak se k celé záležitosti vyjádří členové výboru s tím, že následně se debata na toto
téma otevře na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Ing. Flandera uvádí, že by souhlasil se zdražením
doplňkové služby do takové výše, aby na ní samozřejmě město nedoplácelo, takže by neměl problém
s tím, aby se cena za oběd zvedla na 80 Kč, protože se bude muset nějak investovat, tak aby se finanční
prostředky vynaložené na investice začaly vracet. Informuje, že nesouhlasí s tím, aby se doplňková služba
úplně zrušila, protože 40 lidí je poměrně dost a fakt je ten, že lidé jsou na chození obědů s kastrůlky do
Domova pro seniory dost zvyklí. Paní starostka podotýká, že pro obědy do kastrůlků si nechodí jenom
senioři, ale také lidé z obchodů či zaměstnanci městského úřadu. Ing. Flandera konstatuje, že právě proto
by stanovil normálně ekonomickou cenu za oběd, nikoliv žádnou dotovanou, a to klidně ve výši 80 Kč,
protože výživově je oběd v Domově pro seniory lepší než v hospodách, jelikož v příspěvkové organizaci
musí vzhledem k tomu, že obědy jsou pro seniory, dodržovat nějaké normy. Opakuje, že on by navrhoval
zvýšit cenu oběda na 80 Kč s tím, že možná zvýšením ceny lidé přestanou mít o obědy do kastrůlků
zájem a tím pádem se celá situace vyřeší. Paní starostka poukazuje na to, že příspěvková organizace by si
musela zakoupit nový software za 70 tisíc Kč, který by byl v Domově pro seniory následně úplně
zbytečně. Uvádí, že i názor Ing. Flandery bude na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná
prezentovat, kdy ve výboru sedí ekonomové, tak nechť ať se oni k této záležitosti vyjádří s tím, že
následně bude záležitost předložena na zasedání Zastupitelstva města Blatná.
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Paní starostka informuje, že byla s panem místostarostou na Maratonu splněných přání, který pořádala
Základní škola T. G. Masaryka Blatná ve spolupráci s Domovem pro seniory. Uvádí, že všichni si
následně mohli napsat přání, co by od města chtěli, aby se v Blatné udělalo, přičemž dne 13. 6. 2016 si
jde o přáních popovídat s dětmi do Základní školy T. G. Masaryka Blatná. Podotýká, že ji bude zajímat,
jestli se do rozpočtu města na příští rok nějaké akce z přání zakomponují a zrealizují. Bc. Scheinherr
informuje, že se domníval, když na minulé schůzi radní schvalovali zastřešení zimního stadionu, takže už
to bylo právě jedno z přání. Paní starostka uvádí, že nikoliv, avšak ona si při Maratonu splněných přání na
papírek právě zastřešení stadionu napsala a tento požadavek se tam objevil i od dětí. Pan místostarosta
podotýká, že se na papírkách s přáními objevil například také požadavek na sportovní halu, který si tam
napsal on. Paní starostka konstatuje, že samozřejmě na setkání nebude dětem slibovat, že se na 100 %
něco udělá, avšak na seznamu přání je například uvedeno, že by děti chtěly prolézačku na dvůr školky,
což není dle jejího názoru taková drahá záležitost, takže tento požadavek by se klidně mohl do rozpočtu
na příští rok dát a to stejně jako nákup trampolíny, o kterou si žádá druhá mateřská školka. Dodává, že
tato přání dětí z mateřských škol by opravdu ráda splnila.
Paní starostka informuje, že na dvoře Základní školy J. A. Komenského Blatná se původně počítalo s tím,
že se dráha přikryje gumou, avšak vše bylo závislé na tom, zda se obdrží dotace na atletický ovál. Uvádí,
že pokud to bude možné, tak se tato záležitost určitě objeví v akčním plánu a budou se na přikrytí dráhy
gumou dále shánět finanční prostředky.
Paní starostka uvádí, že se jí Ing. Flandera přišel dotázat na to, jak to Technické služby města Blatné s.r.o.
myslely s tím, že pronajmou celou budovu areálu K&K Spedition. Konstatuje, že si od pana ředitele Ing.
Srba nechala zpracovat harmonogram na to, jak se počítá s tím, že by se Technické služby města Blatné
s.r.o. do areálu ve Škalí přesunuly. Podotýká, že paní Šourková ještě zpracovala finance, které společnost
do 6. 6. 2016 v areálu proinvestovala a co ji ještě čeká, kdy tedy úpravy haly a budovy stály 558 281 Kč a
náklady na topení jsou odhadnuty na 750 tisíc Kč. Informuje, že v předmětném materiálu, který se stane
součástí zápisu jako informace d), je takový výhled, do kdy by se mohly Technické služby města Blatné
s.r.o. do areálu přesunout. Ing. Flandera se dotazuje, zdali by bylo možné dát předmětný materiál do
Zastupitelstva města Blatná jako informaci. Paní starostka odpovídá, že počítá s tím, že harmonogram a
finanční tok hotovosti určitě jako informaci na zasedání Zastupitelstva města Blatná předloží.
Paní tajemnice informuje, že se dne 16. 6. 2016 bude účastnit valné hromady Recyklace odpadů a skládky
a.s., na které bude přítomen notář a bude se projednávat její odstoupení z funkce člena představenstva.
Uvádí, že chtěla požádat paní starostku o vystavení pověření k zastupování za město Blatná, protože na
programu valné hromady bude ještě jednání o rozdělení výsledku hospodaření a to o dividendách, takže
ona by ráda za město ještě hlasovala, aby město dividendy dostalo. Paní starostka konstatuje, aby si paní
tajemnice pověření připravila s tím, že ona jí ho následně podepíše.
V 8:08 přišly MgA. Ing. Bronislava Winklerová a Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
Paní starostka vítá přítomné dámy, kterým hned předává slovo. Podotýká, že se radní dozví milou
informaci, ke které se budou muset nějakým způsobem postavit a nějak ji řešit. MgA. Ing. Winklerová
informuje, že ta milá informace je ta, že si mile prodlužuje svou mateřskou a rodičovskou dovolenou
dalším budoucím členem její rodiny, přičemž již se domlouvala s paní starostkou na tom, že jí tuto
skutečnost oznámí i písemně s tím, že se zřejmě na dnešní schůzi otevře debata, jak další dva až tři roky
řešit dál. Uvádí, že když před dvěma lety odcházela, tak organizace přeci jen pořád fungovala více méně
nově a to od roku 2012, kdy si říkala, že nějaké větší zásahy v té chvíli by asi nebyly na místě, a proto se
situace řešila vysloveně jen zastupováním. Konstatuje, že v době jejího odchodu byla vyhotovena
strategie a byl hotový strategický plán města i v rámci kultury, takže se domnívá, že nyní už je jasný
podklad, na základě čeho postupovat dál a tím pádem je i více možností, jakým směrem se ubrat.
Podotýká, že už samozřejmě nechá na radních, zdali situaci nechat ve stávajícím stavu anebo zda Mgr. et.
MgA. Políčkovou, Ph.D. jmenovat do funkce ředitelky, pokud se radní domnívají, že by jmenování
posílilo její pozici. Dodává, že ona stále vystupuje jako statutární zástupce, takže bude pouze na radních,
zdali to tak zůstane s tím, že Mgr. et MgA. Políčková bude formálně jako zástupkyně a bude jednat na
základě její plné moci. Paní starostka informuje, že již při debatě MgA. Ing. Winklerové sdělila, že
z některých jednání s některými subjekty ve městě cítí, že pozice zastupování není úplně pro Mgr. et
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MgA. Políčkovou, Ph.D. dobrá, a proto by se přikláněla k tomu, aby bylo vypsáno výběrové řízení.
Podotýká, že paní tajemnice zjistila totiž od JUDr. Mrázka, že výběrové řízení na ředitele příspěvkové
organizace by mělo být vypsáno a měl by být jmenován po dobu rodičovské dovolené MgA. Ing.
Winklerové ředitel příspěvkové organizace. Uvádí, že by byla ráda, když všechno půjde dobře a Mgr. et
MgA. Políčková, Ph.D. bude mít chuť, tak aby se právě zastupující paní ředitelka do výběrového řízení
přihlásila. Konstatuje, že si promýšlela datum vypsání výběrového řízení, protože nejprve se domnívala,
že by bylo vhodné jej vyhlásit již v létě, avšak je pravdou, že organizace má léto takové chaotické a má
ještě v září připravené nějaké akce, takže by se přikláněla spíše k tomu, aby se výběrové řízení vypsalo až
po zhodnocení léta. Dále se dotazuje MgA. Ing. Winklerové, zdali by ona na mateřskou dovolenou
odcházela v říjnu. MgA. Ing. Winklerová odpovídá, že bude volně na mateřskou dovolenou navazovat,
přičemž v říjnu má stanoven již termín porodu. Paní starostka uvádí, že radní netlačí čas z toho důvodu,
že stále je na organizaci zastupující ředitelka, takže není nutné situaci řešit ze dne na den. Podotýká, že
v současné době je toho opravdu hodně, proběhla dvě výběrová řízení, takže by si ráda dála přes léto klid
s tím, že doporučuje vypsat výběrové řízení na ředitele Centra kultury a vzdělávání Blatná někdy v září a
řešit vše v klidu. Konstatuje, že by byla zároveň ráda, aby byl ředitel vybrán ještě předtím, než se bude
projednávat rozpočet, aby se vybraný člověk mohl vyjádřit i k rozpočtu, avšak určitě by netlačila na pilu,
aby se výběrové řízení vypisovalo nyní narychlo. Uvádí, že by ji však zajímal názor zastupující paní
ředitelky, se kterou tento postup nekonzultovala. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí, že navržený
postup podporuje, protože akcí je přeci jen přes léto hodně a jsou poměrně dlouhodobější, tedy nejedná se
o jednotlivé koncerty, ale organizace pořádá například čtrnáctidenní klavírní kurzy, pak týdenní akci na
sýpce, tři dny Indický víkend a dále Průvan ve veřejném prostoru. Paní starostka doplňuje, že na začátku
září se bude konat ještě fotofestival. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. dodává, že na prázdninové akce
následně vlastně volně navazují zářiové akce, kterých je poměrně také hodně. Paní starostka se dotazuje
zastupující paní ředitelky, zda zatím zvažuje, že by se do výběrového řízení na ředitele příspěvkové
organizace přihlásila. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odpovídá, že zatím o podání přihlášky do
výběrového řízení uvažuje a to už jen kvůli tomu, že je velký projekt revitalizace muzea, což je taková
veliká věc, kterou se domnívá, že by měl nějakým způsobem byť externě dotahovat člověk, který ji
s muzejníky začal. Paní starostka uvádí, že má ještě jednu organizační věc, kdy jí je známo, že MgA. Ing.
Winklerová doposud hlídala finance a dělala ekonomickou část, a proto se domnívá, že by chtělo
promyslet, jak do budoucna, protože na organizaci jsou sice dvě účetní, ale nemá cenu si nalhávat, že
účetní není ekonom. Konstatuje, že by chtělo, aby někdo hlídal finanční výhled a pomáhal s plánováním
rozpočtu, takže by bylo dobré promyslet i to, zdali na tuto činnost vzít externě nějakého ekonoma na
dohodu, protože na stálý úvazek by to nebylo ani náhodou. Podotýká, že v Domově pro seniory se řešila
tato situace formou takové supervize, kdy byl v organizaci na dohodu člověk, který zkouknul a prošel
finance. Připomíná, že vzetí externího ekonoma bylo i doporučení od členů z Finančního výboru
Zastupitelstva města Blatná, ke kterému se ona osobně docela přiklání. MgA. Ing. Winklerová uvádí, že
navrhovala, že by ekonomiku podle toho, v jakém to bude rozsahu, dokázala externě zvládnout také,
avšak spíše jde o to, aby i formálně bylo všechno správně, takže možná by bylo dobré se ohledně této
záležitosti poradit s JUDr. Mrázkem, protože pokud bude někdo jmenován ředitelem a tím pádem bude i
statutární orgán, tak je následně potom trošku v rozporu, kdyby ona na organizaci fungovala i v trochu
jiné pozici ještě třeba jako konzultant. Paní starostka konstatuje, že se bude vše muset ještě nějak
promyslet, aby se nedělaly nějaké neunáhlené kroky a následně nebylo vše špatně. Pan Srb uvádí, že
určitě souhlasí s navrženým postupem, kdy následně bude na novém človíčkovi, který v organizaci bude a
který si bude strukturu vytvářet, jak bude ekonomiku řešit. MgA. Ing. Winklerová informuje, že vždy,
když přijde někdo nový, vše nějakou dobu trvá, takže v tom začátku jí přišlo dobré zůstat v tom, co se
započalo, kdy nyní může přijít někdo a může zase přinést nějakou novou informaci či nějaký nový vítr,
ale vždy nějakou dobu trvá i to, než se nový člověk sžije s týmem, přičemž v tomto ohledu je určitá
výhoda Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D., avšak uvidí se, jak vše dopadne. Podotýká, že také souhlasí s tím,
aby se vše řešilo plynule. Paní starostka podává zprávu, že včerejšího dne proběhlo výběrové řízení na
dramaturga do Komunitního centra aktivního života, kdy si již přesně nepamatuje, kolik lidí bylo celkem
přihlášeno, avšak k pohovoru bylo pozváno 5 lidí. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí, že se celkem
přihlásilo 12 lidí. Paní starostka informuje, že některé žádosti nebyly úplné, někteří uchazeči byli studenti,
kdy si opravdu nedovede představit, jak by to se studenty fungovalo, protože dle jejího názoru pro
člověka, který přijde ze školy, a který by měl vyjednávat bez jakýchkoliv zkušeností se spolky, by to byl
asi takový těžký oříšek na začátek, přičemž takto to vyhodnotili všichni členové hodnotící komise stejně.
Konstatuje, že bylo pozvaných tedy 5 lidí, mezi kterými byly dvě dámy, které obě měly nějaké své
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kvality, avšak nakonec byla dána přednost slečně z Horažďovic, kdy samozřejmě ukáže praxe, jestli bylo
vybráno dobře. Podotýká, že vybraná paní bude spolupracovat se slečnou Spourovou, která byla také
v komisi výběrového řízení, a která výsledek výběrového řízení přijala docela dobře. Dále podává zprávu,
že dne 6. 6. 2016 se otevíraly obálky na logo města, přičemž tentokrát bylo opravdu z čeho vybírat,
protože došlo 37 návrhů z celé republiky a dokonce i ze Slovenska. Uvádí, že některé návrhy byly
k pousmání a bylo z nich patrné, že jejich zpracovatelé si úplně třeba Blatnou nestudovali, kdy je
samozřejmě možné, že někteří loga švihají jak Baťa cvičky a posílají je pak každému. Dodává, že bylo
vybráno 5 návrhů, které z jejího pohledu mají vtip, s městem Blatná korespondují a plní takovou tu vizi
toho, že logo má být jednoduché, srozumitelné a má mít takovou nějakou nadstavbu třeba právě v humoru
či ve vyjádření. Paní starostka informuje, že dává článek do Blatenských listů, ve kterém uvádí, že bude
ráda, když lidé navštíví Infocentrum, kde bude vybraných 5 návrhů na logo vystaveno. Podotýká, že se
ještě domlouvala s G. Hálovou na tom, že by bylo dobré návrhy umístit i na internetové stránky
Infocentra, aby si je lidé mohli prohlédnout. Konstatuje, že jí osobně by názor lidí na jednotlivé návrhy
dost zajímal, protože z jejího pohledu je docela zásadní rozhodnutí, jestli se logo vůbec vybere, a když se
vybere, tak aby s ním hlavně byli všichni sžití a používali jej, takže by i tuto záležitost nechtěla uspěchat.
Uvádí, že pan Plachý z Infocentra je komunikativní, takže je zvědavá na to, až jí tento pracovník sdělí,
zdali se na návrhy skutečně lidé chodili dívat a jak jednotlivé návrhy komentovali. Dodává, že by opravdu
nechala lidem alespoň do konce června čas, aby si mohli dojít návrhy do Infocentra prohlédnout. Ing.
Flandera se domnívá, že tato záležitost nikterak nehoří. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. uvádí,
že pokud by logo bylo vybrané do konce června, tak by to Infocentru velmi usnadnilo situaci, protože by
jeho pracovník mohl začít vyrábět reklamní předměty s novým logem či dávat nové logo na mapy a
brožury, které chce organizace udělat nové a pouze čeká na to, až bude logo vybráno, aby se vše
nemuselo dávat do tisku dvakrát. Paní starostka konstatuje, že výběr loga se nebude, protože to ani nemá
význam, zbytečně prodlužovat, avšak byla by ráda, aby veřejnost měla nějaký čas se k návrhům vyjádřit.
Podotýká, že se může stát, že lidé budou mít k návrhům úplně odmítavý postoj, avšak Blatná není jediná,
která by případně měla své logo. Uvádí, že k logům měst četla několik polemik, kdy někdo se logům
pousmívá a nechápe význam loga, ale někdo naopak řekne, že se vše zjednoduší a že je to zejména pro
generaci mladších lidí čitelnější a že používání loga význam má. Informuje, že se tedy uvidí, jaký názor
na loga budou lidé mít, přičemž následně se k pěti návrhům budou radní vyjadřovat a případně vybírat
logo vítězné. Dále se dotazuje, zdali jsou již hotové přípravy na Rybářské slavnosti. Mgr. et MgA.
Berenika Políčková, Ph.D. odpovídá, že ještě zítřejšího dne jede opětovně do Strakonic na poslední
jednání s pivovarem, na kterém se bude domlouvat, kdy co pivovar dodá a jestli opravdu vše, co bylo
domluveno, platí. Paní starostka se dotazuje, zdali vše, co bylo dohodnuto se zámkem a s rybáři, platí.
Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odpovídá, že ano s tím, že když volala minulý týden Ing. Milotovi kvůli
penězům, tak jí bylo řečeno, že společnost tuto záležitost nějak vnitřně vyřeší, ale že nechce alokovat
finanční prostředky na nějakou konkrétní věc, o čemž se původně také hovořilo, že by to byla jedna
z možností, jak by se Blatenská ryba spol. s r.o. mohla na Rybářských slavnostech finančně podílet.
Podotýká, že si tedy ve společnosti musí určit, zdali se bude jednat o nějaký finanční příspěvek,
partnerský příspěvek či jestli bude Centrum kultury a vzdělávání Blatná něco společnosti fakturovat. Paní
starostka se dotazuje, zdali na Rybářské slavnosti přispěje finančně i paní baronka, načež zastupující paní
ředitelka odpovídá, že o příspěvku paní baronka nemluvila ani na jednom z jejich jednání, pouze paní
baronka sdělila, že přispívá tím, že dává příspěvek Blatenská ryba spol. s r.o., což se však samozřejmě
může ještě změnit. Paní starostka uvádí, že v minulosti slíbila paní baronka příspěvek ve výši 10 tisíc Kč,
pokud se akce bude konat v ulici Na Příkopech. Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. oponuje, že
paní baronka přislíbila dokonce částku 15 tisíc Kč. Paní starostka uvádí, že s paní baronkou jede dne 9. 6.
2016 do Prahy na Ministerstvo životního prostředí, takže se jí po cestě zkusí zeptat, jestli už vyplnila
smlouvu, kdy se však domnívá, že nikoliv. Dále konstatuje, že se bude modlit, aby na Rybářské slavnosti
vyšlo počasí, protože na tom bude samozřejmě také hodně záviset to, jak bude akce povedená. Podotýká,
že pan místostarosta to sice ještě neví, ale že s ním povede debatu o tom, zdali by akci nezahájil, jelikož
ona má fotbalový turnaj s dětmi a nemá nikoho jiného, kdo by jej zahájil. Informuje, že tuto záležitost
s panem místostarostou ještě prodiskutuje s tím, že ona by se na Rybářské slavnosti dostavila někdy
během dne. Paní starostka připomíná MgA. Ing. Winklerové, aby dala písemně informaci o tom, že půjde
opětovně na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, a dále děkuje oběma dámám za návštěvu na
schůzi.
V 8:22 hodin odešly MgA. Ing. Bronislava Winklerová a Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D.
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Pan místostarosta uvádí, že má ještě informaci ohledně dvou obecně závazných vyhlášek města Blatná,
k nimž se budou připravovat materiály na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Konstatuje, že první
obecně závazná vyhláška se týká veřejné hudební produkce, kdy přišlo nařízení, že je nutné předmětnou
vyhlášku změnit, avšak město by si rádo zachovalo oznámení o veřejné hudební produkci po 22:00
hodině. Vysvětluje, že již nebude možné povolovat výjimky z obecně závazných vyhlášek a na základě
toho bude připravena změna obecně závazné vyhlášky s tím, že by si město chtělo zachovat povinnost
oznámení. Dodává, že v tomto smyslu tedy Ing. Valachová materiál připravila. Ing. Flandera se dotazuje,
proč už nebudou moci radní výjimky udělovat, načež paní starostka odpovídá, že udělování výjimek
nebude možné vzhledem k zákonné úpravě. Paní tajemnice doplňuje, že v obecně závazné vyhlášce
nebude moci již být zakomponováno, že rada města uděluje výjimky. Paní starostka upřesňuje, že od 1.
10. 2016 nebude legislativně možné, aby radní udělovali výjimky z doby nočního klidu při pořádání
hudebních produkcí. Pan místostarosta uvádí, že zastupitelstvo si může ve vyhlášce určit však ohlašovací
povinnost, kterou by vedení města rádo zachovalo, k čemuž paní starostka dodává, že ohlašovací
povinností se bude vědět, kde se co ve městě děje. Pan místostarosta podotýká, že oznámení následně
budou předávána městské a státní policii. Dále informuje, že paní starostka obdržela petici a podpisy
některých provozovatelů hostinských zařízení o zrušení obecně závazné vyhlášky města Blatná č. 2/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejně přístupných místech, což je ta vyhláška,
která omezuje provoz hostinských zařízení a to přes týden do 24 hodin a v době pracovního klidu do 3
hodin. Uvádí, že tedy peticí občané žádají zastupitele o zrušení předmětné vyhlášky. Konstatuje, že na
radnici byli někteří provozovatelé hostinských zařízení, jejichž důvody pro zrušení obecně závazné
vyhlášky byly dle jeho názoru opodstatněné. Paní starostka informuje, že důvod je takový, že obecně
závaznou vyhlášku stejně všichni obcházejí, kdy Elimat to obešel zásadně, jelikož si vytvořil klub, ale
ostatní provozovatelé to dělají tak, že ve 3 hodiny zamknou, avšak lidi pustí dovnitř na zazvonění na
zvonek či si lidé zavolají, zda je otevřeno, a následně jsou personálem puštěny dovnitř. Uvádí, že Policie
ČR vše kontroluje tak, že policisté projedou město a je klid, takže na provozovny nezvoní a ani do nich
nevstupují. Konstatuje, že se dotazovala npor. Mgr. Bc. Čelakovského, jestli z jeho pohledu zrušení
předmětné vyhlášky nějak zásadně ovlivní veřejný pořádek a noční klid ve městě, na což jí odpověděl, že
si nemyslí, že by to, že má město vyhlášku, byl důvod, že je ve městě klid, a že si většinou sami
provozovatelé uvědomí, že nemá cenu, aby pro dva lidi topili a svítili v zimě do rána a stejně tedy
hospody ve 24 či ve 2 hodiny zavřou. Podotýká, že toto stanovisko bude od Mgr. Bc. Čelakovského chtít i
písemně, aby s ním mohla seznámit zastupitele. Dodává, že by se přikláněla ke zrušení předmětné
vyhlášky a to už jen proto, že nahrává všem nepoctivcům, kteří si něco vymýšlí, a ti, kteří chtějí
dodržovat vše podle vyhlášky, tak jsou potom za trouby a ve tři hodiny všechny lidi vyženou ven a
zavřou, přičemž těchto poctivých je čím dál tím méně. Paní starostka informuje, že většina hospod
vyhlášku obchází, přičemž její nedodržování nikdo zásadně nekontroluje. Uvádí, že ona však nebude
měnit své rozhodnutí v tom, že by strážníkům Městské policie Blatná dala najednou noční služby, aby
mohli dělat razie po podnikách, protože jí státní policie řekne, proč by tuto činnost strážníci městské
policie dělali, když z podniků nejde žádný hluk, nikdo nikoho neruší, v provozovnách je klid, tak proč by
měli strážníci někde šmejdit, když mají své práce dost. Opakuje, že by se přikláněla k tomu, aby se
předmětná obecně závazná vyhláška zrušila, přičemž když se dívala na stránky okolních měst, tak na nich
nenašla město, které by takovéto omezení mělo, kdy například Strakonice či Písek takovouto vyhlášku
vůbec nemají. Domnívá se, že v minulosti byla důvodem k přijetí obecně závazné vyhlášky provozovna
na starém sídlišti Victoria bar. Dodává, že právě majitelé předmětného baru ji navštívili, kdy jim sdělila,
že když se jednou obecně závazná vyhláška o omezení provozu hostinských zařízení zruší, takže to
neznamená, že by nemohla být opětovně zastupiteli vydána, i když by to zřejmě bylo nepopulární. Paní
starostka informuje, že by byla asi raději, když by podniky byly otevřené a mohli tak do nich normálně
policisté vejít a učinit v nich třeba i v ranních hodinách kontrolu, než když vše bude děláno takto na černo
a provozovatelé budou dělat ze všech akorát hlupáky. Bc. Scheinherr konstatuje, že by také souhlasil
s tím, aby se obecně závazná vyhláška zrušila, kdy stejně může být kontrolován pouze hluk a víc město
vlastně nezajímá. Paní starostka uvádí, že když by se dávaly pokuty, tak se vše velmi potáhne, protože je
jedno odvolání, druhé odvolání a stejně se nic do konce nedotáhne, kdy jediný, kdo porušil obecně
závaznou vyhlášku a dostal pokutu, byl Magic Club, kdy jí není známo, jak se provozovna jmenuje
v současné době. Informuje, že návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo
vnitra na odbor dozoru, přičemž pokud návrh na ministerstvo ve znění, které Ing. Valachová připravila,
projde, tak bude navrhovat, aby se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 zrušila. Ing. Flandera podotýká, že
se v minulosti jednalo o nonstopy, kdy mu nyní nejde o to, jestli jsou hostinská zařízení otevřena do 24
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hodin či do 3 hodin, protože dle jeho názoru by mohla být zařízení otevřena klidně do 6 hodin. Uvádí, že
v minulosti se vyhláška vydala kvůli tomu, že chodili po městě v ranních hodinách, když chodily děti do
školy, opilí lidé a to především z hostinského zařízení Myslivna a Victoria bar, protože jinde problémy
nebyly, takže kvůli těmto dvěma podnikům se vyhláška dělala. Informuje, že na Myslivně následně vznikl
Hvězdářský klub Jurije Gagarina, který však trval jenom chvilku. Paní starostka podotýká, že v současné
době jsou v objektu, kde bývalo hostinské zařízení Myslivna, starožitnosti. Ing. Flandera opakuje, že
v minulosti se předmětná vyhláška přijímala kvůli tomu, že si lidé stěžovali na to, že se ráno potáceli
mezi dětmi jdoucími do školy opilí lidé, kteří šli z druhé směny do hospody, vydrželi tam až do rána a
pak se šli vyspat, protože šli opět na noční nebo na druhou směnu. Paní starostka uvádí, že jí pánové
z Victoria baru sdělili, že jsou si vědomi, že tenkrát byla vyhláška přijímána kvůli jejich provozovně,
avšak že největší problém byl se Slováky, kteří v Blatné pracovali, takže problémy následně nedělali
úplně třeba blatenští lidé, nicméně že se skvadra návštěvníků od té doby změnila. Ing. Flandera
konstatuje, že se skvadra sice od té doby změnila, ale on si není jistý, jestli se změnila k lepšímu, kdy jsou
ve městě nyní například Bulhaři. Podotýká, že samozřejmě by se mohlo zrušení vyhlášky zkusit, avšak
v případě, že by se ráno v 7 či v 8 hodin pohybovaly podnapilé osoby po městě, tak by provoz
hostinských zařízení opětovně omezil. Paní starostka poukazuje na to, že však z Elimatu v ranních
hodinách lidé také chodí. Pan místostarosta informuje, že v současné době mají Bulhaři ve městě Sofia
potraviny, avšak jednou si mohou otevřít nějaký diskoklub a radní budou následně řešit něco šíleného.
Pan Srb uvádí, že pokud by byl podnikatelem a předmětná vyhláška jej trápila, tak by asi šel stejnou
cestou jako Elimat. Konstatuje, že on osobně by byl pro, aby se zrušení omezení vyzkoušelo a dala se
hostinským zařízením alespoň možnost situaci srovnat, přičemž pak už bude na městské policii a státní
policii, aby do zařízení chodily a to i v ranních hodinách. Domnívá se, že skvadra, která v Blatné je, se ve
městě zabydluje, takže určitě nějakou chvíli v Blatné zůstane, s čímž se však občané města budou muset
naučit nějakým způsobem žít. Opakuje, že určitě bude podporovat, aby se zrušení omezení provozu
hostinských zařízení zkusilo. Podotýká, že jestliže provozovatelé na radnici sdělili, že problém v současné
době vidí a vidí to, že někde to jde a někde nejde, tak by jim dveře otevřel. Paní starostka žádá radní, aby
si nechali tuto záležitost projít hlavou, popřípadě se zeptali svých známých, kteří hostinské zařízení
provozují, na to, zdali jsou pravdivé informace, které ona získala, kdy určitě bude záležitost týkající se
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 předložena k projednání na zasedání Zastupitelstva města
Blatná. Domnívá se, že vyhláškou se akorát podněcuje to, že vše někdo obchází, přičemž stejně nikdo
dodržování vyhlášky řádně nekontroluje. Pan Srb uvádí, že provozovatelé vyhlášku stejně obchází, kdy
provozovatel z Elimatu udělal klub a nyní jsou do něj dveře úplně zavřené a nemůže v něm být učiněna
žádná kontrola. Paní starostka podotýká, že má takovou informaci, že by snad pan Havel chtěl Elimat
zavřít, avšak samozřejmě neví, jestli je to informace pravdivá či nikoliv.
Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali by nebylo možné popřemýšlet nad tím, že by se na placeném parkovišti
platilo přes mobilní telefony přes SMS. Uvádí, že tato možnost je například v Táboře, kde řidič pošle
SMS a policii přijde okamžitě státní poznávací značka, která má zaplaceno. Domnívá se, že se jedná o
jednodušší způsob placení, protože řidiči nemusí nikam běhat a shánět drobné, přičemž samozřejmě neví,
kolik by stála prvotní investice. Ing. Flandera informuje, že zrovna včerejšího dne byl v Táboře, kde platil
parkovné přes SMS a to částku 25 Kč za 75 minut, kdy za hodinu je požadováno 20 Kč. Konstatuje, že
posílat přes telefon 5 Kč je nesmysl, protože aby z té částky nakonec městu vůbec něco zbylo, přičemž
v Blatné se platí za půl hodiny 5 Kč a částka za hodinu mu není známa. Pan místostarosta podotýká, že za
hodinu se platí parkovné v Blatné ve výši 10 Kč. Ing. Flandera uvádí, že nejnižší tarif v Táboře je 25 Kč
na 75 minut, kdy si neumí přestavit, že by v Blatné někdo nejmenší tarif ve výši 25 Kč zaplatil. Paní
starostka informuje, že si nechá k této možnosti placení parkovného zjistit nějaké informace. Ing.
Flandera se domnívá, že vzhledem k tomu, že je stanoveno nízké parkovné na půl hodiny a to tedy 5 Kč,
lidé z 90 a možná ještě více procent pětikorunu zaplatí a dojdou si nakoupit. Pan místostarosta uvádí, že
jde tedy o to zjistit, kolik by město stálo to, když by se parkovné platilo ve výši 5 Kč přes SMS. Ing.
Flandera podává zprávu, že neměl včerejšího dne v Táboře drobné, a proto platil parkovné přes SMS, kdy
zjistil, že číslo, na které se SMS posílá, je stejné jako v Praze na MHD, protože mu z paměti telefonu při
vyťukání čísla automaticky naběhlo MHD Praha, takže platba parkovného formou zaslání SMS jde přes
nějaké jedno centrum s tím, že číslo je stejné a akorát se rozlišuje tvar SMS. Bc. Scheinherr uvádí, že by
byl klidně pro, aby placení parkovného přes SMS nestálo 5 Kč ale například 10 Kč. Paní starostka
konstatuje, že by se jednalo o další možnost placení parkovného. Ing. Flandera informuje, že by se mohla
přes SMS zaplatit delší doba a to například hodina a půl či dvě hodiny, nicméně platbu nejnižších tarifů
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by do možnosti placení parkovného přes SMS nedával. Bc. Scheinherr podotýká, že zná lidi, kteří když
mají platit pětikorunu za parkovné a 5 Kč nemají, takže parkovné nezaplatí, přičemž tito lidé by raději,
než aby sháněli pětikorunu a chodili si někam rozměnit, zaplatili přes SMS 10 Kč a měli klid. Ing.
Flandera informuje, že navíc by lidem, kteří mají služební telefon, šlo zaplacení do nákladů, takže by je
úhrada parkovného tolik nebolela. Paní starostka podává zprávu, že ve Strakonicích vymýšlí to, že se za
první půl hodinu nebude vůbec platit, k čemuž ona není absolutně svolná. Ing. Flandera uvádí, že s tímto
by on zásadně nesouhlasil. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že právě za první půl hodinu se vybere
nejvíce finančních prostředků. Ing. Flandera konstatuje, že pokud by se dala první půl hodina parkování
zdarma, tak by v té chvíli neplatil již nikdo, protože hodiny si někdo nastaví s tím, že za půl hodiny
přiběhne zpátky a parkovací hodiny si posune. Informuje, že si nedokáže představit, jak by tuto záležitost
někdo hlídal, protože náměstí je malé, takže když někdo nakupuje, tak kolem auta neustále chodí, takže si
snadno parkovací hodiny posune, kdy bude chtít. Bc. Scheinherr uvádí, že ve Strakonicích si normálně
lidé z automatu vezmou lísteček, na kterém je uvedeno, že půl hodiny parkování je zadarmo. Pan
místostarosta konstatuje, že by lidé však mohli předtím, než jim bude půl hodiny parkování zdarma
končit, přijít k automatu a zmáčknout si o další lísteček.
Paní starostka podává zprávu, že dne 2. 6. 2016 byla ve Vimperku na konferenci ohledně asistentů
prevence kriminality městské policie. Uvádí, že město Blatná je zatím jediné v Jihočeském kraji, které si
vzalo finanční prostředky na asistenta přes úřad práce, přičemž na konferenci tedy o dvou asistentech,
které Městská policie Blatná má, povídala. Informuje, že psala článek na Ministerstvo vnitra, které jej
chce umístit na své webové stránky, a ve kterém trošku iniciovala, zdali by nebylo možné zavést nějaké
proškolování asistentů prevence kriminality přes úřad práce. Konstatuje, že když kluci mají třeba zájem
asistenty dělat, tak by bylo dobré, aby je stát za nějaké peníze proškolil, protože asistenty prevence přes
grant Ministerstva vnitra, což je zase jiný projekt, kdy se jedná o Romy, kteří chodí na hlídky po domech,
proškoluje stát, takže by byla ráda, aby se proškolování v projektu, do kterého se zapojilo město Blatná,
dostalo do stejné úrovně, jako je proškolování Romů. Dodává, že chtěla radní pouze informovat o tom, že
alespoň v něčem je město Blatná jediné.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:37 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 38. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 22. června 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 3 – 2 (místostarosta, Srb) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní, a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byl dodatečně předložen bod č. 17 Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a bod č. 18 – Žádost o udělení
výjimky z OZV č. 2/2015, přičemž tento bod byl předložen z toho důvodu, že akce se uskuteční před
konáním další schůze Rady města Blatná. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění
programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta uvádí, že plnění usnesení je řádně kontrolováno, přičemž k usnesení č. 74/14, což je
poskytnutí materiálu ve výši 36 tisíc Kč, dodává, že pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje
poslali dne 9. 5. 2016 panu Bezpalcovi výzvu, ve které mu stanovili termín pro provedení realizace do
15. 7. 2016 s tím, že pokud pan Bezpalec do stanoveného termínu realizaci neprovede, tak bude
navrženo předmětné usnesení ke zrušení s tím, že předmětná částka nebude samozřejmě panu
Bezpalcovi poskytnuta. Konstatuje, že pan Bezpalec měl a má na realizaci dostatek času. Vysvětluje, že
se jedná o cestu u firmy Dřevokov, přičemž poskytnutí materiálu od města je podmíněno tím, že pan
Bezpalec přendá plot. Podotýká, že již v minulosti dotyčná osoba požadovala od města vyšší částku,
protože ji realizace cesty bude stát více finančních prostředků, avšak jeho požadavek byl zamítnut. Pan
místostarosta podává zprávu k usnesení č. 77/16, což je úplná uzavírka křižovatky silnice, kde je
plánována realizace kruhového objezdu. Uvádí, že dne 1. 7. 2016 proběhne na krajském úřadě otevírání
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a vyhodnocení nabídek. Ing. Flandera se dotazuje, zdali
skutečně rovnou bude probíhat hodnocení nabídek, na což pan místostarosta odpovídá, že ano. Paní
starostka informuje, že v materiálu bylo uvedeno, že by se přibližně na konci srpna mělo začít
s realizací stavby. Ing. Flandera uvádí, že jej překvapilo, že již 1. 7. 2016 bude vybraná firma, která
bude stavbu realizovat. Pan místostarosta podotýká, že by se dne 1. 7. 2016 měl realizátor stavby vědět,
avšak snad se proti výsledku hodnocení nikdo neodvolá.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka konstatuje, že změna je vyvolána novou povinností od 1. 7. 2016, kterou je zveřejňování
v registru smluv. Uvádí, že se úřad na tuto povinnost musí připravit ve stávajícím systému GINIS.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 230/16
Bod č. 4 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Fügnerova 1164/1, 1172/2,
kNN“
Paní starostka připomíná, že radní již schvalovali uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Uvádí, že se
jedná o místo za viaduktem směrem k bývalé prodejně propan-butanových lahví, tedy poblíž ZZN.
Konstatuje, že nyní se schválením předmětného usnesení dotáhne celá záležitost do konce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 231/16
Bod č. 5 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smluv na dvě akce, kdy první je silniční retardér
nahoře v ulici Nerudova, na který dostalo město krajskou dotaci, a druhá akce je zabezpečení Mateřské
školy Blatná, Vrchlického a Mateřské školy Blatná, Šilhova, které bude provádět firma Colis s.r.o.
Uvádí, že předmětné zabezpečení školek bude hrazeno z prostředků města, avšak na retardér, který
budou realizovat Technické služby města Blatné s.r.o., obdrželo město dotaci z Jihočeského kraje. Ing.
Flandera se dotazuje na to, jak je to se zabezpečením základních škol. Paní starostka odpovídá, že radní
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již schvalovali jednu smlouvu a to na zabezpečení Základní školy J. A. Komenského Blatná, kde se již
realizace započala. Uvádí, že zabezpečení Základní školy T. G. Masaryka Blatná se v současné době
připravuje, avšak všechny školy budou mít tento rok zabezpečení udělané, přičemž finanční prostředky
na zabezpečení jsou v rozpočtu města na tento rok zakomponovány.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 232/16
Bod č. 6 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Výměna oken ZŠ J.A. Komenského v Blatné“
Paní starostka konstatuje, že se jedná o výměnu oken v Základní škole J. A. Komenského Blatná, což
bude vlastně dokončení výměny všech oken na škole. Uvádí, že nyní se budou měnit malá okna ve
sklepě. Podotýká, že k materiálu je přiložen zpracovaný zápis z jednání komise, na základě kterého
byla tedy vybrána firma Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 233/16
Bod č. 7 - Žádost o poskytnutí materiálu
Paní starostka uvádí, že pan Šampalík si podal žádost o poskytnutí materiálu na sjezd v ulici Lipová.
Podotýká, že bude postupováno tak, jako se to dělá pokaždé, tedy že město poskytne panu Šampalíkovi
materiál a on si sjezd vybuduje na své náklady.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 234/16
Bod č. 8 - Žádost o uzavření dodatku k pojistné smlouvě
Paní starostka připomíná, že radní schvalovali koupi přívěsu pro hasiče Skaličany, přičemž nyní se
jedná o jeho pojištění, které bude ve výši 168 Kč za rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 235/16
Bod č. 9 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní Radové, která si koupila dům v ulici Písecká, a která
zjistila, že je kanalizační přípojka v havarijním stavu, a proto ji chce opravit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 236/16
Bod č. 10 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací – pouť
Paní starostka informuje, že žádost podává Sbor dobrovolných hasičů Blatná, kdy zvláštní užívání a
uzavírka komunikací budou úplně stejné jako v předchozích letech, tedy nedošlo k žádné změně. Pan
místostarosta uvádí, že k žádné změně v rozsahu uzavírky nedošlo, protože kruhová křižovatka se
v době konání pouti ještě dělat nebude. Paní starostka podotýká, že byly obavy, aby se konání pouti
nesešlo s výstavbou kruhového objezdu, kdy by křižovatka u Rychty byla uzavřená. Ing. Flandera
konstatuje, že bylo řečeno, že od srpna by se již výstavba kruhového objezdu mohla započít. Pan
místostarosta vysvětluje, že byl stanoven nejbližší termín začátku realizace, pokud tedy vše dobře
dopadne, dne 23. 8. 2016, což je pondělí po pouti. K dalším dvěma bodům, které se týkají žádostí o
souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací, uvádí, že mu Ing. Valášek sdělil, že
k předmětným žádostem má již kladné stanovisko od Policie ČR.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 237/16
Bod č. 11 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací – triatlon
Paní starostka uvádí, že v tomto případě se jedná o triatlon pana Řebřiny, což je opět akce, která
probíhá v Blatné opakovaně. Konstatuje, že v uzavírce a zvláštním užívání komunikací nenastaly oproti
předešlým rokům žádné změny, přičemž opět byly obavy, kdyby byla uzavírka kvůli křižovatce u
Rychty.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 238/16
Bod č. 12 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací – Český pohár
v silniční cyklistice
Paní starostka informuje, že se jedná o závod Český pohár v silniční cyklistice, kdy však jednání
s firmou je dost prazvláštní, protože město jí poskytlo finanční příspěvek, avšak zástupci z firmy mají
problém vůbec smlouvu podepsat a převzít. Uvádí, že zástupci vystupují dost arogantně, kdy G. Hálová
s nimi telefonicky hovořila a nejednalo se úplně o příjemný rozhovor, protože zástupci vystupují tak, že
město vlastně může být vůbec rádo, že se tu předmětný závod koná. Podotýká, že jí Ing. Valášek sdělil,
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že on sází na to, že pořadatele budou opět dělat zaměstnanci firmy Cobra Security a že nebudou, tak
jako v loňském roce, žádné problémy. Konstatuje, že přesto však bude chtít, aby se zaškolování
dobrovolných pořadatelů, které probíhá v ranních hodinách, zúčastnili i strážníci Městské policie
Blatná, aby si také vše znovu prošli. Domnívá se, že stojí za to, aby jedno dopoledne, strážníci věnovali
organizaci závodu, aby nebyl nějaký problém. Dodává, že pokud zástupci firmy budou takto i nadále
vystupovat, takže se jim doporučí, aby si pro konání závodu našli nějaké jiné město. Paní starostka
informuje, že i s Ing. Valáškem jednají zástupci tak jako z moci, že můžeme být rádi, že je závod
v Blatné, přičemž jí tedy není známo, jak moc je konání závodu v Blatné pro město prestižní.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 239/16
Ing. Flandera konstatuje, že nyní malinko odbočí, avšak když se jedná o dopravě, tak by jej zajímalo,
zdali není někomu něco známo o přejezdu, který měl být již v provozu, přičemž poslední termín, který
byl stanoven, nebyl opět dodržen. Dotazuje se tedy, zdali se realizátoři stavby kvůli dokončení
neozvali. Pan místostarosta odpovídá, že s realizátory jedná Ing. Valášek, přičemž termín dokončení se
opět posunul. Ing. Flandera podotýká, že pokud se neplete, tak mělo být vše hotové v polovině června.
Paní starostka se domnívá, že dokončení bude až v srpnu. Poukazuje na to, že v Mačkově a po celé
trase jsou signalizace zalepené a zakryté. Ing. Flandera doplňuje, že v Sedlici je to to samé. Pan
místostarosta uvádí, že obdržel od Ing. Valáška informační e-mail, ve kterém informuje, že hovořil
s panem Štolbou ohledně zabezpečení železničních přejezdů na Blatensku, kdy však z rozhovoru
bohužel vyplynulo, že spuštění zabezpečovacího zařízení se opět odkládá, tentokrát kvůli výluce
zabezpečovacího zařízení, kterou potřebují při spouštění přejezdu, která se schvaluje 90 dní předem, a o
níž jaksi někdo zapomněl požádat. Informuje, že se Ing. Valášek dotazoval pana Štolby na to, zdali
bude již zabezpečení přejezdu u ekonomky hotové k datu 28. 3. 2016, kdy by se měla započít realizace
kruhové křižovatky, na což mu bylo odpovězeno, že do té doby by již přejezd měl být zabezpečený.
Paní starostka uvádí, že realizátoři sdělili, že snad do doby počátku realizace křižovatky bude
zabezpečení hotové, z čehož tedy usuzuje, že dokončení zabezpečení bude až v srpnu. Ing. Flandera
konstatuje, že realizace probíhá již rok a dotyční pracovníci, kteří dělají jenom přejezdy, nejsou schopni
si požádat o výluku zabezpečovacího zařízení, což tedy považuje za diletantismus maximálního ražení,
to ať se na něj firma nezlobí. Pan místostarosta podotýká, že plně s Ing. Flanderou souhlasí. Ing.
Flandera informuje, že všude byly nandány boudy, takže rozhled je ještě horší. Pan místostarosta
poukazuje na to, že u ekonomky je stav katastrofální. Ing. Flandera doplňuje, že nejen u ekonomky je
stav katastrofální, ale u každého přejezdu a to například v Sedlici, kde je výhled daleko horší, než
předtím, než se začalo cokoliv dělat, přičemž tento stav trvá již rok a nikomu to nevadí, což mu připadá
neskutečné. Paní starostka uvádí, že Ing. Valášek se na dokončení zabezpečení pravidelně dotazuje,
avšak to je to jediné, co pro to může udělat. Ing. Flandera konstatuje, že jediné, co se udělalo, bylo, že
se nandaly stopky ke každému přejezdu, kde tedy ještě nebyly, přičemž zrovna u ekonomky dopravní
značení „STOP“ už bylo.
Bod č. 13 - Návrh Nařízení města Blatná č. 3/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města
Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád
Paní starostka připomíná, že se radní bavili o tom, zda přidají do tržního řádu možnost, že
předzahrádku bude moci mít nejen ten, kdo provozuje hostinskou činnost, ale i ten, kdo prodává
lahvová a stáčená vína a provozuje vinotéku. Uvádí, že ona není pro, aby se tržní řád o další možnost
doplňoval, kdy již na předcházející schůzi uvedla, že se jí výjimky a další přidávání možností úplně
nelíbí, a že jí to připadá nefér vůči těm, kteří si celou dobu museli řádně zajišťovat hostinskou činnost.
Konstatuje, že když si nechávala vše od Ing. Valachové a paní Čadkové zpracovávat, tak jí tyto dvě
dámy zjistily, že jen 8 vietnamských večerek má povolená stáčená vína, což by znamenalo, že pokud
by se do tržního řádu doplnilo, že si může předzahrádku udělat i ten, kdo má vinotéku, tak by se mohlo
stát, že za chvíli budou stolky i před každým krámem, jelikož Vietnamci jsou docela takoví rychlí.
Podotýká, že by se nerada dočkala toho, aby se u každého obchodu popíjelo do 24 hodin, takže ona
určitě nesouhlasí s tím, aby se tržní řád doplnil. Dodává, že po přečtení kolaudačních souhlasů úplně
nerozumí tomu, když má paní Žílová povoleno, že vevnitř může mít tři až pět stolků ke stání, jak to že
venku by se dalo sedět, což jí připadá nelogické, jelikož když nemohu sedět vevnitř, tak jak je možné,
že mohu sedět venku. Paní starostka uvádí, že by se přikláněla k tomu, aby se Nařízení města Blatná č.
2/2016 nechalo ve znění, v jakém se schválilo. Informuje, že paní Žílová si mimo jiné nepožádala o to,
že chce předzahrádku, z čehož usuzuje, že o ni sama zájem nemá. Konstatuje, že pokud by vše zůstalo
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tak, jak je, tak by se paní Žílové následně zaslalo písemné vyjádření, ve kterém by byla poučena, že
předmětný prostor se nachází v lokalitě, ve které je zakázáno požívání alkoholických nápojů s tím, že
požívání alkoholu je možné pouze na základě výjimky, kdy tedy pokud si bude paní Žílová pořádat, tak
jak to má povolené od hygieny, dvě příležitostné akce ročně, tak by jí byla radními na konkrétní akci
povolena výjimka. Ing. Flandera konstatuje, že s tím, co bylo řečeno, on absolutně nesouhlasí.
Domnívá se, že se jedná o strašení něčím, co nemůže nastat, protože si nemůže nikdo udělat
předzahrádku na pozemcích města, pokud k tomu město nedá souhlas, takže to, že by si každý
Vietnamec před svou prodejnou udělal předzahrádku, je pitomost, jelikož by město muselo nejdříve dát
souhlas s tím, že bude na jeho pozemcích předzahrádka a muselo by ji zahrnout do tržního řádu. Uvádí,
že pokud by předzahrádku radní do tržního řádu nezahrnuli, kdy nemají povinnost ji do řádu zahrnout,
tak by na předmětném místě předzahrádka nebyla, což je jedna věc. Informuje, že druhou věcí je ta, že
jej těší, že jsou radní tak strašně pečliví a dodržují všechna nařízení, protože u ostatních, když už teda
mají radní měřit všem stejným metrem, to samozřejmě nedělají, protože kdyby ano, tak by se měla
zavřít předzahrádka paní Fišerové a předzahrádka paní Havlenové. Konstatuje, že paní Fišerová a ani
paní Havlenová nemají dostatečný počet sociálních zařízení pro navýšení počtu čtyřiceti míst na
předzahrádce, kdy tedy hygiena neodsouhlasila 100 míst u paní Fišerové a neodsouhlasila dalších 40
míst u paní Havlenové. Podotýká, že by se tím pádem měly zrušit obě dvě předzahrádky na náměstí,
což všichni vědí, že je úplný nesmysl, protože by lidé byli velice rozzlobení. Dodává, že úplně stejný
nesmysl je to, proč by si pár babiček nemohlo vypít deci či dvě deci bílého vína u paní Žílové na
předzahrádce, kde nikdy nikomu nevadily, kde nevadí žádný chodník a ani nic jiného. Ing. Flandera
podotýká, že kavárna Monroe a další provozovny mají předzahrádku povolenou, ačkoliv předzahrádky
vadí v průjezdu kočárkům a lidem, avšak to nikomu nevadí, to je naprosto v pořádku. Uvádí, že paní
Žílová má povoleno mít v provozovně jen stolky na stání, takže když by si vyndala ven stolky na stání
a nějaká babička by si přinesla židli a sedla si, tak by rád věděl, kdo by tuto skutečnost kontroloval a
jak by ji kontroloval. Konstatuje, že ho fascinuje, jak jsou radní zrovna v tomto případě tak strašně
pečliví a všechno dodržují, avšak je starostí paní Žílové, aby si vše vyřídila, kdy radní povolují pouze
předzahrádku, takže pokud paní Žílová nesplní hygienické normy, tak je to na ní a nikoliv na radních.
Dotazuje se, kde radní berou právo posuzovat, zdali paní Žílová splňuje hygienické podmínky nebo ne,
přičemž toto posuzování není na radních, protože dodržování podmínek posuzuje někdo úplně jiný,
kterému jsou takovéto záležitosti úplně jedno, když nechá Elimat fungovat do rána. Dodává, že není
jediný státní orgán, který by fungování Elimatu zakázal. Ing. Flandera konstatuje, že nerozumí tomu,
proč by radní měli někomu zakazovat, aby si vypil před Kaplankou skleničku vína. Uvádí, že mu vše
připadá úplně postavené na hlavu, a že si radní hrají s něčím, co je naprosto zbytečné. Informuje, že
s názorem paní starostky absolutně nesouhlasí a je pro, aby se tržní řád rozšířil, aby si paní Žílová
mohla, až bude doplněno nařízení o prodej lahvových a stáčených vín – vinotéka, požádat o
předzahrádku. Podotýká, že si paní Žílová nemůže požádat o předzahrádku, když ví, že jí předzahrádku
vzhledem ke stávajícímu znění tržního řádu radní nemohou povolit, tak proč by si žádala o
předzahrádku, když ví, že její žádost radní zamítnou, jelikož to vzhledem k Nařízení č. 2/2016 není
možné. Vysvětluje, že radní nejprve musí změnit tržní řád, aby si paní Žílová mohla o předzahrádku
požádat, přičemž pokud změna nařízení nenastane, tak si paní Žílová samozřejmě požádat nemůže,
jelikož si přeci nebude žádat o něco, co ví, že se stejně zamítne. Dodává, že buď se nařízení změní tak,
jak je v materiálu navrženo, anebo by se tedy měly prověřit všechny předzahrádky a následně by se
měly všechny zavřít, protože žádná z provozoven nemá v žádném hygienickém vyjádření schválenou
předzahrádku. Ing. Flandera uvádí, že je zajímavé, že se nikdo nezajímá, proč u ostatních provozoven
předzahrádky jsou, kdy například paní Fišerová musí podle vyhlášky z roku 1998, kdy měla
provozovnu povolovanou, mít na počet lidí, které tam má, 3 záchody pro ženy, 3 záchody pro muže a
tři pisoáry, což nemá ani náhodou. Informuje, že jsou radní někdy až moc přepečliví, kdy však zrovna
v případě paní Žílové, kde není žalobce, není ani soudce. Domnívá se, že bude vše v Kaplance fungovat
v takovém klidu, jako to v ní funguje doteďka, kdy opravdu na předzahrádce nikdy žádný problém
nebyl a nikdy nikomu nevadilo, že si před Kaplankou někdo vypil sklenku vína. Konstatuje, že
v Kaplance se zastaví návštěvníci zámku, kteří si dají dvě deci bílého vína, či cyklisté na kole, kteří si
dají dvě deci bílého vína a jedou dál, přičemž skutečně nevidí důvod, proč by měli radní tuto možnost
omezovat. Paní starostka se dotazuje, zdali Ing. Flanderovi přijde standardní, aby radní povolili
s vědomím, že paní Žílová nemůže živnost provozovat, předzahrádku. Ing. Flandera oponuje, že se
nejedná o pravdu, protože paní Žílová živnost provozovat může, avšak v provozovně může mít jen
stolky na stání. Dotazuje se, zdali tedy radní budou kontrolovat, jestli má paní Žílová v provozovně jen
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stolky na stání a zdali je věc radních, aby kontrolovali, jestli jsou v provozovně skutečně jen stolky na
stání. Vysvětluje, že přeci hygiena dala podmínky, tak ať si jejich dodržování zkontroluje ona.
Opakuje, že radní povolují předzahrádku, kdy nerozumí tomu, proč a z jakého důvodu by si paní Žílová
nemohla dát na předzahrádku dva stolky na stání. Paní starostka informuje, že všichni zastupitelé
schválili vyhlášku, že se zrovna v předmětné lokalitě nebude venku pít alkohol. Ing. Flandera
konstatuje, že však radní mohou povolit výjimku z předmětné vyhlášky, přičemž pokud by měla paní
Žílová povolenou předzahrádku, tak by bylo vše v pořádku, jelikož na předzahrádky se vyhláška
nevztahuje. Poukazuje na to, že do míst, kde je zakázáno požívat alkohol, je zahrnuto i náměstí, kde
jsou však také předzahrádky, na kterých se alkohol pije. Paní starostka uvádí, že předzahrádky na
náměstí mají provozovatelé povolené. Ing. Flandera informuje, že by se paní Žílové mohla
předzahrádka také povolit, avšak až poté, co bude změněno předmětné nařízení, jelikož dříve si paní
Žílová o předzahrádku požádat nemůže. Paní starostka podotýká, že každý, kdo si chtěl předzahrádku
otevřít, nejdříve splnil podmínky, které město chtělo. Ing. Flandera oponuje, že před malou chvíli
sdělil, že například na náměstí podmínky splněny nebyly. Paní starostka se dotazuje, zdali tedy
provozovny na náměstí, které mají předzahrádky povolené, nemají povolenou hostinskou činnost. Ing.
Flandera odpovídá, že mají, avšak nemají ji povolenou na tolik lidí, kolik mají na předzahrádce. Uvádí,
že stejné je to v případě paní Žílové, která má povolení na to, že si může dát v provozovně určitý počet
stolků, který dle radních paní Žílová nedodrží, avšak stejně tak nejsou dodržovány podmínky v případě
paní Havlenové a paní Fišerové. Dotazuje se, proč tedy dvěma dotyčným dámám byla předzahrádka
povolena, a proč radní předzahrádky dotyčným nezakážou, když nedodržují hygienické předpisy úplně
stejně jako paní Žílová. Pan Srb uvádí, že jde o to, zdali se do nařízení přidá spojení „prodej lahvových
a stáčených vín – vinotéka“, přičemž radní, jak sdělil Ing. Flandera, nezajímá, zda jsou dodržovány
předpisy stanovené hygienou, ale jen to, zda mají provozovatelé povolenou hostinskou činnost, tedy
radním je jedno, zdali jsou v provozovně tyhle či tyhle záchody. Ing. Flandera dává panu Srbovi
zapravdu. Pan Srb konstatuje, že když bude mít paní Žílová dvě či tři akce do roka, tak si na každou
akci požádá o výjimku, kterou jí radní udělí. Ing. Flandera oponuje, že takto to není, protože se nejedná
o dvě či tři akce do roka, kdy je všem známo, že když jsou trhy, takže má paní Žílová před Kaplankou
vyndané dva stolky, u kterých si lidé, kteří jdou nakoupit, dají dvě deci bílého a následně odchází vařit
v sobotu oběd, přičemž tedy stolky před Kaplankou paní Žílová již nebude moci mít. Pan místostarosta
poukazuje na to, že požívání alkoholu o sobotách v ulici Na Příkopech je povoleno v rámci trhů,
protože paní Malečková má udělenou výjimku a sama si v rámci trhů do předmětného prostoru nějaké
stolečky umisťuje. Ing. Flandera konstatuje, že však v neděli, když půjde někdo na zámek, tak si
nebude moci víno u paní Žílové dát. Podotýká, že přes celé léto chodí ulicí Na Příkopech turisté, kdy
vše se dělá pro turisty, avšak turisté si nebudou moci dát ve vinotéce, která je v historickém centru, dvě
deci vína, což mu připadá, že si radní hrají o něčem, co vůbec není důležité a podstatné. Uvádí, že by
byl rád, aby se všem záležitostem věnovalo tolik energie, kolik se věnuje této záležitosti, kdy se hledají
všechny možné podklady. Opakuje, že radní povolují předzahrádku a neschvalují žádné hygienické
předpisy, takže on osobně nevidí důvod, proč by předzahrádka se dvěma stolky na stání nemohla před
Kaplankou být, přičemž jestli si u stolků někdo sedne, tak ať dá hygiena paní Žílové pokutu, přičemž
stejně by mohla dát hygiena pokutu paní Fišerové a paní Havlenové, protože ani jedna nedodržuje
hygienické předpisy, což však radním nevadí, ale to, že hygienické předpisy nedodržuje paní Žílová,
radním vadí. Dodává, že radní chtějí měřit všem stejným metrem, avšak pokud by měli všem měřit
stejným metrem, tak by se musely zavřít předzahrádky i na náměstí a bylo by vše vyřešeno. Ing.
Flandera informuje, že hygienické normy jsou nesmysl, kdy všichni, kteří něco takového dělali, vědí,
že ve vyhláškách jsou v současné době úplné kraviny, které se musí dodržovat, avšak které všichni
hospodští obchází, jak jen to jde, protože se jedná o úplné nesmysly, které hygiena požaduje, a které
nikdy nikdo nevyužije, kdy jedním z nesmyslných požadavků je například vytloukárna vajec. Uvádí, že
stejně tomu je v případě paní Žílové, která má zajištěné záchody deset metrů od Kaplanky, před kterou
však radní nechtějí předzahrádku povolit, což mu připadá opravdu padlé na hlavu. Paní starostka
konstatuje, že k celé záležitosti si již své řekla, kdy tedy ona osobně by nařízení nerozšiřovala. Ing.
Flandera informuje, že on osobně je určitě pro, aby se nařízení rozšířilo. Paní starostka nechává
hlasovat o usnesení: „RM po projednání nevydává Nařízení města Blatná č. 3/2016, kterým se mění a
doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád“.
Hlasování: 3 – 0 – 2(Scheinherr, Flandera). Usnesení č. 240/16
Bod č. 14 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Blatná
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Paní starostka informuje, že podle pořadníku je na prvním místě pan Jirka, který se však v následujícím
bodě objevuje na prvním místě v Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení, což je proto, že
předmětný byt byl uvolněn pozdě, takže když Bc. Koubková připravovala Seznam, tak se jí pan Jirka
objevil na prvním místě. Uvádí, že pan Jirka bude, jakmile mu bude byt přidělen, ze Seznamu zájemců
o přidělení bytu zvláštního určení vyškrtnut a ostatní zájemci se v Seznamu posunou. Konstatuje, že byt
v ulici K Jatkám č.p. 1260 městu nepřipadne, protože se jedná o bytový dům s byty, které jsou
s budoucím odkupem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 241/16
Bod č. 15 - Schválení Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení - Dům s pečovatelskou
službou, Blatná
Paní starostka poukazuje na to, že v materiálu je uveden i přehled, jak jsou byty přidělované, přičemž
v materiálu je uvedena také zajímavá informace, že za půl roku nebyl žádný byt v Domě
s pečovatelskou službou uvolněný. Uvádí, že vždy stav trošku stagnuje, avšak následně je bohužel
taková zkušenost, že se najednou uvolní tři či čtyři byty. Konstatuje, že stále se v Seznamu zájemců o
přidělení bytu zvláštního určení objevuje okolo deseti zájemců, tedy není žádný velký počet zájemců a
ani jejich nedostatek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 242/16
Bod č. 16 - Dočasné přidělení bytu v majetku města a odsouhlasení uchazečů v seznamu žádostí o
přidělení bytu
Pan místostarosta informuje, že manželé Valáškovi bydlí v rodinném domě, ve kterém bylo zjištěno
překročení množství radonu, a proto se bude byt kompletně rekonstruovat, budou vyndány podlahy a
udělá se na základě projektové dokumentace vše pro to, aby se množství radonu zlepšilo. Uvádí, že se
nyní uvolnila bytová jednotka na tř. J. P. Koubka, kterou zaměstnanci Správy bytů doporučují dočasně
přidělit manželům Valáškovým a to na dobu zřejmě tří měsíců. Konstatuje, že bude řádně přepsán
elektroměr a plynoměr s tím, že až se manželé Valáškovi vrátí do bytu v ulici Na Obůrce, tak budou
stavy opět přepsány a byt na tř. J. P. Koubka budou radní přidělovat dalšímu zájemci. Ing. Flandera se
dotazuje, o jaký byt se v ulici tř. J. P. Koubka jedná. Pan místostarosta odpovídá, že se jedná o byt nad
knihkupectvím. Ing. Flandera uvádí, že to tedy není byt ve dvoře, ale v horní části budovy. Pan
místostarosta konstatuje, že se jedná o horní byt, který byl zrekonstruován, a u kterého byl stanoven
nadstandardní nájem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 243/16
Pan místostarosta poukazuje na to, že je v materiálu uvedeno, že dva zájemci byli ze seznamu
vyškrtnuti, kdy v jednom případě se jedná o zaměstnance Centra kultury a vzdělávání Blatná a
v druhém případě se jedná o pana Kuču, který spoluvlastní byt. Uvádí, že zaměstnanci Správy bytů po
schválení předmětného seznamu dotyčné dvě osoby vyrozumí s tím, že panu Chlebcovi bude sdělena
možnost přidělení bytu v obecním zájmu. Dodává, že u všech zájemců bylo řádně splnění podmínek
pro přidělení bytu v majetku města zkontrolováno. Paní starostka informuje, že Mgr. Chlebec se v létě
žení a rád by s manželkou ve městě Blatná zůstal. Připomíná, že přidělení bytu v obecním zájmu je
podmíněno pracovním poměrem, což bylo předmětnému uchazeči sděleno.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 244/16
Bod č. 17 – Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o volný městský byt v ulici Purkyňova čp. 226, kde jsou byty IV.
kategorie. Připomíná, že se radní domluvili na tom, že se předmětný byt nechá prozatím jako rezervní,
kdy tím pádem musí dojít k přepsání elektroměru na město. Paní starostka informuje, že již v minulosti
si radní ponechávali byt v předmětném bytovém domě jako rezervu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 245/16
Bod č. 18 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka uvádí, že žádost si podala firma G. T. S. CZ, která chce dne 15. 7. 2016 na nádvoří
zámku uskutečnit rockový koncert.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 246/16
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Informace: a) Výběrová řízení na akci Turistická zastavení v Blatné – Paní starostka uvádí, že město
bylo úspěšné a získalo dotaci v plné výši, kterou požadovalo. Informuje, že v materiálu jsou uvedeny
vždy firmy, které se budou oslovovat, a v závorkách je u jednotlivých akcí napsáno, co všechno bude
akce obnášet. Konstatuje, že se nakonec přistoupilo k variantě, že by se zakoupila elektrokola, protože
dle toho, jak se zaměstnanci poptávají, je právě o elektrokola docela velký zájem. Podotýká, že
v případě kol budou osloveny především blatenské firmy, kdy se uvidí, jaká bude nabídka, avšak
betonový skatepark v Blatné samozřejmě žádná firma nedělá, takže budou muset být osloveny firmy
odjinud. Dodává, že na dnešním zasedání Zastupitelstva města Blatná budou zastupitelé schvalovat
rozpočtovou změnu, která se bude právě týkat pokrytí spoluúčasti.
Paní starostka k placení parkovného přes SMS uvádí, že informace k této záležitosti bude podána až na
červencovou schůzi Rady města Blatná, protože pán, který byl osloven, nestačil nabídku připravit.
Konstatuje, že zatím jsou informace takové, že se jedná o velmi nákladnou záležitost, která je výhodná
pro větší města, ve kterých je větší objem placení parkovného. Informuje, že podklady k možnosti
placení parkovného přes SMS budou předloženy radním na jejich další schůzi.
Paní starostka konstatuje, že má poslední informaci, o které bude hovořit i na zasedání Zastupitelstva
města Blatná, přičemž dle jejího názoru se jedná o informaci závažnou, kterou by měli nejprve radní
spolu projednat. Uvádí, že se jedná o nabídku firmy Tesla, a.s. na odkup ubytovny, kdy tedy předmětná
společnost chce ubytovnu prodat a má již vážného zájemce, což je osoba, jejíž jméno ji ani nezajímalo,
která přiváží do města agenturní zaměstnance. Informuje, že nabídka pro město přichází především
z toho důvodu, že si je vedení firmy Tesla, a.s. vědomo toho, že prodej takovéhoto objektu cizí osobě
přináší městu značná rizika. Podotýká, že zatím je pán, který má o ubytovnu zájem, třeba slušný a vozí
do města lidi, kteří jdou v Blatné pracovat. Informuje, že nechce radní zahlcovat tím, ve kterých
městech se rozjel ubytovací byznys tak, že města jsou úplně zničená, protože se do nich nestěhují
pouze Romové ale lidé všech možných národností. Dodává, že by se nerada dožila toho, jak z oken na
náměstí budou vlát hadry a jak na sebe budou pokřikovat opilí cizinci, protože to by se mohlo město
dláždit a zdobit, jak chtělo, ale tohoto by se město nezbavilo. Paní starostka uvádí, že by se opravdu
přikláněla k tomu, aby město budovu koupilo, přičemž zástupci z firmy nevystupovali vůči vedení
města nějak nátlakově, pouze řekli, že když město sdělí, že o budovu zájem nemá, takže oni mají kupce
a více že celou situaci řešit nebudou. Podotýká, že tedy zástupci nikterak netlačili vedení města ke zdi,
naopak jednání bylo poměrně korektní. Konstatuje, že požádala zástupce z firmy, aby jí sdělili odhadní
cenu, tedy takový jejich předpoklad, kolik finančních prostředků by si za budovu představovali, a dále
nákladovost budovy, tzn. energie, aby vše mohla na dnešním zasedání Zastupitelstva města Blatná
odprezentovat. Informuje, že v budově je kapacita 120 lůžek s tím, že nejsou uzavřeny žádné
dlouhodobé ubytovací smlouvy, takže by město nebylo vázáno nějakou povinností, že by muselo
nechat v objektu někoho bydlet. Dodává, že si dovede představit, pokud město objekt odkoupí, že by
třeba ve dvou patrech mohly být malometrážní byty, přičemž dříve k tomuto účelu Tesla, a.s. budovu
využívala, v jednom patře by mohla být ubytovna nebo i nějaká turistická ubytovna, která ve městě
chybí, a přízemí by se dalo dle jejího názoru využít jako zázemí pro autobusové nádraží. Paní starostka
informuje, že byť není stavař, takže se domnívá, že by budova v centru města mohla mít daleko větší
využití, a že by byla škoda ji nekoupit, kdy to, co nyní sdělila radním, řekne i odpoledne zastupitelům.
Podotýká, aby si nechali radní celou tuto záležitost projít hlavou, protože na zasedání Zastupitelstva
města Blatná se budou muset k tomu, zda objekt koupit či nikoliv, vyjádřit, jelikož jinak má Tesla, a.s.
do konce června připravené smlouvy s pánem či firmou na prodej ubytovny. Uvádí, že chápe důvod,
proč chce Tesla, a.s. objekt prodat, kterým je to, že v ubytovně již nejsou ubytováni zaměstnanci
předmětné firmy, takže ubytovna pro firmu není již důležitá a v současné době je vlastně jen
přepronajímána jiným firmám. Ing. Flandera konstatuje, že pokud by město objekt odkoupilo, tak jej
budou čekat investice v řádu desítek milionů Kč, protože budova je na rozpadnutí, nikdo do ní
neinvestoval ani korunu, celé pásy jsou na vypadnutí, okna k ničemu, objekt je nezateplený, všude jsou
papundeklová jádra, která jsou v dezolátním stavu, systém odpadů a všeho je opravdu v dezolátním
stavu, protože vše je původní. Opakuje, že do budovy nikdy nikdo neinvestoval, jelikož i rozvody vody
a topení je původní, přičemž pouze byl přidán nový kotel s nerezovým komínem, ale jinak je opravdu
vše staré, takže budova je ve stavu těsně před rekonstrukcí. Uvádí, že tímto chtěl pouze předeslat, že
investice do oprav by byly obrovské. Paní starostka informuje, že zástupci z firmy Tesla, a.s. sdělili, že
byla provedena nová střecha, voda a odpady. Ing. Flandera poukazuje na to, že střecha je sice udělaná,
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aby do ní neteklo, ale není zateplená, takže by se vše muselo udělat stejně znova. Informuje, že
investice do budovy by byly skutečně obrovské a pohybovaly by se dle jeho názoru kolem 30 milionů
Kč, protože se nejedná o žádný domeček ale o sedmipatrovou budovu. Paní starostka se dotazuje Ing.
Flandery na to, v kolika řádu let vidí opravy. Ing. Flandera odpovídá, že opravy není nutné provést
okamžitě, avšak náklady na topení jsou obrovské, takže když by se opravy neudělaly, tak by město
protápělo šílené peníze. Pan místostarosta podotýká, že zástupci z firmy sdělili, že jsou nyní na nule,
protože je nic netlačí, takže to, co vyberou, opět do objektu vloží, přičemž konkrétní plusová čísla
zástupci firmy městu sdělí. Uvádí, že se jedná o objekt v centru města, který by mohl koupit někdo, kdo
bude následně město vydírat, přičemž zástupci firmy Tesla, a.s. město určitě vydírat nebudou.
Konstatuje, že jel včera kolem objektu, kdy dovnitř samozřejmě neviděl, takže proto je rád, že Ing.
Flandera radní o stavu informoval. Informuje, že na střeše je velmi mnoho antén, přičemž mu není
známo, jaká výše prostředků se bere třeba jen z jejich nájmu od O2 či poskytovatelů internetu. Dodává,
že zaměstnanci z odboru majetku, investic a rozvoje se dnes v 8:00 hodin půjdou do ubytovny, kde jim
zástupci firmy vše ukáží, podívat. Paní tajemnice se dotazuje, zdali je již známa kupní cena. Pan
místostarosta odpovídá, že odhadní cena je 12,5 milionu Kč, kdy kupní cena, kterou firma nabízí, by se
dle sdělení zástupců firmy Tesla, a.s. měla pohybovat pod cenou odhadní. Ing. Flandera uvádí, že cena
je vysoká vzhledem k tomu, že se jedná o budovu na náměstí. Paní starostka se domnívá, že by se
kupní cena mohla dostat na částku 10 – 11 milionů Kč. Konstatuje, že by město mohlo případně žádat o
dotační prostředky například na okna a zateplení. Pan místostarosta podotýká, že mu není známo, jak je
nyní program Zelená úsporám nastaven pro města. Paní starostka informuje, že požádala pracovníky
odboru majetku, investic a rozvoje, aby prověřili, jestli by byla šance na zateplení a na výměnu oken
získat nějaké dotační prostředky, avšak je pravdou, že dotační tituly, které jsou vypsány v současné
době, nemusí být již vypsány potom. Pan místostarosta konstatuje, že se zeptá na program Zelená
úsporám člověka, který mu vyřizoval dotaci z předmětného programu na jeho dům. Paní starostka
opakuje, že si neumí opravdu představit, že by objekt koupil někdo, kdo by si do něj následně
nastěhoval každého z firmy DURA Automotive CZ, k.s. Ing. Flandera podotýká, že nejhorší je, že
každý dům na náměstí město koupit nemůže, přičemž za pár let může dopadnout úplně stejně objekt
Finančního úřadu, který by dle jeho názoru byl pro město výhodnější a to i za cenu koupě, jelikož by se
do budovy na náměstí přestěhoval úřad a uvolnily by se tak prostory základní škole, což tedy považuje
opravdu za ideální myšlenku. Paní starostka informuje, že byla napsána žádost na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, že by město mělo zájem o celou budovu, ve které sídlí Finanční úřad,
s tím, že by kanceláře pro pobočku Finančního úřadu a Úřadu práce byly zachovány, avšak vyjádření
předmětného úřadu zatím není ještě k dispozici. Ing. Flandera se domnívá, že převod budovy na město
neprojde. Pan místostarosta se dotazuje, z jakého důvodu se Ing. Flandera domnívá, že převod budovy
na město nebude úspěšný. Ing. Flandera odpovídá, že zadarmo městu nikdo nic nedá. Paní starostka
žádá radní, aby si celou záležitost nechali projít hlavou, kdy však ona bude určitě souhlasit s tím, aby se
objekt koupil, protože se sociálních dopadů na město osobně opravdu obává. Uvádí, že pokud by se
jednalo o objekt, který by byl za městem, takže by z toho samozřejmě také neměla radost, nicméně
hovořila by jinak, ale jedná se o objekt v centru, kam všichni lidé přijedou a kde se zastaví. Konstatuje,
že již nyní je na ubytovně někdy rušno, přičemž jen díky pravidelným kontrolám celní správy a dobré
spolupráci s paní Marešovou se drží v ubytovně jakž takž nějaký pořádek. Podotýká, že doby, kdy se
halekalo z oken ubytovny a kdy v ubytovně hrála muzika, nejsou daleko za námi, kdy se samozřejmě
nejedná o dobrou vizitku města. Dodává, že se jedná o budovu, která má 120 lůžek, takže nejedná se o
dům, který má tři byty. Ing. Kroupová se dotazuje, zdali je v objektu výtah. Ing. Flandera odpovídá, že
výtah v budově je, ale byl by třeba udělat nový. Paní tajemnice uvádí, že kompletní rekonstrukce, když
by se město rozhodlo ubytovnu koupit, by vyšla na 40 milionů Kč. Ing. Flandera informuje, že
rekonstrukci vč. koupě tipuje na investici pro město ve výši 40 milionů Kč. Dále upozorňuje na to, že
pod budovou není vyřešený pozemek, protože jeden z pozemků vlastní z 1/4 pán z Prahy. Paní
starostka uvádí, že se jedná o pána, od kterého chce město kupovat pruh pozemku se zelení. Pan
místostarosta se dotazuje, zdali musí Tesla Blatná a.s., když bude budovu prodávat, nabídnout
ubytovnu k prodeji nejprve panu Kučerovi, který vlastní ¼ jednoho z pozemků pod stavbou, přičemž je
mu samozřejmě známo, že pokud by pan Kučera vlastnil veškeré pozemky pod stavbou, tak by
předkupní právo muselo nastat. Ing. Flandera odpovídá, že nikoliv. Upřesňuje, že město Blatná a pan
Kučera jsou spoluvlastníky jednoho z pozemků nacházejících se pod stavbou, přičemž ostatní pozemky
jsou ve vlastnictví Tesly, a.s. Podotýká, že za objektem jsou dva úzké pozemky, které jsou ve
vlastnictví firmy, avšak pozemek, na jehož části stojí objekt, je ve vlastnictví města a pana Kučery. Pan
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místostarosta se domnívá, že pokud by město chtělo žádat následně o dotaci, takže by muselo mít
souhlas pana Kučery. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru městu nikdo žádné dotace
neposkytne, když se nebude jednat pouze o pozemky města, takže by muselo dojít k odkoupení podílu
od pana Kučery, což by byla další investice, přičemž je otázkou, kolik finančních prostředků za svůj
podíl bude pan Kučera chtít, jelikož on může požadovat například částku 2 000 Kč/m2. Paní starostka
uvádí, že pan Kučera s městem nekomunikuje. Ing. Flandera podotýká, že se tedy nejedná o úplně
čistou stavbu, k čemuž paní starostka doplňuje, že zástupci z firmy Tesla, a.s. nic nezatajovali a
narovinu vše vedení města sdělili. Ing. Flandera dodává, že i v posudku je uvedeno, že se objekt
nachází na několika pozemcích, které mají různé vlastníky.
Paní tajemnice informuje, že na předcházející schůzi radní schvalovali organizační strukturu, která byla
s účinností od 1. 7. 2016, kdy ještě předtím byla změněna organizační struktura od 1. 6. 2016, která
spočívala ve vzetí dívčiny z Úřadu práce v rámci projektu pro mladé na sekretariát respektive na útvar
paní starostky. Uvádí, že dívčina do práce nastoupila 1. 6. 2016 a 17. 6. 2016 na základě její žádosti
skončila. Konstatuje, že si vyžádala opětovně od Úřadu práce seznam uchazečů o zaměstnání, protože
do projektu by mohl naskočit kdokoliv jiný, avšak seznam je stále stejný, jako byl a to tedy se čtrnácti
uchazeči, ze kterých byla vhodná do předmětného projektu pouze Mgr. Nejedlá. Podotýká, že se jedná
o situaci nepříjemnou, kdy pracovnice Úřadu práce vůbec nevěděly, jak projekt, do kterého se zapojilo
město Blatná, uzavřít. Dodává, že měla z příchodu Mgr. Nejedlé docela radost, protože se jí již
předávaly spisy s pravomocným rozhodnutím a i insolvence začala pomalinku fungovat. Paní tajemnice
informuje, že po projednání s vedením města bude předkládat na schůzi Rady města Blatná dne 20. 7.
2016 návrh nové organizační struktury, kdy již přes půl roku je velký nárůst přestupků a již přes půl
roku řeší s vedoucí odboru Ing. Valachovou to, že by agenda přestupků potřebovala o půl úvazku
posílit. Uvádí, že přestupky v současné době řeší jedna pracovnice, kdy všem je dobře známo, jak jsou
v současné době lidé agresivní a jak jsou takováto jednání nepříjemná, a proto se tedy následně musí
otevírat dveře do ostatních kanceláří. Konstatuje, že se shodla s Ing. Valachovou na tom, že vzetí
pracovníka na přestupky na 0,5 úvazku je velice nutné, přičemž druhý 0,5 úvazek by byl na agendu
insolvence, takže by vznikl jeden pracovní poměr, který by potřebovala od radních schválit. Podotýká,
že finanční prostředky na nového pracovníka by do konce roku nežádala, jelikož by se snažila vyjít
z prostředků, které byly v rozpočtu na mzdy schválené, aniž by to cokoliv jiného ohrozilo. Dodává, že
chtěla radní informovat o tom, že na příští schůzi bude předmětný návrh předkládat, přičemž
zdůvodnění nárůstu bude vysvětleno následně v materiálech, které budou radním zaslány. Paní
starostka informuje, že od 1. 10. 2016 dochází k novele zákona o přestupcích a k zavedení registru
přestupků, takže dle jejího názoru se nedá v takovém stavu, v jakém dnes na odboru správním jsou, kdy
v podstatě vedoucí odboru dělá s paní Sýbkovou celou agendu, dlouho vydržet pracovat. Uvádí, že
agendy přestupků je opravdu čím dál tím více, přičemž se jedná o velmi psychicky náročnou práci,
když jí člověk dělá sám. Domnívá se, že je skutečně na místě, aby se předmětná situace začala nějak
řešit a to posílením odboru správního o 0,5 úvazku. Paní tajemnice podotýká, že se včerejšího dne byla
na prostorách, ve kterých jsou zaměstnankyně odboru správního, podívat, kdy nová pracovnice bude
muset sedět v malinké kanceláři, ze které se vyndá stůl. Konstatuje, že když paní Sýbková slyšela, že jí
s agendou bude ještě někdo pomáhat, tak sdělila, že už je z práce velmi špatná, že již skoro nespí, takže
se paní tajemnice domnívá, že je opravdu na místě, aby se někdo na 0,5 úvazku přijal.
Paní starostka informuje, že se byla podívat na obhajobách žáků 9. tříd na Základní škole T. G.
Masaryka Blatná. Uvádí, že následně si ji vyžádaly děti, které se zúčastnily maratonu splněných přání,
o jehož průběhu radní informovala, takže si tedy s dětmi povídala na dvoře. Podotýká, že děti by
samozřejmě nevíce chtěly, aby se budova rozšířila, aby se úřad vystěhoval a ony tak měly celou
budovu jen pro sebe a mohly tím pádem mít na dvoře lezeckou stěnu, trampolíny, hřiště a další věci.
Konstatuje, že bylo z řeči dětí poznat, jak poslouchají a slýchávají moudra od některých rodičů o tom,
jak se všechno musí udělat okamžitě. Dodává, že si s dětmi na chvilku o jejich přáních povídala. Paní
starostka uvádí, že se následně zašla podívat do bývalé zasedací místnosti, kde se prozatím nic
neudělalo, jelikož se vedení školy dle jejího názoru docela správně rozhodlo, že provoz v předmětném
prostoru spustí až od 1. 9. 2016. Podotýká, že místnost byla vymalována a vyklizena, přičemž během
léta se bude stěhovat nábytek a začne se vše připravovat. Konstatuje, že jedním z požadavků dětí bylo
také to, že by děti chtěly nějakou třídu či místnost, ve které by se mohl scházet třeba jednou týdně
jejich školní parlament. Domnívá se, že pro tyto účely by se klidně mohla uvolnit jedna místnost
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v horní části po odboru školství, která je prázdná a kterou nikdo nevyužívá. Informuje, že nyní toho ve
škole před koncem roku mají hodně, avšak příští školní rok by byla pro, aby se místnost po odboru
školství pro potřebu školního parlamentu uvolnila. Podotýká, že děti mají spoustu věcí a materiálů
z akcí, na které jezdí, které by si chtěly někam do skříně zavřít. Dodává, že by děti chtěly nějaké místo,
kde by si jednou týdně mohly sednout a probrat, co připravují, přičemž pro tyto účely by byla
dostačující malá místnost v horní části budovy, která je stejně prázdná. Paní starostka informuje, že děti
by si do předmětné místnosti vedla vždycky paní učitelka, která by s nimi po celou dobu v místnosti
zůstala, takže by děti neběhaly po budově, jak by chtěly a kdy by chtěly. Uvádí, že následně nechá
připravit materiál, ve kterém bude navrženo, aby menší místnost po odboru školství byla ponechána pro
potřeby školního parlamentu.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:21 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 39. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. července 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Omluven: p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Scheinherr
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Podotýká, že na stůl nebylo předloženo žádné doplnění programu.
Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat
o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje, zdali má někdo z radních k přehledu plnění usnesení nějaké připomínky.
Žádný z členů Rady města Blatná nemá připomínky.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka poukazuje na to, že jsou předloženy ke schválení dvě změny rozpisu, přičemž první se
týká Sboru dobrovolných hasičů Skaličany, kdy dochází pouze k přesunu v položkách, tedy nenavyšuje
se rozpočet. Podotýká, že členové Sboru dobrovolných hasičů Skaličany si chtějí dovybavit svou
hasičskou jednotku. Uvádí, že druhá změna je předložena na základě požadavku pracovníků z odboru
životního prostředí, kteří chtějí nakoupit papírové sáčky na psí exkrementy a rozšířit stávající schránky
na sáčky. Konstatuje, že opět nebude docházet ke zvyšování rozpočtu.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 247/16
Bod č. 4 - Schválení dodavatele na nákup kol pro projekt „Turistická zastavení v Blatné“
Paní starostka informuje, že tento a následující dva materiály se týkají dotace, kterou město obdrželo na
akci Turistická zastavení Blatná z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kdy výběrová řízení byla na tři
etapy a to na dodání kol, na výstavbu skateparku a na marketingové služby v souvislosti s projektem.
Podotýká, že byla členem výběrové komise, kdy však musí říci, že to, kolik lidí se do výběrových
řízení přihlásí, není nic závratného. Konstatuje, že na začátku apelovala na to, aby byly na dodání
služeb oslovovány místní firmy, přičemž v materiálu si radní možná všimli, kdo byl oslovován. Uvádí,
že místní firmy se buď nepřihlásily vůbec, nebo poslaly své materiály ve stavu, který nebyl úplný, a
proto musely být některé z výběrového řízení vyřazené, což považuje za velkou škodu, jelikož všechny
firmy jsou vždy upozorňovány na to, že se mohou dojít zeptat paní Hoštičkové či Ing. Vachulky
z odboru majetku, investic a rozvoje, když si nevědí s nabídkou rady. Dodává, že chápe, když někdo
nabídku zpracovává poprvé, že si může myslet, že jeho nabídka je dostačující a že nic víc už do ní
zahrnovat nebude, nicméně za dotačními pracovníky se bohužel nikdo nepřišel ani na nic dotázat. Paní
starostka informuje, že u všech třech výběrových řízení samozřejmě vždy tím nejzásadnějším, co se
posuzovalo, byla cena. Konstatuje, že v případě kol byla nejlacinější firma z Plzně a to Trisport Havel
s.r.o., která má dle zjištění pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje nějaký řetězec, což zřejmě
hrálo i roli v tom, že mohla firma nabídnout kola v lacinější verzi. Ing. Flandera poukazuje na materiál
pod bodem č. 6, ve kterém je uvedeno, že byl zájemce vyřazen kvůli tomu, že měl větší podíl
subdodávky na asfalt, kdy by jej zajímalo, zdali se jednalo o podmínku dotace. Paní starostka uvádí, že
podmínku, že nesmí být subdodavatelské zajištění stavebních prací, si dalo do zadávací dokumentace
město. Ing. Flandera uvádí, že se tedy jednalo o podmínku stanovenou městem nikoliv tedy o
podmínku dotace. Paní starostka se domnívá, že se jednalo o podmínku, kterou si stanovilo město.
Doplňuje, že členové komise sdělili, že by se pokusili tuto záležitost projednat na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR, avšak firma Mystic Constructions spol. s r.o. měla hlavně ještě rozpor v záručních
lhůtách, což bylo také důvodem, proč se předmětná firma nevybrala. Ing. Flandera konstatuje, že mu
jde o to, že pokud by se přihlásil dodavatel prvků jako zhotovitel, který samozřejmě nemá své mašiny
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na asfalt, tak by byl z výběrového řízení také vyloučen. Uvádí, že stejně tak ti, kteří budou dělat asfalt,
si musí skate prvky kupovat, což není sice subdodávka, ale ve výsledku je vlastně nákup prvků
objemově daleko větší než stavební práce. Informuje, že pořízení prvků není sice práce, tedy
subdodávka, protože se jedná o nákup materiálu, kdy si firmy nakoupí prvky a postaví je na asfalt,
nicméně však ve skutečnosti to je objemově z hlediska financí obráceně, tedy subdodávka je větší.
Opakuje, že nikdo z dodavatelů či výrobců prvků neměl de facto šanci díky stanovené podmínce se do
výběrového řízení přihlásit, protože samozřejmě by si museli sjednat někoho na zemní práce, asfalt a na
spodky. Dodává, že kvůli podmínce, která zakázala subdodavatelské zajištění stavebních prací, město
jakoby vyřadilo dodavatele prvků, což mu přišla skoro škoda. Paní starostka uvádí, že ve vyřazení
firmy Mystic Constructions spol. s r.o. však hrály roli ještě záruky. Ing. Flandera podotýká, že si
v materiálu přečetl, že záruka byla malá. Paní starostka informuje, že viděla reference, kde firma
Mystic Constructions spol. s r.o. stavěla, a proto byla docela ráda, že se tato firma, která stavěla v okolí,
přihlásila, protože si může člověk spokojenost s prací ověřit. Konstatuje, že výběrové řízení však
vyhrála firma Hydro Gas Manugacture, s.r.o., která je z Ostravy, a která stavěla pro města v severní
části, což zjišťoval Ing. Vachulka, který se telefonicky také dotazoval objednavatelů na to, jestli byli
s předmětnou firmou spokojeni. Uvádí, že se tedy nejedná o žádnou firmu, která by neměla zkušenosti,
avšak osobně jí přijde vždy vzdálenost zhotovitele velmi zvláštní, tedy že bude firma z Ostravy
v Jižních Čechách stavět betonový skatepark. Dodává, že předmětná firma však zřejmě již na severu
udělala skateparky všude, kde je chtěli postavit, a proto se nyní posouvá dál, protože přeci jen se jedná
o kšeft. Ing. Flandera podotýká, že pouze lidé v Čechách se domnívají, že 300 km je velká vzdálenost,
protože to je opravdu jenom relativní. Paní starostka konstatuje, že ji u výběrového řízení na kola
vyloženě mrzelo to, že místní firmy neměly nabídky dobře zpracované a že jim chyběly nějaké
dokumenty. Ing. Flandera dodává, že pokud však v nabídce chybí nějaké požadované dokumenty, tak
není o čem diskutovat.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 248/16
Bod č. 5 - Schválení zhotovitele marketingových služeb pro projekt „Turistická zastavení
v Blatné“
Paní starostka pro zajímavost informuje, že bylo zjištěno, že firma, která vyhrála výběrové řízení na
zhotovitele marketingových služeb, dělala marketing k filmu Alois Nebel, takže za firmou
KLUCIvespolek s.r.o. je také nějaká práce vidět.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 249/16
Bod č. 6 - Schválení zhotovitele projektu „Turistická zastavení v Blatné“ – část A) betonový
skatepark a část B) doplňková infrastruktura turistických tras
Paní starostka k části B), což je doplňková infrastruktura turistických tras, informuje, že v materiálu je
popsáno, co všechno tato část zahrnovala. Uvádí, že na předmětné výběrové řízení se nikdo nepřihlásil,
byť byly osloveny místní firmy. Konstatuje, že se dotazovala na Technických službách města Blatné
s.r.o., proč nabídku společnost nepodala, kdy jí bylo panem ředitelem odpovězeno, že Technické služby
města Blatné s.r.o. mají přes léto nasmlouváno opravdu plno nabídek, které musí udělat, a obávaly se
toho, že by řádně a včas nezvládly odevzdat práci, a proto se do výběrového řízení nepřihlásily.
Podotýká, že to tedy nebylo tak, že by společnost přihlášení se do výběrového řízení nepromýšlela, ale
opravdu nabídku nepodala z toho důvodu, že by realizaci nestihla časově. Dodává, že je tedy nyní
předloženo ke schválení zrušení výběrového řízení s tím, že se vypíše výběrové řízení nové, do kterého
se snad přihlásí někdo jiný.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 250/16
Bod č. 7 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smluv na dvě akce, kdy první se týká opravy místní
komunikace v Jindřichovicích, kterou bude provádět firma ZNAKON, a.s., a druhá se týká obnovy
technologie kanalizační čerpací stanice u sokolovny, kterou bude realizovat firma ČEVAK a.s. Pan
místostarosta podotýká, že čerpadla projednával s Ing. Dolejšem z odboru životního prostředí, se
kterým se shodl na tom, že je to jeden z pokusů, jak by se mohl stav zlepšit. Paní starostka uvádí, že se
jedná o to, že se voda neustále při přívalových deštích vylévá. Ing. Flandera upřesňuje, že se
kanalizační voda vylévá již téměř při každém dešti. Paní starostka konstatuje, že si firma ČEVAK a.s.
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nechala vypracovat studii, ze které vyšla jedna tato možnost, takže se uvidí, zdali posílení čerpadel
přečerpávací stanice situaci zlepší.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 251/16
Bod č. 8 - Návrh smlouvy o dílo – „Úprava křižovatky II/121 x II/173 x II/175 Blatná“
Paní starostka uvádí, že se jedná o křižovatku na Rychtě, kdy je již stanoven termín začátku realizace
na 23. 8. 2016. Poukazuje na to, že z předložených materiálů je patrné, že výběrové řízení vyhrála
firma Silnice Klatovy a.s., přičemž opětovně byla směrodatná cena. Informuje, že pro město výsledek
výběrového řízení znamená, že by jeho podíl na celé akci měl stát 2 988 954,48 Kč vč. DPH. Podotýká,
že pan místostarosta byl účasten výběrového řízení. Pan místostarosta doplňuje, že v materiálu od Ing.
Cheníčka je vše velmi dobře popsáno, přičemž zítřejšího dne proběhne jednání Rady Jihočeského kraje,
která by měla výsledek výběrového řízení schválit s tím, že následně bude výsledek vyvěšen a uvidí se,
zdali se někdo proti výsledku odvolá či nikoliv, kdy samozřejmě všichni doufají, že se nikdo neodvolá.
Konstatuje, že pokud by se nikdo neodvolal, tak by se mohla začít podepisovat smlouva. Ing. Flandera
uvádí, že má z realizace předmětnou firmou trošku obavy, když si vzpomene na to, jak vypadá Chlum.
Paní starostka informuje, že včerejšího dne chválila paní ředitelka z Ředitelství silnic a dálnic ČR firmu
SWIETELSKI stavební s.r.o., že je instituce s touto firmou nyní velmi spokojena, protože se firma
výrazně zlepšila a to jak v dodávkách, tak i v rychlosti. Pan místostarosta uvádí, že celou záležitost
projednával s Ing. Valáškem, který mu sdělil, že jsou dvě party ve firmě Silnice Klatovy a.s., kdy jedna
je opravdu poctivá a druhá je taková flinkací. Paní starostka konstatuje, že se tedy uvidí, jaká parta
zaměstnanců na akci v Blatné vyjde. Ing. Flandera se domnívá, že v tomto případě budou v Blatné obě
dvě party, protože pro předmětnou firmu je to velká a navíc rychlá akce, i když se může zdát, že 15
týdnů je dlouhá doba, tak ale není.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 252/16
Bod č. 9 - Zpráva o stavu prostoru „egalizační nádrže“ v ul. Písecká v Blatné
Paní starostka podotýká, že se jedná o velice obsáhlý materiál, který však ona trošku zestruční.
Informuje, že když se přijíždí do Blatné, tak je vpravo naproti bývalé mlékárně vidět skrumáž stromů,
pod kterou se, jak je patrné z fotografií přiložených v materiálu, nachází tzv. egalizační nádrž. Uvádí,
že v minulosti byla tato nádrž postavena pro mlékárnu, která v ní neutralizovala odpady, přičemž do
současné doby není známo, zda byla nádrž napojena na kanalizační řad, kdy však firma Čevak a.s.
přislíbila, že tuto záležitost prověří. Konstatuje, že celá záležitost se zamotala odkupy, jelikož když
firma Madeta, a.s., která se k egalizační nádrži nehlásí, prodávala mlékárnu společnosti TBP
Transformátory, spol. s r.o., tak z předmětné smlouvy nevyplývá, že by Madeta, a.s. prodala egalizační
nádrž a tedy společnost TBP Transformátory, spol. s r.o. ji koupila, takže stavba není nikoho.
Poukazuje na to, že ji tato záležitost nenechává chladnou, protože i když je zatím nádrž zarostlá stromy,
tak to nenavádí k tomu, aby k ní někdo lezl, avšak může se klidně stát, že by do egalizační nádrže mohl
někdo spadnout a pak by byly samozřejmě dohady, zdali nádrž mělo či nemělo město zajistit. Dodává,
že v předloženém materiálu pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje popsali, jaká by byla asi
nejsnazší cesta a to tedy ta, že by se požádal stavební úřad o vydání sdělení, že se nejedná o stavbu,
poté by se nechal učinit výmaz z katastru nemovitostí a následovalo by to, že by město nechalo
pozemek jakožto jeho vlastník zabezpečit, přičemž dle jejího názoru městu nic jiného asi nezbyde, než
tyto kroky učinit. Paní starostka informuje, že by se následně zřejmě egalizační nádrž zasypala, panely
by se použily na nějaké jiné využití a předmětný prostor by se nějak srovnal. Uvádí, že na první pohled
se nezdá, že by vespod byla nádrž zanesena kaly nebo něčím jiným, což však ještě následně prověří
pracovníci odboru životního prostředí. Konstatuje, že ona osobně se nepřiklání k té variantě, že by se
stavba vyhlásila za opuštěnou věc a vše by se muselo projednávat přes Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, jelikož by se jednalo o běh na dlouhou trať, kdy jí ani není známo, jestli by mělo
smysl tyto kroky dělat. Doplňuje, že celou záležitost vnímá tak, že město na sebe převezme něco, o co
se měl postarat někdo jiný. Ing. Flandera uvádí, že jediné, co mu na celé záležitosti vadí, je to, že město
opět vytahuje horký brambor za někoho, tedy že město řeší egalizační nádrž za firmu Madeta, a.s.,
která si vše měla vyřešit v době, kdy likvidovala mlékárnu, se kterou měla zlikvidovat i předmětnou
nádrž. Paní starostka podotýká, že však těžko se tato záležitost mohla ohlídat, když město nebylo u
toho, když Madeta, a.s. mlékárnu převáděla. Ing. Flandera konstatuje, že je mu jasné, že nyní už se tato
záležitost nikterak nenapraví, a že je nyní pozdě brečet, avšak město bude zabezpečení prostoru stát
finanční prostředky, které bude muset vynaložit za někoho, kdo si měl egalizační nádrž vyřešit v rámci
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likvidace celého podniku. Paní starostka uvádí, že jediné úskalí by mohlo nastat s kanálem, pokud byl
objekt napojen na přípojku přes egalizační nádrž, kdy jí však pracovníci odboru majetku, investic a
rozvoje sdělili, že by se vše vyřešilo tak, že by se firma TBP Transformátory, spol. s r.o. napojila na
kanalizaci. Podotýká, že firma TBP Transformátory, spol. s r.o. dala od egalizační nádrže ruce pryč,
nicméně proč by také dělala něco, co nezpůsobila, přičemž je samozřejmě možné, že o situaci týkající
se nádrže firma věděla. Ing. Flandera doplňuje, že všichni o egalizační nádrži věděli, avšak nikdo s ní
nechtěl mít logicky nic společného. Uvádí, že v minulosti byly navíc na předmětném místě nevyjasněné
pozemkové vztahy, kdy byla stavba na cizím pozemku, takže nikdo s ní nechtěl mít nic společného.
Konstatuje, že v minulosti dokonce dělal na egalizační nádrž nějaký posudek, takže je mu známo, že
všichni dobře o egalizační nádrži věděli, avšak úmyslně ji do smlouvy nezakomponovali. Paní starostka
uvádí, že se čekalo na to, až se předmětné záležitosti někdo chytne a nádrž opraví, kdy tím někým bude
tedy město.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 253/16
Bod č. 10 - Záměr pronájmu částí pozemku p.č. 420/43 v katastrálním území Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o první dva povodňové domky v ulici Na Blýskavkách, kdy si
paní Tůmová a paní Müllerová jako nájemci domů chtějí prodloužit stávající zahrádky. Uvádí, že
vzhledem k tomu, že měla nyní možnost si cestu ke krematoriu projít, se přiklání ke stanovisku odboru
majetku, investic a rozvoje, tedy ona osobně by také předmětné části pozemku nepronajímala.
Konstatuje, že tím, že je prostor zarostlý a je na něm zeleň, jsou ostatní zahrady vlastně jakoby
schované a keřový porost dělá jakousi clonu, že není na domky dozadu vidět. Podotýká, že neumí říci,
co všechno by žadatelky na předmětných částech vybudovaly, když by jim byly pronajaty, nicméně
pronájmem a vykácením by se prostor od cesty otevřel a bylo by tak vidět na všechny zahrady. Dodává,
že v zadní části, kde byl pronájem pozemku čtyřem nájemcům domů schválen, byl opravdu předtím,
než si části pozemku nájemci přebírali, nepořádek, avšak nájemci následně prostor vyčistili. Paní
starostka informuje, že v předmětném prostoru, kde jsou náletové stromky, se počítá s tím, že by se
udělala stezka, kterou by lidé mohli procházet. Opakuje, že ona osobně by předmětné části pozemku
žadatelkám nepronajala. Bc. Scheinherr připomíná, že v minulosti paní Tůmová chtěla pronajmout
pozemek s tím, že by si na něj chtěla umístit kontejner. Domnívá se, že pokud by však žadatelky měly
na předmětných částech pozemku zahrádky, takže by to ničemu nevadilo. Ing. Flandera se přiklání
k názoru Bc. Scheinherra s tím, že dozadu je ještě dostatečně velký prostor na to, aby se na něm
případně zrealizovala stezka. Paní starostka se dotazuje, zdali by tedy radní pronájem žadatelkám
umožnili za stejných podmínek, jako se umožnil pronájem čtyřem nájemcům o kus dále, načež Ing.
Flandera odpovídá, že ano. Pan místostarosta uvádí, že jemu osobně se líbí to, jak je prostor uzavřený a
že není na další domy se zahradami vidět. Ing. Flandera podotýká, že v předmětném prostoru jsou
stejně jen dřeviny a to většinou jeřabiny. Pan místostarosta uvádí, že se byl s paní starostkou na
předmětném místě podívat, kdy skutečně mezi dřevinami není nic vzácného. Ing. Flandera opakuje, že
k parkovišti je ještě dostatečně velký prostor, takže on v pronájmu částí pozemku osobně nevidí
problém. Paní starostka konstatuje, že tedy nebude dávat žádné návrhy, ale nechá hlasovat o
předloženém návrhu usnesení. Pan místostarosta podotýká, že by se možná mohli radní nějak domluvit,
aby hlasování nebylo teoreticky dva - dva. Bc. Scheinherr informuje, že když radní povolili pronájem
čtyřem nájemníkům domů, kteří jsou dál od cesty, tak by byl pro, aby jej povolili i pro nájemníky
domů, které jsou o kousek vedle. Paní starostka podotýká, že všichni dobře vědí, že na předmětné části
pozemku není možné realizovat oplocení, protože dle územního plánu by na pozemku měla být cesta a
prostor by měl být otevřený, takže pokud pronájem bude schválen, tak nájemníci částí pozemku p.č.
420/43 budou poučeni, aby si na předmětném místě nedělali bazény do země a nedělali tam něco, co
potom budou nákladně odstraňovat. Uvádí, že důvodem, proč ona se schválení pronájmu žadatelkám
obává, je to, že za nikoho nikdo nemůže dát ruku do ohně, co na část pozemku nakonec nandá, přičemž
čtyři nájemci udržují předmětné části pozemku slušně. Ing. Flandera konstatuje, že pokud žadatelky
nebudou udržovat pozemek, nebudou plnit podmínky nájemní smlouvy, nebo když tedy se nebude
radním líbit, jak žadatelky části pozemku užívají, tak s nimi bude zrušena nájemní smlouva a nařídí se
jim pozemek vyklidit. Paní starostka se obává toho, aby žadatelky na předmětných částech pozemku
neudělaly skladiště. Ing. Flandera uvádí, že pokud bude na části pozemku uděláno skladiště, tak bude
smlouva vypovězeno, protože se nejedná o něco, co je nezrušitelné. Paní starostka informuje, že
samozřejmě smlouva vypověditelná je. Ing. Flandera konstatuje, že pokud žadatelky udělají na
pozemku něco, co se radním nebude líbit, nebo když nebudou části pozemku sloužit vyloženě jen pro
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to, aby si tam žadatelky udělaly zahradu a postavily nafukovací bazén, ale budou na pozemku
naskládané cihly a budou tam z toho mít skladiště pro podnikání, tak se jim smlouva okamžitě vypoví a
ony pozemek vyklidí. Bc. Scheinherr informuje, že v minulosti řešili radní umístění kontejneru na
předmětném pozemku, které se jim nelíbilo, protože kontejner byl ošklivý, avšak když bude na části
pozemku klasická zahrada, na které bude tráva a brambory, tak on osobně by pronájem schválil. Ing.
Flandera uvádí, že je také pro, aby se pronájem žadatelkám schválil, pokud na částech pozemku
nebudou stavby a další věci, které jsou v podmínkách definovány. Paní starostka doplňuje, že
v podmínkách je vše upřesněné. Ing. Flandera opakuje, že on osobně by žadatelkám vyhověl. Paní
starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 3 – 0 – 1(starostka). Usnesení č. 254/16
Bod č. 11 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že žádost si podal pan Krmíček, přičemž připojení kanalizační přípojky pro
žadatele již radní jednou řešili, kdy mělo dojít k připojení zezadu, avšak přišlo se na to, že schválený
návrh nebylo možné realizovat. Pan místostarosta konstatuje, že se již řešilo, jakým způsobem by si
pan Krmíček mohl kanalizační přípojku připojit, kdy však nakonec se přišlo na to, že to technicky
nelze, a proto pan Krmíček žádá radní, aby se mohl napojit na kanalizaci z druhé strany, což je v ulici
V Podzámčí. Paní starostka podotýká, že pokud si radní ulici V Podzámčí prošli, tak si určitě také
všimli toho, že díky tomu, jak se domy začaly dostavovat, je hezké, že tento kout opět prokoukne. Ing.
Flandera poukazuje na to, že dlažba díky realizacím přípojek dostává velmi zabrat. Pan místostarosta
podotýká, že se dlažba vždy musí rozebrat a opětovně se dává dohromady. Ing. Flandera uvádí, že je
opravdu třeba vždy v záruční době kontrolovat, aby ti, co do komunikace vstupují, případně dlažbu
předělali. Konstatuje, že je opravdu třeba po čtyřech či pěti letech vše poctivě projít a nařídit případně
těm, kteří dlažbu rozebírali, aby ji dodělali tak, aby byla v rovině. Informuje, že chápe, že nejsou lidé
schopní udělat dlažbu tak, aby se vůbec nepropadala, i když na druhou stranu to vlastně schopní udělat
jsou, akorát že to samozřejmě stojí finanční prostředky, které však stejně musí dát následně do toho,
když musí provést předláždění. Paní starostka podotýká, že sdělila panu Blovskému, že nemá úplně
radost z toho, že se v předmětné lokalitě neustále vrtá a něco dělá, ale že chápe, že když si tam chce
někdo postavit nový dům, takže si nějaký přístup chce zajistit. Ing. Flandera poukazuje na to, že nahoře
v ulici Na Příkopech od MUDr. Razaka je díra již napořád, přičemž opravu bude muset zajistit město.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 255/16
Bod č. 12 - Návrh změn organizační struktury MěÚ Blatná s účinností od 1. 8. 2016
Paní starostka uvádí, že případné dotazy by radním asi nejlépe zodpověděla paní tajemnice. Konstatuje,
že již byli radní informováni, že záměr, aby pracovní sílu platil úřad práce, se sice dokázal zrealizovat,
avšak nedokázal se získat člověk, který by na Městském úřadu byl, jelikož vybraná slečna odešla po
čtrnácti dnech s tím, že netušila, jak málo peněz bude brát, což jí u pracovníka, který dělá finance,
docela překvapuje, že si neumí výplatu spočítat. Podotýká, že vůbec v současné době sehnat člověka,
který chce pracovat, je čím dál tím horší. Informuje, že tedy paní tajemnice přišla s návrhem, ke
kterému se ona osobně přiklání, protože na několika konferencích, kterých se zúčastnila, bylo zmíněno,
že se na města valí nové změny ze zákona o přestupcích, které budou dle jejího názoru znamenat pro
odbor správní a živnostenský úřad od 1. 10. 2016 velkou zátěž a to už jen samotné zavedení registru.
Dodává, že tím, jak dlouhodobě přestupky narůstají, toho mají pracovnice odboru správního a
živnostenského úřadu až nad hlavu, přičemž když marodí či si vybírá dovolenou paní Sýbková, která
dělá přestupky, tak za ni práci vykonává vedoucí odboru. Paní starostka podotýká, že je velice ráda, že
na předmětném odboru zvládají všechny kontroly tak, že se na nic nepřišlo a že je vše řádně. Poukazuje
na to, že i v materiálu je popsáno, jak přestupky narůstají, přičemž od 1. 10. 2016 to bude ještě horší.
Informuje, že Policie ČR odbor správní a živnostenský úřad dost přestupky zahlcuje, protože jakmile se
nejedná o trestný čin, tak to jde okamžitě na městský úřad, kdy jí tedy není známo, zdali v minulosti
byly skutky odkládány či se neřešily. Uvádí, že v současné době, tím jak nastoupili na obvod hodně
akční lidé, přestupky narůstají úplně raketově a opravdu se jedná o jeden přestupek za druhým.
Konstatuje, že ona se opravdu přiklání k tomu, aby se další člověk, který bude mít na starost také
evidenci pohledávek a insolvence, čehož je také dost, přijal. Paní tajemnice doplňuje, že právě se na
dopravních přestupcích řeší pohledávky po splatnosti cca za 2 500 tisíc Kč a ve správním řízení za 636
tisíc Kč, což jsou dost velké částky. Ing. Flandera se dotazuje paní tajemnice, zdali se jedná o všechny
přestupky, načež paní tajemnice upřesňuje, že částka 636 tisíc Kč se týká odboru správního a částka
5

2 500 tisíc Kč se týká dopravy. Dále paní tajemnice doplňuje, že celkově jsou nyní, když vezme ještě
daně a poplatky, spravovány pohledávky v částce 3 700 tisíc Kč, nicméně v této částce nejsou zahrnuty
pohledávky Správy bytů, která si je řeší samostatně. Paní starostka připomíná, že dostali v nedávné
době radní informaci o tom, že pohledávky na Správě bytů by neměly být závratné. Pan místostarosta
uvádí, že o pohledávkách, které jsou zatím v mezích, dostávají radní vždy informaci. Paní starostka
konstatuje, že pohledávky na Správě bytů se řeší okamžitě, jakmile někdo dluží. Ing. Flandera
podotýká, že ho překvapila výše 2 500 tisíc Kč, protože to je dost vysoká částka. Paní starostka
informuje, že je povinností úřadu, když lidé pokuty neplatí, dělat v této záležitosti kroky, tedy nejde
případ odložit, což je samozřejmě administrativně velmi náročné. Poukazuje na to, že paní tajemnice do
materiálu uvedla, že přijetím pracovníka nebude zapotřebí navyšovat mzdové prostředky, které byly
schváleny na rok 2016. Domnívá se však, že již na rok 2017 bude zapotřebí tuto položku navýšit, na
což paní tajemnice reaguje, že k navýšení mzdových prostředků na rok 2017 dojde jen částečně. Paní
starostka podotýká, aby tedy následně radní nebyli nějak zaskočeni, že se položka v roce 2017 navýší,
avšak nebude se jednat o nic razantního. Opakuje, že ona osobně navýšení o jednoho pracovníka
schvaluje s tím, že je sama zvědavá na to, kdo se do výběrového řízení přihlásí, protože je to čím dál
tím větší tragédie.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 256/16
Bod č. 13 - Návrh na zavedení služby SMS parkovné ve městě Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o materiál, který doufá, že ocení Bc. Scheinherr, který možnost
placení parkovného formou SMS inicioval. Informuje, že se zástupcem z předmětné firmy, kterou pan
Chmelař oslovil, byla jednání velice rychlá, vstřícná a jednoznačná, na veškeré dotazy dokázal
odpovědět a nedělal žádné kličky. Podotýká, že pan Chmelař si zjišťoval zkušenosti ve městech, kde
předmětná firma službu poskytuje, přičemž v Jihočeském kraji je to pouze ve městě Tábor, jinak
poskytuje své služby hodně ve Středočeském kraji a na Vysočině. Konstatuje, že byla shodou okolností
v Prachaticích podepisovat smlouvu ohledně akcií, kde viděla na stojanu, že je možné také parkovné
platit formou SMS, a proto se dotazovala tamního starosty na to, jak tato služba funguje, na což jí
odvětil, aby město nečekalo žádné zázraky, že placení parkovného přes SMS dělá zhruba 20 % plateb.
Dále jí pan starosta sdělil, že ze začátku byli všichni lační, a proto úhradu parkovného přes SMS
prováděli, ale že po nějakém čase se placení touto formou malinko snížilo. Dodává, že nicméně se
jedná o takový bonus pro lidi. Ing. Flandera se domnívá, že 20 % je poměrně dost. Paní starostka
informuje, že program, který dostanou strážníci městské policie, bude také vyhodnocovat, kde řidiči se
svými vozidly stojí, a budou v něm data, která bude moci městská policie používat. Uvádí, že aktivace
je zdarma, a že systém financování dle sdělení pána z firmy také nebude nic náročného a to ani pro
pracovnice odboru finančního a školství, protože firmě bude jednou měsíčně zaslána faktura.
Konstatuje, že jakmile bude podepsána smlouva, tak firma doručí samolepky, které se umístí na
stojany, následně zaškolí účetní na odboru finančním a školství, se kterou si vše vyjasní, a zaškolí
velitele a strážníky městské policie, aby s programem uměli. Dodává, že vše je zdarma, kdy tedy firma
má následně z placení parkovného přes SMS provizi. Ing. Flandera konstatuje, že jestliže služba
nebude město stát žádné vstupní investice, tak souhlasí s tím, aby byla zavedena. Paní starostka uvádí,
že si každý bude muset rozmyslet, jestli bude chtít dát 10 Kč nebo 13 Kč. Ing. Flandera podotýká, že
když člověk nebude desetikorunu mít, tak pošle SMS zprávu a dá o 3 Kč víc, kdy jde tedy o to, že ne
vždy má člověk u sebe drobné. Paní tajemnice konstatuje, že je lepší zaplatit o 3 Kč více, než potom
zaplatit pokutu. Paní starostka uvádí, že jí pan starosta z Prachatic sdělil, že v tamním městě mají
zkušenost, že tuto službu využívají hodně podnikatelé, protože si následně odečtou telefon. Ing.
Flandera upřesňuje, že placení parkovného formou SMS jde podnikatelům do nákladů telefonu. Paní
starostka informuje, že pán z firmy uvedl, že je také možné přidat možnost zaplatit si formou SMS
celoroční parkovné, když by třeba podnikatelé chtěli mít úhradu parkovného na jednom dokladu, na
což mu sdělila, že se domnívá, že si lidé, kteří chtějí celoroční kartu, dojdou na městský úřad. Ing.
Flandera poukazuje na to, že ve městě Blatná platí omezení, že celoroční parkovací kartu může mít dle
podmínek jen někdo, tedy že jí nemůže mít kdokoliv. Paní starostka uvádí, že celoroční karta je vázána
na trvalý pobyt, což nyní řešila kvůli paní učitelce ze Základní umělecké školy, která jezdí do Blatné
z Myštic, a která si chtěla parkovací kartu koupit, avšak v podmínkách je uvedeno, že tuto kartu může
mít jen občan města Blatná. Paní starostka se dotazuje, zdali je Bc. Scheinherr spokojen s rychlostí
předložení materiálu. Bc. Scheinherr odpovídá, že ano. Paní starostka uvádí, že to tedy panu
Chmelařovi vyřídí.
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Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 257/16
Bod č. 14 - Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s CK Příbram, z.s.
Paní starostka informuje, že dát CK Příbram 5 tisíc Kč bylo poměrně náročné, kdy radní tedy vidí, že
tato záležitost ještě neskončila. Podotýká, že závod se uskuteční nyní v sobotu 23. 7. 2016. Uvádí, že
členové spolku se chovali arogantně k zaměstnancům města a k tomu, že je částka 5 tisíc Kč nevytrhne.
Konstatuje, že se uvidí, zdali tento rok zajistí členové spolku při závodu bezpečnost a všechno tak, jak
garantovali, což si tento rok opětovně ohlídají strážníci Městské policie Blatná a Ing. Valášek, přičemž
v loňském roce bylo vše v pořádku. Dodává, že se jí přístup členů CK Příbram, z.s. absolutně nelíbí,
kdy sdělí, protože má v sobotu po ukončení závodu předávat ceny, pánovi, který závod zajišťuje, že se
s takovýmto jednáním ještě nesetkala a že se zvažuje, zdali se předmětnému spolku příští rok nějaké
finanční prostředky vůbec poskytnou. Paní starostka uvádí, že každý je rád, že dostane od města
nějakou korunu, avšak lidé z CK Příbram, z.s. vystupují tak, že takovouto almužnu si může město
nechat a že oni nepojedou do Blatné podepisovat smlouvu, což je dle jejího názoru trošku za hranou.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 258/16
Bod č. 15 - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Blatná o finanční příspěvek na MS 2016 v Praze
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost o finanční příspěvek na Mistrovství světa pro mažoretky.
Konstatuje, že ona osobně nemá s poskytnutím příspěvku žádný problém. Podotýká, že jsou dneska
vůbec z TJ Blatná rádi, že oddíl mažoretek udrží, protože děti ubývají. Opakuje, že ona osobně by
příspěvek, kdy se jedná opět o částku ve výši 500 Kč na jedno dítě, poskytla.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 259/16
Bod č. 16 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost pana Wachtla, který chce dne 22. 7. 2016 udělat na zimním
stadionu taneční zábavu, na které bude hrát skupina Parkán. Informuje, že si zřejmě radní všimli, že je
v usnesení navrženo udělení výjimky do 4 hodin do druhého dne, což musí být žadateli bohužel
povoleno, protože prozatím nenabyla účinnosti obecně závazná vyhláška, ve které je zakomponována
oznamovací povinnost a je v ní omezení pořádání hudebních produkcí do 3 hodin, takže v současné
době se není úplně o co opřít. Upřesňuje, že zastupitelé přijali novou obecně závaznou vyhlášku, která
není ještě účinná a zřejmě ještě visí na úřední desce, a která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015.
G. Hálová podotýká, že Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 již na úřední desce nevisí, avšak ještě
nenabyla účinnosti. Paní starostka uvádí, že městská i státní policie o konání této akce bude
samozřejmě vědět. Ing. Flandera se domnívá, že však v době, kdy bude pan Wachtl akci pořádat, bude
již obecně závazná vyhláška č. 1/2016 platná. Pan místostarosta konstatuje, že v přehledu plnění
přijatých minulých usnesení ze Zastupitelstva města Blatná je uvedeno, že Obecně závazná vyhláška č.
1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku bude účinná až od 1. 10. 2016. Paní starostka uvádí, že tato
účinnost byla schválena v souvislosti s přestupkovým zákonem. Ing. Flandera konstatuje, že změna
přestupkového zákona začíná platit až od 1. 10. 2016, a proto nerozumí tomu, proč by radní nemohli
fungovat tak, jako fungovali do současné doby, kdy tedy povolovali výjimky vždycky jen do tří hodin.
Paní starostka informuje, že zastupitelé vyhlášku, která omezovala provoz do 3 hodin, zrušili. Ing.
Flandera se dotazuje, zdali tedy zrušením vyhlášky město nemá k této záležitosti nyní vyhlášku žádnou,
nebo zdali se současná vyhláška ruší až nabytím účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016. Paní
tajemnice uvádí, že by se současně účinná vyhláška měla rušit až nabytím vyhlášky nové. Ing. Flandera
konstatuje, že je stejného názoru jako paní tajemnice, protože přeci by nyní nebyli zastupitelé
v předmětné záležitosti bez vyhlášky. G. Hálová poukazuje na to, že však v Obecně závazné vyhlášce
č. 2/2015 není stanoveno, že hudební produkce mohou být pouze do tří hodin. Ing. Flandera připomíná,
že však radní povolovali hudební produkce vždycky jenom do tří hodin. G. Hálová vysvětluje, že je
však nutné od nového roku psát na udělení výjimky rozhodnutí, do kterého by se muselo odůvodnit,
proč nebylo vyhověno v žádosti v plném rozsahu, kdy tedy radní nemají vlastně důvod, proč by panu
Wachtlovi neměli do 4 hodin hudební produkci povolit. Podotýká, že když byla vyhláškou omezena
provozní doba provozoven, tak bylo možné udělit výjimku pouze do 3 hodin, avšak předmětná
vyhláška byla zrušena, nicméně toto omezení by se na pana Wachtla stejně nevztahovalo, protože on
bude pořádat akci na veřejném prostranství. Opakuje, že tedy není opravdu čeho se chytit a povolit
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panu Wachtlovi výjimku jen do 3 hodin, jelikož skutečně není žádné pádné zdůvodnění, které by bylo
do rozhodnutí napsáno jako důvod, proč nebylo vyhověno žádosti v plném rozsahu. Pan místostarosta
informuje, že v článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je zrušovací ustanovení, ve kterém je
uvedeno: „Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Blatná č. 2/2015,
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí“. Ing. Flandera uvádí, že tedy
až bude účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, tak se zruší vyhláška stávající. Paní starostka
konstatuje, že je to opravdu tak, jak sdělila G. Hálová, protože pokud by se někdo na rozhodnutí
odvolal, tak by krajský úřad rozhodnutí shodil, protože zkrácení požadované doby nebylo
odůvodnitelné. Uvádí, že si zastupitelé mysleli, že když se zruší vyhláška týkající se omezení provozní
doby, takže rovnou začnou provozovatelé otevírat své provozovny do rána, avšak zatím někteří
provozovatelé vůbec netuší, že se nějaká vyhláška rušila, a nikdo žádné provozní doby neprodlužuje.
Informuje, že provozovatelé uvedli, že jsou zvyklí na režim, který v provozovně je, a že to tak nechají.
Domnívá se tedy, že se zrušením vyhlášky nikdo úplně nezaobírá a že ten, kdo pořádal akce jako
například pivní slavnosti do tří hodin, takže si opět přinese žádost o udělení výjimky do tří hodin,
protože to tak pořádal vždycky.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 260/16
Bod č. 17 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka informuje, že jsou předloženy dvě žádosti Centra kultury a vzdělávání Blatná a dále
žádost paní Zlatuše Malečkové o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a užívání
návykových látek na veřejném prostranství. Uvádí, že příspěvková organizace si žádá o výjimku na
akce, které bude dne 8. 8. a 4. 9. konat v Husových sadech, a paní Zlatuše Malečková si žádá o výjimku
na farmářské trhy. Konstatuje, že je docela ráda, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná začalo
v Husových sadech něco dělat, tedy že se i v této části bude něco dít a bude tam nějaký pohyb.
Domnívá se, že na těchto dvou akcích se nebude jednat o žádnou pijatiku, pouze vždy bude na akci
nějaké občerstvení, které si budou moci lidé koupit. Pan místostarosta doplňuje, že dle sdělení
pracovníka příspěvkové organizace je plánováno, že by na akci byla vždy ochutnávka vín. Paní
starostka uvádí, že paní Zlatuše Malečková si opomněla podat žádost již v červnu, jinak by se
povolovala výjimka souvisle.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 261/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 262/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 263/16
Bod č. 18 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 264/16
Bod č. 19 - Žádost o stanovisko k uzavírce pozem. komunikací a objízdným trasám při opravě sil.
č. II/173
Paní starostka uvádí, že se jedná o opravu cesty na Bělčice. Konstatuje, že v této záležitosti vidí jediný
problém a to v tom, že by oprava křižovatky u Polygraphu měla končit o víkendu, kdy je v Blatné pouť.
Informuje, že Ing. Valášek tuto skutečnost již s předmětnou firmou konzultoval, kdy mu bylo sděleno,
že by firma chtěla skončit již v pátek, avšak že by byla ráda, aby se uzavírka povolila do 21. 8. 2016,
protože kdyby pršelo či byly opravdu nějaké nepříznivé podmínky a firma musela opravu dodělat o
víkendu, tak o prodloužení uzavírky třeba na dva dny se musí v současné době žádat nějak složitě 14
dní dopředu, což by mohlo celou opravu zbytečně zbrzdit ještě více, než je třeba. Podotýká, že
dokončení opravy v pátek je však slíbené pouze na pusu, nicméně oprava se učinit musí, a proto by
uzavírku schválila v termínu, který je v materiálu navržen. Dodává, že paní ředitelka Ředitelství silnic a
dálnic ČR sdělila, že firma SWIETELSKI stavební s.r.o. zrealizovala křižovatku v Českém Krumlově
místo za 5 či 6 neděl za tři týdny, protože má hodně zakázek, takže pracovníci dělají rychle. Paní
starostka uvádí, že si možná radní mohou povolením uzavírky na víkend, kdy je v Blatné pouť,
naběhnout, avšak ona osobně by zase kvůli pouti z toho nedělala nějaké dryje a nechala to být. Ing.
Flandera konstatuje, že by to také neřešil.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 265/16
Bod č. 20 - Projednání návrhů loga města Blatná
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Paní starostka informuje, že vybrané návrhy jsou předloženy k nahlédnutí na stole. Poukazuje na to, že
v materiálu je uveden seznam, kolik návrhů přišlo, kdy však asi od čísla 8 se nejednalo o nic úplně
dopracovaného. Uvádí, že přišel na úřad ještě jeden návrh, avšak až po ukončení soutěže, kdy se na
úřadě rozčiloval jeden místní občan, že jeho kamarád loga také zpracovává a že by jej vypracoval pro
město zadarmo. Paní starostka dává návrh od grafika pana Jana Krásného radním k dispozici s tím, že
se stane součástí zápisu. Opakuje, že návrh od pana Krásného bohužel už přišel mimo soutěž, takže
nebyl do posuzování ani zařazen. Konstatuje, že pět návrhů vybraných komisí bylo vystaveno
v Informačním centru a na internetu, avšak nemá pocit, že by se jednalo o něco závratného a že by logo
lidé, když poslouchala jejich debaty, nějak extra chtěli. Uvádí, že ani ji neoslovil žádný návrh tak, že by
se na něj do konce života chtěla dívat, jak jej má město jako svoje logo, a proto navrhuje, tak jak
napsala do materiálu, soutěž zrušit a nevybrat žádné logo s tím, že se jednalo o zkušenost. Ing. Flandera
k návrhu pana Krásného podotýká, že by si jeho logem radní akorát naběhli, protože by to mohlo vyznít
jak kanci z Blatné, takže jeho návrh by určitě opravdu nedoporučoval. Paní starostka uvádí, že návrh
pana Krásného ji tak úplně neirituje, jelikož některé návrhy, které byly do soutěže zaslány, jí vadily víc.
Pan místostarosta konstatuje, že je také pro zrušení soutěže. Připomíná, že když radní schvalovali
vyhlášení prodloužení termínu pro odevzdání návrhů, tak se domlouvali na tom, že pokud by je žádný
návrh neoslovil, takže bude soutěž zrušena. Ing. Flandera informuje, že už by se nyní opětovně
nepokoušel soutěž vyhlašovat, protože lidi to nějak extra neoslovilo, zájem o to ze strany občanů nebyl,
ba naopak spíše bylo vyhlášení soutěže hodnoceno tak, že je to zbytečné a že si radní vymýšlejí
kraviny. Paní starostka podotýká, že pokud nějaké iniciativní skupiny začnou říkat, jak jsou lidé na
radnici zpátečnický a že nechtějí jít moderně naproti, tak toto je dle jejího názoru zase takový
argument, že se soutěž o návrh loga zkusila, avšak návrhy nesplňovaly to, co radní očekávali. Ing.
Flandera se dotazuje, zdali se třem návrhům, které byly vybrány komisí, budou rozdělovat finanční
prostředky. Paní starostka odpovídá, že ano, tedy všechny tři návrhy dostanou skicovné ve výši 1 tisíc
Kč, přičemž zbytek finančních prostředků se samozřejmě vyplácet nebude. Poukazuje na to, že i
v podmínkách výběrového řízení bylo uvedeno: „Náklady, které vznikly účastníku soutěže o návrh
v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento účastník. Prvním třem účastníkům soutěže o návrh, kteří
splní podmínky soutěže, uhradí zadavatel skicovné ve výši 1000 Kč“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 266/16
Bod č. 21 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka podotýká, že se ve všech případech jedná o suché stromy. Pan místostarosta doplňuje, že
se jedná o kácení dřevin ve třech lokalitách a to u zahrádek v ulici V Jezárkách, dále v ulici Plzeňská a
třetí lokalita je na parcele za domem v ulici B. Němcové, kterou chce koupit Společenství vlastníků
jednotek, a kvůli které byl na minulém zasedání Zastupitelstva města Blatná MUDr. Kortus. Bc.
Scheinherr se dotazuje, kdy zhruba začnou Technické služby města Blatné s.r.o. kácet, jelikož stromy,
které byly schváleny na pokácení minule, ještě pokáceny nebyly. Paní starostka uvádí, že všechno
hotové skutečně není. Bc. Scheinherr informuje, že stromy, které byly schváleny ke kácení v ulici, kde
on bydlí, ještě pokáceny nebyly. Pan místostarosta konstatuje, že u některých stromů a to například u
krematoria, které jsou suché a jsou schválené ke kácení, čekají Technické služby města Blatné s.r.o. na
listopad na dobu vegetačního klidu. Ing. Flandera upřesňuje, že se jedná o suché smrky před kremací.
Pan místostarosta opakuje, že tyto smrky jsou minimálně z poloviny proschlé, avšak pracovníci
společnosti čekají a to i v některých dalších případech až na dobu vegetačního klidu. Ing. Flandera
poukazuje na to, že mu vadí strom u silnice, který je na pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR, které
má vydané povolení na kácení, avšak dodneška s touto záležitostí nic nikdo nedělá. Doplňuje, že se
jedná o suchý strom u silnice u pivovaru, který opravdu už ohrožuje lidi, avšak Ředitelství silnic a
dálnic ČR je to úplně ukradené. Opakuje, že Ředitelství silnic a dálnic ČR má na kácení stromu
povolení, vše je vyřízené, jen aby se strom pokácel, avšak předmětná instituce na tuto záležitost kašle a
pořád jen vyhlašuje soutěže, protože nemá nikoho, kdo by ji všeobecně stromy pokácel, jelikož Správa
a údržba silnic to dle Ředitelství silnic a dálnic ČR nesmí dělat. Uvádí, že od podzimu je kácení stromu
u silnice povolené, avšak do současné doby na tuto záležitost nikdo nesáhl. Paní starostka konstatuje,
že v případě Technických služeb města Blatné s.r.o. poměrně tlačí na to, aby kácení probíhalo, avšak je
pravdou, že si společnost toho v současné době nabrala hodně. Ing. Flandera podotýká, že se však
nejedná o stromy, které by vyloženě ohrožovali, přičemž u silnice I/20 je stav stromu daleko horší. Bc.
Scheinherr uvádí, že se chtěl pouze zeptat, zdali je nějaký plán na kácení. Pan místostarosta konstatuje,
že kácení bude spíše probíhat až v listopadu.
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Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 267/16
Bod č. 22 - Návrh Nařízení města Blatná č. 3/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města
Blatná č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád
Paní starostka uvádí, že se jedná o doplnění tržního řádu, kdy si podala žádost paní Žílová o zřízení
předzahrádky v ulici Na Příkopech a dále si podal žádost pan Jícha o zřízení dvou předzahrádek a to
jednu za jídelnou Lahůdkářství U MLSOUNA a jednu na nádvoří. Podotýká, že se možná
v provozovně pana Jíchy byli radní osobně podívat, nicméně pan Jícha opravdu vnitřek provozovny
velmi pěkně upravil. Konstatuje, že v prvním případě se naráží na to samé, co se na schůzi již
několikrát řešilo, tedy že paní Žílová zatím nemá hostinskou činnost a tím pádem nesplňuje podmínky
tržního řádu, které radní stanovili. Informuje, že ji v pondělí paní Žílová navštívila s požadavkem na
písemné vyjádření, v jakém režimu může v Kaplance fungovat, aby neporušovala předpisy a vyhlášky
města, což jí tedy bylo přislíbeno. Informuje, že o víkendu byla v Kaplance městská policie, avšak tak
jak jí sdělila i paní Žílová, nejednalo se o nic, že by strážnice někoho strhávala ze židliček, tak jak se už
zase nese městem, pouze upozornila paní Žílovou, že nemůže mít před Kaplankou předzahrádku.
Dodává, že v sobotu měla několik telefonů od lidí, kteří v Kaplance seděli, kterým sdělila, že proti
tomu, aby si paní Žílová dala na pozemek, který má od města pronajatý, židličky a pozvala si na něj své
přátele, se kterými bude před Kaplankou sedět, což jsou většinou starší dámy, které za ní chodí,
nemůže město nic dělat a nikdo to navíc ani nenapadá. Paní starostka uvádí, že paní Žílová dobře ví, že
u stolků před Kaplankou nemůže obsluhovat a nemůže u nich svou činnost provozovat. Konstatuje, že
jí paní Žílová sdělila, že si hostinskou činnost nemůže v Kaplance zaregistrovat, protože jí řekla
hygiena, že na veřejných toaletách, které vlastní město, není teplá voda. Informuje, že proto požádala
ředitele Technických služeb města Blatné s.r.o., aby jí tuto skutečnost ověřil, kdy tedy Ing. Srbovi
ředitelka hygienické stanice sdělila, že o žádnou vodu nejde, že stačí, když teče. Podotýká, že požádala
paní Žílovou, jestli by si vyžádala písemné stanovisko hygieny, co jí tak konkrétně vadí s tím, že město
udělá všechny kroky proto, aby se to napravilo, a aby paní Žílová mohla mít řádně hostinskou činnost
zlegalizovanou. Informuje, že pokud bude paní Žílové hostinská činnost povolena, tak samozřejmě
bude pozemek před Kaplankou zahrnut do tržního řádu a tím pádem bude mít paní Žílová předzahrádku
povolenou. Dodává, že do té doby se však samozřejmě naráží na obecně závaznou vyhlášku týkající se
zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství, nicméně pokud bude mít výjimku udělenou paní
Zlatuše Malečková, které ji radní na dnešní schůzi na soboty povolili, tak není problém, aby si paní
Žílová s lidmi před Kaplanku sedla a pila s nimi víno. Paní starostka informuje, že Městská policie
Blatná dobře ví, že jediné, na co musí paní Žílovou upozornit, je to, že pokud půjdou nějaké davy
turistů a posadí se na židličky před Kaplankou, takže je nesmí paní Žílová obsluhovat, protože to není
v souladu s předpisem města. Podotýká, že ji kvůli tomu, aby paní Žílová mohla provozovat činnost
před Kaplankou, navštívila ještě jedna starší dáma, která chodí k paní Žílové na víno. Uvádí, že se
domluvila s paní Žílovou na takovém snad vstřícném postupu, že se počká, až se vše vyřeší přes
hygienu, a že do té doby se nebudou před Kaplankou dělat žádné zásahy. Konstatuje, že bude jedině
ráda, když se povede dát vše v klidu do pořádku, avšak určitě nebude ustupovat v tom, aby se tržní řád
města opět měnil a rozšiřoval se o varianty, přičemž o tom se již hovořilo a ona by se k tomu nerada
vracela. Dodává, že si nechala vytáhnout materiály, za jakých podmínek se pronájem schvaloval, kdy
tedy v předmětném materiálu bylo uvedeno, že se pronájem schvaluje s tím, že na pozemku bude
předzahrádka v souladu s předpisy města, tedy že tam bude hostinská činnost. Paní starostka se
domnívá, že paní Žílová věděla, že tato podmínka ve smlouvě je, což jí vlastně paní Žílová potvrdila
s tím, že však následně narazila na to, že si nemůže hostinskou činnost zajistit kvůli tomu, že to není
možné stavebně. Konstatuje, že by byla nerada, aby se z celé záležitosti dělal nějaký závratný problém,
kdy bude chtít, aby se vše urovnalo, jelikož ona nechce paní Žílové házet klacky pod nohy, nicméně již
na minulé schůzi sdělila, že když začnou radní dělat nějaké výjimky, takže se může stát, že se do toho
za chvíli zamotají. Ing. Flandera uvádí, že on má jiný názor a že veškeré věci, které se kolem této
záležitosti dělají, jsou zbytečné, když by stačilo do tržního řádu doplnit za hostinskou činnost jediné
slůvko a to vinotéka, čímž by byly veškeré problémy s předmětnou záležitostí spojené vyřešené.
Podotýká, že kvůli jednomu slovu jsou dle jeho názoru všechny akce, které kolem záležitosti jsou,
neadekvátní. Konstatuje, že navíc dobře ví, že hostinskou činnost paní Žílové v Kaplance hygiena
nepovolí, což může říci zcela jasně a zcela otevřeně, protože hostinská činnost vyžaduje záchody
v objektu, takže hygiena nikdy nepovolí hostinskou činnost, když budou záchody mimo provozovnu,
protože hostinská činnost funguje i v zimě, tedy funguje celý rok, takže na to, aby paní Žílová mohla
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mít hostinskou činnost, by musela mít v objektu své toalety. Opakuje, že si radní mohou nalhávat něco
do kapsy, ale že hygiena v žádném případě nepovolí, aby při hostinské činnosti byly toalety venku.
Informuje, že druhá věc je ta, že dle jeho názoru předzahrádka před Kaplankou nikomu nevadí a nikdy
nikomu vadit ani nebude. Domnívá se, že doplněním jednoho slova do tržního řádu se neudělají žádné
výjimky, ale pouze se jen rozšíří okruh těch, kdo si bude moci předzahrádku zřídit, přičemž v tomto
případě by se jednalo pouze o dva podnikatele a to o paní Žílovou a pana Žílu. Dodává, že v případě
pana Žíly však zřízení předzahrádky v žádném případě nepřipadá v úvahu, protože chodník před jeho
provozovnou je velmi úzký a na silnici Správy a údržby silnic by asi těžko někdo povolil zřídit nějakou
předzahrádku, takže v případě pana Žíly zřízení předzahrádky opravdu nepřipadá vůbec v úvahu, a
proto se nějaké vlny rozšiřování předzahrádek určitě nebojí. Ing. Flandera uvádí, že pokud by se
doplnilo do tržního řádu jediné slovo, tak by byl veškerý problém vyřešen a paní Žílové by v klidu
mohla být předzahrádka povolena. Podotýká, že je sice hezké, že se radní zabývají tím, jestli má paní
Žílová v prostoru jeden stolek, dva stolky, tři stolky a jestli tam má jednu židli či žádnou židli, avšak již
jednou na schůzi zdůrazňoval, že žádná předzahrádka na náměstí a na náměstí Míru podmínky hygieny
nesplňuje, kdy si dovolí tvrdit, že podmínky hygieny nebude splňovat ani pan Jícha, ačkoliv v tomto
případě hygienou stanovené požadavky neviděl, takže neví, zdali má pan Jícha v Lahůdkářství U
MLSOUNA koncipované záchody i na dvě předmětné předzahrádky, a jestli množství toalet je opravdu
dostatečné. Konstatuje, že však stoprocentně ví, že u obou dvou cukráren v Blatné počty toalet
neodpovídají počtu míst, které jsou na předzahrádkách, což nikdy nikdo nezkoumal, nikdy se tím nikdo
nezabýval, ale předzahrádky byly povoleny. Podotýká, že je pouze provozovatelů věc a provozovatelů
starost, když by na ně přišla hygiena, aby zdůvodnili, proč mají vše tak, jak mají. Dodává, že tak, jak se
chovali radní k provozovatelům cukráren, by se měli radní chovat ke všem a to tedy i k paní Žílové, a
proto dává protinávrh, který má písemně připravený, aby radní schválili předzahrádku i pro paní
Žílovou s tím, že v článku 2 bude doplněno za hostinskou činnost „nebo vinotéka“. Ing. Flandera uvádí,
že tedy dává protinávrh s tím, že by byl rád, aby se o něm hlasovalo, a aby se jeho protinávrh stal
součástí zápisu jako oficiální protinávrh, jelikož považuje již za žabomyší válku to, co radní dělají. Pan
místostarosta připomíná, že radní projednávali záležitost týkající se paní Žílové na minulém jednání
Rady města Blatná, kdy nyní je předložena žádost jednak paní Žílové a dále pak žádost pana Jíchy,
která je do nařízení zapracována. Uvádí, že v případě paní Žílové on zůstává stále u toho, co řekl na
minulé schůzi s tím, že doufá, že se každou schůzi nebudou touto záležitostí radní zaobírat. Ing.
Flandera poukazuje na to, že je však předložena žádost paní Žílové, ke které se mohou radní vyjádřit.
Konstatuje, že si tedy paní Žílová zřídí tržní místo, čemuž nemohou radní zabránit, takže na příští Radu
města Blatná bude předložena žádost o zřízení tržního místa na pronajatém pozemku, kdy zřízení
tržního místa radní zakázat paní Žílové nemohu, přičemž na tržním místě může paní Žílová dělat i
služby, což je radním známo, pokud si přečetli tržní řád. Opakuje, že si paní Žílová zřídí před
Kaplankou tržní místo a tím opět obejde to, co by bylo normálně oficiálně povolené. Uvádí, že proč
tedy schválit paní Žílové předzahrádku oficiálně, když ona si celou záležitost může obejít tím, že si
zřídí tržní místo, čemuž on tedy říká obcházení a ne tomu, že by se paní Žílové povolila oficiálně
předzahrádka. Dodává, aby si radní přečetli tržní řád města, ve kterém se dočtou, že si paní Žílová
může tržní místo před Kaplankou zřídit a radní proti tomu nemohou vůbec nic mít. Ing. Flandera
informuje, že pokud radní udělí výjimku a povolí na trhách konzumovat alkohol, tak se tím však
nepovoluje výjimka pro paní Žílovou, protože pozemek před Kaplankou, což je p.č. 1994/4, není
v tržním řádu zahrnutý pro trhy, takže se na něj výjimka nevztahuje, jelikož v tržním řádu je celá ulice
Na Příkopech, avšak trojúhelník před paní Žílovou tam zařazen není. Paní starostka uvádí, že tuto
skutečnost z hlavy neví, a proto si ji prověří. Na argument Ing. Flandery, že si paní Žílová najde cestu a
vše obejde, uvádí, že dle jejího názoru paní Žílová vše obcházela celou dobu. Ing. Flandera konstatuje,
že však schválením jeho protinávrhu by se vše nechalo zlegalizovat a uvést do stavu, který bude
v pořádku. Podotýká, že nikomu by předzahrádka nevadila, nikdo proti ní nic nemá, takže nerozumí
tomu, proč by nemělo být tedy paní Žílové vyhověno. Paní starostka uvádí, že tedy nechá hlasovat o
protinávrhu Ing. Flandery, který jej dodal v písemné podobě, která se stane součástí zápisu ze schůze, a
který spočívá v doplnění článku 2, že se bude jednat o prostor, na kterém je provozována hostinská
činnost nebo vinotéka, přičemž dále bude v příloze č. 2 doplněna restaurační předzahrádka s adresou
Na Příkopech 213. Hlasování: 2 – 0 – 2(starostka, místostarosta). Paní starostka konstatuje, že
protinávrh nebyl přijatý, a proto se tedy radní nyní vrátí k předloženému materiálu, ve kterém je uveden
návrh na rozšíření tržního řádu o předzahrádky pana Jíchy. Paní starostka nechává hlasovat o
předloženém návrhu usnesení.
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Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 268/16
Paní starostka podotýká, že si nechá prověřit věci, které uvedl Ing. Flandera, a to tedy jak pozemek
před paní Žílovou, tak ostatní předzahrádky.
Bod č. 23 - Nabídka majetku Domova pro seniory
Paní starostka uvádí, že příspěvková organizace musí vždy svůj majetek, který chce vyřadit, nabídnout
zřizovateli, který však dle jejího názoru o předmětné věci nestojí. Paní starostka nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání nepřijímá nabídku majetku a schvaluje vyřazení a likvidaci veškerého
nabízeného majetku“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 269/16
Bod č. 24 - Žádost Domova pro seniory o zrušení usnesení RM a o schválení přijetí hmotného
daru
Paní starostka konstatuje, že se jedná o dvě záležitosti, přičemž první se týká toho, že bohužel nedošlo
k předání finančního daru z důvodu smrti, kdy zaměstnanci Domova pro seniory nechtěli s rodinou
zemřelé osoby nadále již o poskytnutí daru jednat, protože jim to přišlo neetické, což samozřejmě
chápe, a proto je předložen návrh na zrušení usnesení. Uvádí, že druhou záležitostí je to, že má Domov
pro seniory dostat od Ing. Levičkové šicí stroj. Dále poukazuje na to, že je v materiálu uvedena také
informace o tom, že odchází paní vrchní, o čemž již zřejmě na minulé schůzi hovořila. Podotýká, že je
velmi ráda, že výběrové řízení vyhrála blatenská paní, kdy se tedy do organizace vrací zdravotní
sestřička paní Tvrdá, která si doplnila vzdělání, a se kterou byli zaměstnanci organizace spokojení.
Informuje, že paní Tvrdá se vrací až od 1. 9. 2016 a to z důvodu výpovědní lhůty v nynějším
zaměstnání. Doplňuje, že paní Tvrdá byla skutečně zdravotní sestra, která byla v organizaci velmi
oblíbená. Dodává, že dále je na organizaci ještě jedno výběrové řízení na všeobecnou sestru, kdy opět
se vrátí k tomu, že je tragédie, kolik lidí se do výběrových řízení hlásí, takže v současné době dokonce
Mgr. Baušová zvažuje, že přijme nějakou Ukrajinku, která se přišla do Domova pro seniory zeptat na
práci, protože bohužel současný systém vzdělávání zdravotních sester vše celé tak zamotal, že je škoda
o tom mluvit. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali pracovnice odcházely z organizace kvůli finančním
prostředkům. Paní starostka odpovídá, že vrchní sestra dojíždí do organizace ze Strakonic, kde
pracovala v minulosti v zařízení, ze kterého ji kdysi bývalý ředitel nějak odsunul, avšak v zařízení ve
Strakonicích je nová ředitelka, která jí nabídla, že by se mohla vrátit, což paní přijala, protože si sníží
dojíždění. Dále informuje, že druhá zdravotní sestra si našla partnera v Plzni, za kterým odchází, takže
dle jejího názoru odchod obou pracovnic nebyl kvůli financím, ani kvůli kolektivu či přístupu, ale kvůli
vyvolaným věcem spíš jako opravdu obecné povahy.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 270/16
Bod č. 25 - Výměny a přidělení bytů v majetku města a oznámení o přechodu nájmu
Pan místostarosta informuje, že první bod se týká toho, že se Nad Lomnicí uvolní bytová jednotka v čp.
1107, kdy se jedná o velikost bytu 4+1. Uvádí, že zaměstnanci Správy bytů obdrželi žádost rodiny
Majerů o to, že by si chtěli tento byt vyměnit a to z důvodu toho, že pan Majer je vážně nemocný a
v předmětné bytové jednotce je výtah. Konstatuje, že druhým bodem je to, že pokud radní schválí
předcházející materiál, tak by Majerovi odešli z bytu v ulici Nerudova č.p. 730 a tím se uvolnila bytová
jednotka o velikosti 3+1, kterou pracovníci Správy bytů doporučují dle pořadníku přidělit paní Petře
Kláskové, kde jsou dvě osoby a narozená dcera. Informuje, že dalším bodem je uvolnění bytu opět
v ulici Nad Lomnicí č.p. 1107, ve kterém bydlí paní Davidová, která se stěhuje za synem do Prahy,
protože má nějaké zdravotní problémy a v Praze má zajištěnou nějakou lepší péči. Podotýká, že o byt
po paní Davidové projevila zájem paní Pašková, která má špatný zdravotní stav, a proto by chtěla kvůli
mobilitě přístupu do bytu vyměnit současný byt za byt, ve kterém je výtah. Dodává, že pracovníci
Správy bytů výměnu a přidělení bytu paní Paškové doporučují. Pan místostarosta informuje, že byt po
paní Paškové doporučují zaměstnanci Správy bytů přidělit paní Tautzové, která je také v seznamu
žádostí o byt. Konstatuje, že dále se uvolní byt č. 10 v ulici Písecká, který opouští paní Hinzová, která
se stěhuje za rodinou do Spojených států amerických. Tento byt doporučují zaměstnanci Správy bytů
přidělit podle pořadníku panu Stanislavu Hraničkovi. Dále pan místostarosta uvádí, že posledním
bodem je vzetí na vědomí přechodu nájmu na základě rozhodnutí soudu. Dodává, že zdravotní stavy
jsou opravdu ověřené. Paní starostka se dotazuje, zdali musí vždy nájemci doložit zdravotní stav
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nějakou zprávou či zda je dostačující podepsání čestného prohlášení. Pan místostarosta odpovídá, že
nájemci píší čestné prohlášení, avšak v těchto případech jsou špatné zdravotní stavy opravdu potvrzené.
Ing. Flandera poukazuje na to, že v seznamu žádostí byla paní na prvním místě vyškrtnuta, kdy by jej
zajímalo, zdali dotyčné osobě tedy byl nabídnut odpovídající velký byt, který ona odmítla. Pan
místostarosta odpovídá, že paní Vlková byla oslovena, protože je v seznamu na prvním místě, avšak
přidělení bytu odmítla s tím, že si sehnala jiný byt a že má bydlení nyní zajištěné. Paní starostka
informuje, že se nyní pořadník vyčistil, přičemž ta samá situace nastala v Domě s pečovatelskou
službou. Uvádí, že starosty z jiných měst, tak jak je poslouchá, vůbec netíží, kde budou lidé ve městě
bydlet, přičemž leckde si města bytový fond vyprodala a následně se jenom diví. Konstatuje, že právě
dnešního dne má ministerstvo na svých novinkách uvedeno, jak překupníci zkupují celé domy a levné
byty v panelácích, tedy už se nejedná o ubytovny, kam stěhují sociálně slabší a cikány, za které
následně kasírují finanční prostředky od úřadu práce. Podotýká, že jediná možnost, aby si město mohlo
eliminovat, koho si do objektu pustí, je ta, když objekty bude vlastnit samotné město, přičemž města,
která o bytový fond přišla, už situaci potom neovlivní.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 271/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 272/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 273/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 274/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 275/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 276/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 30. 6. 2016 – Paní starostka poukazuje na to, že na
odpoledním zasedání Zastupitelstva města Blatná budou zastupitelé řešit odkup ubytovny. Uvádí, že
Ing. Malečková požádala Českou obchodní banku, u které má v současné době město Blatná účet, o
možnost čerpání úvěru, u kterého je dle sdělení pracovníka banky úrok cca 0,4 procenta, přičemž tuto
záležitost projednával již i Finanční výbor Zastupitelstva města Blatná. Domnívá se, že by asi
přicházelo v úvahu a bylo by jednodušší a snazší, aby si město, než aby si vyčerpalo finanční
prostředky, které má, vzalo na ubytovnu úvěr a splácelo jej. Doplňuje, že pracovník banky navrhl jako
jednu z možných variant, že by se do úvěru mohl přidat úvěr u Komerční banky, který město splácí na
byty v ulici K Jatkám, a který není tak výhodný, tedy že by se úvěry spojily. Informuje, že chtěla od
členů výboru jasné vyjádření, zda se přiklání k tomu, aby se odkup ubytovny financoval úvěrem,
přičemž dle sdělení paní tajemnice proti vzetí úvěru členové Finančního výboru Zastupitelstva města
Blatná nic nemají, kdy se tedy nejedná zas až o takovou závratnou sumu. Konstatuje, že obchodní
banka navrhuje, že by městu poskytla úvěr třeba až do výše 100 milionů Kč s tím, že by však záleželo
na zastupitelích, jakou částku by město vyčerpalo. Dodává, že je pravdou, že by vzetí úvěru byla
taková jistota, když by město dostalo výhledově nějakou dotaci, která je vyšší spolupodílem, takže by
si nemuselo úplně vyčerpat své finanční prostředky. Paní starostka informuje, že opět by bylo
v podmínkách poskytnutí úvěru to, že by město mohlo úvěr kdykoliv splatit. Paní tajemnice doplňuje,
že členové výboru doporučují odkup ubytovny financovat z fondu rezerv, aby se objekt rychle
odkoupil, avšak následnou rekonstrukci ubytovny doporučují provést z úvěru. Podotýká, že členové
Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná uvažovali i o refinancování současného úvěru formou
úvěru dalšího. Paní starostka uvádí, že chtěla, aby radní věděli, že se informace, jak následně
rekonstrukci zajistit, shání, přičemž v současné době město finance zatím má, ale je otázkou, zdali si je
vyčerpat či zda si vzít úvěr. Bc. Scheinherr konstatuje, že by byl radši, když město finance má, aby se
vše financovalo z vlastních prostředků s tím, že až město finance mít nebude, tak teprve poté by si
půjčil, ostatně takto to člověk dělá i doma. Paní starostka reaguje, že nyní se objekt určitě odkoupí
z vlastních prostředků, nicméně chtěla, aby radní věděli, že se zjišťují podmínky, které jsou v současné
době úvěrům nakloněné, tedy nejedná se o nic, co by město položilo, kdy banka si zjišťuje informace a
to i pět let zpátky o tom, jak si město stojí finančně, co je schopno ze svého rozpočtu splácet, ale žádné
jiné informace nemá. Ing. Flandera se dotazuje, zda se řeší už nějakým způsobem provoz. Paní
starostka odpovídá, že ano, kdy včerejšího dne jednak navštívila paní Marešovou a jednak svolala
schůzku s Ing. Srbem z Technických služeb města Blatné s.r.o., panem Kallmünzerem ze Správy bytů a
s panem Blovským. Uvádí, že dle jejího pohledu není jiná možnost, než objekt předat Správě bytů,
protože opravdu neví, kdo jiný by objekt spravoval, když jsou v něm v současné době bytové i
nebytové prostory. Konstatuje, že nyní na ubytovně dělá jako takovou správcovou paní Marešová, která
je sice v důchodu, ale stále pracuje a je to taková poměrně akční paní, za kterou je vidět, že si uměla
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v ubytovně, která je čistá a upravená, vše srovnat. Podotýká, že paní Marešová by byla ochotna
pracovat pro město a to třeba alespoň rok, než by se našel místo ní někdo jiný, nebo než by město našlo
pro objekt nějaké jiné využití. Informuje, že dle sdělení paní Marešové bydlí nyní na ubytovně 80 lidí,
kteří jsou agenturní zaměstnanci firmy Leifheit s.r.o. a Obaly Blatná s.r.o., které do města vozí a
ubytovává agentura z Českých Budějovic. Dodává, že předmětná agentura má vždy smlouvu od 2. 1.
do 21. 12., protože přes vánoce je ubytovna zavřená a je celá vyklizená. Paní starostka uvádí, že jí paní
Marešová uvedla, že je v objektu ubytovaných 10 lidí různých národností, kteří mají smlouvu na dobu
neurčitou, přičemž se jedná o lidi spolehlivé, kteří na ubytovně bydlí třeba již 10 let, a kteří také
ubytovnu v zimě opouští, tedy jsou zvyklí, že si jedou například za rodinami či někam jinam.
Informuje, že paní Marešová také sdělila, že už se rozšířila samozřejmě taková panika, že město po
odkoupení ubytovnu okamžitě zavře a že lidé, kteří v objektu bydlí, nebudou mít kam jít. Podotýká, že
se na tuto záležitost dotazovali údajně i lidé z firem, protože pro zaměstnavatele by byl samozřejmě
zásah, kdyby jim 40 lidí nepřišlo do práce nebo kdyby neměli dotyčné osoby kde ubytovat. Doplňuje,
že jí paní Marešová uvedla, že by jí v současné době utrhaly ruce firmy z Písku a ze Strakonic, protože
je takový bum v tom, že firmy potřebují lidi, avšak nemají je kam ubytovat. Dále správcová objektu
informovala, že si pamatuje, že za celých deset let zpátky zasahovala policie na ubytovně přibližně
dvakrát, že jinak si totiž umí vše v objektu sama srovnat. Paní starostka konstatuje, že už se zjišťovaly
informace ohledně daní a dále se přes živnostenský úřad zjišťovaly informace ohledně provozování
ubytovny Správou bytů, kdyby byl stávající režim v objektu zachován. Uvádí, že dle jejího názoru by
do konce příštího roku ponechala v objektu stávající režim, že by se v objektu ubytovávalo systémem,
který je, aby město nepřicházelo o finanční prostředky. Informuje, že pokud bude učiněna na zasedání
domluva a zastupitelé odkup ubytovny odsouhlasí, tak určitě bude chtít mluvit se stávajícími
zaměstnanci ubytovny, protože se domnívá, že je zbytečné, aby se paní, které na ubytovně celou dobu
uklízí, a kterým zbývají třeba 4 roky do důchodu, děsily, kam budou utíkat, a proto by jim chtěla vše
trochu vysvětlit. Podotýká, že pokud by se začaly odshora dělat byty, tak by se samozřejmě musela
učinit změna užívání, což papírově nějakou dobu trvá, avšak v současné době se již v hořejším patře, ve
kterém jsou poměrně hezky udělané apartmány, které se využívají pro svatby, cyklisty či pro lidi, kteří
jsou osvědčené, klasicky neubytovává. Dodává, že by se tedy mohlo v horním patře začít tím, že by se
předělalo na byty, které by se postupně dávaly do bytového fondu, přičemž úpravy v patře, kde jsou
apartmány, by nikterak provoz ubytovny neomezily. Paní starostka podává zprávu, že v přízemí a
v prvním patře jsou nebytové prostory, ve kterých je kadeřnice, kosmetika, místnost pro řidiče
autobusů, kteří v prostoru přespávají či čekají na to, než pojedou, a dále je v objektu zkolaudována
ordinace pro závodního lékaře, kdy však dle informací, které získala, do ubytovny žádný lékař nechodí,
nicméně prostory jsou v objektu takto vymezené. Uvádí, že by určitě chtělo objekt projít, zrevidovat a
navrhnout, co udělat s přízemím, kdy levá část při vstupu do objektu by se mohla využívat komerčně a
v pravé části by ponechala kancelář pro recepci a to do té doby, než by byly v objektu třeba jen byty.
Konstatuje, že jí přišla koncepce sociálního bydlení, která má jít do vlády, kdy se města nevyhnou
zřizování sociálních bytů, na které budou poskytovány dotace. Domnívá se, že pokud budou nějak
jasně vymezené podmínky, na co dotace budou poskytnuty, tak by pár bytů například ve druhém patře
mohlo být vymezených pro tyto účely s tím, že sociální odbor by u těchto bytů fungoval jako garant a
navrhoval by, kdo a za jakých podmínek do předmětných bytů půjde. Pan místostarosta podotýká, že se
také hovořilo o tom, že by se v objektu mohly například vybudovat veřejné toalety místo budky, která
je ve venkovním prostoru na klíč. Paní starostka uvádí, že jako první krok je to, že v objektu zůstane
stávající režim. Pan místostarosta informuje, že ubytovna by šla pod Technické služby města Blatné
s.r.o. a to po pod Správu bytů. Ing. Flandera se dotazuje, zdali by tedy skutečně ubytovnu spravovala
Správa bytů. Paní starostka odpovídá, že ano, kdy pracovníci Správy bytů jsou s obstaráváním
ubytovny svolní. Pan místostarosta konstatuje, že Technické služby města Blatné s.r.o. si už i zjišťují
informace ohledně živnosti kvůli pronajímání, takže dávají si i tyto věci dohromady, přičemž se budou
muset projít veškeré smlouvy, které jsou v současně době na ubytování v Tesle uzavřeny, a určit, jestli
budou smlouvy ukončeny či zda si město převezme smlouvy tak, jak jsou. Podotýká, že paní Marešová
včetně uklízeček a recepčních by přešly pod Správu bytů. Ing. Flandera poukazuje na to, že dole
v ubytovně je jeden byt. Pan místostarosta uvádí, že se jedná o byt o velikosti 3+1. Paní starostka
informuje, že tento byt je v současné době využíván třeba pro nějakou partu cyklistů, která si pronajme
celý byt a bydlí v něm jako v ubytovně, přičemž jí není známo, jestli je takto byt využit pouze přes léto
s tím, že následně již není nikdo nasmlouvaný. Podotýká, že jí přijde škoda, aby si město byt v přízemí
ponechalo, kdy vlastně vchod do předmětného bytu je z boční strany, kdy dle sdělení pana Blovského,
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který se byl v bytě v přízemí podívat, by bylo možné právě v tomto prostoru udělat zázemí pro
autobusové nádraží. Konstatuje, že by tedy vcházeli do prostoru bočním vchodem lidé, kteří by se
chtěli posadit v čekárně či si chtěli dojít na toaletu, nicméně nic megalomanského by v předmětném
prostoru nebylo, protože všem je známo, že autobusy jezdí čím dál tím méně lidí. Uvádí, že je pravda,
že lepší parta dětí, která čeká na autobus v 17 hodin, se schová v současné době dovnitř zastávky, avšak
ti, co nechtějí mít s partou nic společného či starší lidé, stojí pod přístřeškem, který je na zastávce, což
v zimě není nic příjemného, takže dle jejího názoru by tito lidé, kteří čekají na autobus třeba v 17
hodin, možná nějakou čekárnu, ve které by byly nějaké lavice a stolek s časopisy, uvítali a využili ji.
Paní starostka informuje, že chce sdělit uklízečkám, že i když nahoře budou ubytovací prostory, které
ony v současné době uklízí, ubývat, takže zase třeba přibydou na uklízení prostory dole, které budou
pro veřejnost. Doplňuje, že se dneska každý totiž bojí, co s ním bude zítra, nicméně všem radním je
dobře známo, že se nebude jednat o nic rychlého, že by okamžitě byly v ubytovně byty. Uvádí, že jí
paní Marešová uvedla, že s firmou z Českých Budějovic, která na ubytovně v Blatné ubytovává již přes
10 let, a která zná veškeré podmínky, je domluva, kdy předmětná firma stála za tím, kdo chtěl ubytovnu
v Blatné koupit.
b) Plánované omezení parkování při výstavě historických vozidel na tř. J. P. Koubka a nám. J. A.
Komenského – Paní starostka konstatuje, že omezení parkování občany města nikterak nezasáhne, ba
naopak se domnívá, že se lidé půjdou na akci, která se bude konat odpoledne, podívat. Podotýká, že se
najde nějaký brblal, který řekne, že si chtěl na předmětném místě zaparkovat, ale to se najde vždycky.
Paní starostka uvádí, že ji navštívil pan farář s tím, že v rozpočtu města je částka 200 tisíc Kč na
malování kostela, která měla být jako spoluúčast, kdy si farnost žádala kraj o poměrně větší peníze na
výmalbu celého kostela. Konstatuje, že bohužel farnost finanční prostředky nedostala, jelikož asi radní
vědí, že kraj zasekl všechny finanční prostředky pro církevní organizace, což bylo vyvoláno žalobou.
Podotýká, že v současné době sice biskupství žalobu vůči krajům stáhlo, vůči městům nikoliv, ale
dotace kraj již znovu otevírat samozřejmě nebude. Informuje, že za ní přišel pan farář s tím, jestli může
i tak s těmi 200 tisíci Kč počítat, což se ona osobně domnívá, když byla částka zakomponována do
rozpočtu města, že ano. Doplňuje, že pan farář sdělil, že má nyní farníky, kteří mají chuť práci
zvládnout vlastními silami s tím, že by tedy vymalovali za finanční prostředky od města zákristii a
začali by levou spodní částí, což je ta temná část, když se vejde do kostela. Dodává, že bude ráda, když
se v kostele začne opravovat, i když je jí známo, že zákristie vidět nebude, avšak na druhou stranu
chápe, že když je to opadané a plesnivé, že je třeba s tím něco udělat. Paní starostka informuje, že
prozatím farníci úplně nevědí, jak začnou natírat, avšak byla učiněna domluva, že vše bude
konzultované s paní Říhovou z úseku památkové péče, aby opětovně nedošlo k nějakému incidentu
jako v minulosti s elektrikou. Podotýká, že panu faráři nemůže mít to, co vzniklo, za zlé, protože on
osobně za podáním žaloby nestál. Dodává, že ona by byla ráda, když město chtělo místní farnosti
finanční prostředky, které se daly do rozpočtu na tento rok, poskytnout, aby je farnost mohla použít.
Pan místostarosta uvádí, že také souhlasí s tím, aby farnost finanční prostředky použila, přičemž Bc.
Scheinherr je stejného názoru. Ing. Flandera konstatuje, že nemá nic proti tomu, aby farnosti byly
finanční prostředky poskytnuty. Paní starostka informuje, že tedy sdělí panu faráři, že se mohou farníci
pomalu začít na opravu do 200 tisíc Kč připravovat. Dále uvádí, že k církevním restitucím přišel e-mail
z Oddělení správy majetku - Biskupství českébudějovické, že bylo rozhodnuto na základě žádosti
města, že pozemek p.č. 846/109, což je cesta, kde je splašková voda, bude z velké žaloby uvolněn.
Připomíná, že se dále hovořilo o směně pozemku, na kterém by měla stát trafostanice, avšak podmínky
ze strany církve byly nepřijatelné, protože církev by za předmětný pozemek chtěla nejraději parcelu,
kdy navíc město vše vyřešilo tím, že trafostanice bude umístěna na jiném pozemku. Konstatuje, že je
opravdu ráda, že církev dostála toho, že pozemek p.č. 846/109 z žaloby stáhne, i když JUDr. Mrázek
sdělil, že předmětný pozemek z žaloby ještě stažen není, nicméně ona doufá, že když Biskupství ČR
napíše, že to tak bude, takže to dá snad do pořádku a pozemek z žaloby uvolní.
Paní starostka uvádí, že měla včerejšího dne jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a se
zástupci firmy, která bude zajišťovat návrhy řešení na zbezpečnění průjezdnosti silnice I/20 od
Českých Budějovic, přičemž zástupci měli ještě předtím jednání ve Lnářích a Tchořovicích. Podotýká,
že tato záležitost se netýká Hněvkova a Sedlice, protože v těchto obcích už se počítá s obchvatem a už
je údajně vydán i územní souhlas. Konstatuje, že na jednání byly řešeny v ulici Vrbenská odbočovací
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pruhy, které tam v současné době nejsou, a dále bylo hovořeno o tom, jestli by bylo možné v této
křižovatce nějaký zásah udělat, kdy předběžně bylo zástupci z firmy hovořeno o kruhovém objezdu,
který by i jakoby zpomalil vjezd do města, ale že samozřejmě návrh budou teprve zpracovávat.
Informuje, že zatím si zástupci firmy vše procházeli a fotili s tím, že návrhy už v konkrétní podobě by
měly být k dispozici do konce prázdnin. Paní starostka konstatuje, že dále se řešil úsek podél rybníka
Sladovna, kde se na základě studie města navrhuje zavezení části rybníka, přičemž ředitelku
z Ředitelství silnic a dálnic ČR „omývali“, když zjistila, kolik bude tato varianta stát. Uvádí, že dále se
řešila křižovatka u Myslivny, kdy si pánové z pražské firmy myslí, že by se do předmětného prostoru
kruhový objezd vešel, ale chtějí si samozřejmě vše spočítat, přičemž zástupci z Ředitelství silnic a
dálnic ČR sdělili, že by viděli řešení v umístění světelné signalizace. Ing. Flandera podotýká, že studii
dělali, co on ví, dva projektanti a to pan Slováček a ještě někdo, jehož jméno si již nepamatuje, přičemž
ani jednomu se kruhový objezd na předmětné místo nevešel. Paní starostka informuje, že tuto
skutečnost pracovníkům firmy sdělila, na což jí bylo odvěceno, že si musí pracovníci vše zadat do
počítače. Ing. Flandera konstatuje, že v tomto případě je nejhorší to, že tam je pata mostu, respektive
nosná část ukotvení mostu, do které se nesmí zasáhnout, a která odtlačí kruhový objezd velmi daleko
směrem jakoby k ulici Jiráskova a tím pádem se kruhový objezd na předmětnou křižovatku nevejde.
Paní starostka uvádí, že všem je dobře známo, že největší problém je na předmětném místě s chodci,
pro které je křižovatka nebezpečná. Podotýká, že řidiči si holt s vozidly počkají a vystojí si frontu, než
vyjedou, nicméně za tu chvilku, kterou tam se zástupci z instituce a firmy stála, jenom žasla, co jsou
schopni lidé s vozidly v křižovatce udělat, kdy najíždí proti sobě, aby mohli rychle udělat myšku.
Doplňuje, že do toho všeho jezdí ještě lidé na kolech a lidé přechází všude, kde se dá, ale hlavně ne na
přechodech pro chodce, kdy si ona osobně říká, že je až vlastně s podivem, že se na předmětné
křižovatce ještě něco nestalo.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:56 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z mimořádné 40. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 29. července 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera, p. Srb
Omluven: p. místostarosta
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, Ing. Flandera
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály byly na dnešní mimořádnou
schůzi předloženy až na stůl. Uvádí, že na minulé schůzi Rady města Blatná byla schválena možnost
zavedení placení parkovného SMS zprávami, kdy bylo při zaslání smlouvy zjištěno, což ona opomněla,
že je potřeba službu zakomponovat do nařízení města a do provozního řádu, přičemž mimořádná
schůze byla svolána z toho důvodu, aby mohla být služba zavedena co nejdříve. Doplňuje, že nařízení
musí být vždy 15 dní vyvěšeno na úřední desce, takže aby mohla být služba využívána alespoň část
léta, kdy jsou ve městě turisté, tak se přistoupilo k tomu, že se svolá mimořádná schůze, což však nebyl
jediný důvod. Informuje, že druhým důvodem svolání mimořádné schůze bylo to, že už by ráda
dořešila soutěž týkající se návrhů na logo města a bylo tak vše již vyřízené, kdy se samozřejmě
soutěžící ptají na to, jak dopadli. Připomíná, že radní odsouhlasili, že první tři návrhy dostanou
odměnu, takže další důvod, proč byla schůze svolána, byl kvůli ocenění tří účastníků, kteří byli
vybráni. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává
hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že přehled plnění minulých usnesení bude proveden až na řádné schůzi Rady
města Blatná.
Bod č. 2 – Návrh na změnu Nařízení města č. 3/2006 (vydání Nařízení města č. 4/2016) a nového
Provozního řádu placených parkovišť, v souvislosti se zavedením SMS parkovného
Paní starostka uvádí, že nařízení samo o sobě není tak komplikované, protože se v něm doplní akorát
věta v článku 2 bodu a), že se bude parkovné moci zaplatit i prostřednictvím služby SMS, a dále bude
v nařízení doplněno, že se bude vracet zpětná SMS, a jak bude probíhat kontrola. Podotýká, že hovořila
s JUDr. Malovcovou z Krajského úřadu, se kterou následně hovořil i Ing. Valášek, která sdělila, že se
jedná o běžnou a standardní záležitost, kterou zavádí každé město, takže ona s návrhem na doplnění
nařízení úplně bez problému souhlasí. Konstatuje, že Nařízení města č. 4/2016 bude doplňovat a měnit
současně platné Nařízení města č. 3/2006. Informuje, že Ing. Valášek také navrhoval, že by se vydalo
ještě jedno nové nařízení s celým zněním, aby bylo pro lidi přehledné, avšak to není legislativně dobře,
protože Nařízení města č. 3/2006 je stále platné, akorát bude doplněno. Paní starostka uvádí, že pan
Chmelař připravuje, že trošku upraví a zjednoduší webové stránky, přičemž už má nějaké návrhy, kdy
jedním z nich je to, že by se v nařízeních města a celkově v legislativě města učinily na stránkách
změny. Informuje, že v současné době jsou na stránkách umístěny i předpisy, u kterých je uvedeno, že
byly zrušené, anebo naopak je u nich uvedeno, které předpisy ruší, a pak je následně trošku a to i pro ni
komplikované, aby našla, co platí. Podotýká, že se tedy na stránkách zřejmě zavedou nějaké složky,
něco jako legislativní archiv, do kterých budou přesunuty vyhlášky, nařízení a opatření, které již
neplatí, a u kterých bude uvedeno, že daný předpis nahrazuje předpis jiný, který je možné dohledat
v platných předpisech. Opakuje, že v současné době jí přijdou webové stránky v tomto ohledu opravdu
nepřehledné. Dále konstatuje, že Ing. Valášek byl roztrpčen postupem, že se celá záležitost s ním a na
dopravní komisi neprojednala dopředu, kdy mu však sdělila, že netušila, když navíc s návrhem přišli
sami radní, že se bude jednat o tak moc zásadní záležitost, a že bude muset dojít ke změně legislativy,
takže v tomto případě je vina i na její straně, že ji hned nenapadlo, že bude muset dojít ke změně
předpisů. Domnívá se, že se však nejedná o službu, která nějak výrazně zasáhne do provozu ve městě,
přičemž dle jejího názoru by se měly na dopravní komisi řešit věci, které omezí dopravu. Dodává, že
zavedení nového způsobu placení parkovného je služba pro lidi, která je v dnešní době standardní, kdy
samozřejmě si radní určitě nedělají iluze, že by se zavedením nové služby vybralo více finančních
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prostředků za parkovné. Ing. Flandera konstatuje, že se jedná pouze jen o rozšíření služby, ve kterém
on nevidí vůbec žádný problém. Podotýká, že nevidí důvod, proč by se k této záležitosti měla
vyjadřovat dopravní komise, protože placení parkovného je schválené, kdy radní nic nemění, pouze
schválili další možnost, jak parkovné zaplatit. Uvádí, že dle jeho názoru je vše naprosto v pořádku a on
se zavedením služby nemá vůbec žádný problém a to ani jako člen dopravní komise. Doplňuje, že až
bude zasedání dopravní komise, tak je schopný vše zdůvodnit tak, jak nyní uvedl, pokud se tedy na tuto
záležitost bude někdo z členů komise dotazovat. Paní starostka podotýká, že měla ohledně předmětné
záležitosti mnoho telefonátů s Ing. Valáškem. Informuje, že volala npor. Mgr. Bc. Čelakovskému,
protože ho chtěla s tím, že město bude předmětnou službu zavádět, obeznámit, kdy jí vedoucí místního
oddělení sdělil, že je to věcí města, a že by měl akorát takovou prosbu, že pokud by se stalo, že zavolá
nějaký řidič například kvůli havárii a státní policie ji bude řešit a bude řešit i to, jestli měl řidič
zaplacené parkovné, tak jestli mohou státní policisté vyzvat městskou policii k součinnosti. Uvádí, že jí
velitel Obvodního oddělení Policie ČR Blatná sdělil, že státní policisté se nepotřebují do žádného
systému koukat, za což je ráda. Konstatuje, že je domluveno, že státní policie do parkovného vůbec
nezasahuje. Dále poukazuje na to, že jsou v materiálu od Ing. Valáška předloženy dvě varianty, které
jsou velmi podrobně rozpracované. Dodává, že když měli radní na minulou schůzi předložený materiál
k této záležitosti, tak ona žádala, aby do tabulky, kterou radní schválili, bylo uvedeno to, co je
standardní v ostatních městech, tedy které tarify se nejvíce využívají a v jaké ceně, a proto se domnívá,
že by si měli radní za tím, co si schválili, stát a neměli by vymýšlet, aby se přidala ještě možnost
placení parkovného přes SMS na dobu 30 minut. Paní starostka informuje, že celou záležitost bere tak,
že se jedná o službu, jejíž využívání si může každý rozmyslet, tedy je pouze na každém zda zaplatí 13
Kč a bude tam hodinu či zaplatí 26 Kč na dvě hodiny, nicméně více by předmětnou záležitost
nerozpitvávala. Ing. Flandera informuje, že je to služba navíc s tím, že kdo chce zaplatit parkovné
pouze jen na půl hodiny, tak musí mít u sebe pětikorunu. Konstatuje, že dle jeho názoru poměr mezi 5
Kč a 8 Kč je procentuálně moc velký, tedy připadá mu, že zaplatit k pětikoruně ještě tři koruny navíc je
hodně, avšak zaplatit nějakou korunu k desetikoruně už nepůsobí tak, že člověk platí něco extra navíc,
kdy se tedy jedná o 30 %. Podotýká, že v případě pětikoruny by se jednalo o nějakých šedesát či
sedmdesát procent, což mu připadá úplně zběsilé a hlavně je to dle jeho názoru úplně zbytečné. Uvádí,
že on osobně se přiklání k tomu, aby nejkratší doba na platbu SMS zprávou byla hodina s tím, že nevidí
jediný důvod, proč se s celou záležitostí babrat. Paní starostka informuje, že jí osobně přijdou výpočty
úplně zbytečné, protože radní se mohou rozhodnout pro jakékoliv ceny. Konstatuje, že si pro svůj klid
hledala parkovací řády měst, která mají platbu formou SMS zavedenou, kdy zjistila, že je standardní, že
něco jiného je, když člověk platí za lístek, a něco jiného je, když člověk zaplatí SMS zprávou, takže
když tato záležitost nevadí finančně v jiných městech, tak v případě Blatné to bude úplně stejné.
Opakuje, že o ceníku si mohou rozhodnout radní, kteří když řeknou, že to bude takto, tak to tak bude,
přičemž pokud by radní chtěli, aby se za hodinu platilo 100 Kč, tak by to tak prostě bylo. Ing. Flandera
poukazuje na to, že za hodinu se platí stále stejně a to ať je parkovné hrazeno formou parkovacího
lístku či prostřednictvím služby SMS parkovné, kdy však v případě platby SMS zprávou se navíc platí
manipulační poplatek, který město odvádí. Opakuje, že člověk tedy za hodinu pořád bude platit 10 Kč
s tím rozdílem, že v případě placení parkovného prostřednictvím služby SMS parkovné zaplatí člověk
manipulační poplatek 3 Kč, který město odvede nějaké firmě, takže se nejedná o žádné
znevýhodňování. Paní starostka informuje, že ona určitě bude navrhovat, aby se schválila u provozního
řádu varianta a) a to z důvodu toho, aby vše bylo co nejjednodušší.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 277/16
Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání vydává Provozní řád placených
parkovišť dle předloženého návrhu varianty A“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 278/16
Bod č. 3 - Uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o postoupení pohledávek
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 279/16
Bod č. 4 - Schválení darovacích smluv – ocenění soutěžního návrhu
Paní starostka uvádí, že tento materiál se týká ocenění soutěžních návrhů.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 280/16
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Bod č. 5 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka podotýká, že musí dojít, aby mohly být tři tisíce Kč vyplaceny, k přesunu v položkách.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 281/16
Paní starostka uvádí, že má ještě jednu takovou malinkou informaci, že se umí zachovat slušně ti, kteří
byli městem obdarováni. Konstatuje, že se ozval Klub třetí armády Plzeň, kterému byl poskytnut dar ve
výši 5 tisíc Kč, že jeho členové velmi děkují za příspěvek a že na rozdíl od Plzně, kde se květnové
oslavy nevydařily, považují oslavy v Blatné jako jedny z nejhezčích s tím, že kdykoliv do města rádi
přijedou. Podotýká, že toto poděkování říká také proto, že Cykloklub Příbram byl úplně rozdivočený
z toho, že jej město Blatná nechce více podporovat, přičemž členové spolku se chovali opravdu
nadřazeně. Informuje, že až se bude tvořit rozpočet na příští rok a budou se hodnotit žádosti o dotace,
tak právě i jednání členů Cykloklubu Příbram ji ovlivní v tom, komu ona bude chtít příště finanční
prostředky dát a komu ne. Ing. Flandera doplňuje, že pokud někdo pohrdá částkou 5 tisíc Kč, tak příště
nic nedostane.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 7:40 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z mimořádné 41. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 5. srpna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:28 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Omluveni: p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, p. místostarosta
Hlasování: 4 – 0 – 0
Paní starostka konstatuje, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály byly na dnešní mimořádnou schůzi
předloženy až na stůl. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a
proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka podotýká, že kontrola plnění minulých usnesení bude provedena na řádné schůzi Rady
města.
Bod č. 2 - Návrh schválení zhotovitele akce „Turistická zastavení v Blatné – doprovodná
infrastruktura turistických tras“
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána mimořádně z důvodu neúspěšného výběrového řízení na
akci „Turistická zastavení v Blatné – doprovodná infrastruktura turistických tras“, kdy město využívá
možnosti přímého zadání Technickým službám města Blatné s.r.o. Dále paní starostka konstatuje, že pan
Blovský a pan Chlanda bude nápomocný. Ing. Flandera konstatuje, že si připadá jako za socialismu a je to
tragédie. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 282/16
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka se dotazuje, zdali má někdo k tomuto bodu dotaz. Bez připomínek. Paní starostka nechává
hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 283/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 7. 2016

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 7:32 hodin

Zapsala: Ing. Jana Kroupová

Zápis
ze 42. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 19. srpna 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera
Omluven: p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Scheinherr
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Vzhledem k tomu, že paní tajemnice čerpá řádnou dovolenou, je místo ní přítomen na schůzi pan
Blovský.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byl dodatečně předložen bod č. 30 Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu kavárny v Komunitním centru aktivního života
Blatná, přičemž tento materiál byl dán na stůl proto, že by se opět prodloužila lhůta, kdy musí být
záměr zveřejněn. Uvádí, že pan Turek podal výpověď na konci července, takže je potřeba tuto
záležitost vyřídit co nejrychleji. Informuje, že dále byl na stůl dodatečně předložen bod č. 31 - Žádost
o udělení výjimky z OZV č. 2/2015, což je žádost TJ Blatná, oddílu hokejbalu, který pořádá turnaj
Memoriál Ondřeje Havelky, na kterém budou pořadatelé pouštět reprodukovanou hudbu. Dotazuje se,
zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o
doplněném programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta k usnesení č. 74/14, které se týká pana Bezpalce, informuje, že dle zjištění
pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje bylo provedeno oplocení dle dohody, kdy v současné
době probíhá jednání ohledně směny pozemku za cestou a příprava finančních prostředků pracovníky
odboru finančního k vyplacení. K usnesení č. 200/16 konstatuje, že je v realizaci, ale že smlouva byla
už podepsána a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, takže věří tomu, že na příští schůzi
bude i tato záležitost již vyřešena.
Bod č. 3 - Prominutí poplatku za parkovací místa
Paní starostka podotýká, že se jedná o takový kontroverzní bod, kdy si pan Josef a Milan Maňhalovi
podali žádost o prominutí poplatku za parkovací místa. Uvádí, že ona by nerada zaváděla to, že ostatní
musí poplatek platit a žadatelé nikoliv. Informuje, že město se snaží žadatelům co nejvíce pomoci
v tom, aby získali finanční prostředky na opravu objektu, kdy díky paní Říhové z památkové péče se
podařilo získat na objekt, jehož oprava se poměrně dost táhne, mnoho prostředků. Konstatuje, že ona
opravdu není pro, aby se výjimka pro žadatele povolovala. Ing. Flandera informuje, že plně souhlasí
s paní starostkou, jelikož se domnívá, že pokud by radní prominutí učinili jednou, takže by se od té
doby začaly obdobné žádosti množit, navíc jak by k tomu přišli ostatní, kteří poplatek již zaplatili.
Doplňuje, že žadatelé měli úplně stejné podmínky jako všichni ostatní, z nichž někteří také opravovali
památkově chráněné objekty a poplatek za parkovací místa zaplatili. Uvádí, že vzhledem k podmínkám
není jiná možnost, než aby si žadatelé vybudovali parkovací místa anebo je zaplatili městu. Paní
starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nesouhlasí s prominutím poplatku za
poskytnutí parkovacích míst dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Neodsouhlaseno. Usnesení č. 284/16
Bod č. 4 - Dohoda o zhotovení půdní vestavby
Paní starostka informuje, že žádost o zhotovení půdní vestavby v ulici Blýskavky si podal pan Uldrich.
Uvádí, že i z materiálu je patrné, že se jedná o standardní záležitost, tedy že si takto žádají všichni
nájemci rodinných domů v této lokalitě, kteří mají stanovené stejné podmínky. Konstatuje, že je ráda,
že se do smluv přidal dodatek o tom, do kdy musí žadatel od povolení zkolaudovat, aby se vše pak
zbytečně neprotahovalo dva či tři roky, že si sice nájemci požádají o zhotovení půdní vestavby, avšak
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pak tento svůj počin zvažují. Dodává, že si zhotovení půdní vestavby tedy musí nájemci rozmyslet
předtím, než si podají žádost.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 285/16
Bod č. 5 - Souhlas s opravou břehu Hněvkovského potoka
Paní starostka se domnívá, že mohou být radní rádi, že jsou nějací lidé typu pan Matějka, kteří jsou
ochotni investovat svoje peníze a břeh opravit. Uvádí, že by tedy byla ráda, kdyby opravu břehu radní
panu Matějkovi povolili.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 286/16
Bod č. 6 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o opravu mostu v Řečici, kde se jedná skutečně o nutnou opravu.
Podotýká, že se nechaly prověřit stavy veškerých mostů firmou PONTEX, kdy most v Řečici byl
vyhodnocen tak, že je jeho úprava nutná. Uvádí, že smlouva bude uzavřena s firmou pana Hlaváče,
přičemž pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje si nechali předložit i další návrhy, avšak nabídka
pana Hlaváče byla lacinější.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 287/16
Bod č. 7 - Schválení příkazní smlouvy
Paní starostka informuje, že příkazní smlouva se týká technického dozoru na kruhové křižovatce.
Hlasování: 3 – 1(Flandera) – 0. Usnesení č. 288/16
Bod č. 8 - Schválení smlouvy o právu k provedení stavby
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost TJ Blatná a dle jejího úsudku oddílu tenistů. Uvádí, že se TJ
Blatná chce připravit na to, že by v příštím roce chtěla začít s přístavbou sociálního zařízení na
pozemku města. Podotýká, že někdy v lednu se podává žádost o dotaci a TJ Blatná chce být připravena.
Konstatuje, že by byla ráda, aby radní souhlas udělili. Informuje, že když byla na jednáních ohledně
žádosti na opravu fotbalového hřiště s umělým povrchem, tak ze strany TJ Blatná byl vznesen dotaz,
zdali organizaci město Blatná podpoří příští rok, když budou žádat tenisti, na což jim odvětila, že ona
podpoří každého, kdo bude chtít na předmětném místě něco zvelebit. Dodává, že ona tedy s uzavřením
předmětné smlouvy souhlasí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 289/16
Bod č. 9 - Vstup do pozemků města - pokládka trubek HDPE pro optické kabely FTTH Blatná
(1. etapa)
Paní starostka informuje, že se jedná o pokládku trubek firmou United Networks, což je bývalá firma
KONET. Připomíná, že radní schvalovali studii, co všechno bude předmětná firma dělat, a dále radní
schválili, že stavba bude realizována po etapách. Uvádí, že nyní se tedy jedná o první etapu, která
zahrnuje akci Nad Lomnicí a akci u Domu dětí a mládeže Blatná. Podotýká, že v případě prostoru u
Domu dětí a mládeže Blatná proces pokládky trubek město nelimituje, avšak Nad Lomnicí se bude
muset dohlížet na to, aby realizace nezasahovala do termínu, kdy budou v souvislosti s výstavbou
okružní křižovatky objížďky, což bylo předmětné firmě vysvětleno s tím, že pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje vše pohlídají.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 290/16
Bod č. 10 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka konstatuje, že žádost si podal pan Tomek, který si koupil domek v ulici Na Tržišti a chce
připojit vodovodní přípojku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 291/16
Bod č. 11 - Žádost o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
Paní starostka informuje, že se jedná o objekt čp. 46 ve Skaličanech, což je budova osadního výboru.
Uvádí, že došlo k tomu, že vyhořela elektrika, a proto se předmětný objekt bude nově připojovat
k distribuční soustavě.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 292/16
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Bod č. 12 - Žádost o uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě
Paní starostka uvádí, že uzavření dodatku je v souvislosti s odkupem objektu čp. 20 ve Skaličanech.
Podotýká, že město pojištění předmětného objektu bude stát 138 Kč každé čtvrtletí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 293/16
Bod č. 13 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu
Paní starostka konstatuje, že se jedná o domek, který mají pronajatý manželé Valáškovi, a ve kterém se
v současné době dělají úpravy ohledně radonu. Uvádí, že nyní je nutné přepsat elektroměr a plynoměr
v domku Na Obůrce na město Blatná.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 294/16
Bod č. 14 - Návrh na vyřazení hmotného majetku
Paní starostka informuje, že byly osloveny osadní výbory, aby si prošly před inventarizací majetek,
který na osadách mají. Uvádí, že některé osady vyčlenily nějaký majetek k vyřazení, kdy většinou se
jedná o věci, které byly opravdu z dob sedmdesátých či osmdesátých let. Ing. Flandera podotýká, že si
umí představit, co na osadách za majetek asi bylo. Paní starostka podotýká, že těžko se na některých
osadách budou s vyřazeným majetkem loučit. Ing. Flandera informuje, že si přeci mohou majetek na
osadách ponechat. Paní starostka konstatuje, že si možná některé věci stejně na osadách ponechají,
avšak papírově se již vyřadí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 295/16
Bod č. 15 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že je navržena k pokácení lípa naproti Městskému úřadu, kterou už by bylo
možné vyndat snad i rukou.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 296/16
Bod č. 16 - Návrh výběrového řízení na pozici ředitele / ředitelky PO CKVB
Paní starostka konstatuje, že MgA. Ing. Winklerová písemně oznámila, že bude opětovně nastupovat na
mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, a že ji bude chtít určitě čerpat v plném rozsahu, což je
tedy dle zákoníku práce 3 roky. Domnívá se, že vzhledem k tomu, že je radním znám výhled, je již na
místě vyhlásit výběrové řízení. Připomíná, že o této záležitosti již radní informovala a projednávala ji
rovněž s Mgr. et. MgA. Políčkovou, Ph.D., která však nemá zájem se do výběrového řízení přihlásit,
protože také čeká miminko. Uvádí, že by chtěla umístit výběrové řízení také na stránky Úřadu práce,
který však požaduje uvedení platového rozmezí, které činí 30 – 35 tisíc Kč, a proto se dotazuje, zdali se
platové podmínky uvedou rovněž přímo do výběrového řízení. Ing. Flandera odpovídá, že ano s tím, že
když bude platové rozmezí uvedeno na stránkách Úřadu práce, takže by bylo hloupé, aby nebylo ve
výběrovém řízení. Paní starostka se domnívá, že když někdo bude volat, takže se stejně na výši platu
bude dotazovat. Ing. Flandera podotýká, že první otázka bude vždy právě na výši platu. Paní starostka
informuje, že jí přišel ještě e-mail od MgA. Ing. Winklerové, že by navrhovala, aby se v návrhu
výběrového řízení, kde je v horní části uvedeno: „Druh práce: manažer, jehož pracovní činností je
organizace, právní a personální řízení a koordinace kultury v Blatné“ napsalo: „řízení příspěvkové
organizace, projektový managment v oblasti kultury“. Konstatuje, že ona by však místo slova manažer
napsala „řízení příspěvkové organizace“ s tím, že nic jiného by již k tomuto bodu neuváděla. Ing.
Flandera je stejného názoru jako paní starostka s tím, že případní žadatelé se mohou na náplň práce
dotázat. Paní starostka uvádí, že si pod slovem „manažer“ představí, že by dotyčný měl všechno
organizovat, ale že z tohoto slova alespoň pro ni úplně nevyplývá, že se jedná o ředitele organizace,
byť je to v záhlaví uvedeno. Konstatuje, že by tedy upravila text tak, že by místo „druh práce“ napsala
„Náplň práce: řízení příspěvkové organizace, právní a personální řízení a koordinace kultury v Blatné.“
Ing. Flandera se dotazuje, zdali se jedná o pracovní poměr na dobu určitou. Paní starostka odpovídá, že
se jedná o pracovní poměr na dobu určitou a to po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Podotýká, že
ve výběrovém řízení nemusí být uvedeno, po dobu mateřské a rodičovské dovolené koho, přičemž
takto to bylo s JUDr. Mrázkem projednáno. Pan místostarosta doplňuje, že dále bylo do výběrového
řízení dopsáno, že pracovní poměr je maximálně na dobu tří let. Paní starostka informuje, že výběrové
řízení bude vyhlášené až do 9. 9. 2016, kdy Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. sdělila, že výběrové řízení
umístí také na nějaké kulturní servery. Konstatuje, že má obavu, jestli se do předmětného výběrového
řízení vůbec někdo přihlásí. Ing. Flandera uvádí, že má úplně stejnou obavu jako paní starostka, jelikož
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nejhorší je, že se jedná o pracovní poměr pouze na tři roky, protože pokud by byl pracovní poměr na
dobu neurčitou, tak by se určitě někdo přihlásil. Paní starostka uvádí, že se tedy znění výběrového
řízení upraví, a nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje upravený návrh výběrového
řízení na pozici ředitele / ředitelky PO Centrum kultury a vzdělávání Blatná“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 297/16
Bod č. 17 - Vyúčtování Rybářských slavností 2016
Paní starostka uvádí, že bude určitě chtít, aby předmětný materiál dostali i členové Finančního výboru
Zastupitelstva města Blatná, aby se k němu mohli vyjádřit. Konstatuje, že pro ni je hospodářský
výsledek pořád mínus, i když je to 15 tisíc Kč. Podotýká, že na konání předmětné akce jsou
rozporuplné reakce, že by se akce již v žádném případě neměla pořádat na mostě nebo vůbec u zámku,
a proč se akce neudělá zpátky na městě, k čemuž by se ona osobně také přikláněla. Informuje, že
s panem místostarostou slyšeli takové informace, že snad příští rok má firma Blatenská ryba spol. s r.o.
ambice se do akce vrhnout sama, takže někdy na začátku roku nebo ke konci roku svolá nějaké jednání
se zástupci z firmy Blatenská ryba spol. s r.o. a Centra kultury a vzdělávání Blatná, na kterém by se
projednalo, jakou formou dělat slavnosti dál. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru se nejedná o
prodělek mínus 15 tisíc Kč, ale o mínus 90 tisíc Kč, tedy plus příspěvek od města ve výši 75 tisíc Kč.
Uvádí, že on osobně by se přikláněl k tomu, když by akci nechtěla pořádat firma, aby se klidně rok dala
pauza a Rybářské slavnosti se pořádaly jednou za dva roky, protože to by dle jeho názoru bohatě
stačilo. Podotýká, že i on by se přikláněl k tomu, aby se konání akce vrátilo zpět na náměstí, avšak
příští rok by akci klidně vynechal, protože když by byla akce jednou za dva roky, tak se dle jeho názoru
vůbec nic nestane. Informuje, že město stojí konání předmětné akce 90 tisíc Kč, takže pokud by akci
nechtěla pořádat v příštím roce firma Blatenská ryba spol. s r.o., tak by Rybářské slavnosti v příštím
roce nepořádal. Paní starostka uvádí, že pokud by chtěla akci firma pořádat, tak by byla pro, aby se
firmě Blatenská ryba spol. s r.o. přidaly nějaké finanční prostředky. Ing. Flandera konstatuje, že také by
klidně firmě na pořádání Rybářských slavností nějaké peníze přidal, avšak pokud do toho firma
nepůjde a akci by mělo opětovně organizovat Centrum kultury a vzdělávání Blatná, tak on by uvažoval
o tom, jestli konání akce vůbec příští rok nevynechat. Paní starostka se domnívá, že akcí z jara začíná
hodně, jelikož Centrum kultury a vzdělávání Blatná pořádá Studentský den, pak Jazz Day, který je
finančně náročný, a všude v okolí jsou slavnosti, kdy dle jejího názoru nemají lidé v červnu tolik peněz
v kapse, poněvadž již šetří na dovolenou a nemohou si tedy dovolit jezdit každý týden na nějakou akci,
takže se nikdo nemůže divit, že lidé peníze nechtějí dát. Informuje, že dle jejího názoru by lidé nedali
více peněz ani v případě, když by nebyl vstup, protože podle ní lidé na akci nepůjdou, ať se děje, co se
děje. Domnívá se, že by lidé neutratili více finančních prostředků ani u stánků, jelikož kdo chce peníze
dát, tak je dá. Ing. Flandera konstatuje, že navíc je vše vždycky záležitost počasí, které letos zase
nevyšlo. Paní starostka uvádí, že v tomto musí s Ing. Flanderou souhlasit. Dále informuje, že se uvidí,
jak se k celé záležitosti postaví firma Blatenská ryba spol. s r.o., zdali by udělala třeba něco menšího a
to například něco jako gastrofestival na sádkách, protože se současným konáním akce není firma
spokojena. Konstatuje, že musí přiznat, že ona osobně není se systémem, jakým Rybářské slavnosti
fungují poslední dva roky, také úplně spokojena, byť se vždy všichni snažili vychytat všechno možné,
domlouvali se neustále dokola, slibovali si, jak vše bude, avšak pak přijdou věci, jak sdělil Ing.
Flandera, které nikdo neovlivní a to například chuť lidí přijít, počasí a výběr kapel, protože někomu se
výběrem kapel zavděčíte a někomu ne. Poukazuje na to, že na letošní akci vystupovala Základní
umělecká škola a stejně to bylo špatně. Ing. Flandera informuje, že pořád je akce konaná se zámkem a
Blatenskou rybou spol. s r.o., takže probíhá neustále nějaké domlouvání a do poslední chvíle nikdo
vlastně neví, jak to bude. Paní starostka podotýká, že nakonec je vše stejně ještě jinak. Ing. Flandera
konstatuje, že pokud by se akce měla konat, tak by byl pro, aby se konala zpátky na náměstí s tím, že
by však klidně s konáním akce jeden rok počkal a pak ji udělal opět na náměstí, což by bylo zase
takové nové, jiné a třeba by lidé na Rybářské slavnosti přišli.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 298/16
Bod č. 18 - Doplnění ceníku KCAŽ
Pan místostarosta informuje, že zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná přišli s tím, že by
chtěli zveřejnit ceník malé klubovny. Uvádí, že zaměstnanci organizace dávají radním na vědomí, že
cena za pronájem malé klubovny bude stanovena na polovinu ceny za pronájem velké klubovny.
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Konstatuje, že radní toto doplnění vezmou na vědomí a následně paní Hoštičková zašle zprávu o
doplnění ceníku na vědomí i na ROP.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 299/16
Bod č. 19 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka informuje, že žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zajištění veřejného
pořádku na 10. 9. a 11. 9. 2016 si podal Sbor dobrovolných hasičů Blatná. Uvádí, že se jedná o noční
hasičskou soutěž v požárním útoku, na které bude hrát pan Zbíral.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 300/16
Bod č. 20 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní Žílové o udělení výjimky z vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholu na Blatenskou pouť.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 301/16
Bod č. 21 - Žádost Jihočeské hospodářské komory, Oblastní kanceláře Strakonice o příspěvek
Paní starostka informuje, že ji navštívily tři dámy z Oblastní kanceláře Strakonice s žádostí o finanční
příspěvek na den vyhlášení soutěže. Uvádí, že se vyhlášení v loňském roce prvně zúčastnila, kdy musí
říci, že lidé dostanou pěkné ceny, že je program hezky připravený a že se jedná opravdu o takové
ocenění navržených lidí. Konstatuje, že dámy přišly také s tím, že by Oblastní kancelář Strakonice
chtěla výhledově s městem Blatná uzavřít smlouvu o spolupráci, kdy ona však bude chtít vyjádření od
pracovnic živnostenského úřadu, jestli pro město Blatná má tato smlouva smysl. Podotýká, že s jinými
městy má Oblastní kancelář Strakonice smlouvu uzavřenou, přičemž město Blatná ji má s předmětnou
institucí uzavřenou pouze na Komunitní centrum aktivního života, kde je Jihočeská hospodářská
komora jako partner. Doplňuje, že smlouvu si nechá ještě nějak rozpracovat s tím, že určitě bude radní
o všem informovat. Paní starostka konstatuje, že finanční prostředky na poskytnutí příspěvku 4 tisíce
Kč v rozpočtu jsou, kdy předmětnou částku odvozuje od toho, že se vyhlašují vždy čtyři kategorie a to
tedy významná společnost, živnostník, osobnost a rodák roku. Informuje, že ona by velmi ráda
předmětnou instituci finančně částkou 4 tisíce Kč podpořila. Ing. Flandera uvádí, že s poskytnutím
příspěvku souhlasí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 302/16
Bod č. 22 - Žádost IV - Nakladatelství, s.r.o. o finanční podporu
Paní starostka informuje, že žádost IV – Nakladatelství, s.r.o. paní Trnčákové by ona osobně určitě
nepodpořila. Upřesňuje, že se jedná o poskytnutí finanční podpory, na základě které by bylo město
prezentováno v příručce „První pomoc není věda“. Podotýká, že jí trvalo, než ze zaslaného návrhu
pochopila, kolik co stojí. Konstatuje, že z ukázky příručky příliš nadšená není, nicméně pokud by si ji
chtěla pořídit některá škola třeba v rámci zdravotnického kroužku, tak se domnívá, že si školy najdou
nějaké finanční prostředky, ze kterých by si mohly příručku zakoupit. Uvádí, že ji paní Trnčáková
upozorňovala, že předmětné nakladatelství město již kdysi finančně podpořilo, což je tedy možné, ale
neznamená to, že ať nakladatelství vydá, co vydá, takže to hned město koupí. Dotazuje se, zdali někdo
z radních má zájem, aby město vydání příručky finančně podpořilo. Pan místostarosta a Ing. Flandera
odpovídají, že nikoliv. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání neschvaluje
poskytnutí finanční podpory IV – Nakladatelství, s.r.o., na základě které by bylo město Blatná
prezentováno v příručce „První pomoc není věda“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 303/16
Bod č. 23 - Žádost Svazku obcí Blatenska o finanční dar
Paní starostka informuje, že tuto žádost o finanční dar by naopak podpořila s tím, že musí veřejně říci,
že vydání předmětné knížky je trošku i její práce, kdy samozřejmě ona ji nepsala, avšak s panem
Sučkem jednala od samého začátku, kdy jí přinesl knížku ukázat. Podotýká, že pan Suček přišel i
s dalšími návrhy. Uvádí, že až budou mít radní někdy cestu přes Pohoří, tak aby se dojeli podívat na to,
jak může vypadat muzeum kamenů a mineralogie v malém městě, kdy je neskutečné, co pan Suček je
schopen sám udělat. Konstatuje, že předmětná kniha je velmi pěkně udělaná, je doplněna ilustracemi od
vnučky pana Sučka a je určena pro děti do prvního stupně. Doplňuje, že Svazek obcí Blatenska má
kalkulaci na 1 000 kusů s tím, že jedna kniha vyjde na 110 Kč. Vysvětluje, že kniha bude vydána
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Svazkem obcí Blatenska, který oslovil stejně jako Blatnou i ostatní obce, jestli by měly o knihy zájem a
na jejich vydání přispěly. Dodává, že následně se bude s obcemi uzavírat darovací smlouva, na základě
které dostanou v hodnotě, ve které daly finanční příspěvek, počet výtisků, aby je mohly rozdávat. Paní
starostka se domnívá, že se jedná o opravdu pěkný dárek k vysvědčení či do nějakých soutěží.
Upřesňuje, že kniha bude v pevné vazbě a bude mít opravdu úroveň. Pan místostarosta podotýká, že se
bude jednat o formát A4. Paní starostka doplňuje, že v knížce jsou větší písmena, aby si ji mohly děti
hezky číst. Informuje, že si obce zamluvily na Svazku obcí Blatenska přibližně již 700 výtisků, takže se
neobává toho, že by se knížka vydala jen tak pro nic za nic a zůstala někde ležet. Uvádí, že město by
poskytnutím daru 20 tisíc Kč obdrželo přibližně 200 výtisků, z nichž několik by se jich mohlo dát do
Infocentra. Domnívá se, že je zbytečné všechny knihy prodávat, protože by se vše akorát zase
zkomplikovalo, nicméně pokud by Centrum kultury a vzdělávání Blatná zjistilo, že je to daňově možné,
tak by byla pro, že by mohlo být pár výtisků v Infocentru za nějakou korunu na prodej, nicméně město
Blatná si určitě nechá knihu na radnici jako prezent. Ing. Flandera podotýká, že školy pořádají pořád
nějaké akce. Paní starostka konstatuje, že by byla ráda, kdyby si knihy vzaly školy do svých knihoven,
kdy paní ředitelky sdělily, že by si knihy vzaly pro žáky druhé třídy s tím, že by jim z nich četly
družinářky. Uvádí, že je toho názoru, že kniha je lepší než tablety a další takovéto věci.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 304/16
Bod č. 24 - Návrh Nařízení města č. 5/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č.
2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Paní starostka informuje, že jsou předloženy dvě žádosti, kdy jedna je žádost paní Kadlecové, která má
předzahrádku u kavárny v ulici Na Příkopech o velikosti 40 m2, kde nevidí vůbec žádný problém,
protože v předmětném místě fungovala předzahrádka vždycky. Podotýká, že kdysi byl v předmětné
provozovně nějaký problém s hygienou, což jí sdělila paní baronka, avšak v současné době už je
všechno dané do pořádku. Domnívá se, že paní Kadlecová dala tamnímu prostoru zase trošku úroveň,
protože prostor je čistý a pěkný. Konstatuje, že druhou žádost si podal pan Pichlík, kde naopak není pro
zřízení tržního místa v žádném případě. Vysvětluje, že se jedná o místo, které v minulosti pan Michálek
městu pronajmul, a na kterém v nedávné době vlály nějaké záclony. Dodává, že dle jejího názoru není
zřízení tržního místa v požadovaném prostoru potřeba, protože dotyčný anebo kdokoliv jiný si může
stoupnout na druhou stranu, kde je u Základní školy J. A. Komenského tržní místo povolené. Ing.
Flandera připomíná, že se stánky vymýtily od obchodního domu, takže by byl nesmysl, aby se nyní
přesouvaly na místo požadované panem Pichlíkem. Uvádí, že tržní místa jsou daná, přičemž tržiště
V Podzámčí nikdo nevyužívá, byť tedy ví, že se nejedná o vhodné místo, avšak na druhou stranu jsou u
něj toalety. Dotazuje se, zdali je v případě stánků na tržišti V Podzámčí již po udržitelnosti projektu.
Paní starostka odpovídá, že udržitelnost končí dle její domněnky tento rok s tím, že se domnívá, že se
jednalo o projekt Svazku obcí Blatenska. Ing. Flandera oponuje, že se jednalo o projekt města Blatná.
Paní starostka konstatuje, že dle jejího názoru nebudou předmětné stánky využívané nikdy, a proto se
dotazovala na valné hromadě Svazku obcí Blatenska, jestli by o ně nějaká obec neměla zájem s tím, že
by si je mohla postavit třeba na fotbalový stadion a vydávat z nich klobásy, což by mělo určitě větší
účel, než když budou stánky stát na tržišti zavřené. Uvádí, že se jí někdo z nějaké obce dotazoval, co se
se stánky bude dělat, a proto se tato záležitost na valné hromadě otevřela. Podotýká, že jí není známo,
jak moc je proveditelné stánek někam převést. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru by neměl
být přesun stánků problém. Paní starostka informuje, že až bude ukončena udržitelnost projektu, tak by
byla docela pro, aby se stánky nabídly obcím. Ing. Flandera se domnívá, že stánky na tržišti
V Podzámčí, ve kterých byl někdo asi tak dvakrát či třikrát s medem, jsou úplně k ničemu. Pan Blovský
uvádí, že situace vznikla tím, že se povolily trhy panu Zmeškalovi Na Příkopech a tím pádem se
všechno již soustředilo do tohoto prostoru. Domnívá se, že pokud by bývaly byly trhy povoleny
V Podzámčí na tržišti, takže by se lidé naučili předmětné stánky využívat. Doplňuje, že však trhy byly
povoleny Na Příkopech, a proto tržiště V Podzámčí zapadlo. Paní starostka konstatuje, že s tím se však
nedá nic dělat, jelikož si člověk kolikrát myslí, že něco bude využívané, a ono to tak nakonec není.
Poukazuje na to, že za Základní školou J. A. Komenského to ze začátku vypadalo, že tam lidé budou
chodit, avšak dnes si tam jdou pro kuře či jednou za čas, když jsou tam nějaké boty, ale jinak
předmětné tržní místo také není nějak extra využívané.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 305/16
V 8:04 hodin odešel Ing. Flandera, přítomni 3 členové RM.
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Bod č. 25 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že první předložená změna rozpisu č. 19/16/R se týká penále, které bohužel
město dostalo za pomýlení ve věci projektu Zkvalitnění a optimalizace veřejné správy ve městě Blatná,
což byl ten slavný projekt o tom, jak se povede zkvalitnit veřejnou správu ve městě a hlavně na
městském úřadu.
V 8:05 přišel Ing. Flandera, přítomni 4 členové RM.
Paní starostka se domnívá, že projekt stál spoustu peněz a efekt nebyl žádný, takže by se určitě do
budoucna nepřikláněla k tomu, aby město do nějakého takovéhoto projektu ještě vstupovalo. Uvádí, že
bylo přislíbeno, že bude městu penále prominuto, avšak nakonec město obdrželo rozhodnutí o
prominutí částky 59 467 Kč z celkových 70 897 Kč, takže rozpočtová změna se týká rozdílu, který
musí město uhradit. Konstatuje, že změna rozpisu č. 20/16/R se týká rozepsání příspěvků, které radní
na dnešní schůzi schválili.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 306/16
Bod č. 26 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka uvádí, že v příspěvkové organizaci opět vytřídili majetek, který již nepotřebují.
Konstatuje, že je radním známo, že organizace musí před vyřazením a likvidací nejprve majetek
nabídnout městu, kdy v tomto případě se jedná o chodítka. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení:
„RM po projednání nepřijímá nabídku majetku a schvaluje vyřazení a likvidaci veškerého nabízeného
majetku“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 307/16
Bod č. 27 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že materiál se týká paní Kopřivové, které byl minule přidělen byt na tři
měsíce. Uvádí, že však paní Kopřivová začala pracovat u Technických služeb města Blatné s.r.o., kde
má smlouvu do konce roku. Konstatuje, že se pracovnice odboru sociálního domnívají, že by se paní
Kopřivové měla dát šance, jestli se vzpamatuje, a přidělit jí byt na půl roku. Podotýká, že dotyčná paní
si chce požádat o výměnu bytu, kdy by se chtěla přestěhovat do bytu v ulici Písecká, protože si k sobě
bere dceru, takže se jedná o takový pokus, jestli vše po dobu půl roku zvládne.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 308/16
Bod č. 28 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná a schválení Seznamu zájemců o
přidělení bytu zvláštního určení
Paní starostka informuje, že nyní se jedná o Dům s pečovatelskou službou, kde zemřel pan Maštalíř a
pan Flandera odešel do Domova pro seniory. Uvádí, že byli osloveni všichni, kteří byli v pořadníku,
kdy je tedy z předloženého materiálu patrné, jak vše funguje v praxi, protože byt postupně jeden po
druhém odmítali. Konstatuje, že nakonec jedině paní Drncová, která je z Doubravice, nabídku na
přidělení bytu č. 15 přijala. Podotýká, že však střešní byt po panu Maštalířovi bohužel zůstane volný a
to určitě celý měsíc září, přičemž následně se bude navrhovat přidělit paní Kupkové, která zatím neví,
jestli o něj má zájem, a navíc chce, aby byt viděly děti. Dodává, že u podkrovních bytů byl vždycky
problém je obsadit a to kord v létě, protože lidi z baráčků na vsi ještě nic nenutí. Paní starostka
informuje, že vedoucí odboru sociálního rovnou navrhla, protože už v podstatě nikdo nezůstal
v pořadníku a může se stát, že se do konce roku nějaký byt uvolní, zda by radní výjimečně schválili
nový pořadník z žádostí, které mezitím přišly, aby byli pracovníci odboru sociálního připraveni na to,
kdyby se nějaký byt v Domě s pečovatelskou službou uvolnil. Podotýká, že podle pravidel je také
možné přidělit ve výjimečných případech byt i mimo pořadník, avšak z jejího pohledu bude takové
čistější, když bude schválen nový pořadník. Ing. Flandera upozorňuje, že se jedná o seznam, nikoliv
pořadník. Paní starostka dává Ing. Flanderovi zapravdu s tím, že pan Hospergr vždycky říkal, že na tuto
záležitost si musí všichni dávat pozor. Dále se domnívá, že se jedná o trend, který slýchá i od bývalých
kolegů z ostatních měst, že se domy s pečovatelskou službou již přežily a že lidé zůstávají strašně
dlouho ve svých bytech, což je díky zkvalitnění pečovatelské služby a díky tomu, že jsou všude i na
baráčkách ve vsích zavedené plyny a elektriky, takže lidé již nemusí tahat uhlí, a proto jsou ve svých
domovech, co nejvíce to jde s tím, že následně chtějí jít rovnou do Domova pro seniory. Konstatuje, že
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tím, že se přistoupilo na odkup ubytovny, nepřichází z jejího pohledu v úvahu nyní žádat o Komunitní
dům ve Steku, protože by to byly další velké výdaje, které by byly vynaloženy zbytečně. Uvádí, že se
výhledově radní budou muset zamyslet nad tím, co s Domem s pečovatelskou službou v ulici Tyršova,
kdy již hovořila s panem místostarostou o tom, že by bylo nejlepší přízemí v objektu postupně úplně
uvolnit pro potřeby pečovatelské služby. Informuje, že v přízemí jsou čtyři byty, které jsou hodně
utopené, mají okna, která jsou metr nad zemí, do zahrady, takže byl vždycky problém sehnat nájemce
do těchto bytů, protože lidé se báli, aby jim do bytu někdo nevlezl. Dodává, že byty jsou studené
zespoda, takže opravdu bydlení v nich nebylo tak úplně komfortní jako v bytech v patře. Paní starostka
uvádí, že přízemí by pečovatelky určitě využily. Informuje, že nyní hovořila s panem Kallmünzerem o
dlouholetém problému v Domě s pečovatelskou službou s kolárnou, protože každý důchodce chce mít
jedno nejlépe dvě kola, avšak nejezdí na něm. Konstatuje, že první místnost, která je nyní jako
společenská, by se tedy nechala vyčlenit na kolárnu, aby důchodci netahali kola do patra. Pan
místostarosta upřesňuje, že se jedná o místnost, která je hned za vchodovými dveřmi, což je výhoda.
Paní starostka informuje, že pan Kallmünzer tedy připraví změnu společenské místnosti na kolárnu.
Uvádí, že by opravdu navrhovala, aby se byty v přízemí postupně uvolňovaly pro pečovatelskou
službu, protože je přesvědčena o tom, že více žadatelů o byty určitě nebude.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 309/16
Bod č. 29 - Přidělení bytu v majetku města v obecním zájmu
Pan místostarosta připomíná, že radní schválili přidělení bytu v obecním zájmu slečně Lence
Vlasákové, zaměstnanci Domova pro seniory. Uvádí, že se uvolnila bytová jednotka v ulici Na Bílé
husi, kterou zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělit právě slečně Vlasákové.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 310/16
Bod č. 30 – Ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu kavárny v Komunitním centru
aktivního života Blatná
Paní starostka informuje, že o pronájem projevila zájem paní, která teď v podstatě pod panem Turkem
pracovala a pekla v kavárně dorty, přičemž o pronájem si bude zřejmě žádat její druh či manžel, který
má potřebné živnostenské oprávnění. Uvádí, že by tedy měl být někdo, kdo se na vyhlášený záměr
přihlásí. Podotýká, že pan Turek z pronájmu vycouval takovým zvláštním způsobem, že přestal do
kavárny dojíždět a přestal komunikovat. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu
usnesení.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 311/16
Bod č. 31 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka informuje, že se jedná o hokejbalový turnaj, o kterém se zmínila při schvalování
programu. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 312/16
Informace: a) Stav nezaměstnanosti za 2. čtvrtletí roku 2016 – Paní starostka uvádí, že jestli si tento
informační materiál radní řádně prohlédli, tak zjistili, že v květnu byla nezaměstnanost 2,87 % a
v červnu 2,77 %, což je dle jejího názoru nezaměstnanost téměř jako v Praze. Ing. Flandera uvádí, že je
až neskutečné, že nezaměstnanost byla takto nízká, kdy podle něj by se nezaměstnanost 2,87 % mohla
považovat za nulovou. Paní starostka informuje, že to, že je nízká nezaměstnanost, je vidět i v Blatné a
to podle toho, kde se všude staví a opravuje, takže lidé si opravdu k penězům přijdou. Doplňuje, že tuto
skutečnost potvrdili i zaměstnanci sběrného dvora, tedy že je velmi poznat, jak je najednou vlna toho,
že lidé kupují nové televize a nové lednice, přičemž ona by nikdy tomu nevěřila, avšak sběrný dvůr je
jakoby takový signál toho, že se lidé mají dobře. Ing. Flandera podotýká, že signálem, že se lidé mají
dobře, je to, že vyhazují staré věci. Paní starostka informuje, že lidé vyklízí své nemovitosti a mají se
skutečně asi dobře, což je potěšující, avšak samozřejmě je všem známo, co tato skutečnost s sebou
přináší. Uvádí, že nechala prověřit objekt v ulici K Jatkám, kdy má příští týden dostat písemnou
zprávu, avšak dle jí získaných informací je v domě bohužel všechno tak, jak má být, domek je možné
využívat k ubytování, takže firma v něm může vesele ubytovávat. Ing. Flandera konstatuje, že s tím
však nemůže nikdo vůbec nic udělat. Paní starostka informuje, že jí pan Beneš, který ji osobně
navštívil, sdělil, že jakmile objeví, že chce někdo pronajmout byt, takže je tam první, protože má
nejlukrativnější nabídku na to, že si byt vezme s tím, že ho firma bude pronajímat Bulharům a
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Rumunům. Uvádí, že mluvila s majitelem jatek panem Koubou, kterého trochu tak jako žádala, aby byl
v těchto aktivitách umírněnější, a sdělila mu, že se nediví tomu, že jsou nahoře lidé z domků
znepokojeni, když mají dole takovéto ghetto, protože nemá cenu si nalhávat, že tak to v ulici K Jatkám
chvílemi vypadá, jelikož předmětní lidé se sjíždí a rádi druží. Konstatuje, že pan Kouba jí odvětil, že si
holt budou muset všichni zvykat, protože je Česká republika v Evropské unii, přičemž ona tuto větu asi
použije do článku do Blatenských listů, protože ona si holt zvykat nechce. Podotýká, že si musí lidé,
kteří své nemovitosti pronajímají, uvědomit, že tím obtěžují a znepříjemňují život ostatním, tak jestli
všem peníze za to opravdu tak strašně stojí, protože až by pronajmul Bulharům a Rumunům někdo byt
u nich vedle v baráku, tak by se asi divili, jak je to „příjemné“. Bc. Scheinherr konstatuje, že dokud
bude v Blatné spoustu práce, tak spíš takovýchto lidí bude ve městě přibývat. Ing. Flandera uvádí, že
firma dostává 5 tisíc Kč za osobu, kdy pokud do bytu nastěhuje 4 osoby, tak má hned vyděláno 20 tisíc
Kč, což by za nájem nikdo nedal, takže lidé po pronajímání bytů Bulharům a Rumunům jdou.
Paní starostka informuje, že jednala tento týden s ředitelkou Úřadu práce, které se dotazovala, jak vidí
to, že opustí prostory města v Základní umělecké škole, tedy kdy se Úřad práce přestěhuje, jelikož tato
záležitost se poměrně také vleče. Uvádí, že dle sdělení paní ředitelky vše nyní stojí na tom, že Úřad
práce chce bezbariérový vstup, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tvrdí, že
bezbariérový vstup nechá udělat, avšak neděje se nic. Konstatuje, že požaduje od Úřadu práce, aby
město mělo co nejdříve alespoň písemně, že instituce prostory opustí, aby mohlo vyhlásit záměr
pronájmu. Doplňuje, že se již předběžně hovořilo o tom, což by bylo z jejího pohledu nejpraktičtější,
aby prostory po Úřadu práce dostala Základní umělecká škola, jelikož tím, jak je do objektu jeden
vchod, tak nebude dělat dobrotu, aby byl v prostorech ještě kdokoliv jiný v nájmu. Podotýká, že navíc
Základní umělecká škola děti opravdu má a ví, jak prostory využít. Dodává, že však pan Škanta by
potřeboval samozřejmě včas vědět, jestli bude mít pronajatý celý objekt, protože bude potřebovat si dát
do rozpočtu na příští rok více finančních prostředků. Paní starostka uvádí, že tedy i z tohoto důvodu na
Úřad práce malinko apeluje, aby město mělo už něco písemně, jelikož jinak bude muset prostory, když
nebude včas vybrán nájemce prostor po Úřadu práce, vytápět, protože se jedná o starou budovu, která
se samozřejmě nemůže nechat zavřená, takže bude nutné chodit do prostor otevírat okna, aby to tam
nezačalo plesnivět. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru je možné dát předmětné prostory jedině
Základní umělecké škole, tedy vůbec by situaci nekomplikoval a nechal celý objekt lidušce. Pan
místostarosta podotýká, že Základní umělecká škola se již na prostory po Úřadu práce těší. Ing.
Flandera informuje, že objekt mívala liduška celý vždycky, pak se to tedy změnilo, když se omezily
děti, avšak nyní děti již zase přibývají s tím, že navíc ty jejich aktivity, pokud se třeba týká kreslení,
potřebují velké prostory. Doplňuje, že v současné době se děti mačkají nahoře v podkroví a musí se tam
střídat. Uvádí, že peníze, které město získává za nájem, město nespasí, takže on by byl určitě pro, aby
se celý objekt nechal lidušce.
Paní starostka uvádí, že druhá věc, se kterou chce radní seznámit, se týká Francouzského víkendu, který
pořádá Spolek NOBISCUM HUMANITAS. Informuje, že paní Malinová si požádala město o finanční
prostředky, které město dává na individuální účely na mezinárodní partnerské vztahy, a to o výši 100
tisíc Kč, která jí byla schválena, a která je pro předmětný spolek zahrnuta v rozpočtu města. Konstatuje,
že nyní paní Malinová přišla s tím, že jí rozpočet, tak jak si jej udělala, nevyhovuje a že by potřebovala
finanční prostředky použít na zajištění kulturních pořadů, avšak v pravidlech, které město má, je
uvedeno, že se finanční prostředky nemohou na tyto účely čerpat. Podotýká, že ona není určitě pro
variantu, aby se spolku udělila výjimka, protože to by za chvíli radní udělovali výjimky sportovcům,
kteří chtějí použít finanční prostředky od města na zaplacení trenérů, jelikož se hrozně rychle
rozkřikne, že pro někoho pravidla platí a pro někoho ne. Informuje, že je však takový návrh, že by
Spolek NOBISCUM HUMANITAS vrátil městu část finančních prostředků, které ušetří za ubytování a
občerstvení, s tím, že by kulturní vystoupení zaplatilo Centrum kultury a vzdělávání Blatná, kterému by
město rozpočtovou změnou přesunulo finanční prostředky právě na zajištění kulturních pořadů na
Francouzský víkend. Dodává, že to možná vypadá krkolomně, avšak bude se jednat o jedny peníze,
které spolek vrátí městu, které je dá Centru kultury a vzdělávání Blatná. Ing. Flandera podotýká, že
finanční prostředky se vlastně jen přesunou. Paní starostka uvádí, že příspěvková organizace dle sdělení
Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. v rozpočtu finanční prostředky na úhradu kulturních pořadů nemá. Ing.
Flandera konstatuje, že nemá vůbec nic proti tomu, aby předmětný spolek finanční prostředky vrátil a
kulturní vystoupení uhradilo Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Paní starostka informuje, že tedy
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nechá tento návrh připravit. Pan místostarosta upozorňuje na to, že výše finančních prostředků na
zajištění kulturního vystoupení při Francouzském víkendu však bude pouze do té výše, kterou spolek
městu vrátí. Ing. Flandera uvádí, že pořád se hovoří o 100 tisících Kč. Pan místostarosta informuje, že
Spolek NOBISCUM HUMANITAS si chce ponechat 80 tisíc Kč na ubytování, takže částka 20 tisíc Kč
by měla jít na zajištění kulturního vystoupení. Ing. Flandera opakuje, že celková částka bude 100 tisíc
Kč. Pan místostarosta konstatuje, že mu jde o to, aby následně kultura nedoplácela ještě něco navíc.
Paní starostka konstatuje, že ji požádala Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. o navýšení úvazku, jelikož ona
má v současné době úvazek 0,75, avšak ve výběrovém řízení se uvádí, že se bude přijímat ředitel na
celý úvazek, což ale není v organizačním řádu Centra kultury a vzdělávání Blatná uvedeno. Domnívá
se, že vše vzniklo tím, že se původně myslelo, že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. půjde na organizaci
jen na tři měsíce, pak na šest měsíců a pak se termín stále prodlužoval. Uvádí, že z logiky věci jí
vyplývá, že ředitel musí být na celý úvazek, přičemž současný částečný úvazek jí připadá nelogický.
Informuje, že tedy sdělila zastupující paní ředitelce, aby navýšení úvazku, se kterým ona osobně nemá
problém, připravila do příští Rady města Blatná jako změnu organizačního řádu. Podotýká, že dále
Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. sdělila, aby organizace nepočítala s tím, že jí bude navýšen rozpočet,
takže si bude muset organizace do konce roku sáhnout do dohod a navýšení úvazku uplatit ze svého
rozpočtu, který jí byl schválen. Dodává, že by byla ráda, aby se změna udělala již od 1. 10. 2016,
protože Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. bude odcházet na mateřskou dovolenou a nezastírá, že by jí
navýšení úvazku samozřejmě pomohlo i ve výši mateřské, že by tedy alespoň dva měsíce měla celý
úvazek. Paní starostka se domnívá, že se nejedná o nic vychytralého, že takto uvažují všichni, přičemž
zastupující paní ředitelka chce po sobě nechat vše tak, aby to bylo připravené pro jejího nástupce.
Paní starostka uvádí, že jí dnešního dne přišla zpráva, že byla vyhlášena výzva na úpravu Základní
školy T. G. Masaryka Blatná a to do 14. 2. 2017, takže pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje
budou připravovat žádost o dotaci. Pan Blovský uvádí, že Ing. Flandera v minulosti za projektem na
úpravu školy stál, takže by byl rád, kdyby bylo potřeba pro ministerstvo něco upravit, zdali by úpravy
v projektu provedl on s tím, že bude následně požádán odbor výstavby a územního plánování, aby
upravenou předmětnou projektovou dokumentaci schválil přednostněji. Paní starostka uvádí, že výše
dotace je až 90 % celkových nákladů, kdy se samozřejmě uvidí, jak vše dopadne.
Pan místostarosta informuje, že dnes vyjde v Blatenských listech od Ing. Valáška velmi pěkně
připravený článek ohledně kruhové křižovatky. Uvádí, že dnes paní starostka podepsala smlouvu s
firmou Silnice Klatovy a.s., přičemž včerejšího dne byla smlouva podepsána na kraji. Konstatuje, že
pokud vše dobře dopadne, tak v pátek 26. 8. 2016 by si předmětná firma měla přebrat staveniště a
v pondělí dne 29. 8. 2016 by měla začít s výstavbou.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:24 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
ze 43. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 7. září 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb
Omluven: Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byla dodatečně předložena pouze
informace b) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci: Komunikace u letního stadionu – Blatná.
Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat
o doplněném programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje, zdali má někdo z radních k přehledu plnění usnesení nějaké připomínky.
Žádný z členů Rady města Blatná nemá připomínky.
Bod č. 3 - Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že změna rozpisu se týká Městské policie Blatná. Uvádí, že se jedná o částku
5 tisíc Kč, za kterou si městská policie chce zakoupit nový telefon a to z důvodu zavedení SMS platby
parkovného, protože strážníci potřebují telefon, který může přijímat data při obchůzce, aby mohli
placení parkovného rovnou kontrolovat. Podotýká, že si zřejmě radní všimli toho, že parkovací
automaty jsou již polepeny instrukcemi, jak parkovné formou SMS zprávy platit, kdy právě SMS
zprávou zaplatili parkovné již dva lidé. Bc. Scheinherr konstatuje, že se na parkovací automaty díval,
avšak nevšiml si, že už by na nich byly informace o placení SMS zprávou nalepeny. Paní starostka
uvádí, že parkovací automaty už jsou skutečně polepené. Bc. Scheinherr se dotazuje, od kdy jsou
parkovací automaty polepené. Paní starostka odpovídá, že od 1. 9. 2016.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 313/16
Bod č. 4 - Smlouva o spolupráci
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smlouvy se Středním odborným učilištěm, Blatná,
které požádalo město o její podpis. Uvádí, že všechno škola dělá z toho důvodu, že shání finanční
prostředky na to, aby mohla kvalitně zajistit výuku pracovních činností. Konstatuje, že Střední odborné
učiliště, Blatná si bude žádat o finanční prostředky z evropských fondů, takže mu určitě pomůže, že
bude mít nějaký závazný dokument i od zřizovatele základní školy, tedy že se nejedná pouze o
rozhodnutí základní školy. Podotýká, že město Blatná se podepsáním smlouvy nezavazuje k žádným
financím, takže z tohoto nemusí mít radní žádné obavy.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 314/16
Bod č. 5 - Pravidla pro poskytování dotací na individuální účely
Paní starostka uvádí, že se jedná o úpravu Směrnice č. 7/2015, kterou má město k pravidlům pro
poskytování dotací na individuální účely. Informuje, že se zúčastnila výročních schůzí TJ Blatná a TJ
Sokol Blatná, na kterých ji oba spolky žádaly, jestli by nebylo možné dát do pravidel, že mohou čerpat
finanční prostředky na trenéry pro mládež. Domnívá se, že to není nic proti ničemu, jelikož město chce
mládež podporovat nejvíce a peníze na ni stejně dává. Konstatuje, že souhlasí s tím, když by si spolky
chtěly pozvat nějakého lektora, aby jej mohly zaplatit z předmětných finančních prostředků od města.
Informuje, že všichni budou určitě upozorněni na to, že se bude kontrolovat, jestli opravdu dotyčné
osoby, kterým budou finanční prostředky vyplaceny, mají oddíl mládeže na starost. Podotýká, že dále
se do předmětných pravidel přidala závěrečná zpráva, která je v současně platné směrnici uvedena,
avšak někteří žadatelé ji předkládali a někteří nikoliv, a proto byla povinnost předkládat závěrečnou
zprávu do navržené směrnice zakomponována napevno. Pan Srb uvádí, že by se chtěl ke slovu
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„trenérům“, které je v předložené směrnici použito, dotázat, zdali se bude kontrolovat, jestli trenéři
mají licenci, protože trenér by měl mít licenci A, B či C. Paní starostka konstatuje, že trenéři musí mít
složené zkoušky. Pan Srb se dotazuje, zdali všichni lidé, kteří vedou ve spolkách kroužky, mají
předmětné zkoušky složené. Paní starostka odpovídá, že je vždy hlavní vedoucí, který musí mít
zkoušky udělané, přičemž pak mají oddíly třeba asistenty, kteří zkoušky nemají, což jsou většinou
rodiče. Podotýká, že se samozřejmě může někdy stát, že na tréninku je přítomen rodič a trenér nikoliv,
avšak to ona kontrolovat každý den nebude. Uvádí, že spolky musí mít vždy vše zajištěné tak, že
trenérem je ten, kdo má složené zkoušky. Pan Srb informuje, že mu jde o to, že je ve směrnici použito
slovo „trenér“ a nikoliv například vedoucí kroužku, protože trenéři jsou povinností složit zkoušky svým
způsobem jakoby limitováni. Paní starostka konstatuje, že na tuto skutečnost budou všechny spolky
upozorněny a to konktrétně TJ Blatná a TJ Sokol Blatná, které si o možnost hrazení odměn trenérům
z prostředků od města žádaly.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 315/16
Bod č. 6 - Platové zařazení ředitelů škol
Paní starostka uvádí, že v tomto případě dochází ke změně z důvodu změny legislativy, která je
povinná od 1. 9. 2016. Konstatuje, že předmětné mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků státního
rozpočtu, takže město nebude změna platového zařazení ředitelů škol stát žádné finanční prostředky.
Podotýká, že se jedná o krok, který se prostě udělat musí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 316/16
Bod č. 7 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace – zřízením vyhrazeného
parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou
Paní starostka uvádí, že se jedná o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně
postiženou a to pro mladou paní Andreu Sádlovou. Pan místostarosta informuje, že radní vědí, že se
zrušily v ulici Na Bílé husi popelnicové boxy a místo nich bylo navrženo parkoviště, které obsahovalo
místo pro tělesně postiženého. Konstatuje, že nyní si podala žádost o vyhrazení parkovacího místa paní
Sádlová, která přinesla průkaz ZTP, takže dodatkovou tabulkou by se schválilo, že předmětné
parkovací místo by bylo vyhrazené pro ni. Podotýká, že až paní Sádlová jednou nebude kartičku ZTP
vlastnit, tak se dodatková tabulka sundá a místo pro tělesně postiženého na předmětném parkovišti
zůstane. Uvádí, že vzhledem k tomu, že paní Sádlová prokázala, že je držitelkou průkazu ZTP, tak on
vyhrazení parkovacího místa pro její osobu stejně jako odbor dopravy a odbor sociální, který držení
průkazu ZTP kontroluje, doporučuje. Paní starostka informuje, že vyhrazení parkovacího místa by bylo
na náklady města, tak jako se to dělalo i v ostatních případech.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 317/16
Bod č. 8 - Žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o schválení změny v příloze č. 1
Organizačního a provozního řádu
Paní starostka konstatuje, že se jedná o změnu, která se týká navýšení úvazku řediteli, a která je
prováděna vlastně na popud radních, kteří vyhlásili výběrové řízení, ve kterém je jasně popsáno, že se
bude jednat o úvazek celý, který však není v Organizačním a provozním řádu příspěvkové organizace
uveden. Informuje, že vše vzniklo v minulosti tak, že se po Ing. MgA. Winklerové, která chtěla
nastoupit po mateřské dovolené okamžitě do práce, zkrátil úvazek, kdy Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D.
nastupovala nejdříve jako zastupující ředitelka na půl úvazku, který se jí následně zvedl na třičtvrtě,
avšak když se spočtou hodiny, které zastupující ředitelka na příspěvkové organizaci tráví, tak to vyjde
na úvazek celý a ještě víc, takže proto je předloženo ke schválení navýšení úvazku ředitele na úvazek
celý. Uvádí, že zastupující ředitelku upozornila, že si musí organizace najít rezervy ve svém rozpočtu a
uhradit mzdu ze svého rozpočtu. Podotýká, že tento rok bude určitě napnutý, kdy očekává, že přijde
nějaká změna rozpisu rozpočtu, ve kterém bude muset organizace peníze najít, protože na příspěvkovou
organizaci bude ještě docházet Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. s tím, že pokud se vybere někdo, kdo by
nastoupil jako ředitel třeba od 1. 11. 2016, tak by se mohlo stát, že budou na organizaci dvě osoby,
avšak takto to u organizací, kde je předávána nějaká větší funkce, je, že se musí člověk nějakým
způsobem zapracovat, přičemž obdobným způsobem se postupuje i na úřadě. Dodává, že se může stát,
že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odejde na nemocenskou dříve a nový ředitel se bude muset do všeho
dostat sám, avšak každopádně se Centru kultury a vzdělávání Blatná určitě nebude rozpočet zvedat.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 318/16
2

Bod č. 9 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru
Paní starostka uvádí, že jsou předloženy dvě záležitosti Domova pro seniory Blatná, kdy první se týká
schválení přijetí finančního daru ve výši 5 tisíc Kč od pana Kalvase a druhá záležitost se týká
informace o doplňkové činnosti spočívající v obědech pro cizí strávníky, o které radní několikrát
hovořili. Konstatuje, že příspěvková organizace nakonec přistoupila na variantu, kterou na schůzi
navrhoval Ing. Flandera, a kterou na 50 % navrhoval Finanční výbor Zastupitelstva města Blatná,
přičemž v případě výboru to bylo takové alibistické, protože členové uvedli, ať si Domov pro seniory
vlastně udělá, co chce. Informuje, že se tedy částka za obědy zvedne a to na částku 75 Kč s tím, že se
bude čekat, co udělají ti, kteří si pro obědy chodí, jelikož se jedná o částku, za kterou už si koupí oběd i
od jiných poskytovatelů služeb a to například od pana Kautského. Podotýká, že se uvidí, zdali si lidé
pro obědy budou i nadále chodit, avšak částka 75 Kč za oběd již pokrývá ztrátu, která tam byla, takže
když by přišla kontrola z finančního úřadu, tak už by měl mít Domov pro seniory vše v pořádku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 319/16
Bod č. 10 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka uvádí, že si paní Žílová podala dvě žádosti o udělení výjimky a to v jednom případě na
Fotofestival, který je o víkendu 17. a 18. 9. 2016, a v případě druhém na Svatomartinské víno
v listopadu.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 320/16
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 321/16
Bod č. 11 - Dohoda o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních služeb
Pan místostarosta informuje, že firma Geosense s.r.o. přechází na zahraniční trh, kde zjistila, že už
tento název existuje, a proto se rozhodla, že se přejmenuje. Uvádí, že s firmou Geosense s.r.o., která
pro město provozuje mapový portál, má město uzavřenou smlouvu, která byla v minulosti řádně
schválena radními. Uvádí, že předmětná dohoda je předložena z důvodu přejmenování firmy s tím, že
jinak se v podmínkách opravdu nic nemění, tedy podmínky zůstávají beze změny.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 322/16
Bod č. 12 - Návrh mimořádné odměny za odevzdání kroniky
Paní starostka uvádí, že se jedná o mimořádnou odměnu pro kronikářku, přičemž kroniky za rok 2015
mají radní k dispozici k nahlédnutí na stole. Domnívá se, že k tomuto materiálu není třeba co dodat
s tím, že může být město rádo, že má někoho, kdo kroniku města zpracovává.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 323/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 8. 2016
b) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci: Komunikace u letního stadionu – Blatná – Paní
starostka uvádí, že se jedná o to, které firmy budou osloveny. Informuje, že pracovníci odboru majetku,
investic a rozvoje už si dělali takové jakoby dotazy, aby věděli, o jakou částku přibližně půjde, protože
se budou muset na realizaci akce najít rezervy v rozpočtu, kdy jednu cenu navrhl pan Šimsa a druhou
cenu navrhla firma Znakon a.s. Konstatuje, že nakonec se však pracovníci předmětného odboru
rozhodli, že před samotnou akcí vypíší klasické výběrové řízení a osloví ještě další firmy. Pan
místostarosta doplňuje, že se kompletně celá cesta zaasfaltuje s tím, že se nebudou dělat obrubníky, ale
kraje se vyplní recyklátem a zaválcují, kdy tím pádem půjde cena razantně dolů oproti tomu, když by se
dělaly kolem komunikace obrubníky.
Paní starostka konstatuje, že první informace, se kterou by chtěla radní seznámit, se týká obecně
závazných vyhlášek města Blatná. Uvádí, že možná radní zaznamenali v tisku takovou hroznou vlnu
vzbouření, jak nebudou moci lidé slavit narozeniny, svátky a jak je budou policisté zavírat. Podotýká,
že k této záležitosti přišel metodický pokyn z Ministerstva vnitra. Dále informuje, že byla minulý týden
na setkání u kulatého stolu v Praze, které organizovalo Ministerstvo vnitra, a na kterém bylo
přítomným vysvětleno, že je vše vyvolané pouze tiskem a televizí, že soukromé akce se nikdy
nepovolovaly, přičemž ani Rada města Blatná žádné výjimky na soukromé akce nedávala, a že noční
klid od 22 hodin platí několik let a musí být dodržován tak jako tak. Dodává, že dle sdělení pracovníků
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z Ministerstva vnitra města mohou, pokud by chtěla na některé akce dobu nočního klidu zkrátit nebo
třeba zrušit, vydat ke zkrácení či zrušení nočního klidu obecně závaznou vyhlášku s tím však, že podle
nálezu Ústavního soudu by se musely do vyhlášky uvést konkrétní akce či konkrétní datumy, na které
bude noční klid krácen, což je proto, že občan má právo předvídat, že nějaká taková akce ve městě
bude a mohl tak město v daný den opustit, pokud by nechtěl být rušen. Paní starostka uvádí, že se na
setkání, po němž si volala ještě do Písku, protože ji zajímal názor Mgr. Ing. Hořánka, za kterým je vidět
spoustu práce, a kterého si dost váží, vedla taková debata, kdy se téměř všichni shodli na tom, že zatím
se nikdo do možnosti vydat takovouto obecně závaznou vyhlášku pouštět nebude. Podotýká, že
v předmětné vyhlášce by muselo být v případě Blatné vypsáno, že se výjimka z nočního klidu vztahuje
na silvestra, pouť, na blatenské slavnosti, pokud by je město mělo, přičemž na setkání bylo doporučeno
obcím, aby si do vyhlášky zakomponovaly nějaké nadregionální akce pro případ, že by se například
vyhrálo mistrovství ve fotbale, které chtějí lidé slavit. Informuje, že ona opravdu k vydání nějaké
takovéto vyhlášky není nakloněna. Konstatuje, že jakmile se bude pořád něco regulovat, tak se to také
musí kontrolovat, kdy se ona osobně domnívá, že tato záležitost by se těžko kontrolovala. Podotýká, že
to, co říká radním, sdělí také na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Dodává, že si nechala od G.
Hálové předložit seznam platných obecně závazných vyhlášek města Blatná, na základě čehož upřímně
navrhuje, aby se předmětné vyhlášky prošly, zrevidovaly a eventuálně některé zrušily, protože má
město například vyhlášku na sekání trávy a na rušení klidu v neděli, kdy nezažila, že by dodržování této
obecně závazné vyhlášky někdy někdo kontroloval, takže v tom případě neví, proč by ji město mělo
mít. Paní starostka uvádí, že pokud s tím radní budou souhlasit, takže by vedení města, Ing. Valachová
a G. Hálová platné obecně závazné vyhlášky postupně prošly s tím, že by vyhodnocení předložila ke
konci tohoto roku zastupitelům, protože ona sama se v současné době ve vyhláškách města těžko
orientuje, když se jí někdo na ně zeptá. Informuje, že neví, jaký smysl má nějaké zakazování něčeho,
když se to nekontroluje. Konstatuje, že k vyhlášce týkající se nočního klidu připraví nějakou informaci
pro občany do příštích Blatenských listů, protože se ve městě vedou takové fámy, jak ona zakázala
slavit ty padesátiny, takže by ráda vše uvedla na pravou míru s tím, že pokud budou mít lidé souseda,
který si chce stěžovat, tak si prostě stěžovat bude a celá věc pak půjde na přestupky, což však nemá
s výjimkou vůbec nic společného.
Paní starostka podává zprávu, že dne 5. 9. 2016 proběhlo jednání na Okresním soudu ve Strakonicích
ohledně žaloby Římskokatolické farnosti Blatná. Uvádí, že předseda soudu žádost zamítl s tím, že se
ztotožnil s názorem JUDr. Mrázka, že požadavek církve je nelegitimní. Konstatuje, že nyní samozřejmě
přijde odvolání, takže se celá záležitost potáhne, nicméně chtěla, aby radní věděli, v jaké fázi
předmětná záležitost je.
Pan místostarosta uvádí, že podá rychlou informaci o kruhové křižovatce u Rychty. Informuje, že si
radní všimli toho, že minulý týden už byly připraveny značky, které však byly následně otočeny.
Konstatuje, že panu Chlandovi z odboru majetku, investic a rozvoje se podařilo v pátek sehnat
stavbyvedoucího, který do Blatné přijel, a který byl pozván také k paní starostce, které se omluvil, že
značky byly rozmístěny o týden dřív, ale že neměl k dispozici frézu a že neměl vyznačené sítě, nicméně
že pracovníci firmy začnou na výstavbě kruhové křižovatky pracovat. Podotýká, že v pátek došlo
k vyznačení sítí s tím, že v pondělí se mělo začít frézovat, ale nefrézovalo se, protože si údajně frézař
zlomil nohu. Dodává, že však v úterý přijela fréza z Českých Budějovic a již je snad vyfrézováno. Paní
starostka potvrzuje, že je již skutečně vyfrézováno. Pan místostarosta uvádí, že se snad již vše hne a
firma začne na výstavbě kruhové křižovatky pracovat. Informuje, že samozřejmě blatenští občané byli
tím, jak byly značky otočené, zvyklí přes předmětnou křižovatku jezdit, a proto přes ni jezdili i
včerejšího dne, kdy už na křižovatce začala firma s pracemi.
Pan místostarosta konstatuje, že paní starostka dostala ze Státního fondu životního prostředí ČR
možnost uspořádat seminář dotačního programu Nová zelená úsporám. Uvádí, že se domluvil s paní
Hoštičkovou na tom, že by se tento seminář uspořádal v Komunitním centru aktivního života Blatná a
to buď na konci října či na začátku listopadu, přičemž tento termín byl zvolen proto, aby se informace o
konání objevila v SOBáčku a byli tak pozvaní na seminář i lidé z ORP Blatná.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 7:49 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
ze 44. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 21. září 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, Bc. Scheinherr
Hlasování: 4 – 1(Scheinherr) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Informuje, že na stůl nebylo předloženo žádné doplnění
programu. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto
nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta poukazuje na to, že stále je v přehledu plnění v realizaci usnesení týkající se částky
36 tisíc Kč bez DPH, kdy však tato záležitost je řešena a to tak, že v současné době připravuje odbor
majetku, investic a rozvoje předmětnou částku k proplacení. Uvádí, že bude zapotřebí udělat nějakou
rozpočtovou změnu, jelikož odbor majetku, investic a rozvoje neměl částku zahrnutou v rozpočtu.
Bod č. 3 - Schválení smlouvy o právu k provedení stavby
Paní starostka uvádí, že v tomto případě se jedná pouze o to, že Tělovýchovná jednota Blatná neuvedla
do smlouvy, kterou radní schvalovali na předcházející schůzi, že bude potřebovat také pozemek, na
kterém bude přípojka k čističce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 324/16
Bod č. 4 - Pronájem prostor sloužících k podnikání – kavárna v Komunitním centru
Paní starostka informuje, že byl dne 19. 8. 2016 vyhlášen záměr pronájmu, na který se přihlásil pouze
jeden zájemce a to pan Barabáš, jehož manželka v kavárně v Komunitním centru pracuje jako
zaměstnanec pana Turka. Domnívá se, že manželka pana Barabáše již v současné době prokázala, že je
schopna kavárnu vést i bez dozoru pana Turka. Uvádí, že pan Barabáš má všechna oprávnění, která
k podnikání potřebuje. Konstatuje, že nájemné by zůstalo tak, jako bylo do současné doby, přičemž
nájemné stejně jako zálohy na služby jsou vyčíslené v předmětném materiálu. Dodává, že si radní
nemohou moc vymýšlet, ba naopak mohou být rádi, že se někdo na vyhlášený záměr přihlásil a chce
kavárnu provozovat. Paní starostka uvádí, že samozřejmě předmětná smlouva bude poslána ke
schválení na ROP.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 325/16
Bod č. 5 - Pronájem částí pozemku p.č. 420/43 v katastrálním území Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o pronájem částí pozemku v ulici Blýskavky, o který si požádala
paní Müllerová a paní Tůmová. Připomíná, že radní projednávali záměr, jestli kus zahrádek žadatelkám
pronajmout, kdy nakonec došlo ke schválení vyhlášení záměru. Uvádí, že smlouva bude uzavřena
úplně stejně, jako byla uzavřena s předchozími nájemci, tedy za stejných podmínek. Konstatuje, že
žadatelky byly upozorněny a mají to uvedené i ve smlouvě, že se jedná o dočasné řešení s tím, že
pokud by město mělo na předmětném místě nějaký záměr, takže dojde k výpovědi a ony budou muset
části pozemku městu uvolnit. Doplňuje, že komise pro nakládání s obecním majetkem pronájem částí
pozemku p.č. 420/43 žadatelkám doporučila.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 326/16
Bod č. 6 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Komunikace u letního stadionu – Blatná“
Paní starostka uvádí, že se jedná o cestu k letnímu stadionu, respektive k fotbalovému hřišti s umělým
povrchem. Poukazuje na to, že v předloženém materiálu je uvedeno, jaké cenové nabídky byly podány,
přičemž výběrové řízení vyhrál pan Šimsa z Bezdědovic. Konstatuje, že dále je v materiálu uvedeno
období 09-10/2016, což je termín, kdy by měla být stavba dokončena.
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Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 327/16
Bod č. 7 - Žádost o povolení k umístění stolního fotbalu na veřejné prostranství
Paní starostka uvádí, že s předmětným nápadem přišla děvčata, která pracují v Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež Station 17, protože bude měsíc nízkoprahových zařízení a ony vymýšlí akce, jak se
dostat mezi děti. Konstatuje, že předmětné zařízení má dva stolní fotbálky, přičemž jeden z nich je
v takovém horším stavu. Informuje, že děvčata přišla s nápadem, protože chodívají na workoutové
hřiště, což mají dáno smluvně, že musí v tomto prostoru dělat terénní práci, že by na předmětné místo
umístili stolní fotbálek s tím, že když budou na workoutovém hřišti mladí lidé, takže by se tam možná
pozdrželi a fotbálek si zahráli. Podotýká, že jsou si děvčata vědoma toho, že pokud někdo stolní
fotbálek zničí, takže jej uklidí či odvezou na sběrný dvůr, což už by byla však jejich věc. Domnívá se,
že se jedná o takový dobrý nápad, jak se mezi lidi dostat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 328/16
Bod č. 8 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka informuje, že žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 si podal
pan Bízek, který chce dne 1. 10. 2016 pořádat v Restauraci PROSTOR koncert. Uvádí, že nyní se jedná
o přelomové období, a proto je ještě podána žádost o udělení výjimky, nicméně od 1. 10. 2016 se
budou veřejné hudební produkce pouze jen oznamovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 329/16
Bod č. 9 - Přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná
Paní starostka se dotazuje, zdali se radní chtějí na nějakou konkrétní záležitost dotázat. Podotýká, že
když si materiál procházela, tak ji do očí nic nebouchlo. Konstatuje, že u Centra kultury a vzdělávání
Blatná chápe, že si organizace musí nakoupit knihy, když je to výhodné, nicméně pracovníci si budou
to, aby předmětnou položku nepřekročili, hlídat. Informuje, že jinak dle jejího názoru není u přehledu
čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů Centra kultury a vzdělávání Blatná nic tristního,
přičemž k předmětné příspěvkové organizaci se úplně na závěr a to před příchodem Mgr. et MgA.
Políčkové, Ph.D. ještě vrátí. Uvádí, že v případě Domova pro seniory je viditelné, že zařízení funguje
už nějakou dobu, takže se holt musí začít postupně opravovat a to například výtah či zařízení
v kuchyni. Doplňuje, že je dobře, že příspěvková organizace finanční prostředky má, že si může vše
hlídat a postupně opravovat, tedy že se nejedná vždycky o havarijní stav. Paní starostka informuje, že
paní ředitelka Domova pro seniory má výhodu v tom, že si údržbáři vše opravdu hlídají a okamžitě řeší.
Uvádí, že odpoledne na zasedání Zastupitelstva města Blatná budou zastupitelé schvalovat, že Domov
pro seniory obdržel finanční prostředky. Podotýká, že včerejšího dne byl ve zprávách na ČT 1 pořad,
jak pláčou všechny sociální služby, že nemají peníze, což jí připadá úsměvné, protože to, co dostal
tento rok Domov pro seniory v Blatné, nedostal léta zpátky, přičemž tedy Domov pro seniory dostal
více finančních prostředků, než o kolik si žádal. Paní tajemnice podotýká, že má k dispozici výkazy,
pokud by se do nich chtěl někdo z radních podívat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 330/16
Bod č. 10 - Žádost příspěvkové organizace o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2016
Paní starostka informuje, že žádost si podala Základní škola J. A. Komenského Blatná, která chce to, co
ušetřila, a co jí bylo vytýkáno, rozmělnit do materiálu, vody a do dalších položek. Upřesňuje, že
příspěvková organizace ušetřila finanční prostředky na bankovních poplatcích a poměrně vysokou
částku ušetřila za plyn. Konstatuje, že ona by Základní škole J. A. Komenského Blatná vyšla vstříc
s tím však, že sdělila panu místostarostovi, že jí připadá úsměvné, že když se vytkne jakékoliv
organizaci, že se má ušetřit a organizace někde ušetří, takže se vždy operativně zjistí, že jí chybí
finanční prostředky nutně někde jinde. Ing. Flandera podotýká, že se není čemu divit, přičemž dle jeho
názoru by takto jednali úplně všichni.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 331/16
Bod č. 11 - Žádost o poskytnutí příspěvku na účast na sportovní akci
Pan místostarosta uvádí, že žádost si podal Ing. Mgr. Kotrouš, který se bude účastnit Mistrovství
Evropy v praktické střelbě s tím, že se jedná o mimořádnou událost. Informuje, že G. Hálová
2

zjišťovala, v jaké výši schválili radní v minulosti příspěvek panu Novotnému, který je ve stejném
střeleckém klubu, když jel na Mistrovství světa, kdy se tedy jednalo o částku 5 tisíc Kč. Konstatuje, že
by navrhoval schválit stejnou částku i pro Ing. Mgr. Kotrouše. Paní starostka se dotazuje, zdali má
někdo z radních nějaký jiný návrh na výši příspěvku, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru Ing. Mgr. Pavlu Kotroušovi ve výši
5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 332/16
Bod č. 12 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka konstatuje, že je nutné, aby mohly být finanční prostředky Ing. Mgr. Pavlu Kotroušovi
vyplaceny, schválit změnu rozpisu rozpočtu, která bude tedy ve výši 5 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 333/16
Bod č. 13 - Projednání návrhů a doporučení dopravní komise
Paní starostka podotýká, že jsou mezi radními dva členové dopravní komise, a proto žádá pana
místostarostu, aby materiál uvedl s tím, že Ing. Flandera jej případně doplní. Pan místostarosta
konstatuje, že v materiálu od Ing. Valáška je vše perfektně popsané, kdy radní jistě vědí, že největší
problém, který se na jednání řešil, se týkal kruhové křižovatky a objezdů kruhové křižovatky, které se
upravily. Uvádí, že se bude realizovat jednosměrka v ulici V Podzámčí, dále se bude dělat obousměrný
průjezd u stavidel a dočasný zákaz vjezdu v obytné zóně v ulici Žižkova, přičemž zde byl důvod
realizace zákazu vjezdu jasný a to ten, že touto ulicí chodí veškeré děti ze sídliště Nad Lomnicí do
školy a ze školy, což byla opravdu výborná připomínka jednoho ze členů komise. Konstatuje, že dále
dopravní komise nedoporučila omezení vjezdu nákladních vozidel v ulici K Jatkám a to z důvodu toho,
aby se následně dostaly nákladní vozidla směrem na Buzice. Informuje, že dále komise doporučila, aby
se dne 11. 11. 2016 uzavřela ulice na Příkopech u Kaplanky a to od 10 do 13 hodin, přičemž předmětný
čas opětovného otevření ulice byl zvolen proto, aby lidé mohli s vozidly ulicí projíždět, když jedou
před 14 hodinou do práce a po 14 hodině z práce. Doplňuje, že dále byl řešen zákaz vjezdu motorových
vozidel na Hadí, avšak v tomto případě se musí ještě jednat s obcí Tchořovice, protože to je právě na
katastru této obce. Pan místostarosta uvádí, že dále dopravní komise doporučila odstranění dopravních
značek zakazujících vjezd nákladních vozidel, jejichž délka přesahuje 12 metrů, v ulici Na Růžových
plantážích a to proto, že v současné době už jsou na přejezdech kolejí označníky, přejezdy již svítí,
takže tím pádem by se předmětná dopravní značka mohla sundat. Ing. Flandera upřesňuje, že
předmětné značky byly v minulosti umístěné kvůli tomu, že když by vozidlo zastavilo s tím, že jede
něco na Nepomuk, takže by do něj mohlo další vozidlo ve chvíli, když by jelo na Strakonice, zezadu
nabourat, avšak v současné době už jsou osazena světla, takže tento případný problém odpadá a tím
pádem je značka nadbytečná, a proto se sundá. Pan místostarosta uvádí, že dále byl také velmi pěkně
zpracovaný návrh přemístění autobusových zastávek a změny řešení parkoviště v ulici Palackého, kdy
byla všemi členy komise doporučena varianta č. 5, což byla poslední varianta, která byla dodána a která
se členům velmi líbila. Poukazuje na to, že však v tomto případě je všem dobře známo, že je zde
pozemkový problém, který se ale bude řešit a to tím, že se bude vedení města snažit kontaktovat
majitele pozemku, jestli by pozemek městu neprodal. Paní starostka konstatuje, že ona bude pana
Kučeru kontaktovat, kdy však zatím na vysoké škole, na které on vyučuje, neberou stále telefony.
Podotýká, že jí bylo asi panem Vaňkem sděleno, že se jedná o příbuzného Kučerů, u kterých osobně
byla, avšak oni nemají s dotyčným pánem vůbec nic společného, takže zbývá opravdu ta varianta, že
pojede příští týden do Prahy a zkusí s panem Kučerou jednat osobně. Ing. Flandera podotýká, že na
vysoké škole příští týden ještě učitelé nebudou, protože na vysokých školách začíná výuka až v říjnu.
Paní starostka upřesňuje, že se pokusí příští týden na vysokou školu dovolat s tím, že by se tedy v říjnu
pokusila pana Kučeru na škole navštívit osobně. Domnívá se, že by realizace varianty č. 5, která
obsahuje vysazení stromů kolem parkoviště, byla opravdu nádherná. Ing. Flandera informuje, že navíc
je v předmětné variantě paradoxně daleko více parkovacích míst, než jich je tam v současné době, což
považuje za perfektní a to i za cenu změny stánků, s jejichž provozovateli se domnívá, že bude možná
trošku problém. Paní starostka uvádí, že s ní již mluvili Karešů, protože se návrh změny parkoviště
samozřejmě velice rychle roznesl, kteří jí sdělili, že do stánku dali spoustu peněz a že jim nyní město
vezme živnost. Podotýká, že Karešovým sdělila, že když nemají nic dáno smluvně a nekoupili si
pozemek, takže prostě nemohou čekat, že jim bude někdo ustupovat. Dále je informovala o tom, že se
hledá varianta, aby se všem, kteří provozují ve stánkách živnost, vyšlo vstříc a to například tím, že by
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se jim následně mohl nabídnout prostor vevnitř v ubytovně, když by právě třeba Karešů chtěli v tomto
objektu provozovat dále trafiku. Konstatuje, že však posléze viděla variantu č. 5, která si myslí, že je
daleko přijatelnější. Dodává, že chápe, že si Karešů nechali připojovat do stánku elektriku, že v něm
něco předělávali, takže asi nějaké finanční prostředky by v případě realizace předmětné varianty šly
následně za městem. Paní starostka uvádí, že však třeba někteří z těch, kteří ve stáncích něco provozují,
sdělí, že se nebudou chtít do nových stánků stěhovat, kdy pak, až se město rozhodne, jakou cestou
půjde dál a nechá vše zpracovat, tedy budou muset samozřejmě pracovníci odboru majetku, investic a
rozvoje začít se všemi stánkaři jednat. Ing. Flandera konstatuje, že základ je odkoupení pozemku, na
kterém vše v současné době vázne.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 334/16
Bod č. 14 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o kamerový systém, kdy si nechala prověřit od informatiků
městského úřadu a také od firmy, která kamerový systém v organizaci spravuje, zda by bylo možné
kamerový systém použít třeba v Domě s pečovatelskou službou, ve kterém se neustále řeší, kdo komu
ťuká na dveře či kdo v domě chodí po chodbách, avšak bohužel tento systém je tak zastaralý, že vůbec
nekomunikuje se současnými novými programy na počítači. Uvádí, že jí bylo ukázáno to, jak kamery
snímají, kdy jsou opravdu vidět pouze jen obrysy. Podotýká, že kamerový systém, který je městu
příspěvkovou organizací nabízen, natáčel záznam na videokazety. Konstatuje, že jí bylo řečeno, že by
přeštelování systému stálo velmi peněz a že by se už opravdu vyplatilo, pokud by se tedy chtěl Dům
s pečovatelskou službou monitorovat, pořídit nějaký nový kamerový systém. Dodává, že je domluvena
s paní ředitelkou Mgr. Baušovou na tom, že až příští rok vypíše kraj dotaci na jednoduché projekty,
takže si Domov pro seniory podá žádost o dotaci právě na pořízení kamerového systému do Domu
s pečovatelskou službou. Paní starostka navrhuje, aby radní nabízený majetek nepřijali a příspěvková
organizace Domov pro seniory, která má namontovaný již nový systém, který je opravdu perfektní, jej
mohla nechat zlikvidovat. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho likvidaci“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 335/16
Bod č. 15 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že se uvolnil byt po panu Hejlíkovi, který odchází na vlastní žádost. Uvádí, že
pracovníci odboru sociálního navrhují předmětný byt přidělit panu Bláhovi a to na tři měsíce, jelikož se
jedná trošku o problematičtějšího občana, který se po městě různě potuluje, takže se zkusí, jestli by
nechtěl žít trošku normálně. Konstatuje, že pracovníci odboru sociálního jsou si vědomi toho, že budou
muset k panu Bláhovi do předmětného bytu docházet a budou ho muset hlídat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 336/16
Bod č. 16 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná a schválení Seznamu zájemců o
přidělení bytu zvláštního určení
Paní starostka uvádí, že se uvolnil byt nahoře v podkroví v Domě s pečovatelskou službou po panu
Maštalířovi, který pracovníci odboru sociálního navrhují podle schváleného Seznamu zájemců přidělit
panu Bajerovi z Kaplice čp. 70. Konstatuje, že úplně nejhorší je, že město nemá vlastně vůbec lidi,
kterým by byty mohlo dávat. Podotýká, že se jedná za poslední tři roky o opravdu velký propad zájmu
o předmětné byty. Poukazuje na to, že v Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení jsou
pouze lidé, kteří jsou odjinud, tedy nejsou blatenští, což se domnívá, že je důsledek toho, že
pečovatelská služba funguje dobře. Informuje, že lidé v současné době bydlí převážně v bytech I.
kategorie, ve kterých jsou dobře službami zajištěni a ve kterých zůstávají do doby, než jsou odkázáni
na celodenní péči. Ing. Flandera uvádí, že toto však je dle jeho názoru dobře. Paní starostka souhlasí
s Ing. Flanderou s tím, že se však radní budou muset zamyslet nad tím, co s byty v předmětném
objektu. Ing. Flandera se domnívá, že když by byl v Domě s pečovatelskou službou chvíli jeden byt
prázdný či dva byty prázdné, takže by to město nepoložilo a on osobně by to vůbec neřešil s tím, že by
se mohlo jednat o záložní byty pro jakékoliv příležitosti, jelikož nikdy člověk neví, co se může stát, kdy
například si může někdo svůj byt vytopit či cokoliv jiného. Paní starostka připomíná, že již radní
informovala o tom, že by se byty v přízemí úplně odstranily s tím, že by v přízemí byly pouze jen
nebytové prostory. Doplňuje, že podkrovní byty by se asi také, když by nebyli zájemci, postupně
uvolňovaly a lidé by se umisťovali do prvního a druhého patra, která jsou pěkná, tedy podkroví by se
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nechávalo například pro nouzové krizové řešení, jak navrhl Ing. Flandera, či by se jeden byt mohl
ponechat jako společenská místnost, když by se obyvatelé Domu s pečovatelskou službou chtěli
scházet. Ing. Flandera konstatuje, že pokud by byly opravdu byty v podkroví uvolněné, tak by
navrhoval, aby se spojily dva byty do jednoho, aby byl jeden prostor větší, když by se stalo něco
například rodině, tak aby měla alespoň 2+kk a mohla se do předmětného prostoru nastěhovat. Paní
starostka podotýká, že je výhodou, že v případě Domu s pečovatelskou službou není žádná udržitelnost,
takže se radní nemusí kvůli dotacím ničeho obávat, mohou si jakkoliv rozhodnout a nechat objekt
upravit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 337/16
Bod č. 17 - Přidělení bytů v majetku města a oznámení o přechodu nájmu
Pan místostarosta informuje, že se uvolnila bytová jednotka v ulici Šilhova čp. 334 po manželech
Novotných, který pracovníci Správy bytů doporučují přidělit paní Janě Dvořákové.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 338/16
Pan místostarosta uvádí, že dále se uvolnil byt po panu Štěpánkovi, který pracovníci Správy bytů
doporučují přidělit paní Kateřině Krajčové. Konstatuje, že se jedná o byt značně vybydlený, ve kterém
bude prováděna ještě rekonstrukce, protože v něm není vyměněné jádro. Podotýká, že se jedná ve staré
bytovce o jediný byt, ve kterém nebylo jádro vyměněno a to z důvodu toho, že výměnu v minulosti pan
Štěpánek nechtěl.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 339/16
Pan místostarosta informuje, že se jedná o oznámení o přechodu nájmu, kdy paní Zuzana Maroušková
prodává byt čp. 1260 a kupujícím je pan Tomáš Peleška. Podotýká, že toto oznámení berou radní pouze
na vědomí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 340/16
Bod č. 18 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka uvádí, že se jedná o jeden byt v Domě s pečovatelskou službou, který nebyl chvilku
obsazený, kdy pokaždé je nutné platbu záloh přepisovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 341/16
Paní starostka uvádí, že včerejšího dne ji navštívil Bc. Krob z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby jí sdělil, že má město počítat s tím, že se Úřad práce přestěhuje od 1. 1. 2017 a tím
pádem k tomuto datu uvolní prostory města. Podotýká, že tuto informaci, kterou prozatím nemá
písemně, předá pracovníkům odboru majetku, investic a rozvoje. Konstatuje, že jí Bc. Krob slíbil, že
protokol o převzetí bude do konce září, kdy následně bude město tedy vypisovat záměr pronájmu.
Informuje, že ona určitě bude navrhovat, aby se předmětné prostory pronajaly Základní umělecké škole
a škola tak měla pronajatou celou budovu, přičemž ředitel pan Škanta už se na další prostory těší. Paní
starostka konstatuje, že pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přijeli kvůli
tomu, jestli město projednalo jejich návrh a jestli tedy do prostor Finančního úřadu půjde do nájmu, na
což jim odvětila, že do nájmu město v žádném případě nepůjde. Uvádí, že zástupcům z instituce sdělila,
že zastupitelé byli o návrhu informováni s tím, že se shodli na tom, že pokud by neměl jít úřad do
vlastního objektu, takže se určitě do předmětného objektu stěhovat nebude. Informuje, že následně jí
tedy pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových sdělili, že tedy budou muset hledat
komerční nájmy, a že paní starostce neslíbí, jestli do objektu nepůjdou například Vietnamci. Ing.
Flandera se domnívá, že pracovníci svým argumentem pouze vyhrožovali. Paní starostka konstatuje, že
jí pracovníci sdělili, že je velká škoda, že město do nájmu nepůjde, protože když by bylo v plánu
jednou objekt prodávat, tak by samozřejmě město bylo první, komu by stát objekt nabídl, na což
reagovala tak, že dokud Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nenabídne městu objekt
k prodeji za nějaké slušné peníze, takže se do objektu úřad stěhovat nebude.
Paní starostka konstatuje, že jednala s panem Ing. Borusíkem, což je nyní zastupující ředitel ve firmě
DURA Automotive CZ, k.s., který neměl vůbec informaci o tom, že by firma mohla koupit od města
pozemek. Podotýká, že pan Ing. Borusík, který tedy viděl mapku s připravenými smlouvami prvně,
sdělil, že ho tato informace těší, protože firma neustále bojuje s tím, kam co dá či kam co přesune.
Uvádí, že pan Ing. Borusík sdělil, že opravdu o této záležitosti nevěděl, ale že určitě učiní dotaz
majitelům firmy, kam se tato záležitost posune. Informuje, že pan Ing. Borusík jí měl volat do pátku,
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avšak neozval se, kdy však přes den by ho chtěla sehnat, aby měla už nějaké informace na odpolední
zasedání Zastupitelstva města Blatná. Pan místostarosta podotýká, že v pondělí pan Ing. Borusík nebyl
na telefonu sehnán. Paní starostka uvádí, že se možná pan Ing. Borusík nedovolal, nicméně na jednání
dále sdělil, že nevěří tomu, že by se na pozemku od města stavěla nějaká hala. Dále konstatoval, že
firma má největší problémy se zaměstnanci a že zvažuje, že by si nechala udělat mobilní buňky a měla
zaměstnance ubytované v areálu, protože firmu stojí dovoz zaměstnanců odněkud mnoho finančních
prostředků s tím, že je dovážení zaměstnanců pro firmu nejen nákladné ale také nepraktické. Informuje,
že pana Ing. Borusíka odkázala na pracovníky územního plánování, aby si vše s nimi prodiskutoval a
zjistil, jestli je vůbec možné nějaké ubytovací kapacity či nějaké prostory k tomuto účelu na
předmětném místě mít. Dodává, že včerejšího dne se na předmětnou záležitost dívala s Ing. Peterkou,
kdy tedy zjistili, že jsou na daném místě možné služby kromě výroby, nicméně na služby se také dá
krátkodobé ubytování napasovat. Paní starostka konstatuje, že dle jejího názoru se nejedná o úplně
špatný nápad, jelikož by byla raději, než aby se zaměstnanci courali po městě, aby byli ubytováni přímo
v areálu firmy. Ing. Flandera uvádí, že pokud by byli zaměstnanci ubytováni přímo v areálu, tak by to
bylo úplně ideální. Paní starostka podotýká, že pan Ing. Borusík sdělil, že by si předmětné zaměstnance
svoji ochrankou ohlídali. Ing. Flandera konstatuje, že by bylo důležité, aby v areálu následně nevzniklo
ghetto, nicméně pokud budou zaměstnanci ubytováni v areálu firmy, tak se skutečně domnívá, že se
nejedná vůbec o špatný nápad. Připomíná, že už jednou v předmětné lokalitě ubytovna byla, avšak
nebyl to žádný zázrak. Paní starostka informuje, že bylo vidět, když se pan Ing. Borusík o možnosti
odkupu pozemků od města dozvěděl, že to byl jeho momentální nápad, avšak je otázkou, jestli to
dotáhne do konce a jestli se tento nápad bude realizovat.
Paní starostka uvádí, že se včerejšího dne pan místostarosta zúčastnil jednání se zástupci Centra kultury
a vzdělávání Blatná a firmy Blatenská ryba spol. s r.o. Informuje, že následně si u ní vyžádal schůzku
ředitel firmy pan Bláha s Ing. Milotou, jejichž představa o tom, jak organizovat Rybářské slavnosti, je
trošku úsměvná, protože to je takové to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Konstatuje, že firma
Blatenská ryba spol. s r.o. akci úplně sama celou organizovat nechce, ale chce vymyslet program. Ing.
Flandera podotýká, že by tedy jinými slovy zástupci z firmy příspěvkovou organizaci chtěli zaúkolovat.
Paní starostka informuje, že nejprve byli zástupci z firmy tlačeni do toho, aby si firma podala do 30. 9.
2016 žádost o individuální dotaci. Pan místostarosta upřesňuje, že právě z důvodu, aby si firma podala
žádost, bylo zástupcům firmy paní starostkou voláno. Uvádí, že mu přišlo úsměvné, že když on a
zástupci Centra kultury a vzdělávání Blatná přišli za zástupci firmy Blatenská ryba spol. s r.o., takže
zástupci z firmy nebyli mezi sebou domluvení a skoro se divili tomu, že za nimi on a zástupci
příspěvkové organizace přišli. Konstatuje, že bylo zástupcům z firmy sděleno, že termín 30. 9. 2016 je
stanoven nejen pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná pro tvorbu rozpočtu pro příští rok, ale
popřípadě také pro ně, kdyby si chtěli akci dělat sami a chtěli si podat žádost o individuální dotaci,
čemuž se zástupci z firmy Blatenská ryba spol. s r.o. také divili. Podotýká, že zástupce firmy zajímalo
hlavně to, kolik by jim město přidalo na pořádání akce finančních prostředků, přičemž nakonec stejně
sdělili, že schůzku uzavřou s tím, že se musí oni domluvit mezi sebou. Informuje, že však paní
starostka zástupcům firmy volala již minulý týden, aby se ve firmě nějak domluvili, protože s nimi
budou chtít zástupci města a příspěvkové organizace o akci jednat, přičemž paní starostka zástupcům
sdělila, že schůzka se bude konat někdy příští týden. Dodává, že tentýž den, kdy se konala schůzka, se
zástupci z firmy Blatenská ryba spol. s r.o. objednali k paní starostce, což mu opravdu přišlo docela
úsměvné. Paní starostka uvádí, že zástupcům z firmy sdělila, že pokud by si chtěli pořádat akci sami,
takže by si museli vše rozpočtovat a všechno napsat, na což jí bylo sděleno, že zástupci neví, kolik co
stojí, protože jim zástupci z Centra kultury a vzdělávání Blatná nedali podklady. Domnívá se, že však
Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. jim požadované informace o tom, kolik například stála ochranka, kolik
záchody a podobně, může klidně poskytnout, protože se nejedná o nic tajného. Konstatuje, že zástupci
firmy Blatenská ryba spol. s r.o. sdělili, že oni v žádném případě finančně nepodpoří, aby Rybářské
slavnosti byly na náměstí s tím, že pokud by se akce skutečně měla na náměstí konat, tak ať se klidně
jedná o městské slavnosti, protože oni s tím nechtějí mít vůbec nic společného. Podotýká, že zástupci
firmy chtějí akci uskutečnit buď v ulici Na Příkopech či na sádkách, na což jim však ona zase sdělila,
že když místo konání akce bude právě na sádkách či v ulici Na Příkopech, takže bude chtít, aby si akci
firma organizovala sama, protože jí to přijde jako takové tahání se mezi sebou. Informuje, že pokud se
nenajde nějaká shoda, která bude mít jasně daná pravidla, že si akci bude organizovat jeden, protože
dva subjekty akci organizovat prostě nemohou, jelikož to se dělo doposud a následně se vždy hádal
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jeden s druhým, kdo co slíbil a kdo co neudělal, takže bude raději, což sdělí i na zasedání Zastupitelstva
města Blatná, když Rybářské slavnosti nebudou. Domnívá se, že pokud by se akce nekonala, takže se
nic tak strašného pro město nestane. Paní starostka uvádí, že ji překvapila Mgr. et MgA. Políčková,
Ph.D., které po schůzce se zástupci firmy volala, protože jí sdělila, že příspěvková organizace se snaží
budovat ve městě nějakou tradici, se kterou by byla hrozná škoda přestat, a že když se organizace akce
přenechá Blatenské rybě spol. s r.o., takže z toho firma udělá jen gastrofestival a tím pádem to ztratí
takovou tu nadstavbu a to propagaci rybářství v regionu. Konstatuje, že dle jejího názoru se může
budovat tradice, kterou chtějí všichni ostatní přijmout, avšak pokud lidé Rybářské slavnosti pouze jen
kritizují a nelíbí se jim, tak to zřejmě asi nebyl šťastný krok. Informuje, že by se musela akce udělat
jako taková druhá pouť pro lidi, přičemž takovouto představu mají právě trošku zástupci z firmy
Blatenská ryba spol. s r.o., kdy ať si to klidně takto zorganizují, ale u sebe na sádkách. Ing. Flandera
uvádí, že ať je klidně akce pořádána na nábřeží, ale ať si ji firma zorganizuje sama. Paní starostka
konstatuje, že sdělila zástupcům firmy Blatenská ryba spol. s r.o., že chápe, když nemají akci
spočtenou, že asi těžko vystřelí nějakou částku, o kterou si požádají, takže ona by byla ochotna s nimi
jednat třeba i v říjnu, tedy byla by ochotna udělat výjimku v tom, že by Blatenská ryba spol. s r.o.
dostala peníze zvlášť jako příspěvek organizaci, když si v současné době není jistá tím, co a jak bude.
Podotýká, že zástupci firmy chtějí příští týden opět uskutečnit schůzku, avšak domnívá se, že opět
z této schůzky nic nevzejde. Uvádí, že by se neupínala na to, jestli si firma žádost do 30. 9. 2016 podá,
ale počkala by, jestli vůbec bude chtít Blatenská ryba spol. s r.o. akci zorganizovat s tím, že následně
by tedy jednala o tom, jaký příspěvek firmě poskytnout, přičemž tato záležitost by musela být řešena na
zasedání Zastupitelstva města Blatná, protože se určitě nebude jednat o částku do 20 tisíc Kč. Dodává,
že po paní Mgr. et. MgA. Políčkové, Ph.D. či po jejím nástupci určitě nebude chtít, aby se částka 75
tisíc Kč dávala do rozpočtu na příští rok, protože pro ni jsou to vyhozené peníze. Bc. Scheinherr
konstatuje, že on osobně by klidně Rybářské slavnosti zrušil. Ing. Flandera uvádí, že on by klidně
konání akce jeden rok vynechal s tím, že se uvidí, jak se na to budou všichni tvářit, přičemž pokud si
firma Blatenská ryba spol. s r.o. bude chtít cokoliv udělat, tak jim v tom samozřejmě nikdo nebude
bránit, avšak z pozice města by opravdu vůbec nebyl proti, aby se jeden rok akce vynechala. Podotýká,
že letos se akce ne že by nepovedla, ale nebylo to úplně všechno ono, protože následně radní
poslouchali v Blatné jenom řeči, co se komu nelíbilo. Konstatuje, že ví, když se něco dělá, že řeči
budou vždycky a že se ozvou jenom ti, co remcají, ale ti, co byli spokojení, se neozvou. Opakuje, že on
osobně by klidně jeden rok s konáním akce počkal s tím, že se uvidí, jak na to budou blatenští občané
reagovat, jestli budou říkat, že jim akce chyběla nebo jestli to přejdou, že se vůbec nic neděje. Paní
starostka informuje, že se také uvidí, kdo bude vybrán ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Centra
kultury a vzdělávání Blatná, protože dle jejího názoru bude mít nový člověk dost starostí na to, aby
ještě organizoval městské slavnosti a vymýšlel nějaký koncept. Ing. Flandera uvádí, že to už je druhá
věc, avšak když by se akce dělala znovu, tak on osobně by ji udělal až za další rok s tím, že by ji udělal
klidně jako městské slavnosti a klidně na náměstí, tak jako to bývalo. Konstatuje, že opravdu by zavedl
pořádání akce ob jeden rok s tím, že by se jednalo o městské slavnosti, a dokonce by změnil termín
konání akce, kdy již v minulosti radní hovořili o tom, že termín konání akce není nejšťastnější, protože
v tomto termínu je všude v okolí akcí už příliš, takže on osobně by opravdu stanovil pro konání akce
nějaký jiný termín.
Paní tajemnice podává zprávu, že mluvila s Martinkou Brezinovou z Važce, která jí sdělila, že do
konce měsíce budou městu poslány brožurky o panu Hálovi, na jejichž vydání město dávalo finanční
prostředky.
Paní starostka přerušila schůzi Rady města Blatná v 8:06 hodin.
Paní starostka opětovně zahájila schůzi Rady města Blatná v 8:24 hodin.
V 8:24 hodin přišla Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D.
Paní starostka vítá Mgr. et MgA. Políčkovou, Ph.D., od které by měla nejprve zaznít zpráva za
Centrum kultury a vzdělávání Blatná s tím, že následně po skončení schůze Rady města Blatná
proběhne otevírání obálek výběrového řízení, na kterém by se členové komise již domluvili, koho si
pozvou k pohovoru a stanovili nějaký datum pohovorů. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí, že si
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přesně nepamatuje, kdy byla na schůzi naposledy, jestli v květnu či červnu, avšak od té doby
každopádně proběhly úplně klasické věci, které má organizace jako takové svoje vlajkové lodě nebo
které jsou takové vlajkové lodě i pro Blatnou. Podotýká, že neví, jestli byla na schůzi před či po konání
akce Jazz Day, nicméně na této akci s poměrně velkou účastí lidí vystupoval Dan Bárta, pak byly
v těsném závěsu Rybářské slavnosti, o kterých bude řeč asi později, takže tuto akci nebude nějak velmi
rozpitvávat. K Rybářským slavnostem informuje, že skončily poměrně vyrovnaným rozpočtem,
respektive s výsledkem mínus 15 tisíc Kč, což je však podle ní na takto velkou akci dobré. Připomíná,
že v loňském roce byla u této akce, což bude také říkat ještě na jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Blatná, ztráta daleko větší, kdy však letos organizace snížila náklady oproti
loňskému roku téměř o polovinu. Konstatuje, že návštěvníků bylo letos podle nějakých expertních
odhadů a podle náramků, které byly vydávány, přibližně stejně jako vloni, avšak počasí bylo
samozřejmě horší, nicméně z fotek a z odhadů během hodin byl, pokud se týká návštěvnosti, letošní rok
stejný jako rok minulý s tím, že senioři měli velké slevy na vstupném a děti do patnácti let a držitelé
průkazky ZTP měli vstup zdarma, takže samozřejmě bylo na akci více lidí než těch, kteří byli platící.
Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D. uvádí, že následně proběhl 30. ročník Klavírních kurzů, který
se setkal opravdu s nebývalým ohlasem, protože na něm bylo opravdu hodně lidí a to jak na
koncertech, tak na dobrovolných programech a kupodivu i na Masterclass prof. Martina Ballýho a Jana
Bartoše a přednášce prof. Martina Ballýho. Podotýká, že lidí na některé koncerty bylo opravdu tolik, že
se téměř nevešli do sálu a to třeba na pana Sekeru. Konstatuje, že zaznamenala, že na některé koncerty
přijížděli lidé nejen z blízkého okolí, ale také z Plzně a z Prahy. Informuje, že zaměstnanci příspěvkové
organizace dělali poměrně mohutnou propagaci k Rybářským slavnostem a ke Klavírním kurzům,
avšak u Klavírních kurzů není samozřejmě třeba velkou propagaci dělat, protože je navštěvují téměř
stejní lidé, respektive jiná cílová skupina. Sděluje, že následovaly letní programy a to land-artová dílna
a příměstský tábor na sýpce, který dle jejího názoru přinesl zase takové větší včlenění dětí, kterých bylo
tentokrát opravdu hodně blatenských, z čehož ona osobně měla velkou radost. Informuje, že se na
táboru tvořilo představení, které má příspěvková organizace na záznamu, takže je možné jej vidět,
avšak jelikož je vysoká velikost záznamu, tak nebude umístěn na webových stránkách, nicméně je
uložen na příspěvkové organizaci, kdyby jej rodiče, kteří o této možnosti byli informováni, chtěli
stáhnout. Dodává, že i tato akce byla dle jejího názoru vydařená. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí,
že při multižánrovém festivalu PRŮVAN lidé trošku méně, což bylo způsobeno asi tím, že se jednalo o
první ročník, využili otevřené dílny, avšak na poslední den akce Blatenský Montmartre přišlo naopak
lidí velmi mnoho, kdy asi 170 lidí se přišlo na akci do Husových sadů podívat a něco si vytvořit.
Informuje, že podobně se také konalo v Husových sadech loučení s létem, kde však lidí bylo trošku
méně a to možná i díky počasí, protože na Blatenský Montmartre vyšlo počasí úplně nádherně.
Konstatuje, že nyní v sobotu se uskuteční divadlo Járy Cimrmana a následně začne koncertní sezóna
KPH, v rámci které bude Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla, na které bude v pátek
tak trošku netradičně jazzová dílna s Robertem Balzarem, koncert One Day a v sobotu bude velký
koncert s Akademií sv. Václava, což je takový malý orchestr se třemi interprety z Polska, Slovenska a
České republiky potažmo z Rakouska, protože Filip Waldmann v současné době hraje s rakouskou
filharmonií, takže toto bude také jeden z takových velkých stěžejních koncertů. Poukazuje na to, že na
podzim přijede Divadlo A. Dvořáka Příbram se Shakespearem, paní Stašová přijede, takže se domnívá,
že i divadelně je obsazeno docela kvalitně. Podotýká, že o Rybářských slavnostech se bude hovořit asi
následně ještě detailněji a to vzhledem k tomu, že se zúčastnila včerejšího dne s panem místostarostou
jednání se zástupci Blatenská ryba spol. s r.o. Paní starostka uvádí, že Rybářské slavnosti a schůzku se
zástupci firmy Blatenská ryba spol. s r.o. již radní probírali. Dotazuje se, zdali jsou na příspěvkové
organizaci Centrum kultury a vzdělávání Blatná nějaké personální problémy. Mgr. et MgA. Políčková,
Ph.D. odpovídá, že by úplně neřekla, že jsou na organizaci nějaké problémy, avšak samozřejmě se řešil
případ, který se nemohl na úřad nedostat, s Karlem Plachým. Uvádí, že panu Plachému samozřejmě
sebere na tři měsíce odměny, nicméně by byla ráda, aby byla svolána schůzka, o kterou již včerejšího
dne paní starostku žádala, na které by si všichni vyjasnili kompetence v rámci grantu, tedy kdo co
komu zadal, jaké úkoly a kdo a jak je má plnit, protože vše šlo dle jejího názoru hrozně rychle, jednalo
se podle ní o takový svist, že se grant dostal a pak se vše rozjelo, aby se plnily termíny, avšak asi
nebylo úplně jasné, kdo co bude dělat. Podotýká, že jí je známo, že kola byla vybírána nadvakrát, takže
opravdu to bylo celé dle jejího názoru takové hodně zmatečné. Paní starostka uvádí, že radní o případu
s panem Plachým nebyli informováni, a proto by jim celou záležitost shrnula. Konstatuje, že z velkého
grantu Ministerstva pro místní rozvoj na cestovní ruch s názvem „Turistická zastavení v Blatné“ se
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realizovalo osvětlení valu, což bylo asi nejjednodušší, i když nebylo to úplně jednoduché v tom, kdo
tuto akci bude dělat, ale osvětlení už je zrealizované, nyní se umisťují stojany na kola, což bylo to
nejmenší, realizuje se skate hřiště, nákup kol a připravují se mapy. Informuje, že Mgr. et MgA.
Políčková má pravdu v tom, že když se dotace připravovala, tak to bylo jako ve většině případů tak, že
byl dán nějaký datum, do kterého se musela žádost o dotaci poslat, takže se vše dělalo narychlo s tím,
že se úplně nevěřilo tomu, jestli teda všechno klapne a dotaci město obdrží. Podotýká, že město dotaci,
jejíž podmínky jsou opravdu velmi přísné, dostalo a pak se zjistilo, že od samého začátku projekt nebyl
úplně dobře vymyšlený, že se měly nějaké věci lépe promyslet nebo že možná mělo být něco lépe
vychytané, avšak s tím už se nemůže manévrovat, protože jsou jasně dané podmínky dotace. Paní
starostka konstatuje, že stále je nedořešený problém s firmou, která má dodat kola, i když v současné
době pán z firmy trošku slevil, nicméně šlo o to, že firma se přihlásila do výběrového řízení, které
vyhrála, avšak nakonec její zástupce přivezl něco jiného a velmi se čílil, že vlastně na kola není možné
nasadit prvky, které byly ve výběrovém řízení požadovány. Upřesňuje, že prvky, které město
požadovalo, dle sdělení pána z firmy se na typy kol, které byly požadovány, nedávají, kdy ona osobně
nechápe, když se někdo přihlásí do výběrového řízení, kde má jasně dané podmínky, že následně něco,
když výběrové řízení vyhraje, rozporuje a uvádí, že kolo s prvky, které město požadovalo, vlastně
neexistuje, takže tuto záležitost v současné době řeší pan Blovský. Uvádí, že se vrátí k tomu, co
zmiňovala zastupující paní ředitelka, kdy tedy dotační pracovníci na odboru majetku, investic a rozvoje
vyhodnotili to, že mapy a podklady pro mapy bude dělat pan Plachý z Informačního centra. Informuje,
že chápe, že mapy se dělají pro turisty, takže to je vlastně taková návaznost, aby podklady a mapy dělal
právě pan Plachý, avšak časová posloupnost, jak rychle se co má dělat, do kdy se má co objednat, kdo
co udělá, byla prostě komunikačně špatně, což bere i na sebe. Dodává, že vychází z toho, že jsou lidé
schopni se domluvit a dávat si nějaké termíny, které je možné splnit, avšak v tomto případě vše pan
Plachý do nějaké doby stíhal, ale pak už se vše nějak zastavilo. Paní starostka informuje, že je zapotřebí
mapy pořádně projít, podívat se na ně, a proto bude uskutečněno nějaké sezení, aby v podkladech a
mapách nebyly chyby, bylo v nich všechno, co tam má být a aby seděly termíny, avšak tímto nechce
radní zatěžovat, nicméně pokud by měl někdo z radních zájem se schůzky zúčastnit, tak samozřejmě
bude jedině ráda. Uvádí, že každopádně město limituje datum, do kterého musí být vše hotové, kdy
není možné vůbec řešit, jestli to tak bude či nebude. Konstatuje, že pan Plachý zvolil takovou
komunikaci, která není úplně slučitelná s tím, jak by se měl zaměstnanec asi chovat, ale písemně se
omluvil s tím, že žádá také o schůzku. Podotýká, že samozřejmě všechno se dá řešit, přičemž chápe, že
pan Plachý byl zřejmě pod tlakem také toho, že toho sám má v Informačním centru dost, protože v něm
byl sám, a navíc se mu neustále přidává a přidává, takže možná třeba vše nevyhodnotil úplně dobře,
což samozřejmě radní na schůzi nevyřeší, avšak ona chtěla, aby radní i o této záležitosti byli
informováni. Dodává, že je pravda, že když se věci úplně od samého začátku neřeší striktně daty, do
kdy kdo co udělá, tak se pak stane to, že to prostě nefunguje, takže doufá, že se i tato záležitost dá do
pořádku. Paní starostka informuje, že pan Plachý zmínil v omluvě svou výpověď, kdy neví, jak vážně
to myslel, a proto by s ním chtěla mluvit osobně. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. uvádí, že by
vysvětlení nechala na schůzku, při které se má pan Plachý sejít s paní starostkou. Domnívá se, že pan
Plachý je opravdu teď pod nějakým tlakem, a proto se mu snažila vyjít vstříc, respektive se domnívá,
že je to její povinnost, a opětovně mu důrazně sdělila, že na sezení za přepážkou má k dispozici
brigádnice, na jejichž zaplacení v rozpočtu organizace je, s tím, že on musí dodělat věci, které jsou nyní
prioritní, takže byla učiněna dohoda, že takto to nyní pan Plachý bude praktikovat. Konstatuje, že jí pan
Plachý sdělil, že určitě chce věci dotáhnout do konce a že pak uvidí. Informuje, že pan Plachý zmínil
výpověď možná částečně v nějakém afektu anebo že částečně možná cítí, že na danou práci on není
třeba typ, avšak to by nyní neřešila. Dodává, že v současné době je prioritní grant s tím, že se následně
uvidí, jak bude pan Plachý postupovat, přičemž jí osobně řekl, že jeho výpověď není záležitostí
současné doby. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. se domnívá, že pan Plachý vše možná myslel tak, že
pokud by vedení města mělo pocit, že by se měl potrestat výpovědí, takže on s tím určitě nebude
nesouhlasit, nicméně jí na včerejší takové soukromé schůzce sdělil, že by rád věci dotáhl, že nemá rád,
když se něco rozdělá a nedotáhne do konce a že by měl blbý pocit z toho, že by po něm musel někdo
nedodělanou práci přebírat. Opakuje, že jí pan Plachý ke grantu uvedl, že z příprav podkladů a map
vlastně jakoby nechce vycouvat. Paní starostka informuje, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná
dostalo finanční prostředky na muzeum. Mgr. et MgA. Políčková uvádí, že se jedná o další věc, která
se organizaci povedla, kdy nechce úplně říci, že to bylo nečekaně, protože se dva a půl roku na vizi a
koncepci výstavní expozice pracovalo, neustále se hledaly finanční prostředky pomocí Asociace muzeí
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a galerií, přičemž dokonce organizace psala nějaké listiny, protože v asociaci je situace velmi složitá,
jelikož obecní muzea nemohou dostávat ty samé prostředky co muzea krajské. Konstatuje, že najednou
jakoby z čistého nebe vypsalo ministerstvo v polovině roku dotační titul a pracovníci příspěvkové
organizace museli během čtrnácti dnů dát úplně všechny podklady ke grantu dohromady, kdy výsledek
je tedy takový, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná grant opravdu dostalo, takže příprava evidentně
asi nějaká byla. Upřesňuje, že organizace dostala dotaci 175 tisíc Kč s tím, že podíl organizace je 50
tisíc Kč, takže tím pádem se může začít realizace stálé expozice, která se stejně chtěla dělat, což je
radním známo, protože se v loňském roce při projednávání rozpočtu hovořilo o tom, že by se na stálou
expozici převedly nějaké finanční prostředky z Komunitního centra aktivního života. Dodává, že nyní
bude mít naštěstí organizace 175 tisíc Kč od ministerstva k dobru a možná se nebudou muset finanční
prostředky z Komunitního centra aktivního života převádět, což se však uvidí, jak vše vyjde. Mgr. et
MgA. Políčková, Ph.D. konstatuje, že se uvidí, zda za 175 tisíc Kč od ministerstva a 50 tisíc Kč, což je
tedy spoluúčast organizace, se podaří dvě místnosti zrealizovat, nicméně určitě budou muset
proběhnout nějaké větší úpravy, nikoliv však stavební, ale přeci jen se jedná o interaktivní expozici.
Podotýká, že případně radním dodá plány, které musela organizace přikládat k žádosti o grant. Uvádí,
že je stanoven termín 31. 12., do kterého musí být první místnost hotová, přičemž nyní má v tašce
opravenou podle slov ministerstva plnou moc k podpisu a tím by se měl celý proces spustit, respektive
jakmile ministerstvo obdrží plnou moc, tak příspěvková organizace následně dostane od ministerstva
finanční prostředky a již se bude moci začít realizaci výstavní expozice z dotačních prostředků
financovat. Paní starostka se dotazuje, zdali na Komunitním centru aktivního života, kam nastoupila
nová pracovnice, vše funguje. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. odpovídá, že v Komunitním centru
aktivního života vše funguje naprosto skvěle. Paní starostka informuje, že si možná radní všimli
v podkladech, které měli k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů, že tržby
v Komunitním centru aktivního života šly opět nahoru a ještě je předpoklad, že se tržby na konci roku,
kdy jsou v předmětném objektu akce, ještě zvednou. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že
Komunitní centrum aktivního života je jednou z věcí, která funguje bez problémů a to na rozdíl od
Informačního centra, nicméně když se Komunitní centrum aktivního života rozjíždělo, tak byly také
určité komplikace, než se vše ustálilo, bylo tam spoustu nejasností a spoustu třeba i přestaveb.
Podotýká, že v současné době se s panem Blovským řeší osvětlení v předmětném objektu, takže jsou
tam ještě nedořešené nějaké technické věci, avšak ona má pocit, že personálně, dramaturgicky a
obsahově se vše ustálilo. Uvádí, že má radost z toho, že si Komunitní centrum aktivního života vzali
lidé za své a opravdu jej navštěvují, protože se v něm věci dějí a to dle jejího názoru přesně v tom řádu
věcí, který to má mít včetně toho, že prostory chce využívat sdružení Blatenské listy anebo lidé pro
nějaké občanské či sociální aktivity. Doplňuje, že v Komunitním centru aktivního života opravdu vše
funguje tak, jak by to fungovat mělo, přičemž doufá, že takto to nějak bude následně fungovat i v
muzeu. Paní starostka konstatuje, že pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje vstoupili do jednání
s paní baronkou, protože bylo dořešeno dědické řízení ohledně starého paláce, který si chtějí majitelé
vzít zpátky včetně všech prostor, které v předmětném objektu jsou, takže se bude muset vytvořit nová
smlouva. Uvádí, že majitelé mají zájem na tom, aby v prostorách obřadní síň zůstala, kdy se tedy již
domlouvala, že pokud bude uzavřena nová smlouva, takže bude nutné do obřadní síně nějaké finanční
prostředky investovat, protože zařízení a koberec je už v takovém stavu ne úplně z jejího pohledu
reprezentativním. Informuje, že pokud bude mít město na prostor obřadní síně smlouvu na delší dobu,
tak by se opravdu přikláněla k tomu, aby se vyměnil alespoň koberec či se udělaly nějaké úpravy.
Podotýká, že v tomto případě však problém nevidí, ale jestli někde vidí problém, tak v hořejším patře
paláce, protože pokud si jej rodina Germenisů vezme do nájmu, tak bude muset Centrum kultury a
vzdělávání Blatná přesně vydefinovat znění smlouvy, za jakých podmínek organizaci prostory nechá
rodina Germenisových k využívání. Dodává, že rodina Germenisových by pořád chtěla, aby
příspěvková organizace v prostorách nějaké akce organizovala, avšak to bude možné, pokud bude vše
ohledně pronájmu jasně dané a napsané, a pokud budou místnosti připravené k převzetí, tzn. že v nich
bude teplo, bude v nich všechno, co v nich má být a bude vše řádně fungovat. Paní starostka uvádí, že
druhá stránka je to, za jaké finanční prostředky bude rodina Germenisova ochotna předmětné prostory
pronajímat, protože zatím to, co se jí donáší, jsou úplně nereálné představy, protože údajně by rodina
měla chtít finanční prostředky v desetitisících za jeden koncert, což není možné vůbec akceptovat.
Konstatuje, že se uvidí, jak vše bude, protože jednání jsou teprve na začátku, nicméně ona by byla
nerada, aby město a organizace úplně ze zámku odcházely, avšak samozřejmě nemůže se přistoupit na
to, že bude město s organizací tlačeno ke zdi, že když Klub přátel hudby byl v prostorách zámku celá
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léta, takže se budou za nájem platit nějaké nehorázné sumy. Informuje, že vše je ještě na začátku, kdy
je také varianta, že by Centrum kultury a vzdělávání Blatná nechalo v prostorách zámku třeba smluvně
židle, protože rodina Germenisových chce v předmětných prostorách také nějaké koncerty konat, avšak
i o tomto se bude muset ještě jednat, kdy jednání budou asi náročná. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D.
podotýká, že už o této záležitosti s paní starostkou hovořila. Uvádí, že nejhorší je klavír, protože to byla
obrovská investice a navíc byl klavír zvolen tak, aby byl na parametry předmětného sálu v zámku, ale
zároveň se mu musí v zimě temperovat, kdy se domnívá, že až paní Germenisová či pan Stephanos
Germenis uvidí částky, které příspěvková organizace platila za energie proto, aby klavír nešel úrovňově
dolů, že v sálu kvůli klavíru topit nebudou. Informuje, že samozřejmě by se vše dalo ošetřit nějakým
měřením s tím, že by ve smlouvě byla uvedena nějaká pokuta, nicméně má paní starostka pravdu
v tom, že se bude jednat o jednání velmi složitá. Konstatuje, že židle se dají vždycky popadnout, během
půl hodiny odnosit ven a převést někam jinam, kdy by se mohly uskladňovat třeba v sýpce, když by na
to přišlo, nebo v budově organizace v kobkách, kde je sice vlhko, nicméně prostě s židlemi by to šlo
vždy nějak vyřešit. Poukazuje na to, že však byť pouhé stěhování klavíru by znamenalo obrovskou
investici, kdy si zjišťovala, že za převoz klavíru, jeho usazení a nové naladění je požadována částka
nějakých 30 tisíc Kč, protože klavír se usazuje tak, aby byl hratelný půl roku. Domnívá se, že i kdyby
se našel nějaký jiný prostor, o kterém již přemýšlela, avšak žádný ji nenapadl, kterému by klavír
odpovídal, tak je jeho přemístění téměř nereálné, i když samozřejmě všechno jde. Dodává, že se bude
samozřejmě snažit o učinění dohody s Germenisovými, avšak radním je známo, jak jednání s touto
rodinou probíhají, kdy někdy to vypadá, že se všichni krásně domluví, avšak za 14 dní je to jinak, a
proto je toho názoru, že bude nutné vše smluvně a právně podchytit a nějakým způsobem ošetřit, jak se
v prostorách bude fungovat dál. Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. informuje, že chodba a šatna byla již
v hrozném stavu, kdy se loupaly pláty zdi, a proto je nechala vymalovat, kdy tedy nevěděla, že dědické
řízení bylo již ukončeno, avšak u západní zdi tím, jak je tam vlhko, padaly skutečně už kusy zdí a to i
na toaletě. Uvádí, že v prostorách vůbec neteče voda, což se snažila několikrát s paní baronkou řešit.
Pan místostarosta se dotazuje, zdali se již hovořilo o nějakém termínu ukončení nájmu. Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D. odpovídá, že do konce tohoto roku, kdy ale organizace má samozřejmě plánovaný
v předmětných prostorách na další čtyři měsíce dopředu Klub přátel hudby. Konstatuje, že ona by byla
upřímně ráda, aby se Klub přátel hudby v prostorách zámku zachoval, protože je to nějaká tradice a
také proto, že se jedná o nějaký reprezentativní prostor. Podotýká, že v letošním roce bylo kus
Fotofestivalu U Lva, protože Rejtův palác se opravuje a v horních místnostech nebylo možné být, a
proto paní baronka pronajala organizaci prostor U Lva, který je však nehotový. Informuje, že si dovede
představit, že právě U Lva by klavír mohl být, avšak v tomto prostoru nejsou hotové toalety, není tam
zapojená elektřina a podlaha je stále ve stavu beton, přičemž takto tomu je v objektu už tři roky.
Domnívá se, že majitelé objektu U Lva asi úplně sami nevědí, co s ním. Uvádí, že tedy varianta
spočívající v přestěhování klavíru do objektu U Lva také není úplně reálná, avšak uvidí se, jak jednání
dopadnou. Dodává, že je domluvena se zaměstnankyněmi zámku, že se jí ozvou, jakmile se paní
baronka vrátí, aby jí mohla zavolat, protože samozřejmě vždycky musí jednání vyvolat ona, a mohly se
kvůli předmětné záležitosti nějak sejít.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:45 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
ze 45. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. října 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 3 – 2(místostarosta, Srb) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Informuje, že na stůl bylo předloženo doplnění programu o bod
č. 19 - Vstup do pozemků města – pokládka trubek HDPE pro optické kabely FTTH Blatná (1.
etapa) – Nad Lomnicí, Blatná – doplnění usn. RM č. 290/16, kdy se jedná o pokládku kabelů pro
firmu United Networks, což je vlastně bývalý Konet. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na
doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta uvádí, že v případě egalizační nádrže bude připravena pracovníky odboru majetku,
investic a rozvoje podrobná zpráva, jelikož v souvislosti s touto záležitostí jsou nějaké problémy a
nesrovnalosti, takže na další schůzi bude připravena k tomuto usnesení informace. Paní starostka
podotýká, že v případě egalizační nádrže nebude záležitost tak jednoduchá, jak si všichni mysleli.
Bod č. 3 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o akci: „Vystrojení kanalizační čerpací stanice Za malým
vrchem“, kterou bude provádět firma Čevak a.s. Uvádí, že finanční prostředky na tuto akci byly
získány tím, že se ušetřilo na některých stavbách, tedy nebylo nutné sahat do rezervy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 342/16
Bod č. 4 - Návrh na bezúplatné předání majetku
Paní starostka uvádí, že se jedná o předání kamerových systémů mateřským a základním školám
v Blatné, aby si je školy již samy inventarizovaly. Podotýká, že dále se jedná o předání televize
Samsung.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 343/16
Bod č. 5 - Žádost o poskytnutí materiálu
Paní starostka konstatuje, že se jedná o žádost pana Kallmünzera, který bydlí v ulici Nad Vdovečkem
čp. 1189 a který si chce zadláždit vjezd. Podotýká, že se jedná o stejný postup jako u ostatních majitelů
nemovitostí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 344/16
Bod č. 6 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace (ul. Na
Příkopech)
Paní starostka informuje, že žádost o uzavírku ulice Na Příkopech si podala paní Žílová, která bude
v Kaplance pořádat akci, při které bude nalévat Svatomartinské víno. Domnívá se, že se jedná o akci,
která se v Blatné docela ujala a na kterou chodí hodně lidí, takže v tomto případě by neměl nastat žádný
problém.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 345/16
Bod č. 7 - Žádost o schválení uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí
Paní starostka uvádí, že se jedná o pronájem deseti notebooků a tiskáren, tedy o věci, které byly využity
na krajské volby. Konstatuje, že podle směrnice mají všechny smlouvy projít Radou města Blatná,
takže v tomto případě se jedná o dodatečné schválení smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 346/16
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Paní starostka informuje, že volby proběhly v klidu, nebyl žádný závažný nedostatek, avšak do
budoucna je asi potřeba se zamyslet nad tím, že by bylo nařízeno, aby ve všech volebních místnostech
byly počítače s tiskárnami, protože problém byl jedině tam, kde byly výsledky zpracovávány ručně.
Bod č. 8 - Schválení uzavření nové Smlouvy o pronájmu kopírovacích strojů s firmou Min-servis
spol. s r.o.
Pan místostarosta konstatuje, že je předložena nabídka nové smlouvy s firmou Min-servis spol. s r.o.
Informuje, že mu přinesl pan Chmelař nějaké faktury k podpisu, což byla vyúčtování, kdy jemu osobně
se nelíbily vysoké doplatky za papíry navíc, které jsou nad paušál, a proto se začalo jednat se
zaměstnancem předmětné firmy, co s tím udělat. Uvádí, že firma Min-servis spol. s r.o. nabídla nové
kopírovací stroje do nájmu a to z toho důvodu, že stroje tisknou levněji, byť se jedná o desítky halířů,
avšak v tom velkém množství se částka nasčítá, takže by firma vyměnila současné kopírovací stroje za
nové. Podotýká, že dále firma upravila smlouvu ještě tak, že na současný černobílý a barevný tisk
nastavili pracovníci množství papíru, kdy celková měsíční platba vychází na částku 13 908 Kč, přičemž
průměrná měsíční platba za minulé roky byla 16 970 Kč. Dodává, že pokud bude nová smlouva
schválena, tak dojde k nějaké měsíční úspoře a navíc tedy budou dodány na úřad nové tiskárny, které
fungují i na nových Windowsech, se kterými by měly ty nejstarší tiskárny problémy, takže by se do
budoucna musely stejně měnit. Pan místostarosta uvádí, že městu zůstanou tiskárny, které už má jakoby
zaplacené s tím, že budou nabídnuty příspěvkovým organizacím, jestli o ně budou mít zájem. Paní
starostka informuje, že smlouva je na 4 roky. Podotýká, že ze začátku, když na úřad nastoupila,
nechápala, proč si úřad stroje pronajímá a proč si je prostě nekoupí, avšak takto to funguje i v ostatních
firmách v Blatné a to například ve firmě DURA Automotive CZ, k.s. Konstatuje, že servis, když se
případně něco se strojem stane, je daleko dražší, než když je stroj v nájmu, kdy i předmětná firma si
město trošku jakoby předchází tím, že mu následně nabídne nový stroj, aby si jej udržela. Domnívá se,
že kdyby se vše spočetlo, takže opravdu současný systém, tedy pronájem kopírovacích strojů, je
výhodnější. Pan místostarosta opakuje, že nová smlouva tedy zahrnuje nějakou měsíční úsporu, kopie a
tisky navíc a nové stroje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 347/16
Bod č. 9 - Schválení uzavření nové smlouvy s firmou DEKRA CZ a.s.
Paní starostka konstatuje, že se jedná o požadavek Ing. Valáška, který je vyvolaný neschopností
Ministerstva dopravy, aby zajistil orgánům státní správy informace, které potřebují k přihlašování
vozidel. Podotýká, že proběhlo i tiskem, že si nějací úředníci na tuto záležitost stěžovali, přičemž
vypadá vše tak, že Ministerstvo vnitra od toho dává ruce úplně pryč. Informuje, že zaměstnanci odboru
dopravy se už stejně do neplacených stránek firmy DEKRA CZ a.s. dívali, takže vědí, že jsou na
stránkách opravdu novinky, tedy není to jen takové plácnutí, že si někoho chtějí vybrat. Domnívá se, že
finance ve výši 9 996 Kč za rok stojí za to, že zaměstnanci odboru dopravy přihlásí lidem auto na první
dobrou a nezvou si je na úřad třikrát, až něco zjistí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 348/16
Bod č. 10 - Kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná a Hněvkov u Mačkova
Paní starostka informuje, že v tomto případě se jedná celkem o 8 ks dřevin a to konkrétně o 5 jilmů
v Hněvkově, o jasan u Steka a o dvě borovice v ulici Nad Lomnicí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 349/16
Bod č. 11 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka podotýká, že v tomto případě se jedná o 27 smrků. Pan místostarosta informuje, že když
lidé jedou od Hajan směrem do Blatné, tak po levé straně, tedy naproti areálu K&K, je bouchne do očí
řada suchých stromů, na které se tedy Ing. Červená z odboru životního prostředí byla podívat a situaci
vyhodnotila tak, aby se předmětné smrky pokácely, protože tam dělají ostudu. Paní starostka poukazuje
na to, že v materiálu je uvedeno, že se jedná o 27 smrků, avšak v usnesení je uvedeno, že se jedná o 26
smrků. Ing. Flandera informuje, že dle obvodů kmene uvedených v materiálu by se mělo jednat o 27
smrků. Paní starostka tedy nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání souhlasí s pokácením 27
ks smrku ztepilého (Picea abies) na pozemku Města Blatná p.č. 1113/2 v k.ú. Blatná“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 350/16
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Bod č. 12 - Žádost o podporu účasti na sportovní akci
Paní starostka informuje, že je předložena žádost slečny Kotroušové. Připomíná, že na minulé schůzi
schvalovali radní příspěvek ve výši 5 tisíc Kč Ing. Mgr. Kotroušovi. Podotýká, že předmětné závody
v Maďarsku již dne 3. – 7. 10. 2016 proběhly, přičemž oba zmínění se jich tedy zúčastnili a dokonce
s docela pěkným umístěním. Domnívá se, že pokud budou mít radní takový trend, že pomohou
finančně jednomu, takže by měli být solidární a pomoci i slečně Kotroušové. Navrhuje tedy, aby slečně
Kotroušové byla schválena částka ve výši 5 tisíc Kč, která byla poskytnuta Ing. Mgr. Kotroušovi. Pan
Srb a pan místostarosta souhlasí s návrhem paní starostky. Paní starostka tedy nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru Denise Kotroušové ve výši 5 tisíc
Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 351/16
Bod č. 13 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka uvádí, že jsou předloženy 3 změny rozpisu a to číslo 23/16/R, 24/16/R a 25/16/R.
Konstatuje, že změna rozpisu č. 25/16/R se týká částky 5 tisíc Kč pro slečnu Kotroušovou. Ke změně č.
23/16/R informuje, že se jedná o požadavek osady Milčice, která chce převést v rámci svého rozpočtu 2
tisíce Kč, jelikož zřejmě v tomto roce osadníci museli oproti loňskému roku, kdy bylo sucho, více
sekat, takže potřebují přidat finanční prostředky na pohonné hmoty. Doplňuje, že změna rozpočtu č.
24/16/R se týká prohození částek u zabezpečení Mateřské školy Blatná, Vrchlického a Mateřské školy
Blatná, Šilhova.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 352/16
Bod č. 14 - Žádost o schválení daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o poskytnutí daru ve výši 20 tisíc Kč a to panem Mertlem, který jej
dává na organizaci Fotofestivalu. Domnívá se, že dar od pana Mertla se ve shodné výši schvaloval i
v minulých letech.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 353/16
Bod č. 15 - Jmenování ředitele PO Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka informuje, že jmenování je předloženo na základě výběrového řízení, kterého se všichni
radní zúčastnili. Podotýká, že pan Mgr. Oberfalcer, se kterým hovořila paní tajemnice, by nastoupil
1. 11. 2016. Paní tajemnice uvádí, že Mgr. Oberfalcer se měl s paní starostkou ještě telefonicky spojit,
k čemuž paní starostka doplňuje, že tak ještě Mgr. Oberfalcer neučinil. Paní tajemnice informuje, že
s Mgr. Oberfalcerem mluvila telefonicky v pondělí, kdy jí sdělil, že určitě 1. 11. 2016 nastoupí. Paní
starostka konstatuje, že jí sdělila Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D., že by tak měsíc byla s Mgr.
Oberfalcerem na příspěvkové organizaci a od prosince by už ráda nastoupila na mateřskou dovolenou.
Dodává, že snad tedy výběrová komise dobře vybrala.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 354/16
Paní tajemnice doplňuje, že na příští schůzi budou radní schvalovat platový výměr pana Mgr.
Oberfalcera, jelikož v současné době nemá k dispozici údaje o tom, kolik má praxe, a další potřebné
informace.
Bod č. 16 - Nabídka majetku Domova pro seniory
Paní starostka informuje, že příspěvková organizace chce vyřadit stoly a skládací židle, přičemž jejich
fotografie poslala na Centrum kultury a vzdělávání Blatná a ještě dnešního dne je chce ukázat také
ředitelkám základních a mateřských škol, jestli by o některé kusy neměly zájem. Uvádí, že se určitě
přiklání k tomu, aby se předmětný majetek vyřadil a příspěvkové organizace si jej vzaly a to třeba pro
případ, že by potřebovaly nějaký náhradní nábytek, když by jim přišlo na nějakou akci více lidí.
Podotýká, že stoly a židle nejsou opravdu v pěkném stavu, takže pokud by byli třeba školníci schopní,
tak by některé kusy mohli přetřít a umístit třeba na dvůr na hračky. Opakuje, že nemá nic proti tomu,
aby si předmětný majetek vzaly ostatní příspěvkové organizace, avšak nerada by věci, které jsou
opravdu z roku 2002, převáděla organizacím do majetku. Podotýká, že se nábytek celý viklá, takže ona
by si na něj jako starší člověk opravdu sednout nechtěla. Dodává, že dle sdělení ředitelky Domova pro
seniory jsou některé kusy nábytku, které by možná trošku opravit šly. Ing. Flandera podotýká, že by se
nábytek mohl případně nabídnout osadám, když by o něj nestály příspěvkové organizace, jelikož na
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osadách jsou pořádány akce, na které by vyřazené židle a stoly stačily. Informuje, že leckde na osadách
by si dokázali nábytek opravit, když by jej dostali zadarmo. Paní starostka konstatuje, že si připomínku
Ing. Flandery poznamená s tím, že by byla nerada, aby se nábytek nechal odvézt a zlikvidovat. Ing.
Flandera uvádí, že je mu známo, že některé osady jsou v konání akcí a v provádění různých oprav
aktivní. Paní starostka podotýká, že nyní se vyšlo osadám vstříc, jelikož dostanou domky, co byly
naproti LIDLu, protože již skončila udržitelnost projektu. Konstatuje, že o stánky si požádaly osady,
které je tedy dostanou. Ing. Flandera doplňuje, že pokud by si osady chtěly zrovna ke stánkům dát
nějaké sezení a chtěly si vzít nepotřebný majetek od Domova pro seniory, tak on osobně v tom nevidí
vůbec žádný problém. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho likvidaci“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 355/16
Bod č. 17 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o byt po paní Radové, kterou si vzala dcera domů. Uvádí, že
předmětný byt je navržen přidělit paní Šípové z Hajan čp. 61, kdy je ráda, že se jedná o osobu, která
bydlí kousek od Blatné, tedy že se nejedná o Pražáka. Poukazuje na to, že v předmětném materiálu je
uvedeno, že další paní byt odmítla, takže trend, že se snaží lidé zůstat ve svých domovech co nejdéle,
zatím zůstává.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 356/16
Bod č. 18 - Výměna bytu v majetku města
Pan místostarosta uvádí, že paní Frgelcová požádala na Správě bytů o výměnu bytu, jelikož se k ní
přistěhoval partner a narodil se jí syn, takže v současné době se celkově jedná o pět osob. Informuje, že
pracovníci Správy bytů navrhují schválit výměnu s bytem, který je na tř. J. P. Koubka čp. 99 a který je,
jak je zřejmé i z usnesení, poměrně veliký, protože má 129,05 m2 a garáž. Konstatuje, že paní
Frgelcová byla obeznámena s nájmem, protože v předmětném bytě je nájem trojnásobný a platí se
v něm přes 48 Kč/m2, s čímž tedy paní Frgelcová souhlasí. Dodává, že je tedy pouze na radních, zdali
předmětnou výměnu bytu schválí. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se bude jednat případně o výměnu
bytu až od 1. 1. 2017. Pan místostarosta odpovídá, že ano, a doplňuje, že pokud bude výměna
odsouhlasena, takže následně ještě ze současného pořadníku bude schváleno přidělení bytu 2+1 v ulici
Nerudova 818. Ing. Flandera podotýká, že přidělení bytu v ulici Nerudova 818 by se schvalovalo až
někdy v prosinci, což pan místostarosta potvrzuje. Paní starostka informuje, že v případě domu, který
má pronajatý Ing. Valášek, se stavbou vyvolaly ještě jiné věci, kdy stavaři řekli, že by byla škoda, když
už je barák rozkopaný, aby se vše nedotáhlo do konce. Pan místostarosta doplňuje, že se v domě dělá
elektrika a další věci, které budou do konce listopadu hotové, avšak bylo řečeno projektantem, protože
se v domě dělají betony, které by nebyly vyschlé, že nedoporučuje stěhování do konce listopadu, ale
nejdříve před vánocemi, aby betony pořádně vyschly. Paní starostka k záležitosti týkající se výměny
bytů uvádí, že se jedná o paní, která výměnou bytu jeden byt vrátí a která je smířená s tím, co má platit,
přičemž když to platit nebude, tak z bytu prostě odejde.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 357/16
Bod č. 19 - Vstup do pozemků města – pokládka trubek HDPE pro optické kabely FTTH Blatná
(1. etapa) – Nad Lomnicí, Blatná – doplnění usn. RM č. 290/16
Paní starostka připomíná, že firma United Networks předložila fázování, jak bude postupovat, přičemž
v tomto případě se materiál týká části Nad Lomnicí a z části kruhové křižovatky. Pan místostarosta
uvádí, že vstup do pozemků radní na předcházející schůzi schvalovali, avšak nyní se udělala podrobná
studie a bylo zjištěno, že nebyla schválena některá parcelní čísla, kterými bude pokládka vedena, a
proto se nyní předmětná parcelní čísla budou dodatečně schvalovat. Konstatuje, že usnesení v bodě b)
se týká toho, že zástupci z firmy přišli s tím, že potřebují učinit překop, tedy že nebudou dělat pokládku
protlakem u čp. 1108, což je bytový dům v majetku města, ve kterém má předmětná firma ústřednu.
Vysvětluje, že překop je potřeba udělat proto, že je v předmětném prostoru mnoho inženýrských sítí.
Informuje, že bylo telefonicky panu Korbelovi sděleno, že pokud město a Ing. Valášek překop povolí,
takže za podmínky, že se bude překop dělat pouze o víkendu nebo v nějaký státní svátek. Ing. Flandera
se dotazuje na to, kde je čp. 1108. Pan místostarosta odpovídá, že číslo popisné 1108 je na pozemku
p.č. 2021, přičemž firma potřebuje učinit překop silnice, aby se dostala právě k číslu popisnému 1108,
protože v předmětném bytovém domě má pronajatou místnost, ve které má ústřednu. Dále uvádí, že si
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vedení města původně myslelo, jestli by firma nedělala překop na jaře, až se otevře kruhová křižovatka,
na což však bylo sděleno, že žádost byla podána nyní a že firma by byla ráda, aby překop mohla učinit
hned a to právě kvůli tomu, že se potřebuje dostat k ústředně. Konstatuje, že v případě ulice Strakatého
se jedná o komunikaci a pozemek ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, takže
v tomto případě si o schválení překopu bude muset firma zažádat na tuto instituci. Podotýká, že však
Ing. Valášek firmě rovnou sdělil, že jí povolí realizaci překopu tak, aby půlka silnice byla stále
otevřena a byl tak zajištěn přístup ke stavbě a přístup do provozovny Bambásek. Ing. Flandera uvádí, že
v tomto případě jde zejména o to, aby byl zajištěn přístup do provozovny Bambásek, která je již nyní
svým způsobem omezována, tedy o stavbu kruhové křižovatky tolik až nejde. Pan místostarosta
konstatuje, že ke stavbě se mohou pracovníci firmy dostat jinudy. Dále poukazuje na to, že v usnesení
v bodě b) je navrženo odsouhlasit překop s podmínkou realizace překopu o víkendu nebo ve státní
svátek, tedy že v jeden den musí být překop kvůli dopravní situaci, která v předmětné lokalitě je,
udělán. Informuje, že dále je předloženo k odsouhlasení doplnění parcel, které nebyly na předcházející
schůzi schváleny a které byly zjištěny až při pasportu. Ing. Flandera podotýká, že je trošku změněná
trasa v budoucí okružní křižovatce, a proto byla učiněna dohoda, aby firma šla s pokládkou jinudy, aby
nepřekážela ostatním sítím. Pan místostarosta konstatuje, že vedení samozřejmě vítá, že firma akci dělá
nyní, když jsou komunikace a chodníky v souvislosti s realizací okružní křižovatky rozkopány. Ing.
Flandera informuje, že chodník je právě nyní sundaný, takže zde nevidí vůbec žádný problém.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 358/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 30. 9. 2016
Paní starostka uvádí, že dále má již jen informace, které se budou týkat ředitelek škol a školek, přičemž
navrhovala by trošku zkrácenější verzi, kdy již ředitelky byly požádány, aby zprávy o činnosti týkající
se divadel a akcí, které se pak stanou součástí zápisu, daly v písemné formě. Konstatuje, že nikdo
nesnižuje, co se ve školách a školkách děje, kdy i od lidí radní určitě slyší, jestli jsou spokojení či
nejsou. Informuje, že by se spíše potřebovala s ředitelkami domluvit na takových praktických věcech,
dále ji zajímá personální obsazení ve školách, co se ve školách děje, tedy jestli má zřizovatel očekávat
zase nějakou inspekci, protože téměř každá škola a školka má někoho z rodičů, kdo není spokojen,
takže tyto praktické věci by tedy ráda s ředitelkami probrala. Dále podotýká, že po ukončení schůze
Rady města Blatná proběhne valná hromada Technických služeb města Blatné s.r.o., kdy pokud radní
budou chtít, tak by mohli předtím, než na valnou hromadu půjdou, ve stručnosti probrat některé body
programu.
Pan místostarosta informuje, že vedení města oslovila firma, která pořádala Sport ROADSHOW ve
Středním odborném učilišti, že ještě bude dělat prezentaci do médií, ve které bude děkovat partnerům a
pořadatelům a ve které je uvedena i Blatná. Uvádí, že firma tedy žádá, zda město souhlasí s tím, aby na
prezentaci, která bude přílohou zápisu jako informace b), bylo město Blatná uvedeno. Domnívá se, že
to není nic proti ničemu, aby město Blatná na prezentaci bylo uvedeno. Bc. Scheinherr konstatuje, že
souhlasí s tím, aby město Blatná bylo na propagačním materiálu uvedeno.
Paní starostka podává zprávu, že příští týden v úterý jede s panem místostarostou a Ing. Valáškem na
Ředitelství silnic a dálnic ČR do Českých Budějovic, kde by se měli dozvědět varianty, co by se na
úsecích v Blatné dalo udělat, které předloží pražská firma. Podotýká, že ředitelka Ing. Hrušková byla
sama naštvaná, že firma slíbila jiné datumy, které úplně nezvládla dodržet, nicméně se tedy uvidí, co
z jednání vzejde. Dodává, že v ten samý den pojede vedení města na poslední setkání rodáků do Prahy,
protože od příštího roku se s rodáky bude komunikovat pouze e-mailem a písemnou formou.
Bc. Scheinherr poukazuje na to, že když se jde z mateřské školy v Husových sadech směrem k rybníku
Pustý, tak je po cestě chodník, který pak následně končí, tři metry jsou tedy bez chodníku s tím, že
následně chodník zase pokračuje. Podotýká, že místo, kde není chodník a kde tedy není cesta
vydlážděná, je takové rozbahněné, takže by možná stálo tam něco navézt, aby tam nebyla louže.
Konstatuje, že na předmětném místě je opravdu špatný terén. Paní starostka uvádí, že na valné hromadě
Technických služeb města Blatné s.r.o. může být dotaz, zdali se počítá v Husových sadech s nějakým
zpevněním předmětné části, vznesen na Ing. Srba. Informuje, že s Husovými sady se již během příštího
roku začne už něco konečně dít, kdy firma zpracovává studii, ve které by mělo být zakomponováno i
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zpevnění cest v dolní části, aby to tam také nebyla samá louže. Upřesňuje, že požadavek nebyl, aby se
z Husových sadů stal nějaký okrasný park, ale aby se tam udělal takový volnější prostor. Opakuje, že
na připomínku Bc. Scheinherra se dotáže Ing. Srba.
V 8:00 hodin přišla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jana Krapsová,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské
školy Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní
Vladimíra Přerostová.
Paní starostka vítá ředitelky příspěvkových organizací s tím, že by zvolila trošku jiný postup. Uvádí, že
téměř při každé Radě města Blatná, když byly dámy pozvány, četly přehled činnosti. Informuje, že
vzhledem k tomu, že mají radní po ukončení schůze ještě valnou hromadu Technických služeb města
Blatné s.r.o. s docela náročným programem, byly paní ředitelky vyzvány Ing. Linhartovou, aby
doložily přehled činnosti v písemné formě a to ve vícero vyhotoveních, který si radní rádi přečtou a
který se stane součástí zápisu. Podotýká, že nikdo tímto zvoleným způsobem nechce snižovat to, že se
ve školách a školkách něco děje, avšak ona má několik praktických otázek na činnost konkrétního
zařízení, na které by se každé paní ředitelky ráda zeptala. Konstatuje, že ví, jak postupně s ředitelkami
jedná, že leckde byly nějaké problémy s rodiči, takže se domnívá, že by bylo dobré o těchto věcech na
schůzi promluvit, protože některé děti pendlují z jedné školy či školky do druhé a vedení města se
s jejich rodiči setká třeba na radnici, pokud jsou nespokojení. Informuje, že se blíží rok 2017, kdy se
v současné době připravuje rozpočet, takže i tuto záležitost by ráda s ředitelkami probrala. Dodává, že
jsou věci, které jí asi tedy v tuto chvíli tíží více než samotná činnost v zařízeních, čímž samozřejmě
nechce práci ve školách a školkách zlehčovat. Paní starostka uvádí, že má několik věcí, které by chtěla
řešit se všemi ředitelkami, kdy se jedná například o úklid kolem škol a školek, přičemž některým
ředitelkám už ohledně této záležitosti telefonovala. Konstatuje, že si všimla, tak jak si město prochází,
že kolem škol a školek bývá nepořádek, kdy samozřejmě něco jsou schopné zajistit Technické služby
města Blatné s.r.o., o čemž v žádném případě nepolemizuje, protože od toho tu Technické služby města
Blatné s.r.o. jsou. Nicméně by měla prosbu, aby školník či uklízečka, která má na starost úklid vchodu,
vždy vyhlédli a prostor kolem zařízení zkontrolovali, poněvadž nepořádek kolem školských budov dělá
vizitku vždy budově, protože se k ní okolní prostor vztahuje. Podotýká, že tento problém je v současné
době řešen i na radnici, kdy je možná touto záležitostí trošku posedlá, ale opravdu by byla ráda, kdyby
paní ředitelky byly tak laskavé a upozornily na tuto záležitost svůj personál.
Paní starostka konstatuje, že přišla metodika z kraje týkající se informace 22/2016, která se dotýká
školství a to konkrétně obvodů mateřských škol. Uvádí, že město musí vydat obecně závaznou
vyhlášku a to do konce roku, kdy se tedy domluvila s Ing. Malečkovou na tom, že by se v podstatě
vzala obecně závazná vyhláška, kterou má město vydanou a kterou se stanovují školské obvody
základních škol, a pouze by se opravila na mateřské školy. Podotýká, že by se zatím město nepouštělo
do toho, aby do vyhlášky zahrnovalo i okolní obce. Informuje, že Ing. Malečková v současné době
shání informace, jestli se smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání, které má město s okolními
obcemi uzavřené, překlopí a budou pokračovat dál, kdy v současné době to vypadá 50 na 50. Doplňuje,
že pokud by smlouvy byly předmětnými úpravami ukončené, tak by město následně vstoupilo s obcemi
do jednání, nicméně ona osobně by pak nechala na samotných obcích, jestli budou chtít s městem
smlouvu uzavřít. Dodává, že řada obcí je s umisťováním dětí do mateřských škol v Blatné nespokojená,
avšak snad jsou si obce vědomy toho, že děti někam dát potřebují, protože je povinnost každé obce
zajistit pro své děti umístění. Paní starostka opakuje, že by se tedy zatím šlo tou cestou, že by obecně
závazná vyhláška byla stejná, jako je pro stanovení obvodů základních škol. Uvádí, že ve vyhlášce se
nebude moci rodičům zakázat, když budou chtít zkusit dát své dítě na jinou školku. Paní Havlenová
podotýká, že to samé je na základních školách. Paní starostka informuje, že dále mají paní ředitelky
povinnost doplňovat nějaké nové údaje, kdy k tomuto Ing. Malečková sdělila, že jsou tam nějaké
datové schránky a další záležitosti, které zatím nejdou s tím však, že do konce roku by mělo být vše
hotové, nicméně s tímto ředitelkám Ing. Linhartová a Ing. Malečková určitě pomohou.
Paní starostka uvádí, že dále na mateřské školy padne zajišťování umisťování dětí postupně už od tří let
a nejlépe by už od dvou let. Konstatuje, že když se se zaměstnankyněmi odboru finančního a školství o
této záležitosti předběžně bavila, tak jim sdělila, že by se zatím bránila školku od dvou let mít. Paní
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Přerostová podotýká, že přijímání dětí od dvou let se brání všichni, kdy v nedávné době byla na
konferenci v Českých Budějovicích, které se zúčastnily špičky v oboru, přičemž víceméně nikdo
nesouhlasí s tím, aby dvouleté dítě chodilo do školky. Paní starostka uvádí, že existuje v Blatné
soukromý subjekt, který funguje dobře, kdy tedy nemá nic proti tomu, aby se mu finančně přispělo,
když se ví, že zařízení navštěvují místní děti a že je subjekt schopen nastavit péči právě malým dětem.
Paní Havlenová konstatuje, že soukromá školička je právě pro dvouleté děti dobré řešení. Podotýká, že
rodiče malých dětí soukromou školku využívají. Paní starostka informuje, že samozřejmě dvouleté děti
potřebují jiný režim. Paní Havlenová připomíná, že nyní se budou muset přijímat do školských zařízení
přednostně i čtyřleté děti s tím, že postupně i děti tříleté a pak teprve až dvouleté, přičemž předškoláci
budou mít od roku 2017 povinnou docházku. Domnívá se tedy, že se dvouleté děti stejně do školských
zařízení nedostanou, protože školky už budou určitě zaplněné staršími dětmi. Paní starostka informuje,
že by přijímání dvouletých dětí znamenalo úpravy, protože samozřejmě by se školka musela i jinak
hygienický vybavit. Paní Havlenová konstatuje, že se připravuje na rok 2020 vyhláška o předškolním
zařízení, ve které bude muset být zakotvené, jak vlastně tedy s dvouletými dětmi pracovat, protože
v případě těchto dětí se nejedná o paní učitelky. Paní Přerostová doplňuje, že v případě dvouletých dětí
se jedná zatím spíš o zdravotní personál, takže tato záležitost je opravdu dost složitá a náročná.
Paní starostka informuje, že v případě Základní školy T. G. Masaryka Blatná je už dlouhodobě
v návrhu její rozšíření a to na dvoře, který by měl být upravený a na kterém by měla vzniknout
výstavba nové třídy. Podotýká, že všem je známo, že počet žáků za poslední roky na předmětné škole
opravdu stoupá a kapacitně zařízení nestačí. Uvádí, že v současné době je otevřená výzva evropských
fondů, do které by se mohlo žádat, přičemž projekt je připravený, a proto se tedy žádost ještě tento rok
bude podávat. Konstatuje, že jednou z podmínek je, že musí být zajištěna spolupráce se čtyřmi subjekty
s tím, že spolupráce musí být v rovině vzdělávání, tzn. že by do školy měly chodit děti z jiných škol
nebo školek na nějakou výuku. Dodává, že ohledně této záležitosti byla vedena debata již na dvou
jednáních. Paní starostka uvádí, že spolupráce se čtyřmi subjekty je jedna z podmínek, která může
přidat městu body, takže ona bude na ředitelky škol v podstatě apelovat, aby přišly s návrhem a
zapojily se s Mgr. Šampalíkovou do projektu a to zásadně a nikoliv jen jako, jelikož by byla nerada,
aby právě tato záležitost projektu uškodila. Připomíná, že město je zřizovatelem všech čtyř školských
zařízení a bude se jednat o peníze všech, kteří do projektu půjdou, takže proto v žádném případě nechce
od ředitelek slyšet, že spolupráce není možná, ale chce, aby se našla cesta, jak předmětnému požadavku
vyhovět. Podotýká, že v nově vybudovaném prostoru by vznikla učebna informační technologie a
přírodovědy, která by měla být pěkně a nově vybavena, kdy právě v těchto dvou oborech by viděla
cestu spolupráce. Informuje, že by dále měly být v novém prostoru dílny, do kterých by mohly
docházet malé děti ze školek a něco tam skládat či dělat v rámci jejich manuálních schopností.
Domnívá se, že právě přírodověda by byla vstřícná k Základní škole J. A. Komenského Blatná.
Konstatuje, že by byla nerada, aby se vymýšlely nějaké nesmysly, nicméně bohužel nezbyde nic jiného,
než nějakou spolupráci vymyslet, a proto žádá paní ředitelky, aby k této záležitosti byly vstřícné a
vedly s Mgr. Šampalíkovou nějakou debatu o tom, jak by šla spolupráce nastavit a následně do projektu
popsat. Dodává, že samozřejmě i u tohoto projektu je udržitelnost, takže není to jen o tom, že se něco
napíše a tím to skončí, tedy spolupráce bude muset probíhat. Paní starostka podotýká, že paní
Hoštičková, která má na úřadu na starost dotace, či Mgr. Šampalíková vědí přesné podmínky, jak často
musí výuka probíhat, jak mají být děti zapojené a další věci s projektem spojené. Konstatuje, že pokud
by paní ředitelky chtěly, tak může být svolána schůzka u ní s tím, že by se vše nějak důkladně probralo.
Paní Havlenová se domnívá, že Mateřská škola Blatná, Vrchlického má spolupráci se základní školou
velkou. Mgr. Šampalíková děkuje paní starostce s tím, že osloví každou paní ředitelku a zkusí se s ní
vždy nějak domluvit, přičemž pokud by domluva nebyla možná, což tedy nepředpokládá, tak by se
následně obrátila na paní starostku. Uvádí, že se ostatním paním ředitelkám do konce tohoto týdne
ozve, aby se nějak domluvily. Paní Havlenová konstatuje, že děti do Základní školy T. G. Masaryka
Blatná stejně hodně chodí, takže by návštěvy školy byly tedy ještě intenzivnější. Paní Přerostová se
dotazuje, zdali musí být návštěva školy nějak pravidelná, na což pan místostarosta odpovídá, že
v podmínkách dotace je uvedena návštěva minimálně jedenkrát za měsíc. Mgr. Šampalíková informuje,
že jako čtvrtého partnera bude mít škola Střední odborné učiliště Blatná, kdy předmětná škola má také
nějaký projekt a chce, aby se do něj zapojila Základní škola T. G. Masaryka Blatná, takže jako
protislužbu bude Střední odborné učiliště Blatná tedy tím čtvrtým partnerem. Paní starostka uvádí, že
žádost na předmětný projekt se bude podávat prvně, kdy všem je dobře známo, jak to se žádostmi o
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dotace do evropských fondů je, takže se může stát, že město Blatná nebude hned v první vlně
uspokojeno, nicméně by byla škoda se do výzvy nezapojit.
Paní starostka konstatuje, že na základní školy padla inkluze, kdy ví, že na Základní škole ve Lnářích je
jedno dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, se kterým mají učitelé asi trošku boj, i když nyní tamní
paní ředitelka sdělila, že už se situace trošku vykrystalizovala a že vše zatím nějak funguje. Upřesňuje,
že ve Lnářích je ve škole chlapeček s Downovým syndromem. Dotazuje se, zdali paní ředitelky mají
k této záležitosti nějaké nové informace. Mgr. Šampalíková odpovídá, že na Základní škole T. G.
Masaryka Blatná takto postižený nikdo není, takže s touto záležitostí se zaměstnanci školy nesetkali a
mají k ní zatím jen obecné informace. Paní Havlenová informuje, že v Mateřské škole Blatná,
Vrchlického jsou od 1. 9. 2016 dvě děti se speciálně vzdělávacími potřebami, kdy u každého z nich je
asistent pedagoga. Uvádí, že si školka podala žádost na kraj, který jí asistenta pedagoga i s finančními
prostředky přidělil. Podotýká, že ve školce jsou tedy dvě postižené děti. Paní starostka se dotazuje, jak
to vzhledem k postiženým dětem probíhá ve školce provozně. Paní Havlenová odpovídá, že zatím
probíhá vše dobře, protože asistent je ve školce od 7:30 do 12 hodin, než jdou děti spát, a pak si
postižené děti vyzvedávají rodiče, takže zatím vše funguje docela dobře. Podotýká, že od letošního září
těchto případů bude všude přibývat, kdy následně tedy postižené děti postoupí do základních škol, kde
funkce asistenta pedagoga bude asi také nutná. Mgr. Šampalíková se domnívá, že by mohlo dítě
postoupit do základní školy třeba i s asistentem. Paní Havlenová informuje, že je možné, aby s dítětem
postoupil i asistent, kdy vzhledem k tomu, že na sebe budou zvyklí, tak by to asi bylo úplně
nejideálnější. Paní starostka se dotazuje, zdali rodiče postižených dětí spolupracují. Paní Havlenová
odpovídá, že s rodiči je dobrá spolupráce. Mgr. Krapsová uvádí, že na Základní škole J. A.
Komenského Blatná je u jednoho dítěte asistent už od minulého roku, kdy však škola postupuje ještě
podle starého zákona. Paní Havlenová podotýká, že v mateřské škole se také ještě postupuje podle
starého zákona. Mgr. Krapsová konstatuje, že asistent je na základní škole již třetím rokem a to také
z dotace Jihočeského kraje, takže i tuto možnost základní škola využívá. Paní starostka informuje, že
řada lidí se domnívá, že vše fungovalo i bez tohoto humbuku, který se inkluzí vyvolal, kdy tedy doufá,
že v souvislosti s touto záležitosti nebudou nějaké zvláštní problémy.
Paní starostka podotýká, že má poslední všeobecnou záležitost s tím, že následně by dala slovo
ředitelkám, kterých by se radní ptali na různé provozní věci. Uvádí, že Domov pro seniory vyřazuje
nepotřebný majetek a to stoly a židle, jejichž fotografii posílá paním ředitelkám k prohlédnutí.
Konstatuje, že pokud by měly paní ředitelky o nějaký nábytek zájem a třeba si jej chtěly umístit na dvůr
či kamkoliv jinam, tak je možné se dojít na vyřazený majetek do příspěvkové organizace podívat a
eventuálně si z něj něco vzít.
Paní starostka konstatuje, že nyní předá slovo paním ředitelkám, od kterých by většinou chtěla slyšet,
jak je to ve školce či škole personálně, zdali mají paní ředitelky nějaké problémy, jak je mají zajištěné,
jestli mají školy a školky nějaké závažnější problémy, o kterých by měli radní vědět, a jestli plánují
v příštím roce nějaké větší akce spočívající v úpravách či údržbě, kdy předpokládá, že v této záležitosti
paní ředitelky spolupracují s panem Blovským.
Paní Přerostová informuje, že se Mateřská škola Blatná, Šilhova s žádným velkým závažným
problémem nepotýká, kdy snad jedině se vrátí k té inkluzi, jelikož školka má také přiznaného asistenta,
protože má jednoho žáčka se speciálně vzdělávacími potřebami prvního stupně, který je však
v současné době na vyšetření v Opařanech, kde je hospitalizovaný, což už možná ví celá Blatná.
Doplňuje, že tento žák by se měl vrátit do školky v polovině prosince, kdy jeho maminka už začala se
školkou spolupracovat, protože už asi pochopila, že to není taková jednoduchá situace, což si pořád
nechtěla připustit. Podotýká, že v současné době tedy školka asistenta zatím nevyužívá, ale domnívá se,
že jej využívat začne a to i k ostatním dětem, protože se peníze z projektu školce nechaly, kdy školka
má přislíbenou na asistenta částku zatím poměrnou, takže bude muset vše nějak zajistit a asistenta
využít, přičemž se samozřejmě uvidí, co bude dál. Konstatuje, že do rozpočtu na příští rok se zatím
naplánovalo to, že se bude pokračovat v opravě plotu, protože se jedná poměrně o dost finančně
náročnou záležitost, takže rok po roku se vždy kousíček opraví. Dodává, že věci, které byly
naplánovány na letošní rok, se dodělaly, kdy se jednalo o opravu výdejní kuchyňky, šatny třídy
Berušek a části plotu okolo školní zahrady, ve které se tedy bude pokračovat. Paní Přerostová
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informuje, že v příštím roce je plánována ještě nějaká oprava v kuchyni, protože jsou v ní některé věci
40 let staré, takže určitě budou potřebovat opravit. K personálním změnám uvádí, že v letošním
školním roce odešla do důchodu paní učitelka Koblihová, na jejíž místo byla přijata Mgr. Jitka
Hajnová, což se domnívá, že bude přínosem nejen pro Mateřskou školu Blatná, Šilhova ale možná i pro
druhou mateřskou školu a pro obě základní školy, jelikož všichni vědí, že Mgr. Hajnová byla
zaměstnankyně Pedagogicko-psychologické poradny ve Strakonicích, takže jejích služeb bude školka
využívat i nadále. Konstatuje, že školka přijala do letošního školního roku 38 nových dětí, takže opět
byla kapacita zařízení naplněna. Podotýká, že byly dvě žádosti o odklad školní docházky, kterým bylo
vyhověno. Dodává, že byly umístěné všechny děti s trvalým pobytem v Blatné a děti, které mají
poslední rok před nástupem do základní školy, avšak k 30. 6. 2016 nebylo umístěno 11 dětí, které se
však podařilo umístit do Mateřské školy Blatná, Vrchlického, tedy ve skutečnosti jsou všechny
požadavky pokryty a žádný z rodičů nepodával odvolání pro neumístění dětí. Paní starostka se
dotazuje, zdali má paní ředitelka nějaký požadavek na zřizovatele či zda ji něco tíží. Paní Přerostová
odpovídá, že by chtěla zřizovatele pouze jen chválit. Domnívá se, že se připomínka paní starostky o
nepořádku před školami Mateřské školy Blatná, Šilhova netýkala. Paní starostka uvádí, že skutečně tak
úplně neměla předmětnou školku na mysli, kdy však školka má zřejmě daleko větší problém s pejskaři.
Paní Přerostová informuje, že se situace velice zlepšila oproti době minulé, kdy děti po roztání sněhu
nosily boty našlapané od psích exkrementů do školky, což se v současné době stane jen výjimečně,
jelikož jsou nyní pejskaři dle jejího názoru hodně ukáznění. Paní starostka konstatuje, že se u školky
dosívala na místech, kde neustále na zeleni parkují vozidla lidé z paneláků, aby na ně viděli, tráva,
přičemž problém je prostě v tom, že jsou lidé neukáznění. Paní Přerostová podotýká, že jela kolem a
všimla si, že jsou na nově zaseté zeleni opět koleje. Paní starostka informuje, že bude možná třeba se
zamyslet nad tím, jestli předmětný prostor nezadláždit, i když všichni ve městě říkají, že ona nedá
pokoj do té doby, než nechá vydláždit celé město, avšak ona vidí, že se lidé k zeleni nechovají tak, jak
mají, pouze to říkají, takže jí opravdu přijde potom jako úplně zbytečná práce, když se chce něco
zkrášlit. Paní Přerostová doplňuje, že děti do šesti let věku, kdy jsou ve školce, všechno umí, ctí a
nešlápnou tam, kam nemají, avšak pak je někdo zkazí, kdy samozřejmě nemá na mysli, že se děti zkazí
na základních školách. Paní Havlenová podotýká, že se děti následně zkazí samy.
Paní Havlenová informuje, že zápisu do Mateřské školy Blatná, Vrchlického se zúčastnil stejný počet
dětí, jako odcházel, takže to ze začátku vycházelo dobře, avšak postupně se některé děti odstěhovaly či
odhlásily, čímž vlastně vznikla volná místa a tím pádem mohly být všechny děti, které nebyly přijaty
do Mateřské školy Blatná, Šilhova, po domluvě s paní ředitelkou Přerostovou umístěné, takže ani v
případě Mateřské školy Blatná, Vrchlického nebylo podáno žádné odvolání. Domnívá se, že tedy byli
letos uspokojeni všichni rodiče. K umísťování dvouletých dětí informuje, že pokud by potom kapacity
nestačily, takže by bylo možné situaci řešit nějakou přístavbou k budově v Husových sadech, což by
byla taková docela reálná možnost, o které se dle pana Chlandy uvažuje. Paní starostka potvrzuje, že se
o přístavbě stále uvažuje. Paní Havlenová konstatuje, že se dokončuje v budově v Husových sadech
výměna oken, kdy na druhé budově jsou již všechna okna vyměněná a příští rok tedy budou i v budově
v Husových sadech. Domnívá se, že se zpracovávají projekty na zateplení a fasádu, za což by se tedy
opravdu přimlouvala, protože budova, která je u silnice, už si to dle jejího názoru za ta léta zaslouží,
kdy vevnitř je školka vybavená dobře, protože nábytek a vnitřní zařízení se postupně kupuje.
Informuje, že v letošním roce byly vyměněny vchodové dveře a bylo instalováno zabezpečovací
zařízení, které tedy funguje docela dobře. Paní starostka se dotazuje, zdali jsou pracovníci školek a škol
se zabezpečovacím zařízením spokojeni. Paní Havlenová odpovídá, že pracovníci školky jsou se
zabezpečovacím zařízením spokojeni velice, protože vidí, kdo stojí za dveřmi, kdy by tedy touto cestou
chtěla poděkovat zřizovateli za jeho pořízení. Paní Přerostová se připojuje k paní Havlenové a taktéž
děkuje za pořízení zabezpečovacího zařízení s tím, že se dotazuje pana místostarosty, který má ve
školce syna, zdali zařízení funguje dobře. Pan místostarosta odpovídá, že zařízení funguje perfektně.
Paní Havlenová doplňuje, že se jedná opravdu o moc pěkné zařízení, které určitě školkám a školám
hodně pomohlo. Paní Přerostová podotýká, že se paní učitelky hodně k zabezpečovacímu zařízení
naběhají. Paní Havlenová uvádí, že u nich ve školce jsou zvonky na třídách, na chodbě a dole
v kuchyni, kdy se domnívá, že je vše opravdu velmi dobře vymyšlené. Informuje, že dále byla také
vyměněna část plotu, vrata k silnici a také vrátka na druhou stranu na budově Vrchlického, kdy na příští
rok je naplánována výměna plotu kolem celé zahrady, na čemž je s panem Chlandou již domluvená.
Paní starostka se dotazuje, zdali se výměna plotu bude dělat kolem školky v ulici Vrchlického či
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v Husových sadech. Paní Havlenová odpovídá, že se plot bude dělat kolem školky v ulici Vrchlického
s tím, že další rok by se udělalo oplocení v Husových sadech. Paní starostka připomíná, že se jeden čas
hovořilo o tom, že by se místo plotu udělala nějaká stěna, na které by se vystavovalo. Paní Havlenová
informuje, že společně s panem Chlandou zvažovali všechny možnosti a nakonec dospěli k závěru, že
kolem zahrady zůstane plot. K personálnímu zajištění uvádí, že nedošlo ve školkách k žádným
změnám, pouze byly přijaty dvě asistentky pedagoga, což jsou tedy pedagogičtí pracovníci jako všichni
ostatní. Podotýká, že ani Mateřská škola Blatná, Vrchlického nějaký veliký závažný problém nemá.
Konstatuje, že by se vrátila k loňskému roku k velice pěkné akci, v rámci které školka spolupracovala
s Domovem pro seniory a vytvořila s ním program „Hrajeme si společně“, kdy skupinka asi deseti dětí
pravidelně asi čtyřikrát či pětkrát navštívila vždycky stejnou skupinku seniorů v Domově pro seniory.
Doplňuje, že v případě skupinky seniorů se jednalo o babičky a dědečky postižené Alzheimerovou
chorobou. Paní Havlenová informuje, že byla spolupráce dětí se seniory opravdu úžasná, kdy vzhledem
k tomu, že se na jednom setkání byla osobně podívat, se domnívá, že akce byla velikým přínosem jak
pro děti tak i pro dospělé, přičemž fotografie z akcí předává radním k prohlédnutí. Podotýká, že bylo
opravdu velmi pěkné, jak se senioři zapojili do her s dětmi, jak společně senioři s dětmi zpívali a
tančili. Opakuje, že se jednalo o opravdu velmi pěknou akci, a proto se domluvila s ředitelkou Domova
pro seniory na tom, že by se v předmětném projektu pokračovalo i v letošním roce. Konstatuje, že této
akci předcházelo seznámení dětí s knihou, ve které je nádhernou formou popsané stáří a vůbec
Alzheimerova choroba. Dodává, že celá akce, která byla přínosem pro obě dvě strany, byla opravdu
takovou velkou událostí, které si nejen ona velmi cení a váží. Paní starostka informuje, že paní ředitelka
si předmětnou akci velmi chválila a říkala, že by byla velmi ráda, aby akce i nadále pokračovala,
protože se do teď nad ní všichni dojímají. Domnívá se, že se jedná o takové hezké propojení generací,
protože někdy v rodině jsou děti odtržené, tím že s babičkami a dědy nebydlí, od toho, že lidé stárnou,
takže i tímto zjistí, že se starých lidí nemusí bát a že stáří není nic ošklivého. Paní Havlenová podotýká,
že dětičky byly úplně úžasné, učily dědečky a babičky tleskat a říkaly jim, co mají dělat, takže bylo to
opravdu něco nádherného.
Mgr. Šampalíková informuje, že přinesla ukázat nějaká portfolia z akcí, která předává radním
k nahlédnutí. Uvádí, že začne opravami, které byly provedeny o prázdninách, přičemž tedy bylo
nainstalováno zabezpečení, které funguje a za jehož pořízení velmi děkuje. Doplňuje, že se přiklání
k tomu, že nainstalování zabezpečovacího zařízení byl velmi dobrý krok, přičemž zejména kvituje to,
že nainstalování dělala jedna firma, která měla vychytané všelijaké mouchy a leccos škole, na co by
sama ani nepřišla, i nabídla, takže to bylo doopravdy velké plus. Konstatuje, že dále se opravily vyjma
jedné stoupačky veškeré rozvody vody, protože docházelo každou chvíli k nějakým nehodám, že
praskla voda, kdy samozřejmě poté se musely díry zaházet a prostory vymalovat. Podotýká, že se
vyměnilo osvětlení na všech chodbách, přičemž zbývá vyměnit ještě osvětlení v kabinetech, což by se
mělo udělat o prázdninách a o ředitelském volnu v pátek 18. 11. 2016. Mgr. Šampalíková uvádí, že na
příští rok se plánuje dodělání stoupaček a výměna dvou dveří, protože futra jsou taková celá vyvalená.
Paní starostka se dotazuje, zdali špatná futra jsou ve třídách, na což Mgr. Šampalíková odpovídá, že
ano, a vysvětluje, že jak se dveře různě přesouvaly, takže někde úplně dobře nesedí, takže tomuto by se
chtěla škola věnovat. Mgr. Šampalíková uvádí, že dále by škola chtěla udělat na dvoře takový relaxační
koutek pro družináře, do kterého by se výborně hodil nábytek z Domova pro seniory, který realizaci
akce zlevní, když škola nebude muset toto vybavení kupovat, takže za předmětnou nabídku na získání
nábytku od příspěvkové organizace Domov pro seniory je opravdu velice ráda. Domnívá se, že budova
nemá žádné větší problémy, že je udržovaná, kdy objekt má okna vyměněná, střecha je nová a nyní na
podzim se vyčistily okapy. Konstatuje, že snad jediné, co všechny sužuje, jsou holubi, avšak k tomuto
problému těžko co dodat, protože na něj není nějakého jednotného léku, kdy samozřejmě se mohou
vyčistit okapy a dělat různé drobné úkony proti holubům namířené, avšak to předmětný problém trvale
nevyřeší. Paní starostka podotýká, že tento problém řeší úřad úplně stejně, jelikož je to jedna budova,
přičemž holubi začali, když se nechá otevřené okno, vlétávat i do budovy. Uvádí, že Ing. Dolejš
z odboru životního prostředí nechal zpracovat nabídku na odchyt holubů, kdy se však jedná o
neskutečné peníze a to o částku přes 100 tisíc Kč, takže se v současné době shání nějaká jiná metoda,
kterou by se předmětnému problému alespoň trošku zabránilo. Mgr. Šampalíková informuje, že nápadů
je mnoho, avšak nejsou trvalého charakteru. Paní starostka konstatuje, že jí bylo sděleno, že nejvíce
pomáhal odstřel, který však nikdo nepovolí. Podotýká, že se předmětná záležitost však řeší. Mgr.
Šampalíková uvádí, že se jedná o problém úřadu ale i školy a to zejména v době, kdy si děti hrají na
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dvoře, který pan školník poctivě každý týden čistí a spláchne vodou, avšak za týden to musí dělat zase
znovu, kdy ani nebude mluvit o tom, jak vypadají okna a parapety. Paní starostka informuje, že se
holubi drží také nad stříškou na kola. Mgr. Šampalíková podotýká, že však na tomto místě to tolik
nevadí, protože tam děti tolik nejsou, ale na dvoře je to mnohem horší. Ing. Flandera konstatuje, že
druhou věcí je to, že se naplní nepořádkem okapy, takže při větším dešti se chrliče pravidelně ucpávají,
což je vidět i na chodníku, jak voda přetéká. Mgr. Šampalíková uvádí, že se okapy a chrliče vyčišťují.
Ing. Flandera podotýká, že o této záležitosti hovořil s panem školníkem, kdy se opravdu jedná o
Sisyfovskou práci, přičemž někdy do okapu spadne dokonce mrtvý i celý holub. Mgr. Šampalíková
upřesňuje, že okapy se čistí každých 14 dní, přičemž o této záležitosti by mohla povídat ještě dlouho.
K personální stránce informuje, že má škola letos 361 dětí, což je o 25 žáků více než v loňském roce, a
že v minulém roce vyšlo 34 žáků s tím, že se všichni přihlásili k dalšímu studiu. Uvádí, že počet tříd
zůstal stejný, takže se navýšil počet dětí ve třídách, což je trošku problém, protože třídy ve škole nejsou
až tak veliké, a proto vítá možnost přístavby, aby se kapacita zvýšila, jelikož opravdu některé třídy jsou
málo vyhovující k provozu, který v nich je. Podotýká, že dříve vše fungovalo tak, že škola dostávala na
navýšené úkony nějaké finanční prostředky, kdy letos se zvýšil počet dětí, avšak finanční prostředky
byly vázány na třídy, a proto škola žádné finanční prostředky navíc nedostala. Konstatuje, že se však
domluvila na všem s Ing. Linhartovou, která při rozdělování rezervy tento problém zohlednila, takže
pro tento rok je vše vyřešené. Domnívá se, že příští rok už by se měly získávat finanční prostředky
podle nových výkonů, takže by už mělo být vše v pořádku. Mgr. Šampalíková informuje, že se
samozřejmě navýšily výkony ve školní družině, a proto byla přijata na půl úvazku Bc. Holínová, která
zároveň dělá na půl úvazku asistentku ve školce. Uvádí, že se přijala nová paní kuchařka paní
Pangrácová, jelikož v kuchyni se také výkony navýšily, přičemž paní Ratajová odešla do starobního
důchodu a nahradila ji slečna Petra Tumpachová. Podotýká, že v současné době řeší problém s tím, že
odchází na mateřskou dovolenou paní Iveta Buriánová, kdy zatím to vypadá tak, že by nastoupila paní
Mgr. Peršínová, která je na mateřské dovolené. Paní starostka informuje, že Mgr. Peršínová je
prvostupňová učitelka. Mgr. Šampalíková doplňuje, že Mgr. Peršínová je kvalifikovaná učitelka
prvního stupně, kterou je v dnešní době docela vzácnost sehnat. Konstatuje, že dále byla přijata nová
paní uklízečka paní Marcela Hačková, která nahradila paní Kokrdovou, které vypršela pracovní
smlouva na dobu určitou. Uvádí, že k jiným personálním změnám nedošlo a že pracovníků vyjma jedné
pracovní posily ve školní kuchyni, kde se navýšily obědy, je pořád stejně. Podotýká, že proběhla řada
akcí, přičemž samozřejmě některé akce se opakují každý rok. Informuje, že škola plánuje v letošním
školním roce připomenout 50. výročí založení školy a to v květnu 2017, kdy by byla ráda, kdyby při
rozdělování rozpočtu mohli zastupitelé tuto větší akci zohlednit. Doplňuje, že následně má škola další
aktivity s tím související a to například akci žákovského parlamentu, kdy zítřejšího dne se uskuteční
regionální setkání žákovských parlamentů v Komunitním centru aktivního života, takže když by radní
měli zájem se přijít podívat, tak ona bude jedině ráda, přičemž paní starostka účast již přislíbila, za což
jí velmi děkuje. Dále děkuje paní starostce i městu za další aktivity a sounáležitost se Základní školou
T. G. Masaryka Blatná, protože když paní starostka může, tak se akcí školy zúčastňuje a vřele je
podporuje. Dodává, že v dohledné době chystá škola vánoční výstavu, která se bude konat dne 24. a 25.
11. 2016, na kterou při této příležitosti všechny srdečně zve.
Paní starostka informuje, že příští rok zřejmě budou prováděny před Základní školou T. G. Masaryka
úpravy, kdy budou na celé třídě T. G. Masaryka nově osvícené přechody, dále bude upravena
křižovatka u Mototechny, protože tam nejdou světla dát tak jako u chodníku, a dále se uvažuje o tom,
že by se před školou, kde je chodník dost široký, udělal jakoby takový zajíždějící ostrůvek pro auta.
Upřesňuje, že projektanti navrhli před základní školou vymezit prostor, na kterém by mohla alespoň
dvě auta na chvíli zastavit a nemusela tak stát přímo v cestě. Mgr. Šampalíková informuje, že velký
problém je v souvislosti s tím, že řidiči zastavují vozidla za školou, kde se parkuje, přičemž řidiči, co
jedou v protisměru, zastaví vozidla na chodníku a ještě další řidiči s vozidly zastaví mezi nimi, takže se
tam následně nedá vůbec projet. Paní starostka uvádí, že na předmětné místo posílá strážníky Městské
policie Blatná, avšak v okamžiku, kdy řidiči uvidí uniformu, popojedou, nicméně je to alespoň takový
preventivní krok, který situaci snad alespoň trochu pomůže. Konstatuje, že chtěla, aby paní ředitelka
Mgr. Šampalíková věděla, že ulice tř. T. G. Masaryka dozná nějakých změn, kdy se domnívá, že
situace je v této ulici stejně jako u Základní školy J. A. Komenského Blatná, kde nyní dojde k nasvícení
přechodu, dost nebezpečná a obzvlášť v tomto počasí.
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Mgr. Krapsová posílá radním k nahlédnutí ukázku knížky, kterou dělala Základní škola J. A.
Komenského Blatná ve spolupráci s partnerskou školou ve Važci. Předesílá, že je kniha udělána jen do
té doby, co se předávalo, kdy zbytek školního roku bude předán, až přijedou děti z Važce do Blatné,
což tedy sděluje kvůli tomu, aby se radní nedivili, že kniha končí někdy v polovině školního roku.
Informuje, že květnové návštěvy ve Važci se zúčastnili i zastupitelé z města, kdy by ráda poděkovala
všem, kteří na předmětnou cestu přispěli, což byli blatenské firmy, město Blatná a Jihočeský kraj, od
kterého Základní škola J. A. Komenského Blatná dostala dotaci, v rámci které se mohlo na tento krásný
pobyt, na který se děti velice těšily, vyjet. Podotýká, že už se děti z Važce těší, až zase přijedou do
Blatné, kdy se návštěva slovenských dětí v Blatné plánuje někdy na květen či červen. Uvádí, že by
v souvislosti s návštěvou z Važce chtěla zřizovatele požádat, zda by bylo možné, aby opět přispěl
alespoň na stravování. Paní starostka konstatuje, že na toto téma již hovořila s paní tajemnicí, která
pomůže Základní škole J. A. Komenského Blatná zpracovat žádost, aby v ní bylo všechno potřebné.
Domnívá se, že by v poskytnutí finančních prostředků neměl být žádný problém. Paní tajemnice
podotýká, že již s Mgr. Krapsovou hovořila o tom, že je zapotřebí žádost podat do konce října. Mgr.
Krapsová informuje, že dle jejího názoru chce Važec postupovat stejně, jako postupovala Blatná, tedy
že by s dětmi v rámci výjezdu přijeli i zastupitelé slovenské obce, takže by vlastně ta partnerská oblast
nebyla jen přes děti ale i přes město. Uvádí, že nebude vyjmenovávat všechno, co se týkalo školního
roku, ale bude hovořit o opravách. Konstatuje, že samozřejmě za finanční podpory zřizovatele, za
kterou velmi děkuje, byl nainstalován bezvadný kamerový systém, který velice chválí, protože to je
neuvěřitelná pomoc, jelikož se ví, kdo do budovy vchází, avšak především je systém dobrý proto, že se
vidí, kdyby někdo odcházel, takže to je skutečně taková dobrá vazba. Vysvětluje, že některé děti,
protože blízko školy je prodejna, měly tendenci si dojít něco koupit, takže po nainstalování zařízení to
již nezkoušejí. Podotýká, že dále se udělal podklad pod umělý tartan, který se plánuje v letošním roce
udělat na pozemku, tzn. běžecká dráha a dráha k doskočišti. Doplňuje, že byla dokončena výměna oken
v suterénu, kdy však zaslechla, že je nějaký problém s památkáři, že se musí okna upravit, protože na
nich nesmí být nějaké okapové lištičky z umělé hmoty, kdy tím pádem se bude vše celé trhat, což se
tedy zděsila, avšak bude se to muset každopádně nějak vyřešit. Dodává, že dále byla natřená věžička,
nainstalovaná mříž k bočnímu vchodu, která byla delší dobu otevřená, dokud se nevyměnily všem, kteří
mají klíč od bočního vchodu, klíče, protože se nechal udělat jeden zámek se stejným klíčem do
vchodových a mřížových dveří, nicméně vše proběhlo úplně perfektně. Mgr. Krapsová informuje, že se
průběžně vyměnila osvětlovací tělesa, kdy byla řešena i škodní událost, protože došlo při červnových
bouřkách k vytopení dvou tříd, ve kterých se muselo změnit osvětlení a provést výmalbu, takže
v předmětných dvou třídách byla změna osvětlení a výmalba vynucená. Uvádí, že dále školu trápí
stromy a to nejen kvůli tomu, že se ve třídách musí celý den svítit, ale také kvůli tomu, že právě nyní
nastane to hrozné období, kdy všechny okapové svody budou ucpané listím, což je opravdu velký
problém, který se neustále řeší. Podotýká, že dále je řešen problém s lípami, které jsou sice krásné a
dobré na to, aby měly děti při odpolední činnosti stín, když je venku horko, ale v lípách, když kvetou,
sídlí strašné množství včel a to je tedy velmi nebezpečné, protože se v současné době objevuje přeci jen
mnohem více dětí s alergií na včelí bodnutí. Opakuje, že kolem kvetoucích lip je opravdu velké
množství včel, kdy se tedy uvidí, jak se tato záležitost bude řešit. Konstatuje, že v rámci posledních
měsíců do konce roku se bude dokončovat a to možná při ředitelském volnu zatemnění učeben, protože
ve všech učebnách kromě jedné probíhá interaktivní výuka a žaluzie přeci jen zatemnění úplně
nezajistí. Dodává, že je připraveno zatemnění zatím v části učeben alespoň na prvních dvou oknech
roletami, aby opravdu interaktivní prvky byly využívané, bylo na ně dobře vidět a dalo se s nimi dobře
pracovat. Mgr. Krapsová uvádí, že v příštím roce se plánuje položení tartanu na podkladové plochy,
které jsou na pozemku uložené, dorovnání povrchu u pozemku, kde probíhá výuka pěstitelských prací,
škola hodlá pokračovat v osvětlování a zatemňování a dále počítá s výměnou gajgrů na školním dvoře,
protože ty už jsou opravdu ve stavu, kdy jsou potřeba vyměnit, což bylo projednáno samozřejmě
s panem Chlandou. K personálnímu zajištění informuje, že odešla do důchodu paní ředitelka Mgr.
Karlíková a paní učitelka Dlabačová a paní Týmová. Konstatuje, že jako zástupkyně nastoupila Ing.
Michalová, dále na místo učitelky českého jazyka a německého jazyka nastoupila Mgr. Dana Princová
a pouze na hudební výchovy, protože nemá dokončené vzdělání, kdy si tedy posledním rokem dělá
magisterský obor, nastoupila Tereza Tvrdá, která má uzavřené bakalářské studium. Podotýká, že místo
paní učitelky Křišťanové nastoupila paní učitelka Mgr. Veronika Šofrová, která má sice aprobaci na
matematiku a základy technické výchovy, ale dodělává si nyní studium fyziky na českobudějovické
škole, kdy je nyní v posledním ročníku, takže si splňuje kvalifikaci. Dodává, že na úseku školní družiny
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došlo k takovému přesunutí velikosti úvazku, kdy odešla slečna Klečková, která nesplnila podmínku
dokončení si studia pro vychovatelství, a místo ní nastoupila paní Hrubá, která vzala na půl úvazku
asistenta a na půl úvazku vychovatelku. Mgr. Krapsová informuje, že paní Kulhová, tím že nastoupila
do důchodu, si vzala pouze poloviční úvazek a paní Rybová, která měla na půl úvazku asistenta a na
půl úvazku vychovatelku, je nyní jako vychovatelka na celý úvazek, takže v případě vychovatelství se
to trošku zamíchalo. Paní starostka podotýká, že je důležité, že má škola vše obsazené tak, jak má mít.
Mgr. Krapsová uvádí, že nyní bude odcházet paní učitelka Šmidová na operaci kyčelního kloubu a to
na totální výměnu, kdy místo ní je zajištěn pan učitel, který má sice aprobaci na ruštinu a občanskou
výchovu, avšak bude učit český jazyk a výtvarnou výchovu s tím, že si třetím rokem dodělává obor
český jazyk, takže se jedná vlastně o kvalifikovaného učitele, který si aprobaci dokončuje v rámci
studia a v rámci práce si vlastně absolvuje i praxi. Konstatuje, že si Základní škola J. A. Komenského
Blatná podala žádost o šablony a začala již čerpat, čehož se všichni děsí, protože do třiceti dnů mělo
být škole potvrzeno, že žádost byla schválena, avšak třicet dní už uběhlo a nic se nedělo, kdy
zástupcům ze školy bylo následně sděleno, že možná do konce října stačí ministerstvo potvrzení dát.
Informuje, že škola má tedy personální podporu školního asistenta na půl úvazku, podporu speciálního
pedagoga na plný úvazek, dále si vzala šablonu doučování, které už probíhá v rámci výuky, a dvě
šablony, kdy na pololetí je vždy jedna, čtenářského klubu, který vede paní učitelka Karbanová a který
vlastně navazuje na čtenářské dílny, které byly z původních šablon. Dodává, že zatím vše škola dotuje
z vlastních peněz a modlí se, aby vše v pořádku proběhlo. Mgr. Krapsová informuje, že ministerstvo
dovolilo čerpat nejenže v okamžiku podání žádosti ale dokonce i s měsíčním předstihem před podáním
žádosti. Opakuje, že jí paní slíbila, že do konce října se na žádosti Základní školy J. A. Komenského
Blatná podívá. Paní starostka informuje, že jí na tom fascinuje to, že město je kontrolováno, jestli
rozpočtová změna proběhla po schválení Radou či Zastupitelstvem města Blatná do pěti dnů, ale
v tomto případě je ministerstvo schopno nechat čerpat státní peníze v podstatě na neschválené projekty.
Mgr. Krapsová podotýká, že ještě nejsou dodržovány termíny. Dále vysvětluje, že Základní škola J. A.
Komenského Blatná podala žádost 31. srpna 2016 a pak až začala čerpat, ale některé školy začaly
čerpat a mohou podat vlastně žádost do konce měsíce, ve kterém začaly čerpat. Paní Přerostová
konstatuje, že si také o šablony Mateřská škola Blatná, Šilhova požádala, kdy školky jsou k tomu
jakoby trošku přitlačené, takže žádost nebyla podána úplně dobrovolně. Podotýká, že školka má jednu
šablonu, kterou musí začít čerpat už v září, avšak ještě ji vůbec nemá schválenou. Mgr. Krapsová
opakuje, že Základní škola J. A. Komenského Blatná taktéž nemá šablony schválené. Paní Přerostová
uvádí, že jde o to, že na tuto záležitost bude muset školka čerpat peníze ze svého rozpočtu s tím, že na
konci roku musí mít školy se zřizovatelem rozpočet stylem „nula od nuly pojde“, ale finanční
prostředky škola obdrží až za 7 měsíců. Upřesňuje, že Mateřská škola Blatná, Šilhova podala žádost 30.
září 2016, takže finanční prostředky na šablony obdrží až někdy po novém roce, tedy do té doby bude
muset zařízení čerpat finanční prostředky ze svého rozpočtu. Konstatuje, že je potom otázkou, jak se
školky se zřizovatelem domluví. Paní Havlenová podává zprávu, že bylo příslušnými pracovníky
řečeno, že si školky mají o finanční prostředky na čerpání šablon požádat zřizovatele a to formou
půjčky. Paní Přerostová předesílá, že letos asi školky a školy nedodrží rozpočtovou kázeň. Paní
starostka uvádí, že se nejedná jen o záležitost Blatné, kdy dle jejího názoru je o všem informována Ing.
Linhartová a Ing. Malečková, které školským zařízením s touto záležitostí určitě pomohou, takže určitě
nebudou muset paní ředitelky rušit svá stavební spoření a platit vše ze svého, jelikož jim zřizovatel
samozřejmě nějak pomůže. Doplňuje, že je však celá záležitost nedokonale připravená. Paní Přerostová
informuje, že měl být postup přesně obrácený, tedy že nejprve se mělo vše řádně připravit a následně
spustit, ale ministerstvo nejdříve vše spustilo a nyní vše dodatečně dokončuje. Uvádí, že školky nejsou
zvyklé najednou mít finanční prostředky a dělat si s nimi téměř co chtějí, kdy tedy mohou prostředky
na šablony čerpat a také nemusí. Paní starostka opakuje, že se bude muset tato záležitost nějak vyřešit,
kdy samozřejmě zřizovatel určitě nedá od celé záležitosti ruce pryč. Paní Přerostová doplňuje, že se
tedy bude čekat, jak vše dopadne. Pan místostarosta podotýká, že nyní si ministerstvo nasčítá výši
finančních prostředků, kterou pak zakomponuje do rozpočtu na příští rok, a proto se tedy nebudou
finanční prostředky vyplácet v letošním roce, protože si je ministerstvo nejdříve musí schválit
v rozpočtu. Paní Přerostová konstatuje, že školka musí čerpat na šablony finanční prostředky ze svého
rozpočtu, které jí však budou chybět. Opakuje, že ministerstvo poskytne finanční prostředky až
v příštím roce. Pan místostarosta informuje, že si ministerstvo musí dát finanční prostředky do
rozpočtu, takže proto budou finanční prostředky vypláceny až v příštím roce. Paní Přerostová
podotýká, že se jedná o dost zvláštní podmínky, a žádá v této záležitosti o shovívavost. Mgr. Krapsová
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uvádí, že o shovívavost již také žádala. Konstatuje, že kdyby ministerstvo dodrželo alespoň těch třicet
dní, tak by se jednalo pouze jen o jeden měsíc, který by se nějakým způsobem řešil, ale už by se
následně vědělo, že peníze přijdou, avšak bohužel ministerstvo stanovenou lhůtu 30 dní nedodržuje.
Paní Přerostová informuje, že se ještě straší tím, že se nemusí to, o co si zařízení žádala, vůbec schválit,
i když další verze, kterou slyšela, je, že by si příslušný orgán nedovolil žádosti neschválit, takže je to
všechno zatím jen na dohadování.
Mgr. Krapsová uvádí, že se letos škola zapojila do projektu s názvem „Fandíme zdraví“, který vyhlásila
asociace „Vím, co jím“. Podotýká, že Mgr. Šampalíkovou již informovala o tom, že Základní škola J.
A. Komenského Blatná plánuje v rámci tohoto projektu dne 12. 12. 2016 přednášku pro rodiče, na
kterou přijede Ing. Havlíček a Dr. Hlavatá. Informuje, že má zatím zamluveno Komunitní centrum
aktivního života ale i kinosál v sokolovně, kdy místo konání se rozhodne podle zájmu rodičů, jelikož
když o této záležitosti informovala na poradě, tak se jí na akci přihlásilo třicet zájemců ze sborovny a
přeci jen Komunitní centrum aktivního života není zas až tak veliké, takže se uvidí, kde se nakonec
akce bude konat. Pan místostarosta podotýká, že se určitě na akci přihlásily samé ženy. Mgr. Krapsová
oponuje, že se na akci přihlásil i jeden pan učitel. Domnívá se, že zájem o přednášku bude, protože Ing.
Havlíček bude ten tahoun, na kterého se lidé přijdou podívat. Informuje, že předmětná aktivita je
v rámci projektu zdarma, kdy tím, že si škola hned řekla právě o pana Ing. Havlíčka, tak jí byl sehnán,
což bylo dobře. Uvádí, že v rámci projektu „Fandíme zdraví“ by měly mít děti zdarma workshopy na
tvorbu správné stravy, dále by měly být aktivity pro pedagogy a pracovníky školní jídelny, kde by měla
být spolupráce o tom, jak zavádět nové receptury i nové suroviny do stravování. Konstatuje, že
dotazník, který vyběhl na vedení školy a jídelny, proběhl v termínu, nicméně dotazník pro žáky měl být
odevzdaný do 30. 9. 2016, avšak technicky to někde vybouchlo, takže nyní škola čeká na to, až bude
možné dotazníky určené pro žáky odeslat. Informuje, že škola má již některé workshopy objednané a to
na termín 12. 12. 2016, kdy v Blatné budou Ing. Havlíček a Dr. Hlavatá, kteří by tedy rovnou dělali ve
škole nějaké workshopy. Dodává, že v rámci projektu „Fandíme zdraví“ se škola přihlásila i do
pohybové aktivity tzv. Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, protože se má jednat nejen o
podporu zdravé stravy ale i pohybových aktivit, kdy na pohybové aktivity byly přihlášeny děti od
pátých tříd. Mgr. Krapsová informuje, že pro první stupeň jsou připravovány aktivity na sportovní
zapojení a to panem učitelem Šafrem, žákovským parlamentem a se všemi úspěšnými sportovci na
škole, kteří by měli ukázat sporty v těch nižších ročnících, přičemž v rámci této aktivity, která se
plánuje rozjet někdy v říjnu či listopadu, by se vytvořila nějaká soutěž, která by právě na sporty
navázala. Uvádí, že samozřejmě Základní škola J. A. Komenského Blatná spolupracuje se Středním
odborným učilištěm Blatná, přičemž spolupráci popsala do písemné zprávy, takže se o ní se zmiňovat
nebude. Paní starostka se dotazuje, zdali si podala škola na spolupráci s učilištěm žádost o individuální
dotaci. Mgr. Krapsová upřesňuje, že žádost o individuální dotaci si podalo Střední odborné učiliště
Blatná, protože to je jeho záležitost s tím, že vlastně Základní škola J. A. Komenského Blatná využívá
prostory učiliště. Paní starostka se domnívá, že i v tomto případě bude ze strany zastupitelů vstřícnost a
že žádost Středního odborného učiliště Blatná bude podpořena, jelikož je zde následně ta návaznost, že
děti ze základní školy se potom na Střední odborné učiliště Blatná hlásí. Mgr. Krapsová doplňuje, že na
učiliště dochází jednou za čtrnáct dní dvě skupiny děvčat a tři skupiny chlapců a to od sedmých do
devátých tříd, takže zájem o tuto aktivitu je. Uvádí, že školní aktivity jsou také popsány v písemném
materiálu, kdy například základní škola poskytla Mateřské škole Blatná, Šilhova prostory na sférické
kino, nyní jdou děti do Základní školy T. G. Masaryka Blatná na žákovský parlament, dále se děti byly
podívat na Středním odborném učilišti na sportovních olympijských hrách Sport ROADSHOW, takže
spolupráce mezi jednotlivými subjekty probíhá.
Paní starostka informuje, že na závěr řekne ředitelkám svou představu ohledně vánoc a to konkrétně
ohledně rozsvícení stromečku. Podotýká, že všem je dobře známo, že celá léta vánoční strom
rozsvěcovalo Občanské sdružení Duhové Ještěrky, kdy však poslední dva roky si nemyslí, že byla akce
úplně vkusná a povedená. Konstatuje, že by měla takový návrh, jestli by se rozsvěcení vánočního
stromu nechtěla ujmout základní škola s tím, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná jí bude
nápomocno s organizací. Uvádí, že jistě všichni dobře vědí, že je nyní Centrum kultury a vzdělávání
Blatná na přetřesu a že s Občanským sdružením Duhové Ještěrky nemá úplně dobré vztahy, kdy tedy
nebude zastírat to, co jí vede k tomu, že by byla ráda, aby rozsvícení zajistila základní škola.
Vysvětluje, že pokud bude celou organizaci zajišťovat pouze jen Centrum kultury a vzdělávání Blatná,
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takže se po městě bude zase povídat, že jeden druhému organizaci akce ukradl a že jeden akci vymyslel
a druhý mu ji vzal. Dodává, že už nechce zažít to, že nebude vědět, jestli ten, kdo zajišťuje rozsvícení
stromku, bude střízlivý či nebude, protože to jí nepřipadá k adventu opravdu důstojné. Paní starostka se
dotazuje ředitelek základních škol, zdali by se organizace rozsvícení stromku nechtěly ujmout základní
školy, kdy jim samozřejmě nechá čas, aby si nechaly vše projít hlavou. Podotýká, že ví, že obě školy
připravují vánoční jarmarky nebo výstavy, na kterých vystupují družiny. Uvádí, že nechce, aby školy
zajišťovaly nějaké průvody, ale představuje si vše tak, že by děti měly u stromku po dobu 15 minut
nějaký program, ona by pak řekla pár vět, následně by se stromek rozsvítil a tím by se vše ukončilo.
Konstatuje, že by bylo vhodnější, aby si vzala rozsvícení stromku na starost jedna škola než obě
dohromady, kdy by se školy mohly vždy po roce střídat. Informuje, že by však potřebovala vědět do
konce tohoto týdne, zda se organizace předmětné akce nějaká škola ujme, aby se případně mohl řešit
program s Centrem kultury a vzdělávání Blatná. Domnívá se, že by se jednalo o docela hezkou
prezentaci školy, kdy ozvučení by se škole samozřejmě zajistilo. Dodává, že by mohly děti u stromku
zazpívat nějaké písničky nebo popřípadě říci nějakou básničku s tím, že by se jednalo o něco
jednoduchého, co by se vázalo k adventu. Paní starostka tedy žádá paní ředitelky základních škol, aby jí
do konce týdne zavolaly, jak se rozhodly s tím, že když nebudou školy do organizace akce chtít jít, tak
se program samozřejmě zajistí prostřednictvím Centra kultury a vzdělávání Blatná. Dotazuje se, zdali
se radní chtějí ředitelek na něco zeptat. Pan místostarosta uvádí, že by pouze chtěl paním ředitelkám za
jejich činnost poděkovat.
Mgr. Šampalíková konstatuje, že měla na závěr své řeči naplánováno, že řekne ještě jednu záležitost, na
kterou však opomněla, a proto ji sdělí nyní. Uvádí, že její věk už je tak vysoký, že dosahuje
důchodového věku, a proto by chtěla k 30. 6. 2017 skončit ve funkci ředitelky, což tedy pro radní
znamená věci, které s tím souvisí. Podotýká, že ukončení pracovního poměru samozřejmě předá
písemně. Paní starostka paní ředitelce za informaci děkuje s tím, že se budou muset radní s touto
záležitostí nějak popasovat, stejně jako se museli popasovat s odchodem ředitelky na Základní škole J.
A. Komenského Blatná. Konstatuje, že určitě bude vstřícnější vypsat výběrové řízení dřív a mít čas na
to, aby se všechno řádně připravilo a následně radní dobře vybrali. Mgr. Šampalíková přeje radním
šťastnou ruku při výběru nového ředitele. Paní starostka děkuje přítomným ředitelkám za účast a přeje
jim pevné nervy s dětmi a hlavně s rodiči.
V 8:54 hodin odešla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jana Krapsová,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské
školy Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní
Vladimíra Přerostová.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:54 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 46. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické
služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 12. 10. 2016 v sídle společnosti
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:28 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Ing. Robert
Flandera, Ing. Pavel Srb, Hana Šourková, Ing. Jana Kroupová
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan místostarosta, Srb Luboš
Hlasování: 5 - 0 - 0
Paní starostka navrhla změnu programu, vyřadit bod č.3 a přesunout ho na Radu města, která
se bude konat 26. 10. 2016. Důvodem je dopracování a upřesnění příkazní smlouvy.
Hlasování: 5 - 0 - 0
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení z Rady města Blatná konané dne 6.4.2016
Bez připomínek.

Bod č. 3 – Schválení příkazní smlouvy a kupní smlouvy na movité věci
Vyřazeno z programu.

Bod č.4 – Zpráva o činnosti podniku za rok 2016
Ing. Srb informoval o přípravě rozpočtové změny u svozu bioodpadu – obyvatelé službu
hojně využívají, náklady jsou vyšší. Ing. Flandera se dotazoval, zda se ke kontejnerům na
bioodpad lidé chovají slušně. Ing. Srb odpovídá, že vesměs ano, i když se stává, že umisťují
větve do kontejneru na trávu. Paní starostka se vyjádřila, že jediní, kdo to nechtějí pochopit je
TJ, kdy je neustále nepořádek kolem těchto kontejnerů. Ing. Srb navrhuje určit osobu
zodpovědnou. Paní starostka se vyjádřila, že tyto kontejnery využívá i Domov pro seniory,
kde je vše v pořádku a k tomu, že v případě využití kontejnerů na bioodpad vznikají problémy
s kompostárnou. Pan místostarosta se zeptal, zda bude předložena nějaká další rozpočtová
změna. Ing. Srb odpovídá, že další rozpočtovou změnou bude snížení nákladů na údržbu
zeleně, kde TSM využívají zaměstnance z ÚP. K rozpočtovým změnám bude připraven
podklad pro finanční výbor. Paní starostka se dotázala, zda nebudou zvýšené náklady na zeleň
v souvislosti s přijetím zaměstnance na tuto činnost. Ing. Srb odpovídá, žei toto nebude
znamenat zvýšené náklady pro MěÚ. Ing. Srb dále informoval o tom, že bude předvedena
likvidace plevele horkou vodou a o novém druhu postřiku, ke kterému jsou nutné zkoušky pro
zaměstnance, kteří je budou provádět. Dalším možným řešením by byl postřikovač s čidlem,
který vyhledává plevel, jedná se o cílenější hubení plevele. Pan místostarosta se zeptal, jak
stíhaly kompostárny, když hodně pršelo a rostrlo hodně trávy. Ing. Srb odpovídá, že ano,
protože provozujeme dvě.
Pan místostarosta se zeptal na nulové čerpání z rozpočtu na vánoční výzdobu. Ing. Srb
odpovídá, že bude fakturováno městu až po instalaci. Starou nepoužívanou výzdobu by měla

zájem odkoupit si obec Drahenický Málkov. Paní starostka i ing. Flandera se vyjádřili, že není
potřeba v letošním roce pořizovat další vánoční výzdobu, nynější je dostačující.
Ing. Srb dále informoval o stavební činnosti, bude se dodělávat komunikace v Milčicích,
dále v Čekanicích opravit dům, do kterého zatéká. U kanalizačních vpustí se plánuje jejich
zmapování, aby je mohl čistit kterýkoli zaměstnanec. Středisko komunikace zahrnuje i
dopravní značení, kde se osvědčil p. Hajník. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení bude
dokončeno osvětlení u přechodu u základní školy JAK a retardéru. Při zpracování
spolupracovala firma BiEsse. Pan místostarosta se dotazoval na nákup nových světel. Ing. Srb
odpovídá, že chtěl objednat tahové zkoušky na sloupy veřejného osvětlení, ale dodavatelská
firma má termíny obsazené do konce roku. Je tedy v plánu toto na příští rok, stejně jako
osvětlení ulice T. G. Masaryka.
V rámci svozu PDO je počítáno s otevírací dobou sběrného dvora jeden celý den
v pracovním týdnu. Ing. Srb navrhuje otevírací dobu ve středu celý den. Paní starostka se
vyjádřila k zaplňování zvonů na třídění odpad, se kterým mají i jiné obce problémy. Pokud
jsou zvony umístěny u silnice, projíždějící lidé tam vyhazují odpad, proto se rychle plní. Ing.
Srb informoval o možnosti od příštího roku po jednání se starosty o ukládání nábytku do
sběrného dvora z těchto smluvních obcí. Paní starostka má pocit, že občané využívají zvony
na tříděný odpad, ale překvapuji ji, že ve statistikách Eko-comu je Blatná na spodních
příčkách v třídění. Připouští možnost chybného vykazování, protože neustále sleduje časté
vyvážení. Pan místostarosta se dotazuje na statistiku ukládání odpadu na skládce
v Němčicích, množství tun neklesá. Ing. Srb se vyjadřuje, že bude pravděpodobně ovlivněno
množstvím vyváženého odpadu z průmyslových podniků. Paní starostka popsala, jak by mohl
fungovat motivačního program třídění pro občany. Paní starostka by byla ráda, aby fungovala
spolupráce s pracovníkem životního prostředí z MěÚ Blatná a pracovníkem TSM, který se
stará o veřejnou zeleň. Doposud není žádný zájemce o tuto práci. Další pracovní pozicí,
kterou je nutno obsadit je pracovník pohřební služby a to z důvodu dlouhodobé nemoci p.
Gutwirtha. Ing. Srb informuje, že prozatím zaskakuje p. Počta a p. Hugr. Dále ing. Srb
popisuje situaci kolem provozování pohřební služby v Horažďovicích. Paní starostka se k této
situaci vyjádřila, že bylo dobře vyjít Městu Horažďovice vyjít vstříc i vzhledem k další
vzájemné spolupráci obou měst.
V činnosti pohřebnictví ing. Srb informuje o opravě části hřbitovní zdi. Pan místostarosta
se dotazuje, jaké práce jsou zahrnuty v administrativní činnosti hřbitova. P. Šourková
odpovídá, že sepisování smluv na pronájem pohřebních míst, dále administrativní práce
související s pozůstalostmi. Ing. Srb doplňuje, že tato činnost zahrnuje i pasport hrobů,
označování hrobů na novém hřbitově apod. Dále ing. Srb informoval počtu zaměstnávání
dělníků na VPP. Paní starostka se vyjádřila, že od lidí je velmi kvitován provoz veřejných
záchodků pod muzeem, které v čistotě udržuje p. Rysková. Pan místostarosta se zeptal, zda
byl nějaký problém s prodejci, kteří ve skládku na toaletách měli uložené věci. Ing. Srb
odpovídá, že nikoliv, vše vyklidili a nyní ho používá p. Rysková.
Ing. Srb předložil výši uloženého odpadu, vyjádřil se, že občané třídí, ale odpadu
neubývá. Paní starostka informovala o motivačním programu třídění, pojede na exkurzi do
Lhenic, kde již mají systém zaveden, a dále o analyzování plných košů městskou policií. Měla
představu zahájit motivační program od ledna 2017, bohužel se nestačí připravit a i to z toho
důvodu, že se bude připravovat cesta modernějších technologií. Ing. Srb s tímto souhlasí a
navrhuje co nejjednodušší obsluhu. Konkrétnější kroky budou uskutečněny na základě nového
zákona o odpadech a zkušeností z jiných obcí během roku 2017. Ing. Srb navrhuje otevírací
dobu ve středu celý den.
Ing. Srb informuje o stavebních pracích, které jsou prováděny vždy po konzultaci s odborem
majetku MěÚ Blatná, jsou prováděny i stavební zakázky pro soukromý sektor např.
parkoviště před STK.

Ke zprávě tepelného hospodářství a správě bytů se vyjádřil pan místostarosta o možném
posunu plánovaných akcí do příštího roku. Paní starostka informovala o vyklízení a demolici
garáží v Šilhově ulici, kde je komplikované jednání s nynějšími nájemníky. Po zbourání
garáží, zde budou pravděpodobně vybodována parkovací stání. Dále na tomto středisku
fungují kogenerace a ing. Srb nasmlouval s E.ONem lacinější sazbu pro rok 2018 za spotřebu
plynu a elektrické energie.
K činnosti krematoria ing. Srb předložil statistiky počtu kremací, počtu použití obřadní
síně a počtu sjednaných obřadů. Klesl počet uspořádaných smutečních obřadů a žádostí o
živou hudbu při obřadech.
Paní starostka hovořila o stavebních úpravách na obchodním domu Labuť, přesunu
nákupních košíků do prostorů prodejny potravin, zákazu polepování budovy obchodního
domu letáky, pořízení nových kolostavů a odstranění stávajících v centru města a úpravách
J.A.K. Navrhuje po domluvě s památkáři umístit stojany na kola ke stromům, aby se sjednotil
vzhled celé třídy J. P. Koubka a náměstí Míru.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 359/2016
Bod č. 5 – Zpráva o průběhu inventury a návrh na vyřazení dlouhodobého a
krátkodobého majetku z evidence
Paní starostka položila dotaz, zda se chce někdo zeptat. Pan místostarosta chtěl vědět, kde
bylo uloženo startovací zařízení. Paní Šourková odpověděla, že na skládce u kompaktoru, a
odtud bylo odcizeno.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 360/2016
Bod č. 6 – Zpráva o provozu rekreačního areálu
Paní starostka konstatovala, že v důsledku počasí klesly tržby na vstupném. Ing. Srb
informoval, že rekreační areál podléhá monitorovací zprávě do července 2018. Dále sdělil,
jaké změny byly provedeny v RA. Jednalo se o nákup nových slunečníků, v plánu je výsadba
zeleně. Proběhla diskuze o tom, jaké změny budou možné po skončení monitorovacího
období. Např. oplocení celého pozemku, využití horních pater pro např. k použití pro místní
spolky. Paní Šourková informovala o předběžné částce doúčtování za mandátní smlouvu MěÚ
Blatná.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 361/2016

Bod č. 7 – Předpokládaný hospodářský výsledek roku 2016
Ing. Srb se vyjádřil k předběžnému hospodářskému výsledku, že se mu zdá optimální. Paní
Šourková uvedla, že všechny podstatné částky jsou v přehledné tabulce. Pan místostarosta se
zeptal, zda je plánován nákup nějaké další techniky. Ing. Srb odpověděl, že pokud se nakoupí
dlouhodobý majetek, tak se hospodářský výsledek za rok 2016 sníží pouze o minimální částku
odpisů. Paní starostka je zeptala, zda je stará plošina prodaná. Ing. Srb odpovídá, že ano a
dále popisuje práci s novou plošinou, která má více jištění. Paní Šourková informuje o
investici v areálu K&K, kde se buduje nová topná soustava, která dle rozpočtu bude za 1135
tis. Kč. Tato rekonstrukce se bude daňově odepisovat 30 let. Dalším nákladem, který není
uveden v materiálech je nákup nových pneumatik cca za 50 tis. Kč. V roce 2016 byl
prodáván dlouhodobý majetku a to konkrétně plošina Nissan, multikára a kolový traktor.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 362/2016

Bod č. 8 – Plánovaný nárůst mezd zaměstnanců a měsíční odměny jednatele
Paní starostka se zeptala na kolektivní smlouvu. Ing. Srb odpovídá, že je v ní zakotveno
pravidelné zvyšování hrubých mezd zaměstnanců. Je lepší zvýšit mzdy každoročně o nižší
částku, než jednou za několik let o procenta vyšší. Paní starostka se vyjádřila, že pokud se
přidá úředníkům, s nejvyšší pravděpodobností je sníženo v jiné složce. Průmyslové firmy ve
městě zaměstnance přeplatí, protože zakázky mají. Nejradši pro provoz využijí agenturních
pracovníků a to z důvodu, že nemusí řešit personální věci pro ukončení pracovního poměru.
V Blatné se pohybuje 10 těchto agentur. Paní starostka se vyjádřila, že pokud má společnost
finanční prostředky na zvyšování mezd, tak je určitě pro zvýšení.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 363/2016

Bod č. 9 – Schválení mimořádné odměny p. Novotné
Ing. Srb podal informaci, že paní Novotná dosáhla důchodového věku v září 2016 a vyjádřila
se, že odejde do důchodu k 31.12.2016 s vyplacením odstupného. Paní starostka upřesnila, že
p. Novotná chce při odchodu dosáhnout na vyšší částku. Aby se nemusely dělat změny
v organizační řádu a aby byl splněn řádný odchod do důchodu dle Zákoníku práce, je nutno
řešit dohodou o rozvázání pracovního poměru. Paní starostka objasnila, že objem práce, který
narůstá na pozici účetní neodpovídá produktivitě práce. Pan místostarosta vyjádřil obavu, aby
každý zaměstnanec, který bude odcházet do důchodu, nechtěl vyplatit také odstupné. Paní
starostka navrhuje, aby v případě, že některý zaměstnanec bude plánovat odchod do důchodu,
byla s ním ihned sepsána dohoda a to z důvodu hledání nového zaměstnance na toto pracovní
místo. Ing. Srb se vyjádřil, že byl p. Novotné zachován plat na vyšší pracovní pozici. Ing.
Flandera se dotazoval, zda byla již hledána náhrada za paní Novotnou. Paní Šourková
odpovídá, že ano. Byla vybrána účetní s trvalým pobytem v Blatné, protože bude nutnost
zajišťovat případné problémy v rekreačním areálu i mimo pracovní dobu.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 364/2016

Bod č. 10 – Schválení odměny jednateli za rok 2016
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č.365/2016

Bod č. 11 – Schválení ceníku služeb platného od 1.1.2017
Ing. Srb upřesnil zvýšení služeb od 1. 1. 2017, nejsou zvýšeny ceny za věcně usměrňované
ceny do kterých patří např. kremační a pohřební služby, odvoz odpadů. Pan místostarosta se
zeptal, zda zvýšení cen bude mít vliv na položky rozpočtu pro MěÚ Blatná. Ing. Srb
odpovídá, že nikoliv.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 365/2016
Bod č.12 - Různé
Paní Šourková informuje o jednotlivých úkolech a jejich splnění. Byly splněny tyto úkoly
z valné hromady dne 6. 4. 2016: vyhotovení smlouvy na dohodu o užívání nemovitosti
v lokalitě Riegrova, částečná úprava Husových sadů, úprava provozní doby sběrného dvora
od jara 2017. K úkolu připravit podklady k prodeji v lokalitě Vrbenská se ing. Srb podal

informaci, že tato se bude připravovat v roce 2017 z důvodu dostatku finančních prostředků
v roce 2016. Paní starostka se zeptala, zda se někdo na výzvu ozval. Ing. Srb odpovídá, že
výzva podaná nebyla, neboť se čeká na přeložení vysokého napětí. Prodej pozemku Vrbenská
je plánován v roce 2017, kdy budou budovány garáže v lokalitě Riegrova (K&K).
Informace
Ing. Srb k hospodaření v areálu K&K uvedl, že u rekonstrukce topení je termín dokončení
posunutý na 7. 11. 2016 z důvodu pozdního dodání kotle od výrobce. K organizační struktuře
ing. Srb uvedl, že do důchodu na jaře 2017 odejde p. Bláhová. Místo ní je hledán nový
zaměstnanec. Na údržbě veřejného osvětlení pracuje na zkrácený pracovní úvazek p.
Novotný. Pan místostarosta se zeptal na zvýšení rozpočtových položek pro rok 2017. Ing. Srb
vysvětluje zvýšení mzdových nákladů na údržbě zeleně spojený s nutností přijmout dalšího
zaměstnance a rozšíření služeb pro město Blatná. Dalším důvodem je zvýšení minimální
mzdy od roku 2017. U sběrného dvora je důvodem zvýšení částky z rozpočtu rozšíření
provozní doby sběrného dvora a nutnost odvážet pneumatiky k likvidaci.
Někdo další z radních neměl již připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2017.

Úkoly:
- Doplnit cedule na bazén „Čistá zóna“ – piktogramy, do 31. 5. 2017.
- Vyčistit nábřeží Husovo od bahna (za Bryndou), do 31. 5. 2017.
- Vyklidit jednu garáž u nádraží, do 31. 12. 2016.
- Ve spolupráci s ing. Flanderou zjistit, zda půjde zbourat násypka u kotelny, a vyčíslit
případné náklady na tuto likvidaci.
Paní starostka ukončila schůzi v 11:21 hodin.
Zapsala: Hana Šourková

Zápis
ze 47. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. října 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byl dodatečně předložen bod č. 13 Žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o souhlas majitele pozemku p.č. 182/10 v k.ú. Blatná
s realizací projektu vodního hřiště, přičemž k tomuto bodu by řekla bližší informace až při jeho
samotném projednávání. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak,
a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta poukazuje na to, že je stále v přehledu usnesení týkající se poskytnutí materiálu ve
výši 36 tisíc Kč vč. DPH, kdy se připravují finanční prostředky, jedná se s majitelem o směně pozemku
a probíhá příprava geometrického plánu. Uvádí, že dále je v přehledu usnesení, kterým se schválil
pronájem částí pozemku paní Tůmové a paní Müllerové, přičemž k podpisu nájemních smluv by mělo
dojít příští týden s tím, že se předpokládá pronájem od 1. 1. 2017.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že změna rozpisu č. 26/16/R se týká vyrovnání mzdových prostředků v rámci
ukončení pracovního poměru s paní Ing. Čandovou, změna rozpisu č. 27/16/R je navýšení částky na
pojištění, kdy radní vědí, že během roku se pojistná smlouva podle toho, jak město majetek kupuje a to
například objekt ve Skaličanech, neustále rozšiřuje. Konstatuje, že změna rozpisu č. 28/16/R se týká
rekonstrukce veřejného osvětlení prováděné Technickými službami města Blatné s.r.o., kdy se jedná o
výměnu koncových světel, která se vyměňují průběžně, kdy je samozřejmě dobře, že se rekonstrukce
provádí, jelikož je to znát i na spotřebě elektrické energie.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 367/16
Bod č. 4 - Souhlas s převedením prodejních stánků a WC na osady
Paní starostka uvádí, že se jedná o nešťastný prostor naproti LIDLu, kdy nešťastný říká z toho důvodu,
že prodejní stánky a ani toalety se neujaly a nikdy pořádně nefungovaly. Podotýká, že se domluvila
s panem Blovským na tom, že by se stánky a WC nabídly osadám, kdy tedy o předmětný majetek
projevily zájem osadní výbory Drahenický Málkov, Řečice a Skaličany, přičemž osadní výbor
Skaličany si svůj zájem nakonec rozmyslel s tím, že neví, kam by se stánek vlastně umístil. Domnívá
se, že v případě osady Skaličany jde o to, že když se něco nabídne, takže předmětná osada chce
všechno, avšak ve Skaličanech je dům, který mají osadníci přebudovat, a ještě jeden dům, takže dle
jejího názoru má osadní výbor velké oči. Konstatuje, že jí by připadalo vhodnější, aby si stánek vzala
buď úplně jiná osada, nebo aby si jich osada Řečice vzala více a udělala si prostor, na němž v současné
době má takové boudy přílepky, trošku hezký. Poukazuje na to, že dále padl návrh, že by se mohl
stánek umístit do táborové základny v Kadově s tím, že by se do něj mohly skládat stany, což by bylo
praktičtější, než když se v současné době stany nosí ukládat po schodech do horní místnosti budovy.
Dodává, že je však vše ještě v jednání, kdy tedy předmětný materiál je předložen proto, jestli budou
radní souhlasit s tím, aby se stánky a buňky WC někam přesunuly a začaly být nějak smysluplně
využívány.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 368/16
Bod č. 5 - Schválení SOD
Paní starostka konstatuje, že se jedná o dopracování divadelního sálu v Komunitním centru aktivního
života, přičemž tentokrát jde o scénické osvětlení. Podotýká, že první nabídka byla téměř půl milionu
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Kč, avšak firmě Divadelní služby Plzeň, s.r.o. se podařilo částku stáhnout na cca 299 tisíc Kč.
Poukazuje na to, že v materiálu je popsáno, jak akce bude financována, tedy že příští rok Centrum
kultury a vzdělávání Blatná zbývající částku, kterou si zakomponuje do rozpočtu, doplatí. Informuje, že
se k celé záležitosti vyjadřovali ochotníci a i pan Bartůšek, aby pak následně nebyli ochotníci nařčeni,
že se scénické osvětlení dělá jen kvůli nim, takže nebylo to nějak svévolně vymyšlené. Uvádí, že by
montáž scénického osvětlení měla být poslední etapou pro to, aby sál plnil funkci, kterou má.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 369/16
Bod č. 6 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Jezárky, Jánský 6x, kabel NN“
Pan místostarosta uvádí, že realizace předmětné záležitosti je zavázaná smlouvou o smlouvě budoucí,
kdy v současné době se tedy jedná o schválení samotného věcného břemene. Paní starostka doplňuje,
že jde nyní pouze jen o schválení realizace.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 370/16
Bod č. 7 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka konstatuje, že se jedná o tradiční uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny, když se
v Domě s pečovatelskou službou okamžitě nepodaří byt obsadit. Uvádí, že se bohužel tedy uvolnil další
byt, který bude opět však s problémy v nejbližší době obsazen.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 371/16
Bod č. 8 - Žádost o schválení daru pro Mateřskou školu Blatná, Šilhova
Paní starostka konstatuje, že MUDr. Krejnická chce darovat předmětné školce částku 5 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 372/16
Bod č. 9 - Žádosti příspěvkových organizací o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2016
Paní starostka konstatuje, že radní vědí, že když školy a školky ušetří, takže okamžitě vymyslí, za co by
mohly finanční prostředky utratit. Připomíná, že ohledně této záležitosti se již na schůzi vedla diskuse,
kdy jí bylo radními řečeno, že když školská zařízení ušetřila, tak ať si ušetřené finanční prostředky
utratí. Uvádí, že by ji zajímalo, jak často bude keramická pec využívána, nicméně pokud se školka
domnívá, že ji využívat bude a peníze si ušetřila, tak nechť ať si ji tedy koupí, ale jí přijde
smysluplnější nákup boxů na ručníky a nábytek do tříd. Podotýká, že je však vždy na rozhodnutí paní
ředitelky, za co bude chtít škola či školka finanční prostředky utratit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 373/16
Bod č. 10 - Žádost Domova pro seniory Blatná o čerpání finančních prostředků z investičního
fondu
Paní starostka informuje, že příspěvková organizace finanční prostředky v investičním fondu má, takže
si nákup nového serveru bude financovat ze svého. Podotýká, že se organizace dostala do problému se
serverem už v době, kdy byl v Domově pro seniory instalován nový kamerový systém, protože již v tu
dobu se zjistilo, že je server zastaralý. Konstatuje, že výměnu serveru doporučil informační technik
Domova pro seniory, přičemž celá záležitost byla konzultována i s informatikem Městského úřadu
Blatná panem Chmelařem. Uvádí, že pokud by se chtěli radní k této záležitosti ještě na něco zeptat,
takže budou mít možnost se paní ředitelky, která je na dnešní schůzi přizvána, dotázat osobně.
Domnívá se, že nejlepší cesta je, když se věci postupně obnovují, než aby se pak následně řešily věci,
když už nejsou vůbec funkční.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 374/16
Bod č. 11 - Návrh platového výměru ředitele PO CKVB
Paní starostka informuje, že Mgr. Edvard Oberfalcer byl informován při osobní schůzce, že osobní
ohodnocení je až po zapracování a to tedy po třech měsících.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 375/16
Bod č. 12 - Oznámení o výpovědi z nájmu bytu, výměna bytu, přidělení bytu a přehled
nezaplacených nájmů
Pan místostarosta informuje, že paní Kubešová podala výpověď z bytu Nad Lomnicí čp. 1108, což je
byt o velikosti 4+1, ve kterém paní Kubešová žila sama. Uvádí, že paní Kaiserová má podanou žádost o
2

výměnu bytu 2+1 za byt větší, kdy tedy zaměstnanci Správy bytů připravili návrh výměny, který mají
radní předložený. Podotýká, že pokud bude výměna bytu odsouhlasena, takže na příští schůzi budou
radní přidělovat byt po paní Kaiserové.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 376/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 377/16
Pan místostarosta konstatuje, že ke dni 31. 12. 2016 se uvolní bytová jednotka o velikosti 2+1 po paní
Frgelcové, které byl výměnou přidělen byt v ulici tř. J. P. Koubka čp. 99. Uvádí, že byt po paní
Frgelcové doporučují pracovníci Správy bytů přidělit podle pořadníku paní Lucii Kudějové. Ing.
Flandera se dotazuje, z jakého důvodu byl přeskočen pan Vlk, který má více bodů než paní Kudějová.
Pan místostarosta odpovídá, že se v případě pana Vlka jedná o jednu osobu a předmětný byt je o
velikosti 2+1. Poukazuje na to, že v seznamu žádostí o přidělení bytu žadatelů ubývá, takže se může
stát, že stejně nakonec vyjde na pana Vlka nějaká větší bytová jednotka. Ing. Flandera uvádí, že ho
zarazilo, že není byt navržen panu Vlkovi, který je v seznamu bodově výš. Pan místostarosta
vysvětluje, že pracovníci Správy bytů berou vždy při větších bytových jednotkách v potaz větší počet
členů rodiny, což je tedy ten důvod, proč byl pan Vlk přeskočen. Podotýká, že v případě pana Šopince
a pana Špirocha se také jedná o dvě osoby, kdy se tedy uvidí, jak vše bude, kdy se třeba u pana Vlka
změní situace a počet osob se u něj navýší.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 378/16
Pan místostarosta informuje, že je dále předložen přehled nezaplacených nájmů do současnosti,
přičemž v přehledu je například pan Zdanovec, který je v současné době někde v ústavu, ale splácí,
dále je v přehledu paní Hrachovcová, která splácí nepravidelně. Poukazuje na to, že je v přehledu
uvedeno, že některé dlužníky řeší JUDr. Mrázek v exekuci. Konstatuje, že dále je mezi dlužníky paní
Jíchová, která však zemřela, kdy zaměstnanci Správy bytů jsou v kontaktu s její rodinou, avšak neví se,
jak celá záležitost dopadne, kdy zřejmě se budou zaměstnanci Správy bytů i v tomto případě radit
s JUDr. Mrázkem. Paní starostka informuje, že ji více znepokojuje rok 2016, protože v případě
předchozích roků jsou už nájemní smlouvy většinou ukončené, avšak v roce 2016 už například paní
Rakovanová dluží od pátého měsíce částku 5 207 Kč či paní Vaňková od sedmého měsíce částku 5 668
Kč, kdy tedy neví, zdali se jedná o částku za vyúčtování, což by jí tak vycházelo, a zdali vyčkávat,
jestli dlužníci začnou platit. Podotýká, že jí tedy není známo, jestli už dlužníci svůj dluh nyní nesplácí
nějakým splátkovým kalendářem. Pan místostarosta vysvětluje, že paní Rakovanová stylem, že si hlídá
dva nájmy, které nemá zaplacené, aby neskočila do nájmu třetího, jede už delší dobu, což je mu známo
vzhledem k tomu, že takto to dělala už i za jeho působnosti na Správě bytů. Ing. Flandera poukazuje na
to, že paní Pelešková dluží nájem za leden a únor, kdy zřejmě pak už nájem platí, jestli tedy tomu
správně rozumí. Pan místostarosta uvádí, že paní Pelešková se taktéž snaží hlídat to, aby neměla
nezaplacené tři nájmy, kdy v případě paní Peleškové se domnívá, že by jej mohla doplnit paní
starostka, protože dotyčnou osobu mají na starost pracovnice z odboru sociálního. Paní starostka
konstatuje, že paní Pelešková má asi 8 dětí a je na sociálních dávkách, takže když je možnost, tak něco
zaplatí, avšak je s ní těžké pořízení. Informuje, že z první stránky předmětného materiálu člověk zajásá,
že je dluh pouze 157 tisíc Kč, avšak na druhé stránce je pak uvedena částka mínus 341 318 Kč, která
naskáče na SIPU, a pak 140 978 Kč. Domnívá se, že dlužná částka se neustále, tak jak předávají
pracovníci Správy bytů radním přehled, zvyšuje, takže je na zvážení, jestli nebýt razantnější. Pan
místostarosta podotýká, že domluva je taková, že když vyskočí nezaplacení dvou nájmů, takže
zaměstnanci Správy bytů kontaktují odbor sociální, přičemž když vyskočí nezaplacení tří nájmů, tak je
pak možnost podání výpovědi pro hrubé porušení. Bc. Scheinherr konstatuje, zdali by tedy nebylo
dobré nezpřísnit vše tak, že by se mohla dát výpověď ne po třech nezaplacených nájmech ale už po
dvou. Ing. Flandera vysvětluje, že výpověď je možné dle zákona dát až po nezaplacení třech nájmů.
Paní starostka upřesňuje, že tato záležitost je dána novým občanským zákoníkem. Uvádí, že město
může být akorát ostřejší v tom, že se na neplatící nájemce bude útočit hned, což je to, o čem se radní
neustále baví, že se tedy neplatící nájemci nechávají dva měsíce být. Pan místostarosta informuje, že
lidé neplatící nájem jsou poštou okamžitě upozornění o nezaplacení nájmu, což je tedy to SIPO, které
platí město, kdy tedy lidé neplatící nájem dostanou ihned upomínku, kterou platí pošta, že nemají
zaplaceno. Paní starostka podotýká, že se zeptá na odboru sociálním, jestli spolupráce se Správou bytů
v případě neuhrazení dvou nájmů funguje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 379/16
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Bod č. 13 - Žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o souhlas majitele pozemku p.č. 182/10
v k.ú. Blatná s realizací projektu vodního hřiště
Paní starostka informuje, že jí včerejšího dne volala Mgr. et MgA. Berenika Políčková, Ph.D., se kterou
mimo jiné byla včera i na jednání v Písku, že by příspěvková organizace chtěla podat žádost o dotaci,
pokud ji zaměstnanci stihnou vyplnit, jelikož žádost je nutné podat nejpozději do 31. 10. 2016. Uvádí,
že zastupující paní ředitelku upozornila, aby celou záležitost, pokud by se projekt měl realizovat na
pozemcích města, projednala s Ing. Cheníčkem, jelikož organizace bude určitě potřebovat souhlas
vlastníka pozemku. Podotýká, že Mgr. et MgA. Políčková, Ph.D. vše včerejšího dne rychle s Ing.
Cheníčkem projednala. Konstatuje, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná by chtělo u kontribuční
sýpky zrealizovat takové vodní hřiště, což by se dle jejího názoru mohlo líbit i lidem, kteří chodí kolem
sýpky jen procházkou. Doplňuje, že se nebude jednat o nic, co by bylo vybudované za nějaké obrovské
peníze, kdy rozpočet akce je přílohou materiálu. Paní starostka informuje, že se jedná o podání žádosti,
kdy ona je pro, aby si příspěvková organizace žádost podala a pokusila se tak finanční prostředky
z dotace získat. Pan místostarosta uvádí, že také s podáním žádosti a s realizací souhlasí, kdy jemu
osobně se nápad líbí. Pan Srb podotýká, že kolem kontribuční sýpky chodí mnoho lidí na procházky.
Pan místostarosta souhlasí s tím, že i lokalita, ve které by vodní hřiště mělo vzniknout, je pěkná. Pan
Srb konstatuje, že je však otázkou, z čeho hřiště bude vybudované a jak dlouho tam vydrží. Ing.
Flandera informuje, že nejlepší by bylo udělat hřiště kamenné. Pan Srb uvádí, že zatím se do předmětné
lokality nenaučili chodit ničitelé. Bc. Scheinherr informuje, že jemu osobně by se líbilo vodní hřiště
udělat ze dřeva. Pan Srb konstatuje, že otázkou je však udržitelnost. Bc. Scheinherr se domnívá, že
prvky ze dřeva vydrží dlouho. Ing. Flandera uvádí, že nejde o to, že by dřevo nevydrželo, protože ono
vydrží, když ho však někdo neukradne. Paní starostka podotýká, že to by se ale nemohlo dělat vůbec
nic. Ing. Flandera souhlasí s paní starostkou a doplňuje, že ideální je však kámen a beton. Paní starostka
nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 380/16
Informace: a) Egalizační nádrž v ul. Písecká, Blatná – Paní starostka připomíná, že k této záležitosti
přijali radní usnesení, kterým schválili, že se bude realizovat to, že stavební úřad sdělí, že stavba může
být zdemolována. Uvádí, že se jednalo o návrh pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje, který
však neklapl, protože stavební úřad se domnívá, že předmětná stavba je budovou, která podléhá zápisu
do katastru nemovitostí a tudíž ji může odstranit pouze její vlastník. Konstatuje, že vtipné na tom všem
je to, že vlastník je neznámý, takže stavbu nemá kdo odstranit. Informuje, že se na předmětném místě
včerejšího dne byla podívat a to s panem místostarostou, se kterým se shodla na tom, že je zapotřebí
místo zabezpečit, kdy dle názoru vedení města se nebude jednat o nic nákladného, jelikož na
předmětném místě jsou dvě velké díry. Domnívá se, že by tedy zabezpečení snadno zajistily Technické
služby města Blatné s.r.o. Podotýká, že by však zůstala vespod voda, která tam stojí, takže se nebude
jednat z hlediska životního prostředí o odstranění důsledné. Dodává, že by se místo zajistilo tak, aby do
děr někdo nespadl. Paní starostka informuje, že pan Blovský navrhuje, že se pokusí domluvit s panem
Pancem z firmy TBP Transformátory, jestli by uhradil část finančních prostředků na zabezpečení,
protože předmětná firma zřejmě egalizační nádrž využívá jako průchod pro kanalizační přípojku.
Konstatuje, že ona je však toho názoru, že se místo musí zabezpečit a to ať firma na zabezpečení
finančně přispěje či nikoliv, protože je objekt na pozemku města, takže kdyby do děr někdo spadl, tak
by pak byly zbytečné dohady, co se mohlo udělat pro to, aby k tomu nedošlo.
b) Stav nezaměstnanosti za 3. čtvrtletí roku 2016 – Paní starostka informuje, že je výborné, že je
nezaměstnanost nízká s tím však, že to s sebou samozřejmě nese stále nárůst agenturních zaměstnanců,
který nekončí. Podotýká, že nyní agenturní zaměstnanci byli ubytováni už i v Besedě.
Paní starostka podává zprávu o jednání dne 18. 10. 2016 na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správě
České Budějovice, na kterém se projednávala humanizace silnice I/20. Uvádí, že vedení města
prozatím neobdrželo prezentaci, ve které budou popsány přesně kroky, ke kterým může dojít.
Podotýká, že jakmile bude mít předmětnou prezentaci k dispozici, takže ji bude určitě předkládat na
dopravní komisi a následně na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Konstatuje, že firma navrhla na
Vrbenské při vjezdu do města od Plzně kruhový objezd a brzdící ostrůvky, které jsou vidět hodně na
Plzeňsku a které firma navrhuje i v ulici Písecká, když se vjíždí do města. Informuje, že navrhovaná
opatření u rybníka Sladovna jsou opravdu minimální, jelikož o zasypání části rybníka nechce nikdo ani
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slyšet, protože by to bylo velice finančně nákladné, kdy tedy firma vymyslela, že by udělala podél plotu
s Lihovarem chodník, což je dle jejího názoru úplně nesmyslné, protože předmětné místo už je nyní
velmi nebezpečné a ještě aby tam někdo chodil po chodníku. Doplňuje, že firma navrhla, že by udělala
alespoň přechod pro chodce naproti vchodu do starého Lihovaru, kdy však na jednání bylo domluveno,
že by se přechod posunul dolů, tzn. naproti Panskému dvoru, tedy naproti chodníku podél řeky. Paní
starostka informuje, že nejzásadnější je křižovatka u Myslivny, kdy v tomto případě bylo vedení města
zaskočeno, jelikož firma namalovala obě varianty a to světelnou i kruhovou křižovatku s tím, že
v podstatě bylo řečeno, aby si město Blatná řeklo, co se mu líbí více. Podotýká, že ona není žádný
inženýr, takže asi těžko může odhadnout, jaké řešení by bylo lepší. Konstatuje, že zaměstnanci firmy
sdělili, že průjezdnost je u obou možností stejná, jelikož v současné době jsou světla nastavována tak,
že umí plynule řídit provoz, takže by se v případě světelné křižovatky vozidla před křižovatkou
neštosovala. Uvádí, že v obou navrhovaných případech by se stavba musela však hodně přiblížit
k objektu Myslivna. Vysvětluje, že firma malovala opatření tak, že je malovala i na cizích pozemcích,
tedy ne jen na pozemcích města či kraje, kdy by však mohlo dojít potom k nějakému problému.
Doplňuje, že takto namalovali zaměstnanci firmy přesunutí autobusové zastávky v osadě Hněvkov,
kterou včerejšího dne projížděla a všimla si, že v místě, kam by se dle pracovníků firmy měla zastávka
přesunout, je most, takže ona neví, zdali bude zastávka viset ve vzduchu nebo jak to tedy pracovníci
firmy mysleli. Opakuje, že na místě, kam by dle pracovníků firmy měla být autobusová zastávka
přesunutá, je most, pod kterým normálně teče potok. Ing. Flandera konstatuje, že to jsou ty projekty od
stolu. Paní starostka uvádí, že není k celé záležitosti úplně skeptická, kdy možná instituce něco opraví,
avšak určitě nečeká, že to bude brzy a že to bude něco extra zásadního. Doplňuje, že až bude mít něco
v ruce, tak o tom bude určitě následně informovat zastupitele. Ing. Flandera podává zprávu, že
dnešního dne budou stávkovat v obci Dasný a Češňovice a to kvůli tomu, aby už se udělaly obchvaty.
Uvádí, že tedy bude dnes od 16 hodin ucpána silnice do Českých Budějovic. Paní starostka uvádí, že
předmětný úsek není tak těžké ucpat. Ing. Flandera dává paní starostce za pravdu s tím, že hlavně čeká,
že tím, že se lidé nyní budou bouřit a budou chtít obchvaty, takže nebude nějaký velký přísun
finančních prostředků pro Blatnou, protože přeci jen jsou dvě jím zmíněné obce blíž Českým
Budějovicím, což samozřejmě Ředitelství silnic a dálnic ČR zajímá více než nějaká Blatná. Pan
místostarosta podotýká, že se pracovníkům firmy podařila nakreslit na křižovatku u Myslivny i kruhová
křižovatka. Ing. Flandera uvádí, že předmětní pracovníci však nakreslí jen do plánu kolečko, kdy by
tedy rád viděl, jak daleko jsou pracovníci se svým návrhem kruhové křižovatky od paty mostu, protože
když se v minulosti fyzicky kreslil návrh na vybudování kruhové křižovatky v předmětném místě, tak
bylo odborníky řečeno, že do paty mostu se s úpravami nesmí, kdy když se chtěla kruhová křižovatka
posunout blíž k Myslivně, tak se přišlo na to, že už by se na předmětné místo nevešla. Konstatuje, že by
bylo samozřejmě jedině dobře, kdyby se pracovníkům firmy kruhová křižovatka na předmětné místo
vešla. Pan místostarosta informuje, že pracovníci firmy byli upozornění na to, že jedna věc je
nakreslení návrhu, ale druhá věc je potom samotná realizace.
Paní starostka konstatuje, že má ještě informaci o vybudování možné cyklostezky mezi ulicí Vrbenská
a silnicí na Záboří. Uvádí, že radní vědí, že se uvažuje o tom, že by se v podstatě jakoby spojila
průmyslová zóna tak, aby se se do ní dostali lidé, aniž by museli po silnici I/20. Informuje, že si
nechala od pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje vypracovat přehled, který předá radním
k nahlédnutí a ze kterého je patrné, že pracovníci oslovovali majitele pozemků v roce 2003, kdy však
šlo o úplně jinou část. Připomíná, že se původně uvažovalo o tom, že by stezka vedla na Lhotku, kde je
ale spousta majitelů pozemků, přičemž stezku v předmětném prostoru nakonec nedoporučili ani
pracovníci odboru životního prostředí, protože v místě je biokoridor a vybudování stezky by tedy
nebylo tak snadné. Poukazuje na to, že v přehledu je i mapka, kudy se uvažuje, že by cyklostezka
mohla dle názoru pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje vést a to tedy vzadu za průmyslovou
zónou. Paní starostka informuje, že Ing. Cheníček v roce 2016 oslovoval další majitele, z nichž někteří
řekli, že v žádném případě s návrhem realizace cyklostezky nesouhlasí. Uvádí, že bude nyní postup
takový, že se na začátku příštího roku, kdy už bude schválen rozpočet, pokusí pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje pozvat na jednání alespoň ty majitele pozemků, kteří s návrhem nesouhlasí
a kteří bydlí v okolí, přičemž na jednání se jim pracovníci budou snažit vše vysvětlit. Podotýká, že
většinový vlastníci jako pan Hildprandt, pan Šitner či Zemědělství Blatná a.s. s předmětným záměrem
nemají žádný problém, takže ti vyjdou městu vstříc, avšak nějaká paní z Tanvaldu či z Prahy je zásadně
proti, kdy tedy by byla ráda, kdyby se s lidmi, kteří jsou proti, mohlo přejít do nějakého úzkého
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kontaktu a pokusilo se jim vše vysvětlit. Dodává, že takto se snažila přejít do úzkého kontaktu s Doc.
PhDr. Kučerou, kterému psala opakovaně a který však vůbec na e-maily nereaguje.
V 7:55 hodin přišel velitel strážníků Městské policie Blatná pan Petr Vaněk.
Paní starostka vítá pana Vaňka, který uvádí, že za Městskou policii Blatná sepsal krátkou zprávu o
činnosti od května do 25. 10. 2016, kterou předá zapisovatelce a která se stane součástí zápisu jako
informace c). Konstatuje, že bude radní informovat o důležitých věcech, které městská policie dělá, kdy
tedy neustále strážníci chodí na základě žádostí ředitelek škol k přechodům pro chodce před základní
školy a neustále se v ranních hodinách zaměřují na autobusové zastávky u ubytovny Tesla. Podotýká,
že včerejšího dne dělal přednášky na Základní škole J. A. Komenského Blatná, kde mu zaměstnanci
školy sdělili, že se děti opět po ránu schází na určitých místech a dělají tam nepořádek, takže tyto
poznatky zakomponuje do služeb. Informuje, že se strážníci zaměřili více na obchůzkovou službu
v okrajových částech města a to třeba v lokalitě Vinice, v ulici Písecká či v menších ulicích. Pan Vaněk
podává zprávu, že od května do minulého měsíce byly uděleny blokové pokuty za 24 tisíc Kč, dále
strážníci předali 107 přestupků na odbor dopravy, z nichž 54 bylo za rychlost. Uvádí, že z parkovacích
automatů bylo vybráno od ledna do včerejšího dne 923 tisíc Kč, kdy se domnívá, že v letošním roce
bude vybrána z parkovacích automatů částka přes milion Kč, jelikož už jsou automaty opět naplněné.
Podotýká, že radní asi vědí, že u Městské policie Blatná ukončil pracovní poměr jeden asistent
prevence kriminality, kdy druhý asistent na policii stále ještě je, provádí obchůzkovou činnost a je
s ním docela dobrá spolupráce. Konstatuje, že záchytné kotce fungují i nadále ve spolupráci se slečnou
Bůbalovou, kdy do záchytných kotců bylo za dobu, kdy byl na schůzi naposledy, umístěno 7 psů,
z nichž jeden byl předán do adopce a tři byli vráceni majiteli, tedy jedná se většinou o to, že psi
někomu utečou. K cizincům na území města Blatná informuje, že jsou v Blatné tři nebo čtyři větší
oficiální agentury, které ve městě zaměstnávají cizince, přičemž průběžně o cizincích podává zprávu
paní starostce. Dodává, že nyní pan Beneš, který má v Blatné také agenturu, ubytoval cizince v ulici
V Podzámčí do objektu Beseda, kdy však ze strany Městské policie Blatná zatím opravdu žádné
problémy s cizinci nejsou a co ví, tak problémy s cizinci nemá ani Policie ČR. Pan Vaněk informuje, že
byl trošku malý problém s cizinci, kdy se asi před 14 dny ozvali lidé, že u LIDLu jsou utečenci. Uvádí,
že tento případ řešil s kolegyní půl dne, protože se jednalo o lidi, kteří jeli někam na Šumavu za prací a
v Blatné měli přestupní stanici, avšak firma, která pro ně měla přijet, se na ně vykašlala, takže tady
zůstali. Konstatuje, že se podařilo přes Bulhary, kteří jsou v Blatné již delší dobu, sehnat nějaké
kontakty na jejich příbuzné v Praze, kdy tedy strážníci nechali lidi stojící u LIDLu místní bulharskou
komunitou převézt na autobus do Čimelic, odkud lidé pokračovali do Prahy, aby se v Blatné
nezdržovali. Podotýká, že se nejednalo o žádné utečence, žádný problém s nimi nebyl, akorát však
místní lidé samozřejmě nejsou zvyklí na to, aby se v Blatné půl dne pohybovali cizinci kolem LIDLu,
takže ohledně této záležitosti přijali strážníci ze strany občanů mnoho oznámení. Dodává, že možná je
radním známo, že pan Hvišč je ve výkonu trestu, takže z Blatné na nějakou dobu zmizel. Pan Vaněk
informuje, že v případě podniků a různých akcí nebyly žádné problémy, kdy se však uvidí do
budoucna, protože v polovině příštího měsíce se opětovně otevírá Elimat a to jako hospoda s muzikou,
která bude otevřena pouze o víkendech a kterou bude mít pan Vonášek, který je sice v Praze, ale
pochází z Hornosína, ještě s nějakým kamarádem. Uvádí, že spolupráce s Technickými službami města
Blatné s.r.o. a Centrem kultury a vzdělávání Blatná je bez problémů, obě instituce strážníky městské
policie o různých akcích průběžně informují, kdy například Technické služby města Blatné s.r.o.
v současné době podávají zprávy ohledně kruhového objezdu. Konstatuje, že za ním pravidelně dochází
policisté z SKPV ze Strakonic, kteří strážníky informují o situaci, co se ve městě děje, nebo se na
strážníky městské policie obrací, když něco potřebují. Podotýká, že policisté z SKPV ze Strakonic,
kteří za ním byli na služebně minulý týden, sdělili, že jediný větší případ v Blatné za poslední dobu
spočíval v odcizení kola ze sklepní kóje, takže žádné vloupačky v Blatné nejsou, ty jsou údajně v okolí
a to například v Sedlici, ale i tak se nejedná o nic velkého. Doplňuje, že samozřejmě Městská policie
Blatná pravidelně zajišťuje BESIP při kulturních a společenských akcí a to například při různých
zábavách či pouti, kdy ani v jednom případě nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku a ani
k žádnému problému v souvislosti s dopravní situací. Pan Vaněk uvádí, že se strážníci Městské policie
Blatná nejvíce zaměřují v současné době na výstavbu kruhové křižovatky a na objížďky, kdy tedy
strážníci často prochází okolní ulice, ve kterých řeší pakování. Informuje, že strážníci hlídají
jednosměrku v ulici V Podzámčí a Žižkova, protože se občas samozřejmě stane, že předmětnými
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ulicemi projede nějaké vozidlo v protisměru. Podotýká, že včerejšího dne potkal na předmětném místě i
Policii ČR. Konstatuje, že se občas stane, že někdo přendá či poposune dopravní značku, kdy i na tuto
záležitost se tedy strážníci Městské policie Blatná zaměřují, aby bylo všechno v pořádku, kdy zatím
v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu nebyl žádný větší problém. Paní starostka se dotazuje,
zdali se radní chtějí pana Vaňka, se kterým je ona v kontaktu neustále, na něco dotázat. Pan Vaněk se
dotazuje, zdali Ing. Flandera jako stavební dozor nemá nějaké požadavky na strážníky městské policie.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali mají strážníci odpolední směnu. Paní starostka odpovídá, že strážníci
mají směnu do 19 hodin. Ing. Flandera žádá, zdali by se strážníci mohli na konci směny dojít podívat
na ohrazení, protože už se mu několikrát stalo, že ho musel zvedat. Podotýká, že jakmile se trošku
setmí, tak přijdou silní chlapi a ohrazení povalí či rozkopou. Poukazuje na to, že má neustále v zápisech
od bezpečáků, že je špatně zabezpečená stavba, kdy však v tomto směru se musí zastat pracovníků
prováděcí firmy, protože oni stavbu zabezpečí, avšak během tří hodin, co odjedou, jsou lidé schopni
sešlapat pletivo směrem od sídliště a povalit zábrany, aby mohli projet na kole, přičemž zábrany jsou
někdy naházené dole pod schody. Konstatuje, že pracovníci prováděcí firmy sdělili, že se jim stává
všude, že lidé zábrany povalují, ale že v Blatné je to úplný extrém. Informuje, že v Blatné nikdo
nerespektuje žádný zákaz a žádnou ceduli, kdy nejjednodušší pro lidi je do zábran kopnout a projít či
projet na kole přes stavbu. Uvádí, že by byl tedy rád, kdyby mohli strážníci Městské policie Blatná
zábrany, pokud by byly povalené, zvednout. Dodává, že v noci už k povalování značek paradoxně tolik
nedochází. Paní starostka podotýká, že lidé jsou líní stavbu obejít. Ing. Flandera konstatuje, že když
jdou lidé v sedm hodin z LIDLu, tak místo toho, aby stavbu obešli, tak zábrany rozkopou a přechází
přes křižovatku. Informuje, že je dobře, že už jsou hlavní výkopy pryč, kdy tedy vše se přežilo bez
zranění a bez nějakých problémů, takže snad to tak půjde i dál. K objízdným trasám uvádí, že již pan
Vaněk sdělil, že je strážníci kontrolují, kdy však apeluje na to, aby kontroly byly opravdu časté
zejména v ulici V Podzámčí, jelikož tam každou chvíli jezdí vozidla v protisměru. Dále se dotazuje,
zdali má pan Vaněk přehled o tom, kolik lidí využívá placení parkovného přes SMS. Pan Vaněk
odpovídá, že se v poslední době na stav nedíval, avšak je mu známo, že po prvních patnácti dnech bylo
asi 15 plateb parkovného přes SMS zprávu. Podotýká, že když zaplacení parkovného přes SMS zprávu
kontrolují strážníci v práci přes počítač, takže to mu následně systém neukáže, ukáže se mu pouze ta
kontrola, která je prováděna venku přes mobilní aplikaci v telefonu. Informuje, že má malinký problém
s dosahem WIFI sítě, přes kterou je kontrola prováděna a která má anténu na ubytovně Tesla, nicméně
systém funguje a lidé jej využívají. Ing. Flandera konstatuje, že tedy kontrola placení parkovného je
přes mobilní systém možná. Pan Vaněk uvádí, že je aplikace v mobilním telefonu, ve které se zadá SPZ
vozidla a okamžitě se objeví, zdali má či nemá vozidlo parkovné zaplaceno. Paní starostka se dotazuje,
zdali pan Vaněk čerpá dnešního dne řádnou dovolenou. Pan Vaněk odpovídá, že ano s tím, že služba je
zajištěná panem Čalounem a asistentem prevence kriminality, přičemž zítřejšího dne již jde normálně
do práce. Paní starostka děkuje panu Vaňkovi za podání zprávy.
V 8:05 hodin odešel velitel strážníků Městské policie Blatná pan Petr Vaněk a přišel vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné pan Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský.
Paní starostka vítá Mgr. Bc. npor. Vladimíra Čelakovského s tím, že mu předá slovo, aby radní
informoval o nějakých statistikách, kdy následně by na něj měla několik dotazů. Mgr. Bc. npor.
Vladimír Čelakovský konstatuje, že musí opět sdělit, že pro něj je Blatná bezpečné město. Uvádí, že si
vytáhl statistiku od 1. 9. 2016, jelikož přes prázdniny byl klid, přičemž tedy od 1. 9. 2016 bylo
spácháno na území města 7 trestných činů, z nichž 5 bylo se známým pachatelem, přičemž se jednalo
například o ohrožení pod vlivem návykové látky, o nebezpečné pronásledování, kdy pan Kovář ze
Sedlice neustále pronásleduje svoji bývalou partnerku, která žije v Blatné, či o krádež řetízku panem
Grešákem panu Hviščovi mladšímu. Konstatuje, že pouze u dvou trestných činů, které jsou takové
bagatelní, není pachatel znám, kdy se v jednom případě jednalo o vloupání do sklepní kóje v ulici
Nerudova, kde bylo paní Vonáškové odcizené trekingové kolo, a v druhém případě se jednalo o
vloupání do šatní skříně ve firmě DURA Automotive CZ, k.s., kde jsou však obdobné krádeže na
denním pořádku, ale nikdo je nehlásí, nicméně paní to tentokrát nahlásila. Dodává, že dále vedou
policisté jako trestný čin usmrcení z nedbalosti v Blatné, kdy pan Permedla spadl ze střechy, což je
mediálně sledovaný případ, který však bude odložen. Mgr. Bc. npor. Čelakovský informuje, že v rámci
přestupkového jednání byly chyceny 4 alkoholy. Paní starostka se dotazuje, zdali se jednalo o chycení
lidí, kteří požívali alkohol v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Mgr. Bc. npor. Vladimír
7

Čelakovský upřesňuje, že se jednalo o chycení řidičů pod vlivem alkoholu, kdy ve čtyřech případech se
jednalo o přestupek a v jednom případě se jednalo o trestný čin, protože pan Vaňáč nadýchal 1,80
promile. Dále informuje, že když se pořádají nějaké kulturní akce, takže je státní policisté samozřejmě
sledují. Podotýká, že se uvidí, jak vše bude probíhat, až se opětovně otevře ELIMAT, který bude mít
nějaký jiný provozovatel, kterého pan Vaněk zná. Paní starostka se dotazuje, zdali za vedoucím
oddělení Policie ČR již byl pan Vonášek, což je budoucí provozovatel ELIMATu. Mgr. Bc. npor.
Vladimír Čelakovský odpovídá, že s ním zatím nikdo nemluvil. Paní starostka uvádí, že jí pan Vonášek
ještě s jedním pánem, jehož jméno jí vypadlo, navštívili, aby jí sdělili, že ELIMAT bude otevřen jen
pátky a soboty. Podotýká, že jí to, co jí pánové sdělovali, přišlo dost naivní, jelikož pánové sdělili, že
by chtěli pouštět do objektu pouze lidi až od 21 let, na což tedy reagovala tím, že jí bude úplně stačit,
když do objektu nebudou vpuštěny děti pod 15 let, kdy se tedy jeden z pánů křižoval, že to snad paní
starostku nemohlo ani napadnout. Konstatuje, že dotyčné pány požádala, aby navštívili Mgr. Bc. npor.
Čelakovského a oznámili mu, od kdy začne podnik fungovat, a dále jim sdělila, že by byla ráda, aby
umožnili hlídce státní policie provádět kontroly v objektu. Doplňuje, že je tedy zvědavá, jak vše bude
fungovat. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský opakuje, že zatím ho nikdo kvůli této záležitosti
nenavštívil. Dále konstatuje, že obecně závazná vyhláška města týkající se zákazu konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích je dodržována, kdy si určitě radní všimli toho, že se požívání alkoholických
nápojů ve městě hodně snížilo, což bylo zapříčiněno i tím, že státní policie za požívání alkoholu na
zakázaných místech udělila mnoho pokut s tím, že některé případy, když osoby s udělením pokuty
nesouhlasily, byly předány ke správnímu orgánu. Podotýká, že vstoupila v platnost nová úprava
přestupkového zákona, takže se některé věci dělají nyní ponovu, kdy se například musí provádět
lustrace v rejstříku přestupků, který vede Rejstřík trestů v Praze. K personálnímu stavu informuje, že od
začátku roku je tabulkový početní stav policistů v Blatné 18+2, kdy však nyní odchází dva policisté a to
paní Kladívková, která odchází od 1. 11. 2016 na Obvodní oddělení Plesná, a dále pan policista
Fürbach, který slouží v Blatné 15 let a který vyhrál výběrové řízení na kriminálku do Strakonic. Uvádí,
že tedy v Blatné bude celkový početní stav policistů 16+2, což je dle něj stále ještě dobré. Paní
starostka se dotazuje, zdali odcházející dva policisty někdo nahradí. Mgr. Bc. npor. Vladimír
Čelakovský odpovídá, že by měla přijít nějaká mladá holčina, která zatím prošla veškerým potřebným
kolečkem, avšak na její jméno si nevzpomene. Podotýká, že se jedná o holčinu z Blatné, které je asi 21
let a která měla vždy o práci policistky zájem. Paní starostka se domnívá, že se bude jednat o slečnu
Andrlíkovou, což Mgr. Bc. npor. Čelakovský potvrzuje. Dále vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR
v Blatné informuje, že lanařil ještě jednu slečnu na poště, protože ta by se mu na práci policistky velice
líbila, avšak ta bohužel neprošla. Podotýká, že samozřejmě je všude ve školách osvěta o náboru
policistů, avšak nikdo k policii z těch mladých nechce, což je dle jeho názoru velká škoda. Uvádí, že
k policii jdou jen ti, kteří vlastně nic jiného nesehnali, tedy jdou k policii pouze z nouze a ne proto, že
by to chtěli opravdu dělat. Dodává, že to je za Obvodní oddělení Policie ČR v Blatné vše s tím, že nyní
se ho mohou radní ptát na věci, které je zajímají. Paní starostka podotýká, že Mgr. Bc. npor.
Čelakovský sdělil téměř vše, na co se ho chtěla ptát, kdy tedy jí osobně by nejvíce zajímala spolupráce
s Městskou policií Blatná. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský informuje, že se s panem Vaňkem
stýká, když je potřeba něco řešit, přičemž nyní nebylo co řešit, takže se spolu moc nestýkali, nicméně
spolupráce funguje. Uvádí, že se sešel s panem Vaňkem na začátku října, aby si nastavili spolupráci
právě kvůli rejstříku přestupků, kdy tedy bylo domluveno, že když strážníci Městské policie Blatná
budou dělat něco v blokovém řízení a to třeba nějaké drobné krádeže, takže jim lustrace budou do
doby, než budou mít nějaký svůj vlastní systém, jestli ho tedy budou mít, provádět státní policisté. Paní
starostka se dotazuje, zdali vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné vidí problém ve změně
služeb městských strážníků, kteří tedy neslouží již noční služby. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský
odpovídá, že odezvu by mělo spíše vidět vedení města, přičemž státní policii změna služeb městských
strážníků nedělá problém a to díky tomu, že je plný početní stav policistů, takže se policisté mohou
Blatné věnovat celou noc. Podotýká, že když je nějaká větší akce, tak funguje určitá výpomoc ze strany
městských strážníků, kteří tedy občas slouží i noční směny. Paní starostka uvádí, že je určitě Mgr. Bc.
npor. Čelakovskému zřejmé, že se změnila v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu dopravní
situace, protože byly nějaké problémy. Konstatuje, že by měla takovou prosbu, jelikož městští strážníci
slouží až od sedmi hodin, aby státní policisté kolem půl 6, když lidé najíždějí do práce, prováděli
zejména v ulici V Podzámčí kontrolu, protože tam si v tuto dobu každý jezdí, jak chce. Opakuje, že by
byla velice ráda, kdyby se v ranních hodinách mohla hlídka v ulici V Podzámčí objevit. Mgr. Bc. npor.
Vladimír Čelakovský informuje, že státní policisté mají vždy od půl šesté do šesti psanou Blatnou
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s tím, že jim píše do služeb hlavně noční dobu, když se kolem 22:00 či 22:30 hodin střídají lidé ze
směn, tedy v tyto dvě doby by měli policisté v lokalitách, kde je v souvislosti s realizací kruhové
křižovatky nějaká dopravní změna, být. Paní starostka podotýká, že když šla dnes ráno do práce, tak
viděla, jak přijelo ke stavbě kruhové křižovatky vozidlo s vlekem, na kterém byl nápis Kapr Třeboň a
ze kterého vystoupil jeden chlapec, který na druhého zakřičel, že by možná přes stavbu projeli, na což
tedy odvětila, že opravdu přes stavbu neprojedou, že si musí vycouvat a dále jim sdělila, aby se
pořádně dívali na dopravní značky. Informuje, že jí opravdu připadá postavené na hlavu, že někoho
napadne, že by projel přes stavbu autem s vlekem. Ing. Flandera uvádí, že ho to příliš nepřekvapuje,
protože se mu stalo, že do stavby zajel řidič vezoucí plzeňské pivo, který sdělil, že chce jet do Hotelu
Beránek a že to přes stavbu nějak projede. Paní starostka konstatuje, že by byla opravdu ráda, aby se
porušení pokutovala, což samozřejmě říkala i panu Vaňkovi, kterému dále sdělila, že nechce slyšet, že
se řeší případy domluvou, protože někdo omylem někam vjel, jelikož až vyjde od doktora dítě a někdo
jej vozidlem smete, tak na to žádná omluva nebude. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský informuje, že
za porušování předpisů spojených se změnou dopravního značení v souvislosti s výstavbou okružní
křižovatky v Blatné je dáváno pokut hodně. Paní starostka se dotazuje vedoucího Obvodního oddělení
Policie ČR v Blatné na cizince. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský odpovídá, že cizinci v Blatné
vidět jsou, ale nejsou s nimi zatím absolutně žádné problémy. Podotýká, že zaslechl již před nějakou
dobou takovou informaci, že město koupilo ubytovnu Tesla. Paní starostka upřesňuje, že město bude
ubytovnu kupovat, avšak ještě nedošlo k podpisu smlouvy. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský uvádí,
že si tedy město bude následně stanovovat pro ubytovnu nějaká pravidla. Paní starostka informuje, že
alespoň pro příští rok zůstane ubytovna ve stávajícím režimu, kdy i nadále bude na ubytovně pracovat
správcová paní Marešová, se kterou státní policisté určitě ve styku byli, přičemž i na jejím uvážení by
se nechalo to, že se bude ubytovávat pro stávající firmu UNIWORKS CB s.r.o., se kterou není
problém. Konstatuje, že už se městu ozývají samozřejmě některé firmy, že by chtěly v ubytovně
ubytovávat, avšak paní Marešová má se současnou firmou dobré zkušenosti, jelikož když jsou nějaké
problémy, tak lidé z firmy okamžitě přijedou a problematické lidi vypakují. Podotýká, že cizinci jsou
ubytovaní přes pana Beneše, který pracuje pro firmu UNIWORKS CB s.r.o., nyní již i v Besedě a
v ulici K Jatkám. Opakuje, že tedy město po dobu jednoho roku ponechá v ubytovně stávající stav
s tím, že možná malinko rozšíří ubytování pro lidi z venku a to třeba pro nějaké turisty či cyklisty, aby
na sebe ubytovna vydělala. Uvádí, že však do budoucna určitě nebude ubytovna ve stávajícím rozsahu,
kdy panu Šimkovi a Benešovi z firmy UNIWORKS CB s.r.o. již sdělila, aby nepočítali s tím, že město
bude dávat 80 lůžek pro cizince. Dodává, že ubytovnu budou pro město provozovat Technické služby
města Blatné s.r.o., které se musí, aby bylo všechno v pořádku, zkontaktovat s cizineckou policií,
protože ubytovaní se musí hlásit. Ing. Flandera se na druhou stranu domnívá, že je pořád lepší mít
nějakých 80 lůžek pod kontrolou, než je mít roztrkané po celé Blatné po rodinných domech, kdy ani
nikdo pořádně neví, kde cizinci vlastně jsou ubytovaní. Konstatuje, že je tedy někdy svým způsobem
lepší mít cizince ubytované na ubytovně, kde jsou alespoň částečně pod kontrolou. Mgr. Bc. npor.
Vladimír Čelakovský uvádí, že jde vždy o to, jací lidé jsou, jelikož v Písku je u Penny Marketu
Ubytovna LAGUNA, kde je to tragédie, protože tam jsou dennodenně problémy, takže opravdu to je
jen v lidech, které si agentury naberou. Konstatuje, že v Blatné s cizinci problémy opravdu nejsou,
přičemž cizince dost často státní policie pokutuje a to zejména Bulhary za parkování v protisměru a za
podobné bagatelní věci, kdy jde zejména o to, aby cizinci viděli, že ta policie tady je. Ing. Flandera
informuje, že je dobře, že k dávání pokut cizincům dochází, protože alespoň cizinci vědí, že tady
nějaká pravidla platí a že se musí dodržovat. Paní starostka podává zprávu, že po zasedání
Zastupitelstva města Blatná psala na Dopravní policii do Strakonic, protože ji zastupitelé zaúkolovali,
aby upozornila na hrozný stav silnice I/20, na které se a to zejména v ulici Písecká nedodržuje rychlost.
Uvádí, že bydlí u ulice Písecká, a proto může říci, že na rychlost už si obyvatelé ulice Písecká a
okolních ulic zvykli, ale nezvykli si na průjezd kamionů od rána do večera a to i v sobotu a neděli.
Konstatuje, že tedy do dopisu psala, zdali by se dopravní policie zaměřila i na kontrolu toho, jak je
dodržovaný § 43 zákona č. 361/2000 Sb., protože ona nevěří tomu, že o víkendech řidiči kamionů vozí
jen to zboží, které mohou. Mgr. Bc. npor. Čelakovský uvádí, že se jedná o omezení jízdy nákladních
vozidel. Paní starostka opakuje, že jezdí ve dne v noci jeden kamion za druhým. Podotýká, že toto říká
z toho důvodu, aby vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné věděl, kdyby mu třeba dopravní
policisté o této záležitosti říkali, že se jedná o její popud, aby se dopravní policisté na kontrolu silnice
I/20 zaměřili. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský informuje, že Služba dopravní policie má dokonce
z Policejního prezídia nařízeno, že na vybrané automobilové silniční síti, což silnice I/20 je, musí
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provádět kontroly každý den, takže by v Blatné Služba dopravní policie měla být, avšak jde o to, kde
stojí. Podotýká, že jenom kvituje, že paní starostka dopis napsala, protože on bude jedině rád, když
dopravní policie začne do Blatné jezdit, jelikož on každou chvíli na Službě dopravní policie ve
Strakonicích policistům říká, aby se přijeli do Blatné podívat, avšak dopravní policisté své kontroly
směřují spíše na Vodňanskou, tedy na hlavní tah na České Budějovice, protože tam přeci jen je ta
doprava stejná jako tady. Ing. Flandera konstatuje, že však Vodňany už mají v současné době obchvat,
takže jako takové jsou přeci jenom chráněnější, protože kolem Vodňan je v současnosti už krásná
opravená široká silnice. Paní starostka podotýká, že v případě Blatné silnice první třídy město prostě
rozdělí. Ing. Flandera informuje, že v minulosti se i v případě Blatné jednalo o obchvat města, jenomže
po x letech se mnohé okrajové části zastavěly, takže dnes se silnice I/20 ocitla v obytné zóně. Paní
starostka podává zprávu, že bude mít jednání Komise prevence kriminality, na kterou chodí za Policii
ČR Ing. Fišer a na kterou bude všem jejím členům zaslána pozvánka, kdy tedy by byla ráda, aby Mgr.
Bc. npor. Čelakovský pana Ing. Fišera na jednání předmětné komise uvolnil. Mgr. Bc. npor. Vladimír
Čelakovský podotýká, že samozřejmě Ing. Fišera na jednání komise uvolní. Paní starostka konstatuje,
že během listopadu bude dokončené skate hřiště, a proto žádá, aby hlídka státní policie na předmětném
místě občas také provedla kontrolu, přičemž strážníci Městské policie Blatná budou skate hřiště v rámci
pochůzky určitě kontrolovat. Uvádí, že předpokládá, že prvky na skate hřišti děti postříkají, avšak je to
skate hřiště, takže se s tím musí počítat, přičemž případné postříkání prvků na tomto hřišti se nebude
pokutovat. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský podotýká, aby hlavně děti nestříkaly na nic ve městě,
což tedy nedělají. Ing. Flandera informuje, že postříkání skate hřiště je právě ta kultura, která k této
aktivitě patří. Paní starostka se dotazuje radních, zdali mají na Mgr. Bc. npor. Čelakovského nějaké
dotazy. Ing. Flandera uvádí, že dotaz nemá žádný, avšak chtěl by pouze říci, že státní policisté jsou ve
městě nyní už opravdu vidět, což je kvitované i veřejností, která je ráda a kvituje s povděkem, že oproti
době minulé jsou skutečně státní policisté ve městě vidět mnohem více. Paní starostka konstatuje, že se
malinko situace s cyklisty zlepšila, avšak občas se nějaký cyklista bez osvětlení najde, takže by byla
ráda, aby se i na cyklisty státní policie zaměřila. Mgr. Bc. npor. Vladimír Čelakovský podotýká, že se
policie na cyklisty bez osvětlení zaměří. Paní starostka informuje, že když se něco stane, tak se
samozřejmě nečeká na to, až bude vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné přizván na schůzi
Rady města Blatná, ale vždy buď Mgr. Bc. npor. Čelakovský či jeho zástupce pan Švec zavolá a vše je
řešeno okamžitě. Paní starostka děkuje Mgr. Bc. npor. Vladimíru Čelakovskému za jeho návštěvu.
V 8:18 hodin odešel vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné pan Mgr. Bc. npor. Vladimír
Čelakovský.
V 8:19 hodin přišla ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory paní Mgr. Hana Baušová.
Paní starostka vítá paní ředitelku a žádá ji, aby sdělila radním, jak se jí a zaměstnancům v Domově pro
seniory daří. Mgr. Baušová předává zapisovatelce zprávu o činnosti příspěvkové organizace, která se
stane součástí zápisu jako informace d). Dále uvádí, že se pracovníkům daří dobře s tím, že nyní
samozřejmě rok dobíhá, takže byly dokontrolovány a dopracovány veškeré směrnice, kdy však má
trošku dluh, protože ještě nemá organizace schválený organizační řád, který radním určitě co nevidět
dodá. Podotýká, že v organizačním řádu jsou dopracovávány nějaké drobnosti, kdy bylo organizaci
doporučeno, aby si na příští rok zajistila supervizi vedení od jiného supervizora, než který pro Domov
pro seniory zajišťuje supervizi ze zákona povinnou pro všechny pečující osoby v Domově pro seniory,
takže na tom zaměstnanci organizace trochu zapracovali. Konstatuje, že pan supervizor, který by se
zaměstnanců ujal, doporučil, aby se trošičku jinak organizační řád ještě dopracoval. Paní starostka se
dotazuje, zdali se jedná o vytvoření stanic, načež paní ředitelka odpovídá, že ano. Dále Mgr. Baušová
informuje, že pro příští rok se rozhodla, že se zavede to, co vlastně v Domově pro seniory léta chybí a
to tedy rozdělení personálu a uživatelů na dva úseky respektive na dvě stanice. Vysvětluje, že hlavní
důvod, který ji k tomuto kroku vedl, je, aby se ulevilo pečujícímu personálu, aby nemusel mít v hlavě
všech 89 klientů, ale mohl jich mít pouze 45, a zejména aby se pečujícímu personálu ulevilo, co se týká
náročnosti pohybu a pohybu po všech čtyřech podlažích, protože se personál prostě velmi naběhá.
Podotýká, že teď si to personál zkusil, když nešel frekvenční měnič u jednoho výtahu, protože musel 14
dní všechno nosit v rukách po schodech, což pro něj bylo samozřejmě strašné. Uvádí, že personál byl
k rozdělení trošičku skeptický, kdy zaměstnanci uváděli, že nebudou vědět všechno o všech klientech,
na což jim už skoro rok je odpovídáno, že je to zbytečné, že stejně si budou všechno pamatovat a že se
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budou někdy třeba zastupovat, avšak i přesto je to pro zaměstnance prostě těžké. Konstatuje, že nyní,
když 14 dní nešel výtah, pečující personál pochopil, že rozdělení na dvě stanice pro něj bude určitě
úleva. Dodává, že celý loňský rok se supervize nesla v duchu, že kolektiv je moc veliký a že týmová
spolupráce v organizaci nefunguje tak, jak by měla, takže z tohoto důvodu se rozhodla kolektiv
rozdělit. Paní starostka vysvětluje, že se bude jednat o dvě stanice po 45 klientech, k nimž bude
přidělen stálý personál. Mgr. Baušová doplňuje, že budou v Domově pro seniory dva pracovní týmy,
kdy budou rozdělené zdravotní sestry i pečovatelky. Dále konstatuje, že Domov pro seniory dostal
dodatek od kraje k dotaci, takže se podařilo navýšit počty personálu, kdy od 1. 12. 2016 bude mít
organizace dvě pečující pečovatelky vlastně navíc oproti stávajícímu stavu. Podotýká, že však mezitím
ještě dvě pečovatelky odešly, takže se počty podařilo vyrovnat. Uvádí, že organizace počítá v dotaci na
příští rok navíc ještě se čtyřmi osobami a ještě se dvěma zdravotními sestřičkami a to jen na 1,5
úvazku, kdy jedna bude na poloviční úvazek a bude chodit jakoby na ranní službu a druhá bude
zajišťovat služby v nepřetržitém provozu. Dodává, že poté bude moci opravdu dojít k oddělení stanic,
protože už bude zajištěná nepřetržitá služba na obou dvou stanicích. Mgr. Baušová informuje, že jedna
stanice bude druhé podlaží a druhá stanice bude prozatím třetí a čtvrté podlaží. Konstatuje, že pokud
vejde v platnost nový zákon, tak předpokládá, že se sloučí Domov pro seniory a Domov pro osoby se
zvláštním režimem, což je domov pro lidi, kteří potřebují hodně velkou péči a mají většinou
Alzheimerovu nemoc, kdy by se tedy konečně i pro tuto cílovou skupinu pro Blatensko tato služba
zajistila. Uvádí, že následně by se mohla vlastně udělat ještě jedna stanice navíc, se kterou se předběžně
počítá ve čtvrtém podlaží, kde nejsou ochozy a kde by se zajistila více bezpečnost uživatelů. Podotýká,
že by se jednalo v podstatě o uzavřené podlaží, aby v něm mohly být osoby s Alzheimerovou nemocí,
které se pohybují a pro které musí zaměstnanci zajistit bezpečnost. Paní starostka vysvětluje, že nyní by
to bylo tak, že kdyby příspěvková organizace chtěla zřídit Domov pro osoby se zvláštním režimem, tak
jako to udělali ve Strakonicích v Rybniční, tak by si musela zaregistrovat službu, musela by k ní mít
standardy a navíc je s tím ještě hodně papírování. Konstatuje, že pokud novela zákona o sociálních
službách projde, tak to bude tak, že organizace zaregistruje ústavy sociální péče, pod kterými jsou oba
dva domovy, kdy do standardů a dalších předpisů, které v současné době Domov pro seniory má, se
doplní pouze další kolonka na Domov pro osoby se zvláštním režimem, takže se bude jednat o
jednodušší způsob zavedení předmětné služby. Mgr. Baušová uvádí, že vize zřízení dvou stanic je
připravena na to, že by se ještě oddělilo jedno podlaží pro osoby hodně závislé, kdy tím pádem by byl
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem jakoby v jednom. Paní starostka konstatuje, že
finančních prostředků měl Domov pro seniory na tento rok dostatek. Mgr. Baušová informuje, že
organizaci udělal kraj trošku čáru přes rozpočet, protože jí dal vlastně dvakrát dodatek, za což jsou
zaměstnanci samozřejmě rádi, protože druhý dodatek se týkal platového zvýšení od 1. 11. 2016 o 4
procenta pro pracovníky v sociálních službách. Paní starostka se dotazuje, zdali je u Pečovatelské
služby Domova pro seniory vše tak, jak má být. Mgr. Baušová odpovídá, že pečovatelská služba se
rozvíjí, kdy se v současné době podepisovaly asi čtyři nové smlouvy. Uvádí, že samozřejmě bohužel
gró služeb tvoří stále pochopitelně dovoz obědů, ale to asi bude vždycky. Paní starostka uvádí, že by ji
zajímala ještě doplňková činnost a co udělalo zdražení obědů. Mgr. Baušová odpovídá, že když se
zdražily obědy, takže samozřejmě někteří uživatelé předmětné činnosti odešli. Konstatuje, že Bc.
Vítová včerejšího dne předávala Ing. Malečkové rozbor hospodaření za třetí čtvrtletí, který se určitě
ještě radním nedostal do ruky a ve kterém je mínus 80 tisíc Kč u doplňkové činnosti. Informuje, že se
tedy prokázalo, že doplňková činnost je ztrátová. Vysvětluje, že doplňková činnost ani půjčovna
kompenzačních pomůcek z hlediska kraje nepatří mezi základní činnosti při poskytování sociálních
služeb, takže musí být rozděleny a nesmí být hrazeny z dotace kraje, takže na doplňkovou činnost se
prostě určitě bude malinko doplácet. Paní starostka upřesňuje, že na doplňkovou činnost doplácí město
jako zřizovatel, protože z ničeho jiného než z příspěvku od zřizovatele není možné částku doplatit.
Mgr. Baušová informuje, že u kompenzačních pomůcek je rozpočet celkem vyrovnaný, avšak
v doplňkové činnosti je to v současné době mínus 80 tisíc Kč, což zaměstnance příspěvkové organizace
trochu překvapilo. Uvádí, že se zaměstnanci v tomto případě snaží náklady rozklíčovat dle pokynů,
které získávají na setkáních u kulatého stolu pořádaných krajem, kdy do nákladů opravdu patří kde co.
Podotýká, že v minulých letech se všechno trošku jakoby schovávalo pod Domov pro seniory, protože
ten tvoří gró služby, takže nějaké kancelářské potřeby, platy správních pracovníků či THP pracovníků
se prostě do nákladů Domova pro seniory schovaly. Doplňuje, že když se však náklady přesně
rozklíčovaly na jednotlivé služby, tak se ukázal ten pravý stav věci, tedy že je doplňková činnost
ztrátová. Paní starostka uvádí, že na dnešní schůzi radní schvalovali nákup nového serveru, protože
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stávající server byl již zastaralý. Dotazuje se, zdali si příspěvková organizace nechala předložit na
pořízení nového serveru více nabídek. Mgr. Baušová odpovídá, že organizace obdržela dvě nabídky,
kdy jednu nabídku dal pan Chmelař, na kterého se obrátila kvůli konzultaci, a druhou nabídku dal pan
Solar, kterou pan Chmelař zkontroloval a ještě do ní doplnil možnost nějakého microserveru.
Vysvětluje, že došlo k velkému navýšení objemu kapacity dat, protože jak se vykazuje na účetnictví
státu, tak je to obrovský objem dat. Informuje, že navíc má organizace zastaralý dokumentační systém
Cygnus, ve kterém pracují všichni zaměstnanci, a proto byla učiněna domluva, že se zakoupí systém
Cygnus 2. Konstatuje, že také odpadnou automatické zálohy, které se řeší cloudově, což je v rámci
smlouvy téměř za stejně finanční prostředky jako organizace platila doposud. Opakuje, že se řeší
úschova dat cloudově mimo hlavní server, kdy se pracovníkům organizace také uleví, protože
v současné době je kapacita opravdu na hraně, jelikož server je z roku 2003, takže je zastaralý. Ing.
Flandera podotýká, že se diví, že po třinácti letech server ještě vůbec funguje. Mgr. Baušová
konstatuje, že server funguje díky tomu, že jej vždy informatici opravovali, kdy k serveru byly přidány
dva náhradní záložní zdroje, což se řešilo v minulém roce. Paní starostka se dotazuje, zdali na příští rok
počítá příspěvková organizace s nějakými většími investicemi. Mgr. Baušová odpovídá, že větší
investice organizaci čekají, protože jsou v objektu vany Parker, u nichž dosluhuje směšovač vody a
náhradní stojí 15 tisíc Kč. Uvádí, že předmětné vany jsou opravdu na hranici, že dosluhují, přičemž
jedna má ucpané trysky, které není úplně nutné využívat, nicméně tedy předmětná vana neslouží už
jako perličková, ale slouží k běžnému koupání. Podotýká, že dosloužily i zvedáky van, které elektrikáři
s panem Piklem za pár korun opravili, takže se vany zvedají, ale je to zajištěné jiným způsobem, než by
to mělo být, nicméně revize je schválena. Opakuje, že však vany skutečně již dosluhují. Konstatuje, že
by zaměstnanci organizace chtěli v příštím roce nechat vyměnit vanu na třetím podlaží, která je určena
pouze pro lidi, kteří si dokáží sednout, avšak tam jsou většinou lidé, kteří si sednout nedokáží.
Doplňuje, že se zařízení vybavilo luxusními vanami, kdy se jednalo o takové jako mercedesy mezi
vanami, které však v současné době úplně neslouží k účelu, ke kterému by měly, přičemž vany mají už
za 14 let odslouženo, protože jsou v provozu skoro 8 hodin denně. Paní starostka informuje, že při
schvalování nákupu nového serveru konstatovala, že jí přijde praktičtější, že se v Domově pro seniory
postupně obnovuje a nečeká se vždycky na to, až zařízení či majetek úplně klekne. Mgr. Baušová
uvádí, že jsou velice drahé opravy dílů, kdy zaměstnance organizace opravdu překvapilo, že nový
slučovač vody stojí 15 tisíc Kč. Paní starostka žádá paní ředitelku, aby se již poptávala, kolik by nové
vany stály finančních prostředků, aby měla nějaký přehled. Mgr. Baušová informuje, že má nabídky od
třech firem, kdy 3 vany vycházejí zhruba na částku 340 tisíc Kč. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se
bude měnit i velká perličková vana v horním patře. Mgr. Baušová odpovídá, že v horním patře jsou dvě
vany, kdy jedna je perličková na rehabilitaci, která není zas až tak moc v permanenci, takže ta bude
sloužit dál, a druhou využívá pečovatelská služba. Ing. Flandera podotýká, že je mu známo, že se
s velkou perličkovou vanou neprojde dveřmi, jelikož ta se do objektu umisťovala jeřábem ještě
předtím, než se na objekt dala střecha. Pan místostarosta uvádí, že se vana rozřeže a vyndá. Ing.
Flandera konstatuje, že stará vana se nějak vyndá, ale horší bude umístění vany nové. Mgr. Baušová
informuje, že se již dívala na to, že vyrábějí i užší vany. Ing. Flandera doplňuje, že je mu známo, že
předmětná vana stála v objektu po celou dobu stavby, kdy byla obedněná prkýnky, aby se nezničila,
protože po zastřešení by ji už nikdo do objektu nedostal. Paní starostka uvádí, že bylo příjemné, když jí
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná děkovala za spolupráci s Domovem pro seniory,
přičemž spolupráci s Domovem pro seniory si také pochvalovala ředitelka z Mateřské školy Blatná,
Vrchlického s tím, že by byla ráda, aby se ve spolupráci pokračovalo. Mgr. Baušová konstatuje, že
spolupráce určitě bude pokračovat, kdy už jsou další různé nápady, jak by spolupráce mohla probíhat,
přičemž na konec října je svolána další schůzka. Podotýká, že spojení dětí a seniorů bylo opravdu velmi
pěkně a takové pro potěchu. Paní starostka podává zprávu, že bude v Domě s pečovatelskou službou
zrušena, protože nebyla využívána, společenská místnost, kdy v předmětném prostoru vznikne kolárna
a to i na popud děvčat z Pečovatelské služby Domova pro seniory, protože je nyní trošku problém
s tím, že si obyvatelé začali kupovat trojkolky, které nemají kam dávat. Dále žádá paní ředitelku, zdali
by pečovatelky mohly, když bude Domov pro seniory pořádat společenské akce typu masopust, pozvat
vyvěšením pozvánky na nástěnce i obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Mgr. Baušová konstatuje,
že na akce Domova pro seniory chodívají z Domu s pečovatelskou službou tak tři či čtyři osoby, kdy
nyní byli obyvatelé tohoto domu pozváni do divadla, protože Domov pro seniory dostal lístky od
ochotníků, což od nich bylo velice hezké. Uvádí, že však divadlo začíná v 19 hodin, kdy už chtějí jít
prostě všichni do postele, nicméně z Domu s pečovatelskou službou se nakonec divadla zúčastní dvě
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paní. Ing. Flandera konstatuje, že organizace funguje, kdy má na její činnost pouze dobré ohlasy. Mgr.
Baušová uvádí, že je samozřejmě ráda, že jsou na organizaci dobré ohlasy. Informuje, že ona je vděčná
za paní Bc. Tvrdou, která se svého úkolu zhostila úplně bravurně a která je zvyklá z nemocnice řešit
všechno okamžitě, takže nyní to opravdu frčí. Podotýká, že Bc. Tvrdá dohledala po bývalé paní vrchní i
nějaké kostlivce, což ji osobně velmi mrzelo, ale s tím se nedá nic dělat. Konstatuje, že pro příští rok
připravují zaměstnanci příspěvkové organizace velké setkání s pojišťovnami, se kterými chce
organizace vyjednávat navýšení limitů, které jsou dlouhodobě zmražené. Podává zprávu, že Domov pro
seniory je pořád na 196 tisících Kč měsíčně od VZP, kdy však organizace by ráda vykazovala 230 či
250 tisíc Kč. Doplňuje, že nebyly dobře vedeny některé věci u ošetřovatelských intervencí, protože
bývalá paní vrchní si vše přizpůsobila k cílové částce, což je pochopitelné, protože i když organizace
vykáže více, tak více nedostane, protože částka je zastropována starou smlouvou, nicméně takto to mají
všechny domovy a nelze s tím nic moc dělat. Mgr. Baušová informuje, že až bude mít organizace dvě
sestřičky navíc, tak na ně bude moci úkony vykazovat, přičemž dále by chtěla organizace přidat ještě
jednu intervenci, avšak to se neví, zdali to bude schváleno, každopádně však vyjednávání
s pojišťovnami nastane. Podotýká, že se domluvila s MUDr. Kolorosovou a nyní probíhá domluva i
s uživateli, že by se alespoň 10 či 15 uživatelů postupně převedlo pod jinou pojišťovnu. Paní starostka
se dotazuje, zdali všichni uživatelé jsou registrovaní u MUDr. Kolorosové či zda si někdo z uživatelů
ponechal svého lékaře. Mgr. Baušová odpovídá, že v současné době jsou všichni uživatelé registrováni
u MUDr. Kolorosové. Paní starostka se dotazuje, zda spolupráce s paní doktorkou funguje. Mgr.
Baušová odpovídá, že jsou všichni s MUDr. Kolorosovou velmi spokojení, přičemž paní doktorka je
ochotná i co se týká inkontinencí, kdy Domov pro seniory má dvě dodavatelské firmy na inkontinenci,
aby byl zachovaný svobodný výběr pomůcek, přičemž jednu z firem bylo zapotřebí vyměnit a paní
doktorka byla opravdu ochotná a neměla se změnou firmy žádný velký problém. Paní starostka děkuje
paní ředitelce za návštěvu a podání zprávy.
V 8:36 hodin odešla ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory paní Mgr. Hana Baušová.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:36 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová

13

Zápis
z 48. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické
služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 26. 10. 2016 v kanceláři starostky města
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 8:49 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Ing. Robert
Flandera, Ing. Pavel Srb, Hana Šourková, Ing. Jana Kroupová
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan místostarosta, Srb Luboš
Hlasování: 5 - 0 - 0
Bod č. 2 – Schválení příkazní smlouvy k ubytovně Tesla mezi Technickými službami
města Blatné s.r.o. a Městem Blatná
Paní starostka uvedla, že návrh smlouvy byl opakovaně projednáván s TSM Blatná, odborem
majetku , finančním odborem města a JUDr. Mrázkem. Nejvíce byl diskutován článek IV.
cenová ujednání, ve kterém se uvádí výše roční odměny. Ta byla stanovena ve výši 2100 tis.
Kč, ta byla vykalkulována na základě přehledů předložených Teslou, jaké náklady firma má a
jaké výnosy je ubytovna schopna vygenerovat. Takže to neznamená, že nás to bude stát 2100
tis. Kč, ale ne účet města budou přicházet příjmy z činnosti, které budou částečně ty náklady
krýt. Těžko vám můžeme říci, zda bude ubytovna vydělávat, protože jsme to nikdy nedělali.
Ubytovna, jak nám bylo sděleno, na sebe vydělá. Tesla neměla ovšem v nákladech ty činnosti,
které dělali jejich zaměstnanci, např. mzdy dělala mzdová ve firmě. Za toto bude náležet TSM
Blatná odměna, pokud nám tyto činnosti budou zajišťovat. Na ubytovně už jsme se byli
podívat se zástupci TSM a probíhají již konkrétní jednání se zaměstnanci. Přistoupili jsme
v personálních záležitostech na to, že nebudou ukončovány pracovní smlouvy se zaměstnanci
ze strany Tesly, ale že si zaměstnance vezmou TSM pod sebe přechodem, což Zákoník práce
umožňuje. Paní starostka je ráda, že toto bylo domluveno, protože se obává, zda bychom
sehnali lidi, kteří jsou schopní pracovat. V dnešní době je problém sehnat pracovité
zaměstnance. TSM se sami vyjádřili, že pokud nebudou potřeba k zajištění provozu ubytovny
všichni zaměstnanci, je možnost jim nabídnout práci na jiných činnostech TSM např. na
bazénu, WC, zeleni. Paní starostka se zeptala do kdy se mají vyjádřit zda přejdou. Paní
Šourková odpovídá, že jim bude stačit k vyjádření termín do konce října 2016. Jinak co se
týká materiálního vybavení je vše čisté a funkční, ale nejedná se o luxusní zařízení. Ted již
probíhají konkrétní domluvy.
Paní starostka se nediví, že byly TSM znepokojené, že zatím žádná jednání neprobíhají, ale
z důvodu nemoci a dovolené byly jednání o koupi oddalována. Teď je již znám termín
podpisu smluv a to v pondělí 31.10.2016. Město Blatná podepíše kupní smlouvu na
nemovitost a TSM Blatná kupní smlouvu na věci movité a bude také podepsána smlouvu
příkazní. Obce, města jsou od 1.11.2016 zproštěny povinnosti hradit daň z nabytí nemovitosti.
Všechna jednání a smlouvy jsou konzultována s JUDr. Mrázkem a Teslou, které s návrhy
smluv souhlasila. Do 31.12.2016 bude ubytovnu na základě nájemní smlouvy provozovat
Tesla. TSM nabydou movité věci až ke konci roku. Paní Šourková upřesňuje, že účinnost
kupní smlouvy na movité věci bude 1.1.2017. Pan místostarosta doplňuje, že stavy spotřeby
energií budou zapsány také k 31.12.2016. Ing. Srb se dotazuje, zda provozní řád zpracuje
město. Paní starostka odpovídá, že u provozního řádu, který nám dali k dispozici bude stačit

vyměnit první stránku. Dále se vyjádřila, že zřejmě náročnější k vyřízení bude uzavření
smluv na nebytové prostory. Hned po nabytí budou městem vyhlášeny záměry pronájmu.
Objevil se problém s DPH v případě pronájmu neplátcům, toto řeší ing. Malečková. Dále
byla vedena debata, zda ubytovávat i v horních patrech ubytovny, než se přemění na byty.
Ing. Srb informoval o tom, že již předběžně o tom mluvil s paní Marešovou a ta mu sdělila, že
nebude problém uklízet i horní patra. Dále ing. Srb zjišťoval možnost převodu telefonního
čísla a úpravu internetových stránek. Paní Šourková se vyjádřila k částce odměny v příkazní
smlouvě, že by jí upravila o DPH, které tam mělo být zahrnuto, ale není. Kvůli částce DPH se
částka zvýší na 2500 tis. Kč. Tato částka se skládá z těchto položek: mezd zaměstnanců
ubytovny Tesly, opotřebení drobného majetku a práce administrativní a údržbářské plus DPH
21%. Toto DPH bude předmětem nároku na odpočet, ale pro jeho plný nárok je potřeba
pronajímat nebytové prostory plátcům DPH.
Ing. Srb se vyjádřil, že snad se příjmy v důsledku vyššího příjmu od Konetu, pronájmu
lékařské ordinace a pronájmu vyšších pater, zvednou. Paní starostka předpokládá, že pokud se
bude pronajímat horní patra, tak bude vyšší spotřeba tepla. Toto bude regulováno postupnou
výměnou nových starých oken, které jsou ve špatném stavu, za nové. Pokud by bylo požádáno
o dotaci, vyšplhají se pravděpodobně náklady na částku daleko vyšší. Ing. Flandera se
vyjadřuje, že když se započne s postupnou výměnou oken, bude úspora tepla výrazně znát.
Dále ing. Flandera řekl, že je nepříjemné, že většinovou část úhrady za příkazní smlouvu
tvoří mzdy zaměstnanců, kteří pracují v ubytovně, ale pokud je placeno jako služba TSM
musí město zaplatit i DPH. Ing. Srb řekl, že pokud by byli zaměstnanci města, hradilo by
město TSM pouze za jejich služby a částka DPH, a tímto se částka k úhradě výrazně snížila.
Ing. Flandera by se přikláněl k tomu, aby v případě, že nepůjde nárokovat 100% DPH, přešli
by zaměstnanci pod MěÚ Blatná. Paní Šourková uvedla, že 100% DPH by bylo možno
nárokovat v případě, že nájemci nebytových prostor budou plátci DPH. Paní starostka
navrhuje, až bude známo jakou část DPH bude možno nárokovat, situaci zvážit a případně
zaměstnance přijmou pod MěÚ Blatná. Je možno tuto příkazní smlouvu schválit i
s navrhnutou částkou 2500 tis. Kč, protože roční odměnu je možno upravovat podle
skutečných nákladů TSM. Paní Šourková se vyjádřila k přechodu zaměstnanců k jinému
zaměstnavateli než TSM, protože již počítají se sociálními výhodami, které vyplývají
z kolektivní smlouvy TSM. Paní starostka řekla, že je nepříjemné jim nyní sdělovat něco
jiného, protože si budou myslet, že je za tím něco jiného. Ale v případě, že by nebyl nárok na
100% DPH, je lepší, aby zaměstnanci přešli pod Město Blatná. Ing. Srb se dotazoval jestli by
byl nárok na odpočet v případě, že by nebytové prostory měli ve správě středisko správy
bytů. Paní Šourková odpovídá, že podle ní nikoliv, protože DPH je vázáno na místo, kde se
pronajaté prostory nachází.
Paní starostka navrhuje tento problém řešit s daňovým poradcem a prozatím schválit příkazní
smlouvu dle upraveného návrhu tzn. s částkou 2500 tis. Kč.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 381/2016
Bod č.3 – Schválení kupní smlouvy na movité věci mezi Technickými službami města
Blatné s.r.o. a Teslou Blatná a.s.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č. 382/2016

Paní starostka ukončila schůzi v 9:19 hodin.
Zapsala: Hana Šourková

Zápis
ze 49. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 9. listopadu 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, p. Srb
Hlasování: 3 – 2(Flandera, Srb) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byl dodatečně předložen bod č. 17 Žádost o schválení finanční spoluúčasti na akci „Hokejbalové hřiště Blatná“, kdy se jedná o
úpravy na hokejbalovém hřišti. Podotýká, že k této záležitosti sdělí ze široka pár informací, protože
materiál na stůl dostanou zastupitelé i na dnešní zasedání Zastupitelstva města Blatná, kdy se bude
jednat o žádost TJ Blatná o souhlas s podáním žádosti o dotaci na opravu fotbalového hřiště s umělým
povrchem. Vysvětluje, že dotační Program 133510 byl pro rok 2016 vyhlašovaný v lednu 2016, avšak
pro rok 2017 je vyhlašovaný, kdy tedy neví z jakého důvodu, už nyní s tím, že se žádosti musí podávat
do 30. 11. 2016. Informuje, že tuto skutečnost si dohledali samotní fotbalisté a přišli s tím, že by
potřebovali materiál dostat na stůl na zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 9.
11. 2016, aby mohli do 30. 11. 2016 žádost podat. Uvádí, že si vše nechala ověřit pracovníky odboru
majetku, investic a rozvoje, kdy Ing. Vachulka opravdu zjistil, že žádosti o dotace do předmětného
Programu 133510 musí být podány do 30. 11. 2016. Připomíná, že město má žádost o dotaci na akci
„Hokejbalové hřiště Blatná“ připravenou z ledna 2016, kdy nebylo v získání dotace úspěšné, takže
v současné době by dotační pracovníci v žádosti pouze změnili datum a žádost o dotaci opětovně
podali. Domnívá se, že když je vše připravené, takže by byla škoda, aby se žádost o dotaci nepodala.
Paní starosta konstatuje, že jinak není navrženo do programu žádné jiné doplnění. Dotazuje se, zdali má
nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném
programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta uvádí, že podá informaci pouze k egalizační nádrži, na kterou se pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje jeli podívat s tím, že následně sdělili, že nechají to, co je rozbité, zajistit,
aby se v předmětném prostoru někomu něco nestalo.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka uvádí, že se jedná o přehazování položek v osadě Hněvkov. Podotýká, že kdo jel
z radních okolo, takže si asi všiml, že byla v Hněvkově opravena kaplička a kolem ní bylo realizováno
oplocení, přičemž osadní výbor chce finanční prostředky čerpat na pracovní činnosti spojené
s předmětnými opravami.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 383/16
Bod č. 4 - Návrh na vyřazení hmotného majetku
Paní starostka konstatuje, že se jedná o žádost Městského úřadu, odboru majetku, investic a rozvoje
s tím, že součástí materiálu je příloha, ve které je uvedeno, o jaký majetek se jedná. Poukazuje na to, že
tentokrát je v návrhu na vyřazení poměrně dost počítačové techniky, avšak ta už opravdu dosloužila.
Podotýká, že předmětný návrh prošel likvidační komisí, jejíž členové vyřazení doporučují.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 384/16
Bod č. 5 - Žádost o výjimku z Nařízení města č. 5/2016
Paní starostka uvádí, že za ní přišel pan Václav Michálek, který ve výklenku u prodejny telefonů
prodával každé vánoce své zboží, s tím, že mu paní z Jednoty sdělila, že paní starostka zakázala, aby
dále na tomto místě prodával. Konstatuje, že panu Michálkovi vysvětlila, že tržní místo bylo z tržního
řádu vyndáno po projednání s vedením Jednoty, které jej nechtělo ve výklenku mít a to z důvodu toho,
že provozovna má v předmětném místě únikový východ, kdy navíc stánek limituje prodávajícího
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mobilních telefonů. Podotýká, že pan Michálek i přesto trval na podání žádosti o možnost stánkového
prodeje u OD Labuť. Informuje, že si nechala celou záležitost u pracovnic odboru správního a
živnostenského úřadu prověřit, kdy jí bylo sděleno, že radní nemohou udělit výjimku s tím, že by
případně, pokud by se prodej na předmětném místě chtěl opětovně povolit, muselo dojít ke změně
tržního řádu. Doplňuje, že navrhla panu Michálkovi, že může své zboží prodávat u Základní školy J. A.
Komenského Blatná, na trzích u paní Zlatuše Malečkové či na vánočních trzích, které budou na zámku,
avšak pan Michálek sdělil, že chce prostě stát ve výklenku u OD Labuť a že pokud tam stánek nebude
mít, takže ho to zlikviduje. Paní starostka uvádí, že pokud by se povolila výjimka panu Michálkovi, tak
by pak následně přišel další pán, který ve výklenku u OD Labuť prodával spodní prádlo a ponožky, a
dotazoval se, proč nebyla povolena výjimka i jemu, přičemž dle jejího názoru by radní neměli určovat,
jaké zboží by se na předmětném místě mělo či nemělo prodávat. Doplňuje, že panu Michálkovi bylo
navrženo jiné místo, na kterém by mohl prodávat, takže ona navrhuje, aby se žadateli žádná výjimka
neudělovala. Ing. Flandera upřesňuje, že výjimka být udělena ani nemůže. Paní starostka konstatuje, že
by se musel opět vydat tržní řád. Pan místostarosta uvádí, že ani do budoucna nedoporučuje změnu
tržního řádu. Ing. Flandera je toho názoru, že stánek ve výklenku nemá co dělat, když už jednou radní
schválili, že v předmětném místě tržní místo prostě nebude. Domnívá se, že prostor na náměstí není
určený k tomu, aby v každém výklenku byl nějaký stánek. Paní starostka souhlasí s Ing. Flanderou a
doplňuje, že navíc se pak za výklenkem u OD Labuť zužuje chodník, takže jí opravdu připadá tržní
místo na předmětném místě dost nešikovné. Pan Srb uvádí, že celá záležitost by byla na zvážení
v případě, když by v Blatné nebylo nikde jinde tržní místo. Pan místostarosta dává panu Srbovi za
pravdu a dodává, že pan Michálek může jít prodávat své zboží k Základní škole J. A. Komenského
Blatná, každou sobotu na trhy a dále pak na vánoční trhy, které v Blatné bývají. Konstatuje, že je tedy
také pro neudělení výjimky s tím, že ani do budoucna nesouhlasí, aby se zatím tržní řád měnil. Paní
starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání neuděluje Václavu Michálkovi výjimku z
Nařízení města Blatná č. 5/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 2/2016, kterým se
vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, k umístění stánku (tržního místa) ve dnech
12.12.2016 do 23.12.2016 ve výklenku obchodního domu Labuť v Blatné“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 385/16
Bod č. 6 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace – farmářské trhy r. 2017
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní Zlatuše Malečkové týkající se farmářských trhů
v příštím roce. Konstatuje, že paní Malečková plní všechny povinnosti, které má nařízené a to
například umisťuje dopravní značky či stánky tam, kde mají stát, a nejsou s ní problémy, a proto vedení
města po dohodě s Ing. Valáškem navrhuje, aby se souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace
udělil už na celý rok. Podotýká, že v minulosti se souhlas uděloval vždy na půl roku, avšak vzhledem
ke spokojenosti je navrženo udělení souhlasu již tedy na celý rok 2017.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 386/16
Bod č. 7 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka uvádí, že se na farmářských trzích podává například punč či se na nich nalévá
ochutnávka, takže z tohoto důvodu je předložena žádost, aby se v rámci trhů mohl na předmětném
místě konzumovat alkohol.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 387/16
Bod č. 8 - Kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o tři stromy a v následujícím materiálu o třináct lip v ulici tř. T. G.
Masaryka. Konstatuje, že se stromy v ulici tř. T. G. Masaryka určitě zachovají s tím, že místo lip budou
vysázené habry, které se však budou vysazovat až na jaře, aby se zbytečně přes zimu, kdy se solí,
nepoškodily. Uvádí, že Ing. Červená vše konzultovala s panem Boušem, který sdělil, že s výsadbou
habrů pomůže, přičemž již pomáhal při výsadbě katalp. Pan místostarosta konstatuje, že se vedení
města ještě domluví s Ing. Červenou na tom, aby napsala do Blatenských listů ohledně kácení a nové
výsadby stromů nějaký speciální článek. Ing. Flandera informuje, že by byl opravdu rád, aby se vědělo,
že bude v ulici tř. T. G. Masaryka probíhat náhradní výsadba. Podotýká, že lípy jsou v takovém stavu,
že pokud by se člověk o ně opřel, tak by upadl.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 388/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 389/16
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Bod č. 9 - Mimořádné odměny pro ředitelku CKVB a DS
Paní starostka uvádí, že v případě ředitelky Centra kultury a vzdělávání Blatná neměli radní připravené
hodnocení, proč by se měla Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. schválit odměna ve výši 25 tisíc Kč,
protože sdělila, že se k hodnocení vyjádří ona sama s tím, že vlastně ani neví, kdo by posudek měl psát.
Konstatuje, že při navržení předmětné částky vycházela z toho, že radní v podstatě ohodnotí práci Mgr.
et MgA. Políčkové, Ph.D. před jejím odchodem, protože její činnost na příspěvkové organizaci končí.
Podotýká, že když si vezme zpátky období půl roku, tak v září a říjnu byly akce, které se organizaci
skutečně povedly, kdy má na mysli Simandlovu kontrabasovou soutěž a to, jak Centrum kultury a
vzdělávání Blatná zorganizovalo fotofestival, na kterém byla velká návštěvnost. Osobně se domnívá, že
granty, které se podařilo získat pro muzeum, nastartovaly to, že se budou moci začít dělat nějaké
úpravy, takže i z tohoto důvodu se přiklání k tomu, aby Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. byla navržená
odměna schválena. Informuje, že do kladného hodnocení spadá pořád výstava řemesel, na kterou ona
neustále slyší velký ohlas. Doplňuje, že v současné době muzeum trošku v činnosti jakoby vyčnívá,
z čehož má osobně docela radost. Paní starostka konstatuje, že pokud by měla hledat kritiku, tak ji
najde v Informačním centru. Podotýká, že si chce sjednat schůzku s panem Mgr. Oberfalcerem, který
při výběrovém řízení na Informační centrum narážel a sdělil, že má připravené nějaké návrhy, o kterých
by tedy s novým ředitelem příspěvkové organizace chtěla mluvit a chtěla by znát nějaké jeho
konkrétnější úkoly. Uvádí, že dále je předložen návrh na schválení mimořádné odměny pro Mgr.
Baušovou a to ve výši 30 tisíc Kč, přičemž hodnocení příspěvkové organizace měli radní předložené od
vedoucí odboru sociálního. Připomíná, že paní ředitelka Domova pro seniory nedávno na schůzi byla,
takže radní vědí, že je Mgr. Baušová znalá, že se snaží organizaci tlačit dopředu a podchytit věci včas a
že postupně napravuje věci z minula. Poukazuje na to, že mají radní předloženo opět nějaké vyřazování
majetku. Informuje, že finanční prostředky na vyplacení odměn v předložených výších mají obě
organizace v rozpočtu. Ing. Flandera konstatuje, že má jednu jedinou připomínku k ředitelce Domova
pro seniory, jelikož se domnívá, že Mgr. Baušová dělá v této chvíli práci, kterou by při běžném
provozu ani nedělala, protože tahá ze skříní jednoho kostlivce za druhým, kdy vše dělá dle jeho názoru
dobře, protože to dělá tak, že to nikterak neomezuje klienty zařízení. Upřesňuje, že klienti vůbec
nepociťují, že musí paní ředitelka určité věci z dob minulých rovnat. Uvádí, že z tohoto důvodu by se
docela přikláněl k tomu, aby se jí výše odměny alespoň o 5 tisíc Kč zvýšila a to i vzhledem k rozdílu
ocenění Mgr. et MgA. Políčkové, Ph.D. Dodává, že tedy dává protinávrh na schválení odměny ve výši
35 tisíc Kč pro Mgr. Baušovou, protože tato výše mu připadá odpovídající. Paní starostka, pan
místostarosta a Bc. Scheinherr s protinávrhem Ing. Flandery souhlasí. Ing. Flandera podotýká, že když
si ještě vezme zpětně to, jaké se schvalovaly v minulosti odměny panu řediteli, tak se domnívá, že i
z tohoto pohledu je výše odměny 35 tisíc Kč pro Mgr. Baušovou odpovídající. Paní starostka
poukazuje na to, že dále mají na programu jednání radní předloženo čerpání příspěvku, kdy se
zaměstnanci Domova pro seniory vedla dlouhou diskusi, protože se do mínusu dostala pečovatelská
služba, což se jí osobně úplně nelíbilo, a proto chtěla tuto skutečnost vysvětlit. Uvádí, že zaměstnanci
mají nyní spoustu práce s tím, že zavádí vyrovnávací platbu, kdy jsou vlastně nuceni rozúčtovávat jinak
služby. Podotýká, že dřív měla organizace, aby vše bylo jednodušší, většinu finančních prostředků pod
pobytovou službou, avšak nyní je nucena podle nového předpisu, že musí vyjímat materiál, část mzdy
paní ředitelky a další věci a musí je rozúčtovávat a zařazovat pod pečovatelskou službu, což nebylo
dříve potřeba. Konstatuje, že paní ředitelka a účetní Ing. Vítová a paní Červenková nedělají půl roku
nic jiného, než pořád hledají systém, aby vše dobře nastavily, přičemž již měly dámy asi dvakrát
konzultaci ohledně této záležitosti na kraji. Dodává, že paní ředitelka sdělila, že se pečovatelská služba
dostala do mínusu z toho důvodu, že se musela půjčovna oddělit a že se musely náklady lépe
rozklíčovat, přičemž úplně stejně jsou na tom všechna ostatní zařízení. Paní starostka uvádí, že jí Mgr.
Baušová sdělila, že organizace do konce roku určitě nebude chtít navyšovat příspěvek zřizovatele, ale
že bude požadovat převedení finanční prostředků mezi položkami v rámci rozpočtu. Konstatuje, že je
tedy pravdou, že se toho na příspěvkovou organizaci v současné době navalilo opravdu moc. Ing.
Flandera podotýká, že se o nutnosti rozúčtování na schůzi paní ředitelka zmínila, kdy tedy právě i proto
dává protinávrh na zvýšení mimořádné odměny. Paní starostka a pan místostarosta opakují, že
s protinávrhem Ing. Flandery na schválení mimořádné odměny Mgr. Baušové ve výši 35 tisíc Kč
souhlasí. Paní starostka tedy nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje upravené
mimořádné odměny za II. pololetí pro ředitelku PO „CKVB“ a ředitelku PO „DS“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 390/16
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Bod č. 10 - Odměny ředitelkám základních a mateřských škol v Blatné, „Zásady“ od 1. 1. 2017
Paní starostka uvádí, že Ing. Hájková si nechávala „Zásady“ schvalovat radními vždy na rok, avšak Ing.
Malečková a Ing. Linhartová zjistily, že to není potřeba, že je možné „Zásady“ schválit a mít je platné
pořád, tedy dokud se v nich nebudou činit nějaké úpravy. Vysvětluje, že z tohoto důvodu je uvedena
platnost předmětných „Zásad“, které jsou úplně stejné, jako byly předtím, od 1. 1. 2017. Konstatuje, že
u ředitelek úplně nečte divadla a to co udělaly, protože to bere tak, že se jedná o běžnou činnost a
nikoliv mimořádnou, nicméně jako mimořádnou činnost bere to, že se všechny paní ředitelky v ORP
musely dobrovolně povinně zapojit do místních akčních plánů tzv. MAP, kdy si paní ředitelky plánují,
co ve školách chtějí do budoucna udělat za investice. Podotýká, že úplně obyčejně sdělí, že se jedná o
buzeraci, protože ředitelky školských zařízení mají jednu schůzku za druhou, neustále něco dohledávají
a vše konzultují se zřizovatelem, což je tedy pro ně opravdu práce navíc. Doplňuje, že pokud by
ředitelky do MAP nedaly, že chtějí třeba opravit na objektu střechu, tak by se také mohlo stát, že až
budou žádat o nějaké finanční prostředky z IROPu či přes MŠMT, takže je prostě nedostanou. Paní
starostka informuje, že Mgr. Šampalíková má navrženou vyšší odměnu z toho důvodu, že se v současné
době téměř ob čtrnáct dní účastní schůzek kvůli přístavbě, která by měla být financována právě
z IROPu, kdy se tedy jedná o dílny a učebny. Podotýká, že s Mgr. Šampalíkovou byla ohledně této
záležitosti na IROPu v Českých Budějovicích na konzultaci, kde však tamní pracovníci nesdělí, zdali je
vše dobře či není, pouze uvedenou, že je vše asi dobře. Konstatuje, že zaměstnanci Základní školy T.
G. Masaryka Blatná počítají, kolik bude na dílnách a v nových učebnách stolů a židlí, neustále zjišťují,
kolik vše bude stát, protože všechno musí být vyčíslené, takže i s touto záležitostí má a to tedy nejen
paní ředitelka hodně práce. Doplňuje, že z tohoto důvodu navrhuje Mgr. Šampalíkové odměnu vyšší.
Uvádí, že navíc Mgr. Krapsová je ve funkci ředitelky teprve od července, takže se domnívá, že u ní
není ještě možné hodnotit, jak se zaběhla. Dodává, že v případě ředitelek mateřských škol jsou výše
odměn standardní.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 391/16
Bod č. 11 - Přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná
Paní starostka uvádí, že jediné, u čeho se u tohoto bodu zastavila, byl Domov pro seniory, což však při
projednávání bodu č. 9 již vysvětlila. Domnívá se, že rozpočtovou kázeň všechny příspěvkové
organizace dodržují. Ing. Flandera poukazuje na to, že v jednom případě bylo čerpáno přes 100 procent.
Pan místostarosta vysvětluje, že se jedná o čerpání fondu FKSP, kde došlo k navýšení podle zákona na
1,5 % z hrubých mezd.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 392/16
Bod č. 12 - Žádost Domova pro seniory Blatná o čerpání finančních prostředků z investičního
fondu
Paní starostka uvádí, že by si organizace chtěla zakoupit docházkový systém. Informuje, že si Domov
pro seniory nechal zpracovat dvě poptávky od velkých firem, se kterými již spolupracuje, přičemž
jednu nabídku zpracovala firma Alfasoftware, od které má organizace systém na mzdy, a druhou
nabídku zpracovala firma Cygnus, která organizaci zajišťuje vykazování úkonů. Konstatuje, že firma
Alfasoftware měla nabídku levnější s tím, že navíc se systém umí propojit se systémem na mzdy, takže
i to samozřejmě usnadní tamním pracovníkům práci. Doplňuje, že na organizaci pracuje 75
zaměstnanců, kdy se tedy diví, že si docházkový systém Domov pro seniory již dávno nezavedl a že
neustále používá sešity.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 393/16
Bod č. 13 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka uvádí, že Domov pro seniory opět vyřazuje majetek, přičemž v nabídce není nic, co by
město potřebovalo. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nepřijímá nabízený
majetek a schvaluje jeho likvidaci“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 394/16
Bod č. 14 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná a schválení Seznamu zájemců o
přidělení bytu zvláštního určení k 09.11.2016
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Paní starostka informuje, že se jedná o přidělení bytu paní Cihlářové, která je bohužel z Prahy. Uvádí,
že dále je předložen ke schválení nový „Seznam“, protože paní Cihlářová byla poslední člověk, který
v současně platném pořadníku byl. Podotýká, že v novém „Seznamu“ se již konečně objevili i blatenští
a to pan Zachata a paní Dubská. Doplňuje, že na příští schůzi budou radní zřejmě schvalovat přidělení
bytu panu Zachatovi, protože tento týden zemřela v Domě s pečovatelskou službou Blatná paní
Běhavá, takže bude uvolněný další byt.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 395/16
Bod č. 15 - Přidělení bytu v majetku města
Pan místostarosta konstatuje, že se minule uvolnila bytová jednotka Nad Lomnicí čp. 1255 o velikosti
2+1. Uvádí, že zaměstnanci Správy bytů si vzali Seznam žádostí o přidělení bytu a navrhují předmětný
byt přidělit panu Šopincovi, kde jsou uvedeny dvě osoby. Připomíná, že na minulé schůzi měl Ing.
Flandera dotaz ohledně přidělení bytu panu Vlkovi, kdy se tedy radní mohou domluvit na tom, že až se
uvolní příště bytová jednotka 2+1 či menší, takže může být navrženo její přidělení právě panu Vlkovi.
Ing. Flandera uvádí, že by mu to přišlo rozumné, protože bodově je pan Vlk první v „Seznamu“, byť je
tedy sám, avšak body prostě má. Paní starostka informuje, že pan Vlk je zřejmě mladý kluk, což pan
místostarosta potvrzuje. Paní starostka konstatuje, že by vycházela tedy i z toho, že dneska je sám, ale
že si může někoho najít. Ing. Flandera uvádí, že pan Vlk třeba za 14 dní už být sám nemusí, přičemž
možná již nyní má přítelkyni, se kterou žije ve společné domácnosti a kterou však pouze neuvedl v
žádosti o přidělení bytu. Domnívá se, že to, že nemá pan Vlk uvedeno více osob v „Seznamu“, není
úplně argument pro to, aby mu nebyl byt o velikosti například 2+1 přidělen. Paní starostka podotýká,
že pokud by se uvolnil byt o velikosti 4+1, tak by samozřejmě byla hloupost jej panu Vlkovi
přidělovat. Ing. Flandera uvádí, že dle jeho názoru však byt o velikosti 2+1 není extra žádný luxus.
Konstatuje, že se jedná o mladého kluka, u kterého se do budoucna předpokládá, že bude chtít zakládat
rodinu. Pan místostarosta se dotazuje, zdali nyní radní budou souhlasit s přidělením bytu panu
Šopincovi s tím, že další uvolněný byt by se navrhl přidělit panu Vlkovi. Ing. Flandera s návrhem pana
místostarosty souhlasí, jelikož je už vše s panem Šopincem domluvené. Pan místostarosta uvádí, že se
domluví se zaměstnanci Správy bytů, aby další byt navrhli přidělit panu Vlkovi. Paní starostka
připomíná, že se radní na minulé schůzi bavili o tom, jestli v případě neplatičů probíhá spolupráce
s odborem sociálním. Konstatuje, že spolupráce opravdu probíhá a to tak, že paní Peroutková zavolá na
odbor sociální, kdo nájem neplatí, a děvčata z odboru dotyčné lidi navštíví a snaží se jim, když
samozřejmě chtějí, pomoct.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 396/16
Bod č. 16 - Informace o vydání právního aktu rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Územní
plán Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o rozhodnutí, kterým se městu přidělí finanční prostředky na
projekt Územní plán Blatná. Uvádí, že byla již pracovníky územního plánování upozorněna na to, že
dotace bude o 25 % pokrácena, protože když se vypisovalo výběrové řízení, tak firma ARCHUM
architekti s.r.o. měla nějaké podmínky na vyhlášení soutěže, avšak mezitím došlo ke změně zákona, ale
firma si podmínky nezměnila a soutěž vypsala podle starých podmínek. Konstatuje, že město bude za
to, že nemělo správně vedený začátek, potrestáno a to tím, že neobdrží celou dotaci. Podotýká, že Mgr.
Peterka se snažil vše obhájit tak, že vlastně město mělo informace předané od architektů, avšak úplně
nepochodil. Doplňuje, že i tak se jedná o pěknou sumu, se kterou se ze začátku vůbec nepočítalo.
Upřesňuje, že do současné doby stálo město zpracování územního plánu 2 047 200 Kč, kdy v některých
případech se jedná o nezpůsobilé výdaje, nicméně pokud bude dotace městu proplacena, tak pořád
téměř více než polovinu nákladů bude mít město kryté dotací, což je dle jejího názoru velmi pěkné.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 397/16
Bod č. 17 - Žádost o schválení finanční spoluúčasti na akci „Hokejbalové hřiště Blatná“
Paní starostka uvádí, že se jedná o pořízení nových mantinelů, střídaček, zábradlí, skel a branek.
Informuje, že jí volali hokejbalisté, zdali by město žádost o dotaci podalo, protože mantinely jsou
opravdu čím dál tím víc v katastrofálnějším stavu. Podotýká, že v rozpočtu na příští rok bude zahrnuta
částka na projektovou dokumentaci na zimní stadion, avšak bude trvat nejméně rok, než se dotáhnout
doklady. Doplňuje, že pokud se vše povede dotáhnout ke stavebnímu řízení, tak by se mohlo příští rok
5

žádat o dotaci do stejného programu na plochu pro lední hokej. Paní starostka nechává hlasovat o
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 398/16
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 10. 2016
b) Změna bankovního účtu Domova pro seniory Blatná – Paní starostka uvádí, že se jedná o informaci,
že příspěvková organizace změní bankovní účet, který bude mít zřízený u Komerční banky, což je pro
město výhodnější, protože město má účet u Komerční banky rovněž zřízený.
Paní starostka uvádí, že slíbila pánovi, který za ní přijel s propagačními materiály, bez kterých nemůže
dle jeho názoru žádné město žít, že o nabídce bude radní informovat. Ukazuje radním tubus, který pán
za 100 Kč nabízel s tím, že v něm by měla být lahev vína, která stojí cca 250 Kč. Podotýká, že jí pán
chtěl ihned nechat deset lahví, což však odmítla s tím, že vše projedná s radními. Konstatuje, že se dle
jejího názoru město bez tohoto dárkového předmětu určitě obejde, avšak chtěla radní informovat,
kdyby jim náhodou dotyčný pán, který byl dost neodbytný, volal, tak aby o předmětné nabídce věděli.
Paní starostka uvádí, že přišla další nabídka, na kterou trošku tlačí Základní škola J. A. Komenského
Blatná, přičemž zaměstnanci předmětné školy jsou roztrpčení, že jí osobně se nabídka nelíbí.
Informuje, že firma HISTORY o.s. vydává knížku s dětskými obrázky o městech. Vysvětluje, že děti
namalují obrázky, z nichž se následně vyberou ty, které budou v předmětné knížce umístěny.
Konstatuje, že si otevřela webové stránky firmy, na kterých zjistila, že v minulosti vyšla už jedna
knížka, do které blatenské děti malovaly. Podotýká, že když se škola do projektu „Galerie talentů“
zapojí, tak firma požaduje po městě, aby jí dalo finanční příspěvek a odebralo si nějaké knížky.
Upřesňuje, že pokud budou v knize otištěny 4 obrázky dětí ze školy, tak je po městu požadována částka
5 tisíc Kč, za kterou se obdrží 10 knih, přičemž částka a počet získaných publikací se zvyšuje podle
počtu obrázků otištěných v knize. Dodává, že sdělila Mgr. Krapsové, že se jedná o dost finančních
prostředků a že jestli chtějí děti kreslit obrázky, takže by bylo výhodnější, než sypat někomu opravdu
vysoké finanční prostředky, udělat pro příští rok třeba visací městský kalendář, ve kterém by bylo
umístěno 12 obrázků památek ve městě a který by město zafinancovalo a samo si jej následně
rozdávalo. Paní starostka informuje, že pokud mají radní zájem, tak si mohou napsat webovou stránku
www.galerietalentu.cz a podívat se, jak knížky vypadají. Ing. Flandera konstatuje, že si nic psát
nebude, protože se jedná podle jeho názoru o úplný nesmysl, takže on je zásadně proti tomu, aby se
město do tohoto projektu zapojovalo. Dává zapravdu paní starostce, že pokud by město chtělo pro
Blatnou něco reprezentativního, takže by se mohl udělat kalendář a to například stolní. Poukazuje na to,
že děti mohou namalovat obrázky zadarmo do kalendáře, který každý rok vydává Svazek obcí
Blatenska, kdy předmětný svazek leckdy neví, jaké obrázky do něj otisknout. Uvádí, že pokud by si
město udělalo nějaký svůj kalendář s dětskými obrázky, tak za něj sice zaplatí, avšak na druhou stranu
jej bude moci někomu dát jako dárek. Paní starostka konstatuje, že obrázky se dají namalovat všem
dětem ve škole, kdy by jí tedy zajímalo, jak škola následně 4 obrázky vybere. Ing. Flandera podotýká,
že z toho bude akorát problém, kdy se rodiče budou hádat, že Pepíček byl lepší, ale že byl otištěn
obrázek Lojzy, protože to byl kamarád paní ředitelky. Doplňuje, že si připomínky k výběru obrázků
úplně živě dokáže představit. Paní starostka uvádí, že tedy radní také se zapojením do projektu „Galerie
talentů“ nesouhlasí.
Paní starostka uvádí, že Občanské sdružení Duhové ještěrky nerozsvěcuje stromek s tím, že paní
Hůzlová v nedávné době sdělila, že nebude sdružení tedy dělat ani trhy a vlastně už nikdy nic.
Podotýká, že však najednou přišla paní Hůzlová s tím, že by s panem Zbíralem chtělo sdružení udělat
akci vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, kterou ve městě kdysi dělala mateřská škola. Konstatuje,
že nejlepší na tom ale je to, že by organizátoři této akce chtěli balónky vypouštět na kruhovém objezdu
v den jeho otevření a to tedy dne 9. 12. 2016. Informuje, že se snažila panu Zbíralovi a paní Hůzlové
vysvětlit, že jim opravdu nedokáže zaručit, že se kruhový objezd dne 9. 12. 2016 otevře. Ing. Flandera
konstatuje, že se kruhový objezd dne 9. 12. 2016 asi otevře, avšak on v žádném případě nesouhlasí
s tím, aby se na něm vypouštěly balónky. Podotýká, že organizátoři, kteří se zřejmě zbláznili, vůbec
neví, o čem to všechno je, jelikož v ten den tam budou ještě chodit lidé s lopatami, budou dosazovat
stromečky a ještě aby mezi nimi děti posílaly balónky. Paní starostka uvádí, že jí bylo řečeno, že by se
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na akci přišlo podívat tisíc lidí. Ing. Flandera konstatuje, že tím spíš by lidé rozdupali všechny upravené
plochy, které ještě nebudou zatažené. Opakuje, že ani náhodou s tímto návrhem nesouhlasí. Paní
starostka informuje, že paní Hůzlové sdělila, ať si balónky s dětmi klidně pouští, ale že jí se jeví jako
vhodný prostor, jestli tedy chtějí vidět na kruhovou křižovatku, parkoviště u LIDLu. Ing. Flandera
podotýká, že pokud se neplete, takže se vždy balónky vypouštěly na zimním stadionu. Paní starostka
informuje, že by se mohly balónky vypouštět z fotbalového hřiště s umělým povrchem, které je
v dezolátním stavu, jak je uvedeno v materiálu do Zastupitelstva města Blatná, a na které by se klidně
mohl případně umístit nějaký banner, jak kruhový objezd vypadá, protože na něm se to všechno točí,
jelikož se jedná o velkou akci, která by se měla dle pana Zbírala podpořit. Pan místostarosta uvádí, že
s nápadem přišel pan Zbíral, který byl kritikem realizace kruhové křižovatky s tím, že to je nesmysl a
že tam neprojedou jeho nákladní vozidla, avšak nyní chce celou akci zviditelňovat, což když se
dozvěděl, tak se tedy opravdu bavil. Ing. Flandera konstatuje, že mu pan Zbíral také sdělil, že je to
neskutečný nesmysl a že přes křižovatku následně neprojedou jeho nákladní vozidla, a proto jej velmi
překvapuje, že by pan Zbíral chtěl na kruhovém objezdu vypouštět balónky. Pan místostarosta
podotýká, že pan Zbíral volal paní starostce s tím, že by bylo dobré realizaci kruhového objezdu
zviditelnit, že lidé jsou na město velmi naštvaní, ale že by předmětná akce pomohla tomu, že by si to
město u lidí vyžehlilo. Ing. Flandera uvádí, že nevěří tomu, že pan Zbíral chce městu pomoct.
Doplňuje, že městu pomůže to, že začne kruhový objezd fungovat a nikoliv to, že na něm pan Zbíral
bude vypouštět balónky, s čímž však on zásadně nesouhlasí. Paní starostka informuje, že paní Hůzlová
již balonky nakoupila. Dále konstatuje, že se domnívala, že si děti samy napíší přání, avšak přání budou
zaslána firmě, která akci zaštiťuje a která přání na papírky vytiskne a ty budou následně děti
k balónkům přivazovat. Uvádí, že tedy dítě nebude posílat svoje přání, ale bude posílat přání úplně
jiného dítěte. Podotýká, že organizátorům sdělila, že vypouštění balónků na kruhovém objezdu vidí
jako nereálné s tím, aby si našli pro předmětnou akci jiný prostor. Ing. Flandera konstatuje, že paní
starostka klidně organizátorům může vše zdůvodnit tím, že tam budou čerstvé terénní úpravy, čerstvá
výsadba a čerstvě vysázené keříky, takže když by tam přišlo tisíc lidí, tak si umí úplně živě představit,
jak tam vše lidé rozdupou. Informuje, že budou před kruhovým objezdem ostrůvky, které budou
osázené, kdy si umí představit, až se tam někde budou lidé mačkat, jak keříky a úpravy ploch
dopadnou. Doplňuje, že pak by se na jaře nemohly uplatňovat po firmě nějaké záruky, že něco
nevyrostlo a že je to suché, tedy nemohlo by se požadovat, aby firma vysázela nové keříky, protože
zástupci z firmy by řekli, že vše bylo rozdupáno při pouštění balónků. Dodává, že tedy ani náhodou
nesouhlasí s tím, aby se na předmětném místě vypouštění balónků konalo.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali se plánuje veřejné projednání návrhu Územního plánu Blatná. Paní
starostka odpovídá, že veřejné projednání se bude konat dne 15. 12. 2016. Dále informuje, že bylo u ní
dne 7. 11. 2016 ohledně této záležitosti jednání, kterého se zúčastnil i pan Král a to kvůli jeho
námitkám, kdy však v jeho případě k žádnému posunu úplně nedošlo.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:06 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 50. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 23. listopadu 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Bc. Scheinherr, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2(Scheinherr, místostarosta) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Podotýká, aby se radní neděsili, co všechno je předložené na stole
s tím, že dodatečné předložení materiálů je vyvolané tím, že ke konci roku se musí některé věci rychle
vyřešit, takže předložení materiálů až na stůl není vždycky vinou úředníků. Poukazuje na to, že je na
stůl předložena oprava bodu č. 4 – Schválení SOD a dodatku SOD, kdy vedení města zjistilo, že
v původním materiálu byl špatně udělán výpočet, a dále je předloženo doplnění k bodu č. 8 Rozhodnutí o odvolání proti neposkytnutí informace, kdy měla Ing. Malečková za úkol zjistit, jak
má přesně znít usnesení, avšak bohužel předmětnou informaci obdržela až včerejšího dne, takže
materiál, který radní řádně k tomuto bodu obdrželi, Ing. Malečková ještě dopracovala a to tedy podle
doporučení kraje. Uvádí, že dále mají radní na stole bod č. 17 – Schválení smlouvy o bezúplatném
převodu movitých věcí, kdy se jedná o kašnu na krematoriu, bod č. 18 – Žádost o schválení
příspěvku za činnost jednotky SDH města Blatná, jelikož je potřeba schválit přijetí neinvestičního
příspěvku od kraje pro jednotku SDH, bod č. 19 – Uzavření smlouvy o výpůjčce – Ubytovna Blatná,
kdy se jedná o ubytovnu, kterou město koupilo, přičemž předmětné smlouvy, které připravil JUDr.
Mrázek, se týkají období od zápisu do katastru nemovitostí do konce roku 2016. Vysvětluje, že bod č.
20 – Odměny členům komisí je dán na stůl z toho důvodu, že se čekalo na poslední jednání dopravní
komise, aby odměny byly předloženy kompletně za všechny komise najednou. Doplňuje, že dále mají
radní před sebou bod č. 21 – Projednání návrhů a doporučení dopravní komise, přičemž tento
materiál, ve kterém jsou uvedena doporučení také k humanizaci silnice I/20, byl předložen na stůl
z toho důvodu, že ona potřebuje odpovědět paní ředitelce Ing. Hruškové z Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Paní starostka informuje, že dále je předložena na stůl informace a) Provoz ubytovny z pohledu
DPH, která se týká toho, aby město zbytečně neplatilo velké finanční prostředky. Dotazuje se, zdali má
nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném
programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.
Bod č. 3 – Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka poukazuje na to, že jsou předloženy změny rozpisu rozpočtu č. 30/16/R – 33/16/R.
Vysvětluje, že rozpočtová změna č. 30/16/R se týká přesunu finančních prostředků v osadě Drahenický
Málkov, což vzniklo z důvodu toho, že v osadě byla postavena pergola za více finančních prostředků,
přičemž se jedná o budovu a nikoliv o drobný hmotný majetek. Uvádí, že změna rozpisu č. 31/16/R se
týká opravy cesty kolem stadionu, která je dokončená, kdy se pracovnice odboru finančního a školství
domnívala, že se bude jednat o stavbu, avšak v tomto případě šlo o opravu. Konstatuje, že pod změnou
rozpisu č. 32/16/R jsou záležitosti ohledně kronikáře, kdy odměna byla nad 10 tisíc Kč, a proto je
potřeba z částky odvést sociální a zdravotní pojištění. Doplňuje, že poslední předložená změna rozpisu
rozpočtu se týká nové smlouvy, která byla uzavřena s firmou MIN-SERVIS, kdy je zapotřebí finanční
prostředky na předmětné kapitole doplnit, takže dochází k úpravě, kterou pan Chmelař odsouhlasil.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 399/16
Bod č. 4 – Schválení SOD a dodatku SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na skládku na čtvrtou etapu
a dále o smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na kompostárnu a sběrný dvůr. Uvádí, že u
projektové dokumentace na sběrný dvůr, která se bude týkat územního řízení, byla částka upravena,
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protože byla firmou Projekta Tábor s.r.o. špatně spočtena. Doplňuje, že s předmětnou firmou je
spolupráce dlouholetá, jelikož firma Projekta Tábor s.r.o. od samého začátku skládku projektovala.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 400/16
Ing. Flandera se dotazuje, zdali firma Projekta Tábor s.r.o. skutečně stihne projektovou dokumentaci
předat do 16. 12. 2016. Paní starostka odpovídá, že firma musí do 16. 12. 2016 předmětnou
projektovou dokumentaci předat, kdy firma už na dokumentaci pracuje, protože dostala zakázku
opravdu včas zadanou. Pan místostarosta podotýká, že předmětná firma na dokumentaci pracuje již
delší dobu.
Bod č. 5 – Přechod nájmu prostor sloužících k podnikání, Blatná čp. 11
Paní starostka vysvětluje, že se jedná o cukrárnu paní Fišerové, která má smlouvu o nájmu
prodlouženou od roku 2014 až do 31. 5. 2028. Uvádí, že paní Fišerová podnik převádí, kdy správně se
říká, že prodává, na svou dceru Martinu Zdvořáčkovou rozenou Fišerovou. Podotýká, že vše je stejné
jako v případě ubytovny Tesla, kdy tedy smlouvy, které byly uzavřené, převádí paní Fišerová na paní
Zdvořáčkovou, což dle sdělení JUDr. Mrázka nový občanský zákoník umožňuje. Domnívá se, že není
nutné nějak řešit, jestli provoz cukrárny bude zajištěn kvalitně či nebude, protože v současné době
předmětnou cukrárnu stejně již paní Zdvořáčková řídí, takže paní Fišerová na svou dceru vše převede
v podstatě už jenom papírově.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 401/16
Bod č. 6 – Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu
Paní starostka uvádí, že se jedná o byt v ulici Šilhova čp. 659, který byl znehodnocen bývalým
nájemníkem, který byl nemocen, takže je zapotřebí byt nejprve zrekonstruovat, a proto dochází do
doby, než bude byt opět obsazen, k přechodu plateb záloh na město. Pan místostarosta informuje, že se
jednalo o starší osobu, která bydlela v předmětném bytě, jenž byl z osmi bytů, které v bytovém domě
jsou, poslední, které neměl udělané jádro, a proto se tedy nyní dělá v bytě nové jádro a nová koupelna.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 402/16
Bod č. 7 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Novoroční
ohňostroj
Paní starostka informuje, že 15:00 hodina je v žádosti uvedena proto, že pan Žíla chce mít na akci
hudbu a to kapelu Z Vršku a nějaký stánek s občerstvením, když budou lidé na akci přicházet. Uvádí,
že 19:00 hodina je v žádosti uvedena z toho důvodu, že se musí po ukončení akce vše zase vyklidit,
přičemž takto to je každý rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 403/16
Bod č. 8 – Rozhodnutí o odvolání proti neposkytnutí informace
Paní starostka informuje, že se jedná o nepříjemnost, která vznikla na Základní škole J. A. Komenského
Blatná, kdy si tedy Ing. Šurátová, matka žáka, podala v říjnu žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb. Poukazuje na to, že radní mají v materiálu uvedeno, o jaké informace Ing. Šurátové šlo.
Konstatuje, že předmětná základní škola vyhodnotila žádost tak, že části vyhověla a části ne. Uvádí, že
Ing. Šurátová se odvolala, kdy poslala odvolání Základní škole J. A. Komenského Blatná, která jej
postoupila na kraj, jehož pracovníci sdělili, že postup, který nebyl správný, musí řešit nyní zřizovatel
příspěvkové organizace a to tedy Rada města Blatná. Upřesňuje, že v usnesení, které vydala škola, byly
hlavně procesní chyby a byl v něm špatně uvedený paragraf. Doplňuje, že si pozvala po ukončení
dnešní schůze paní ředitelku Mgr. Krapsovou na schůzku, které by chtěla, aby se zúčastnila i Ing.
Linhartová a Ing. Malečková, přičemž cílem schůzky by mělo být to, aby si všichni nějak vyjasnili, jak
v tomto případě postupovat. Paní starostka se domnívá, že se dalo předmětné situaci předejít, kdyby
zaměstnanci školy od samého začátku celou záležitost více konzultovali s pracovnicí odboru finančního
a školství. Podotýká, že základní škole radil nějaký pán, který dříve na kraji pracoval, avšak
v rozhodnutí byl uveden paragraf, který tam opravdu neměl být. Uvádí, že se tedy musí rozhodnutí
vždy posuzovat procesně, tzn. jestli jsou dobře uvedeny zákony, ale také věcně, tzn. jestli bylo
odpovězeno správně. Konstatuje, že navíc je takové sporadické, jestli škola odmítla Ing. Šurátové
poskytnout informace opravdu správně, protože pořád se neví, jestli to, že se Ing. Šurátové nesdělilo,
od kdy paní Mgr. Kolínská na škole pracuje, je věc personální anebo není, nicméně tato záležitost
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určitě není upravena žádným vnitřním předpisem. Vysvětluje, že informace nemusí být poskytnuta,
pokud je daná záležitost stanovena nějakým vnitřním předpisem. Informuje, že dle jejího názoru, když
si vše přečetla, se jedná o informaci, která klidně mohla být Ing. Šurátové poskytnuta, nicméně o celé
záležitosti chce s paní ředitelkou mluvit, kdy nechtěla vše řešit po telefonu. Doplňuje, že pokud by se
chtěli radní schůzky s Mgr. Krapsovou zúčastnit, tak bude jedině ráda. Dodává, že nyní škola dostane
celou záležitost zpátky, bude muset žádost znova vyhodnotit, znova vydat rozhodnutí a tedy
rozhodnout, jestli Ing. Šurátové informaci poskytne či nikoliv. Paní starostka podává zprávu, že Ing.
Šurátová si na Mgr. Kolínskou stěžuje už od loňského roku, kdy si nepřála, aby jejího syna Mgr.
Kolínská učila. Uvádí, že paní ředitelka Ing. Šurátové vyhověla v tom, že řekla, že je ochotna jejího
syna přendat do jiné třídy, ale že nebude měnit rozvrhy, které jsou v srpnu připravené, na což jí bylo
Ing. Šurátovou odpovězeno, že jí jde o všechny žáky, že Mgr. Kolínská není kvalitní učitel a že si
nepřeje, aby předmětná paní učitelka na škole vůbec učila. Podotýká, že to je obdoba toho, co bylo na
druhé základní škole. Konstatuje, že by nechtěla, aby Základní škola J. A. Komenského Blatná cítila od
zřizovatele to, že ji nechce podržet, avšak v tomto případě opravdu nejde postupovat jinak, než
rozhodnutí vrátit zpátky. Dodává, že se chce s paní ředitelkou pobavit o tom, co ji vedlo k tomu, že
předmětnou informaci neposkytla, přičemž také by ji zajímalo, jestli bude mít paní ředitelka k dispozici
vyjádření pana Zemana, což je tedy ten pán, se kterým se škola radila, zda jim vše napsal do e-mailu či
jak škole vlastně dané informace sdělil, přičemž prý to byl odborník. Paní starostka informuje, že když
se zaměstnankyně odboru finančního a školství radila s paní, která na kraji pracuje nyní, tak jí bylo
sděleno, že se informace poskytnout mohla. Uvádí, že nyní tedy musí radní usnesením zrušit usnesení,
které vydala škola, a vrátit celou záležitost škole k projednání, protože takto je to podle správního řádu
správně. Podotýká, že je možné, že se celá záležitost radním dostane na stůl opětovně, protože se
domnívá, že Ing. Šurátová chce předmětné informace proto, aby vše mohla předat školní inspekci. Ing.
Flandera konstatuje, že z celé záležitosti jasně vyplývá, o co Ing. Šurátové jde, tedy že chce danou
záležitost předat školní inspekci. Uvádí, že by se rád zeptal na něco, co úplně přímo nemá souvislost
s dotazy Ing. Šurátové, i když ví, kam dotazy směřují, zda může či nemůže učit učitelka s aprobací na
první stupeň druhý stupeň. Paní starostka informuje, že na to samé se dotazoval pan místostarosta, kdy
podle školského zákona může učitelka s aprobací na první stupeň vyučovat stupeň druhý, protože se
jedná o rozhodnutí ředitele školy. Konstatuje, že však chce od Mgr. Krapsové vědět, jestli neexistuje
nějaký metodický pokyn ze školství, že pokud je na škole učitel, který tu aprobaci má, takže se má
upřednostnit to, jakou aprobaci učitelé mají. Ing. Flandera se dotazuje, zdali základní škola má někoho
s aprobací na první stupeň. Paní starostka odpovídá, že neví s tím, že se domnívá, že Ing. Šurátová
spíše naráží na to, že Mgr. Kolínská má aprobaci na první stupeň, takže když se uvolnilo místo na
prvním stupni, takže se měl hledat nějaký učitel na matematiku a Mgr. Kolínskou dát na první stupeň,
což jí tedy vychází z dotazu, jestli za tu dobu, kdy Mgr. Kolínská vyučuje na druhém stupni, byl přijatý
někdo na první stupeň. Domnívá se, že Ing. Šurátová se na tuto záležitost dotazuje, protože ví, proč se
na to má ptát. Opakuje, že se chce dnešního dne paní ředitelky zeptat, zdali neexistuje nějaké
doporučení, avšak ve školském zákoně tato záležitost přesně vyspecifikovaná není. Ing. Flandera
konstatuje, že je mu jasné, k čemu Ing. Šurátová směřuje. Pan Srb dodává, že je mu jasné, co bude dál.
Paní starostka navrhuje o dané záležitosti více nehovořit a přijmout předložený návrh usnesení s tím, že
se pak radní na vše mohou paní ředitelky osobně dotázat. Uvádí, že nechce, aby Mgr. Krapsová, která
je chvíli ve své funkci, cítila, že ji nechce zřizovatel podpořit, přičemž chápe, že paní ředitelka byla
z dané záležitosti celá rozhozená a sdělila, že nečekala, že budou takovéto nepříjemnosti na samém
začátku jejího působení ve funkci ředitelky, avšak s tím se nedá prostě nic dělat. Paní starostka nechává
hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje vydání rozhodnutí o odvolání dle návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 404/16
Bod č. 9 – Odpisové plány základních a mateřských škol na rok 2017 a změny v roce 2016
Bez připomínek.

Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 405/16
Bod č. 10 – Žádosti příspěvkových organizací o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r.
2016
Paní starostka uvádí, že nemá problém s převodem u Mateřské školy Blatná, Vrchlického a u Centra
kultury a vzdělávání Blatná u Infocentra, avšak u Komunitního centra aktivního života, byť je
v materiálu uvedeno, že byl projednán s ní a s panem místostarostou, bylo vedení města zaskočeno
částkou 304 tisíc Kč, která má posloužit k dovybavení a to k nákupu interaktivní tabule, žíněnek a
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mimo jiné také peci, protože to opravdu s vedením nikdo neprojednal. Konstatuje, že vedení města
samozřejmě vědělo, že se finanční prostředky na Komunitním centru aktivního života ušetřily na
energiích, avšak zástupci organizace bylo sděleno, že ušetřené finanční prostředky budou použity na
mzdy, protože došlo k čtyřprocentnímu nárůstu. Podotýká, že se jí úplně nelíbí to, co funguje celá léta,
co již říkala u mateřských škol a co bude opětovně říkat dnes na pracovním zasedání k rozpočtu, že
jakmile škola, školka či jiná příspěvková organizace města ušetří jakoukoliv korunu, takže operativně
vymyslí, za jakou kravinu ušetřené prostředky utratí. Informuje, že bude chtít nejen výhled u oprav,
tedy co příspěvkové organizace potřebují příští rok udělat, tak jak to radní viděli v rozpočtu u odboru
majetku, investic a rozvoje, ale bude po ředitelích příspěvkových organizací požadovat, aby si udělali
výhled na další rok, jakým drobným hmotným majetkem chtějí zařízení dovybavit a co jim v zařízení
chybí. Doplňuje, že když přijede do školky cesťák s nějakou kravinou a paní ředitelky zjistí, že zařízení
ušetřilo 50 tisíc Kč na energiích, tak okamžitě vymyslí, že ušetřené peníze bouchnou za nějakou hru
pro děti. Paní starostka uvádí, že je ráda, že příspěvkové organizace šetří, avšak vše se zvrhlo v to, že
ředitelé musí všechny prostředky z jejich rozpočtu za každou cenu utratit. Konstatuje, že bude
navrhovat, aby byl v případě Komunitního centra aktivního života nařízen odvod a finanční prostředky
byly vráceny v nějaké částce městu. Podotýká, že jí sdělila Ing. Malečková, že to takto je možné udělat,
přičemž se tedy dotazuje ještě paní tajemnice, zda je tento postup možný. Paní tajemnice odpovídá, že
nařízení odvodu samozřejmě možné je, protože se jedná o příspěvek, který mohou zastupitelé zkrátit.
Pan místostarosta informuje, že se v současné době k postupu navrženému paní starostkou přiklání,
protože ani s ním předmětnou záležitost opravdu nikdo nekonzultoval. Uvádí, že pokud by ta
konzultace byla, tak by si zaměstnanci Komunitního centra aktivního života třeba dovybavení prosadili,
protože by řekli důvody, proč chtějí například žíněnky, kdy tedy on neví, zdali jim žíněnky chybí či zda
jsou stávající nějaké rozbité. Konstatuje, že v případě zvlhčovače opravdu neví, jestli to je věc toho, jak
sdělila paní starostka, že zaměstnanci potřebují za každou cenu utratit peníze anebo zdali je to věc,
kterou zaměstnanci skutečně potřebují a která je v objektu důležitá. Opakuje, že s ním tuto záležitost
nikdo neprojednal, a proto se také přiklání k tomu, aby byl v případě Komunitního centra aktivního
života nařízen odvod. Paní starostka informuje, že samozřejmě pochopí to, že žíněnky mohly odejít
anebo že je potřebují dokoupit, když se v Komunitním centru aktivního života, kde ty akce skutečně
jsou, cvičí. Uvádí, že však pec se nedávno kupovala do jedné školky, má ji Základní umělecká škola
Blatná a Dům dětí a mládeže Blatná, kdy tedy neví, jestli je v Blatné keramika tak rozšířená, že musí
být keramická pec v každém zařízení. Podotýká, že by tedy chtěla vše od zaměstnanců Komunitního
centra aktivního života nějak zdůvodnit. Ing. Flandera se osobně domnívá, že zrovna keramická pec je
úplná blbost, kdy zaprvé je velmi drahá a zadruhé její provoz je šílený. Konstatuje, že by rád viděl, jak
si zaměstnanci ověřili, že keramickou pec je na elektriku v Komunitním centru aktivního života úplně
klidně možné zapojit, protože keramická pec nemá příkon 2 kW. Opakuje, že dle jeho názoru je
pořízení keramické pece úplná pitomost s tím, že samozřejmě chápe, že chtějí zaměstnanci zakoupit
nějaké dovybavení. Poukazuje však na to, že na materiál je v rozpočtu částka 200 tisíc Kč, přičemž do
současné doby je vyčerpáno 96 tisíc Kč, a proto se domnívá, že je částka 104 tisíc Kč, která je ještě
nevyčerpána, absolutně dostatečná, takže nevidí důvod, proč by se mělo ještě dalších 104 tisíc Kč do
rozpočtu přidávat. Uvádí, že by nechal částku ve výši 200 tisíc Kč, která byla schválena v rozpočtu a za
kterou si mohou zaměstnanci dejme tomu dokoupit běžné věci, avšak určitě nesouhlasí s tím, aby se
rozpočet na materiálu zvýšil na 304 tisíc Kč, protože to je dle něj úplný nesmysl, byť je sice hezké, že
zaměstnanci ušetřili na službách 300 tisíc Kč, ale to se potom dostáváme tam, jak říká paní starostka,
kde bychom být neměli. Paní starostka informuje, že jí vše bylo vysvětleno tak, že zaměstnanec, který
byl na Komunitním centru aktivního života předtím, objednával drahé kurzy a vymýšlel akce, které
byly hodně drahé, avšak že holky, které jsou na Komunitním centru aktivního života nyní, se snaží
ušetřit, což ona samozřejmě kvituje. Podotýká, že když se podívá na kulturní kalendář, tak akcí se
v objektu koná opravdu mnoho, kdy lidé do Komunitního centra aktivního života nyní začali chodit na
workshopy a další akce, takže k tomuto nemůže říct ani slovo. Uvádí, že stávající zaměstnankyně
Komunitního centra aktivního života ušetřily proto, že objednávají lacinější lektory a nevymýšlí drahé
akce, za což je ráda, avšak předložený návrh na přesun ušetřených finančních prostředků ji připadá
úplně nesmyslný. Doplňuje, že nyní tedy radní schválí žádost Mateřské školy Blatná, Vrchlického a
žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná mimo Komunitního centra aktivního života. Ing. Flandera
konstatuje, že v případě Komunitního centra aktivního života je vyloženě třeba specifikovat položku.
Paní starostka podotýká, že by navrhovala, aby se nyní Komunitní centrum aktivního života vůbec
neschvalovalo s tím, že by se materiál předložil s odůvodněním na další schůzi Rady města Blatná. Pan
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místostarosta souhlasí s postupem navrženým paní starostkou s tím, aby zaměstnanci odůvodnili, proč
chtějí koupit žíněnky a další věci v návrhu uvedené. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se o Komunitním
centru aktivního života nebude vůbec jednat či zda se návrh zaměstnanců neschválí. Paní starostka
odpovídá, že ona by návrh u Komunitního centra aktivního života vůbec neschvalovala s tím, že by
chtěla, aby byl návrh předložen nově. Ing. Flandera podotýká, že by se tedy schvaloval předmětný
materiál vyjma Komunitního centra aktivního života. Pan místostarosta se dotazuje paní tajemnice, zda
se tedy bude jednat o upravený návrh. Paní tajemnice odpovídá, že se může jednat buď o upravený
návrh či může být přímo v usnesení uvedeno, že se žádosti schvalují vyjma Komunitního centra
aktivního života, které má svou zvláštní položku. Ing. Flandera podotýká, že Komunitní centrum
aktivního života má svůj zvláštní účet. Paní tajemnice připomíná, že zastupitelé požadovali, aby byly
záležitosti Komunitního centra aktivního života oddělené. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení:
„RM po projednání schvaluje žádosti Mateřské školy Blatná, Vrchlického a Centra kultury a
vzdělávání Blatná o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2016 vyjma návrhu na rozpočtové
změny Komunitního centra aktivního života Blatná“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 406/16
Paní starostka se omlouvá radním, že návrh rozpočtových změn u Komunitního centra aktivního života
se zaměstnanci poté, co obdržela předmětné materiály, neprojednala, avšak už nebyl čas, takže se
domnívá, že se trošku jedná i o její chybu. Uvádí, že na příští schůzi se materiál opětovně tedy připraví.
Ing. Flandera požaduje, aby v materiálu bylo napsáno podrobnější zdůvodnění.
Bod č. 11 – Žádost o schválení daru pro Základní školu J. A. Komenského Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 407/16
Bod č. 12 – Žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná o schválení odpisu výstavních stojanů
Paní starostka informuje, že se jedná o 32 stojanů na zámku, kdy se samozřejmě jako v ostatních
případech a to například u vyřazených židlí osloví ostatní příspěvkové organizace, zdali by o stojany
neměly zájem. Podotýká, že stojany jsou velmi těžké a jsou opravdu v hrozném stavu. Paní starostka
nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání a) nepřijímá nabídku majetku Centra kultury a
vzdělávání Blatná; b) schvaluje odpis a likvidaci nabízeného majetku (32 výstavních stojanů)“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 408/16
Bod č. 13 – Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení Organizačního řádu
Paní starostka připomíná, že paní ředitelka Mgr. Baušová radním již říkala, že Organizační řád
upravuje, protože fakticky zaměstnanci trošku fungovali jinak, než bylo v organizačním řádu, takže
Mgr. Baušová vše zanesla do Organizačního řádu a nyní je vše tak, jak to má být s tím, že účinnost je
od 1. 1. 2016. Uvádí, že nově paní ředitelka udělala úsek sociální a úsek provozní, což však fakticky i
předtím fungovalo. Poukazuje na to, že od ledna bude organizace upravovat ještě stanice, což bylo
napsáno v rozpočtu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 409/16
Bod č. 14 – Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka konstatuje, že přidělení bytu na půl roku je navrhováno z toho důvodu, že teď je pan
Hrachovec nemocen, kdy u těchto lidí nikdy člověk neví, jestli nebudou nemocni na věčné časy a jak
budou platit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 410/16
Bod č. 15 – Výpověď z bytu v majetku města
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o výpověď z bytu, na který se zaměstnanci Správy bytů dojdou
podívat, aby zjistili, zda bude v bytě zapotřebí učinit nějaké úpravy či rekonstrukce. Podotýká, že by se
do budoucna chtělo předmětný byt zvelebit a stanovit pro něj vyšší nájem, jako je v druhém bytě v čp.
99, kde byla provedena kompletní úprava. Informuje, že mu není známo, jak to bude v předmětném
bytě se zateplením, avšak pokud se bude dělat koupelna, tak se domlouval se zaměstnanci Správy bytů,
aby se vytáhly stoupačky, voda a odpady na půdu a to pro případ, kdyby se chtěl z půdy do budoucna
udělat byt, protože v objektu jsou obrovské půdní prostory. Konstatuje, že do předmětného bytu je
5

fantastický přístup po velkém schodišti. Doplňuje, že do budoucna budou určitě radní také schvalovat
smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, protože pokud bude v předmětném bytě probíhat nějaká
rekonstrukce, tak to bude chvíli trvat a bude tedy nutné, než se byt opraví, přepsat platbu záloh na
město.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 411/16
Bod č. 16 – Kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o čtyři stromy. Informuje, že má k dispozici posudek na strom u
parkoviště naproti LIDLu, ve kterém je doporučeno strom urychleně pokácet a případně provést
náhradní výsadbu. Konstatuje, že strom je opravdu ve špatném stavu, odumírá a z hlediska provozního
je ve stavu havarijním. Podotýká, že předmětný posudek řeší i strom, který ukazuje radním na obrázku,
u pana Bryndy, kdy je v posudku napsáno, že tento strom dožívá, takže bohužel do budoucna jej také
bude pokácení čekat. Informuje, že je domluven s pracovníky odboru životního prostředí, že za panem
Bryndou zajdou a zkonzultují s ním, zdali se dá náhradní výsadba dopředu ještě před pokácením
stromu. Ing. Flandera se dotazuje, zdali strom před panem Bryndou je také na pozemku města, načež
pan místostarosta odpovídá, že ano. Ing. Flandera konstatuje, že má strach ze dvou stromů na sídlišti,
které jsou navržené k pokácení. Paní starostka uvádí, že předmětné dva stromy hezky stínily. Ing.
Flandera uvádí, že rozumí tomu, co je v materiálu napsáno. Domnívá se, že pokácení vyvolal pan
Burian, který bydlí v přízemí za předmětnými stromy, takže k němu do bytu sluníčko nezasvítí, avšak
lidé, kteří jsou ve druhém až čtvrtém patře, budou dle jeho názoru po pokácení stromů řvát jako paviáni
a budou umisťovat cedulky, jako už to jednou zažil, s nápisem, že kdo to porazil, ten je a několik teček.
Pan místostarosta informuje, že co se týká douglasky, tak to je rychle rostoucí rostlina, která je křehká,
takže pokud by trošku více fouklo, tak by mohla spadnout. Ing. Flandera opakuje, že rozumí důvodům,
které jsou v materiálu uvedeny, takže on určitě bude hlasovat pro schválení pokácení. Pan místostarosta
uvádí, že v návrhu rozpočtu na příští rok má odbor životního prostředí značnou částku na výsadbu.
Podotýká, že se mu velmi líbí náhradní výsadba na hřbitově, kde byly prohozeny jehličnany a túje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 412/16
Bod č. 17 – Schválení smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí
Pan místostarosta uvádí, že kašna, která stojí na novém hřbitově od roku 2015, byla zakoupena
Svazkem měst a obcí okresu Strakonice přes POV. Konstatuje, že nyní se jedná o schválení
bezúplatného převodu movité věci. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 413/16
Ing. Flandera se dotazuje, zdali je možné kašnu převést na Technické služby města Blatné s.r.o. Pan
místostarosta odpovídá, že kašnu obdrželo město, kdy se musí zeptat Ing. Malečkové, jak to bude
účetně, a dále se musí podívat, zdali neexistuje nějaká podmínka, která by převedení umožňovala či
naopak zakazovala. Ing. Flandera konstatuje, že pokud by byl převod možný, tak by byl pro, aby se
kašna převedla na Technické služby města Blatné s.r.o., aby se o ni společnost starala a mohla na ni
vykazovat náklady. Paní starostka uvádí, že pan místostarosta tedy zjistí, zdali je či není převod možný.
Pan místostarosta informuje, že vše prověří s tím, že Technické služby města Blatné s.r.o. si náklady na
údržbu hřbitova vykazují. Ing. Flandera podotýká, že samozřejmě ví, že si společnost náklady
vykazuje, avšak nevidí důvod, proč by mělo mít město v evidenci kašnu na hřbitově.
Bod č. 18 – Žádost o schválení příspěvku za činnost jednotky SDH města Blatná
Paní starostka uvádí, že kraj pošle vždy peníze až na konci roku, kdy tedy radní musí usnesením
finanční prostředky přijmout. Konstatuje, že pan Novotný na schválení předmětného materiálu
pospíchá proto, že finanční prostředky bude chtít samozřejmě využít a vyčerpat. Paní starostka nechává
hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 414/16
Bod č. 19 – Uzavření smlouvy o výpůjčce – Ubytovna Blatná
Paní starostka podotýká, že tato záležitost byla dojednávána na včerejší schůzce. Pan místostarosta
informuje, že dohoda s firmou Tesla Blatná, a.s. byla taková, že až se zapíše budova čp. 30, což je
ubytovna, na katastru do majetku města, takže firma bude městu do konce roku ubytovnu provozovat
na základě nějaké smlouvy, kterou připravil JUDr. Mrázek. Konstatuje, že smlouva je připravena
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jednak na movitý majetek a také na majetek nemovitý, na který bude uzavřena smlouva s Technickými
službami města Blatné s.r.o. Uvádí, že od nového roku si předmětnou budovu budou Technické služby
města Blatná s.r.o. spravovat samy. Doplňuje, že každý týden se koná schůzka se zástupci odboru
majetku, investic a rozvoje a Technických služeb města Blatné s.r.o., na které se projednávají veškeré
věci, které město a společnost od 1. 1. 2016 čekají, kdy se stále objevují nové a nové věci, které se
všichni snaží řešit tak, aby přechod byl následně plynulý. Poukazuje na to, že takovouto záležitostí je
například i daň z přidané hodnoty, k níž dostali radní informaci na stůl jako informaci a). Pan
místostarosta informuje, že se objevily ještě nějaké věci, takže to vypadá, že by se dne 14. 12. 2016 po
ukončení schůze Rady města Blatná konala ještě valná hromada Technických služeb města Blatné
s.r.o., na kterou by byly předloženy nějaké věci k ubytovně, které bude zapotřebí ještě schválit. Paní
starostka uvádí, že by od Technických služeb města Blatné s.r.o. chtěla, aby předložily ke schválení
vzetí na vědomí ceníku a informace ohledně přechodu zaměstnanců, jelikož by měla být uzavřena mezi
Teslou Blatná, a.s. a novým zaměstnavatelem nějaká přechodová smlouva, kdy se jedná o formální věc,
která by však měla dle jejího názoru valnou hromadou projít. Ing. Flandera se dotazuje, zdali veškeré
záležitosti musí projít vyloženě valnou hromadou Technických služeb města Blatné s.r.o. Paní starostka
odpovídá, že by byla osobně raději, aby vše bylo projednáno na valné hromadě. Uvádí, že pan jednatel
je někdy na schůzkách naladěn na notu, že plně souhlasí s vedením města, avšak pak když vyplave
nějaká věc, kterou je třeba operativně řešit, tak je nazlobený, že město všechno na Technické služby
města Blatné s.r.o. hodilo, že to s nimi nikdo nekonzultoval a kdo o tom rozhodl, takže by byla ráda,
aby veškeré věci řádně prošly valnou hromadou, aby se ke všemu její členové vyjádřili. Podotýká, že
ceník chce nechat vzít na vědomí z toho důvodu, že bude viset na stránkách Technických služeb města
Blatné s.r.o. a budou v něm uvedeny mimo jiné i slevy pro agentury. Domnívá se, že se může stát, že
některá z agentur, na kterou se nedostane, bude vše rozporovat, kdy by byla nerada, aby to následně
bylo tak, že si o všem rozhodla paní Marešová a že se bude povídat, že si v ubytovně dělá každý, co
chce. Konstatuje, že se určitě na valné hromadě bude řešit i pronájem nebytových prostor, které město
předá Technickým službám města Blatné s.r.o., které je budou dále spravovat, aby se město vyhnulo
záměrům, což je možné a městu to bylo i doporučeno. Dodává, že možná vyvstanou ještě další věci,
protože opravdu na každé schůzce se vždy něco vyvrbí, přičemž JUDr. Mrázek je dost na piketě, aby
vše bylo tak, jak to má být. Paní starostka poukazuje na to, že v návrhu usnesení je v bodě b) chybně
uvedeno, že se jedná o nemovité věci, avšak v případě Technických služeb města Blatné s.r.o. se jedná
o věci movité, což pan místostarosta potvrzuje. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání a) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce budovy čp. 30 na pozemcích st.p.č. 2463 a
st.p.č. 49/3 v k.ú. a obci Blatná mezi společností Tesla Blatná, a.s., IČO 00375306 a městem Blatná za
účelem poskytování ubytovacích služeb na dobu určitou v období listopad/prosinec 2016 a to od nabytí
vlastnických práv k budově čp. 30 a pozemků st.p.č. 2463 a st.p.č. 49/3 v k.ú. a obci Blatná do doby
protokolárního převzetí těchto nemovitých věcí městem Blatná, nejdéle však na dobu 30 dnů v souladu
s ustanovením § 39, dost 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dle předloženého návrhu; b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v budově čp. 30 na pozemcích st.p.č. 2463 a st.p.č.
49/3 v k.ú. a obci Blatná mezi společností Tesla Blatná, a.s., IČO 00375306 a společností Technické
služby města Blatné, s.r.o. v období listopad/prosinec 2016 a to od nabytí vlastnických práv k movitým
věcem v budově čp. 30 do doby protokolárního převzetí těchto movitých věcí dle předloženého
návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 415/16
Bod č. 20 – Odměny členům komisí
Paní starostka vysvětluje, že za každou účast na jednání se stanovuje částka 500 Kč. Uvádí, že členové
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a Komise prevence kriminality odměny nedostávají, což bylo
rozhodnuto přímo na jednáních předmětných komisí. Informuje, že Komise pro sociálně-právní
ochranu dětí vyplývá ze zákona a jejími členy jsou ředitelky škol a pracovníci sociálně právní ochrany,
kdy většinou jednání, na kterých se nic zásadního neřeší, probíhají v pracovní době, takže v tomto
případě je nenavržení odměn důvodné. Konstatuje, že v případě Komise prevence kriminality jsou
členové domluveni, že pokud by vykonali nějakou mimořádnou aktivitu, takže by odměnu dostali,
avšak členové předmětné komise sdělili, že nic mimořádného nevykonali, a proto jim tedy také není
žádná odměna navržena. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 416/16
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Bod č. 21 – Projednání návrhů a doporučení dopravní komise
Paní starostka konstatuje, aby si radní předmětný materiál, který měli dodán až na stůl, v klidu prošli.
Doplňuje, že jednání dopravní komise byl účasten Ing. Flandera a ona a pan místostarosta byli na
jednání jako hosté. Uvádí, že v podstatě se na jednání nejvíce řešila studie silnice I/20, protože je
potřeba odpovědět na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pan místostarosta informuje, že se nejvíce řešily
dvě varianty úpravy křižovatky na Myslivně, kdy první varianta je kruhový objezd a druhá varianta je
světelná křižovatka. Konstatuje, že se došlo k tomu závěru, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR chce po
městu výstup, jakým směrem jít, že členové dopravní komise doporučují světelnou křižovatku, jelikož
v současné době jsou semafory už chytré, takže si dokáží vyhodnotit situaci na křižovatce a postupovat
podle toho. Uvádí, že dále se řešily ostrůvky, když se vjíždí do města, kruhový objezd na křižovatce
v ulici Vrbenská a osada Hněvkov. Paní starostka podotýká, což zaznělo i na dopravní komisi, že nyní
dá město své připomínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je zadá firmě, která zpracovávala studii,
kdy nejméně rok bude trvat, jestli se vypracuje nějaká projektová dokumentace s tím, že následně bude
záležet na tom, zdali Ředitelství silnic a dálnic ČR úpravy vůbec udělá a vše dotáhne do konce. Uvádí,
že se samozřejmě bude na záležitost průběžně dotazovat, tedy nenechá vše jen tak ležet, avšak radní
vědí, že město nebude investor, takže bude na rozhodnutí v podstatě státu, jestli na úpravy finanční
prostředky uvolní. Připomíná, že zastupitelům sdělila, že je s návrhy určitě seznámí, ale není úplně čas
na to, aby se předmětná záležitost projednávala na řádném zasedání Zastupitelstva města Blatná,
protože paní ředitelka Ing. Hrušková chce zaslat připomínky do dnešního dne. Navrhuje tedy, že na
začátku dnešního pracovního zasedání Zastupitelstva města Blatná podá o celé záležitosti zastupitelům
krátkou informaci, jako byla sdělena nyní radním, aby zastupitelé neměli pocit, že bylo Ředitelství
silnic a dálnic ČR odpovězeno bez podání jakékoliv informace zastupitelům. Konstatuje, že si nemyslí,
že by město mohlo celou záležitost nějak zásadně ovlivnit, kdy samozřejmě může se k ní vyjádřit,
avšak je dle jejího názoru možné, že kdyby chtělo Ředitelství silnic a dálnic ČR udělat kruhový objezd
u Myslivny, takže jej stejně bude navrhovat. Dodává, že paní ředitelka Ing. Hrušková je zatím
nakloněna tomu, že dá na to, co chtějí samosprávy, avšak je otázkou, jestli to tak ve finále skutečně
bude. Bc. Scheinherr se dotazuje, proč nedoporučili členové dopravní komise u Myslivny vybudování
kruhového objezdu. Ing. Flandera odpovídá, že kruhový objezd členové nenavrhli ze dvou důvodů, kdy
první je ten, že kruhový objezd vůbec neřeší chodce, takže chodci by na tom byli úplně stejně, jako jsou
na tom dnes, a ne-li dokonce hůř, protože při výjezdu z kruhového objezdu budou daleko horší poměry
přecházení. Uvádí, že druhý důvod je ten, že firma nenavrhla klasický kruhový objezd ale elipsu, která
zasahuje jakoby směrem na Mačkov do ulice Jiráskova, takže ti, co by jeli teoreticky rovně z Plzně na
Písek, by se museli jakoby vracet zpátky a teprve vyjíždět na Písek, respektive by tedy zajížděli do
ulice směrem na Mačkov a pak by se vraceli zpátky, kdy navíc by tam byl velmi ostrý výjezd, což by
bylo pro kamiony nemyslitelné. Konstatuje, že se jedná pouze o studii, kdy návrhy byly nakresleny
pouze do katastrální mapy, takže studie vůbec neřeší majetkové věci. Podotýká, že návrh je nakreslen
tak, že by kruhový objezd zabral spoustu majetku Germenisových, protože je natlačen až přímo
k objektu Myslivna, a on nevěří tomu, že by s realizací stavby Germenisovi někdy souhlasili. Doplňuje,
že projektovat něco, co nemá vůbec žádný smysl, je hloupost, a proto se všichni na dopravní komisi
shodli, že budou lepší světla, která umožní chodcům bezpečný přechod a to ať už na straně Myslivny
nebo na straně k Písku. Vysvětluje, že budou před křižovatkou udělány ostrůvky a přecházení tedy
bude rozděleno, takže i z tohoto pohledu bude přecházení bezpečnější. Dodává, že členové komise
přistoupili na vybudování světelné křižovatky samozřejmě s podmínkou inteligentních světel, která
dokážou i v noci třeba zastavovat vozidla, pokud jedou rychleji, či dokážou vyhodnotit množství
vozidel na křižovatce a podle toho přepínat délky jednotlivých režimů, takže i z toho důvodu se
domnívá, že by varianta světelné křižovatky byla výhodnější a fungovala by lépe, na čemž se tedy
shodli všichni členové dopravní komise. Pan místostarosta podotýká, že těch důvodů, proč zvolit právě
tuto variantu, je ještě více, kdy některé na dopravní komisi zmiňoval i Ing. Flandera a to například
umístění paty mostu. Ing. Flandera doplňuje, že pata mostu je zatažená daleko dál, než je ve studii
nakresleno, kdy zpracovatelé berou, že most končí tam, kde je hrana řeky, což je ale úplný nesmysl,
protože most má až pod silnici I/20 konstrukci, o kterou se opírá a do které je zakotven, takže most je
opravdu vytažený velmi daleko a i když to není na první pohled patrné, tak konstrukce mostu zasahuje
až pod silnici I/20. Uvádí, že to jsou takové věci, které firma vůbec nebrala v úvahu a které by při
detailním navržení stejně zjistila, avšak vše by se tím o další rok zase zdrželo. Informuje, že pokud by
město trvalo v předmětném místě na kruhovém objezdu, tak by se stejně po nějaké době došlo k tomu,
co už všichni řekli, tedy že by se kruhový objezd na křižovatku vešel, ale musela by se zbourat
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Myslivna. Paní starostka se domnívá, že když se na křižovatku umístí světla, jestli se tam někdy umístí,
takže průjezd nebude o nic horší, než je nyní s tím však, že budou moci alespoň lidé v klidu, když uvidí
na semaforu zeleného panáčka, přejít a nebudou stát u přechodu čtvrt hodiny a čekat, jestli mohou vejít
na přechod pro chodce, když pojede kamion. Ing. Flandera konstatuje, že Ing. Valášek navíc zdůraznil,
že v dnešní době už je spousta míst, na kterých se ruší kruhové křižovatky, když se tedy jedná o
křižovatky klasického kříže, a nahrazují se právě inteligentními světly, protože následně je průjezd
daleko rychlejší a pohodlnější než v případě kruhového objezdu. Uvádí, že třeba přes noc, kdy vlastně
žádný provoz zleva a zprava nehrozí, je průjezd volný, nikdo nemusí na křižovatce brzdit, nikdo se na
kruhovém objezdu znova nemusí rozjíždět a tím pádem tam není zbytečně hluk a nejsou tam zbytečně
vypouštěny výfukové zplodiny. Informuje, že dnes se všeobecně už všichni přiklání k inteligentním
světlům více, když se jedná vyloženě o klasické křížové křižovatky, protože když jsou v křižovatce
nějaké jiné úhly, tak už je to něco jiného. Doplňuje, že v případě Blatné by opravdu bylo lepší, aby
křižovatka byla zabezpečena inteligentními světly. Pan místostarosta poukazuje na to, že v usnesení
v bodě c) je záležitost, která se týká prostoru před budovou úřadu čp. 1520 a před Základní školou T.
G. Masaryka Blatná, kde bude vybudováno parkování s parkovacím kotoučem s maximální dobou stání
2 hodiny. Ing. Flandera upřesňuje, že parkování nebude vybudováno, ale bude pouze na předmětném
místě osazena značka. Paní starostka informuje, že za ní přišli strážníci Městské policie Blatná, že když
pokutují lidi před poštou, takže si lidé stěžují, že si nemohou ani na chvilku zastavit a že nemají kde
parkovat. Uvádí, že vymezení parkování přímo před poštou by nebylo praktické, protože tam je silnice
úzká a není možné, aby v křižovatce, která musí zůstat volná, stála někde vozidla. Konstatuje, že se
tedy nabízí řešení vymezit dobu stání před úřadem čp. 1520, což by mohlo řešit i to, když si jedou lidé
vyřešit nějaké záležitosti na úřad, kdy například pro lidi, kteří jsou třeba hůře pohybliví, je od stadionu,
kde by si mohli v současné době zaparkovat, k úřadu dlouhá cesta. Podotýká, že se stává, což nebude
zastírat, že na předmětném parkovacím pásu mají zaměstnanci postavené vozidlo celý den. Doplňuje,
že by tedy přistoupením na předložený návrh bylo předmětné místo pružnější. Paní starostka informuje,
že jí Ing. Valášek a pan Vaněk sdělili, že tam, kde se zavedla parkoviště s parkovacím kotoučem, což
bylo tedy u Lékárny Arnika a v ulici J. Wericha, vše opravdu funguje, parkoviště se uvolnilo, jelikož
lidé přijedou, vyřídí si, co potřebují, nasednou a zase odjedou, takže vozidla se na parkovišti mění a vše
funguje tak, jak má. Doplňuje, že by se tedy stejný systém zkusil zavést před úřadem čp. 1520, kde je
prostor tak na 3 či 4 vozidla, přičemž až bude na druhé straně vybudovaný u školy ostrůvek, kam
budou moci zajíždět lidé, kteří budou vozit děti do školy, tak by se šlo úplně stejnou cestou. Uvádí, že
se přítomní na jednání dopravní komise domluvili na tom, že když se někde parkovací stání s časovým
omezením zavede, takže se bude vždy jednat o dvě hodiny, aby si lidé zvykli na to, že časové omezení
bude v celém městě jednotné. Konstatuje, že jinak na zasedání komise nebylo projednáváno nic úplně
zásadního, až tedy na to, že by Řečice zaslepila průjezd kamionům, s čímž se však nesouhlasilo stejně
jako s umístěním zrcadla při výjezdu z lesní cesty od Hadího, kdy chápe, že se někomu špatně vyjíždí,
avšak zrcadlo by zřejmě na předmětném místě dlouho nevydrželo. Paní starostka informuje, že dále
byla projednána na dopravní komisi žádost, aby po otevření kruhové křižovatky nebyla už průjezdná
ulice Žižkova, kdy již občanovi, který s žádostí přišel, sdělila, že bylo domluveno, že po ukončení
křižovatky se všechna opatření vrátí tak, jak byla. Uvádí, že se členové dopravní komise shodli na tom,
že až bude křižovatka u Rychty opravdu v klidu průjezdná, takže nebudou lidé slepou myší díru
využívat, nicméně se také dohodli, že třeba po čtvrt roce se situace v ulici Žižkova vyhodnotí s tím, že
pokud by lidé začali předmětnou ulici nějak nadměrně využívat, takže by se o celé záležitosti dopravní
komise pobavila znova. Konstatuje, že jakmile se křižovatka zkolauduje, tak se vrátí dopravní značky
zpátky a to i do ulice Žižkova a uvidí se, jak vše bude. Ing. Flandera informuje, že v současné době je
v ulici Žižkova osazena obytná zóna, ve které se smí jezdit pouze 20 km/h, kdy řidič musí počítat s tím,
že po předmětné silnici chodí děti do školy, takže dle jeho názoru je právě i tímto omezení v ulici
Žižkova dostatečné. Podotýká, že jízda přes okružní křižovatku je daleko bezpečnější, než když člověk
bude projíždět složitě myší dírou mezi sloupky, které jsou tam osazené, a značkou. Uvádí, že se na
dopravní komisi členové shodli na tom, že jakmile se lidé naučí jezdit na kruhový objezd, takže nikdo
zbytečně ulicí Žižkova projíždět nebude. Paní starostka se dotazuje, zdali má ještě někdo nějaké
připomínky či dotazy k předloženému materiálu. Konstatuje, že dále bylo domluveno na dopravní
komisi to, že se namaluje na kus chodníku u Základní školy J. A. Komenského Blatná žlutý pruh, aby
v předmětném místě lidé neparkovali. Ing. Flandera doplňuje, že se žlutá čára vyznačí na vjezdu, který
je pro invalidy, tedy aby před vjezdem pro invalidy na chodník nestála vozidla a mohli tudy invalidé a
také maminky s kočárky sjíždět. Dále informuje, že se na dopravní komisi řešila záležitost týkající se
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Steka. Paní starostka upřesňuje, že se jednalo o požadavek na vyhrazení místa. Ing. Flandera doplňuje,
že nájemník Steka chtěl vyznačit zákaz stání proti vstupu do objektu, kdy však členové dopravní
komise k této záležitosti uvedli, že když by se to takto udělalo všude, takže se nebude parkovat nikde,
protože všichni by chtěli mít před dveřmi volné místo, aby si mohli na něj jednou za den zajet a vyložit
si tašku z auta. Paní starostka konstatuje, že jde také o to, jak by se kontrolovalo dodržování zákazu
stání před vchodem do skladu, protože když by si na předmětné místo někdo vozidlo postavil a
strážníci Městské policie Blatná by tuto skutečnost zjistili, tak by zřejmě nejprve šli na bazén se dotázat
na to, čí vozidlo je, popřípadě by provedli lustraci, přičemž než by se majitel vozidla zjistil či
vylustroval, tak už vozidlo na předmětném místě nebude, takže z jejího pohledu by se jednalo úplně o
ztrátu času. Uvádí, že normální člověk si před vchod vozidlo nedá, protože předpokládá, že třeba někdo
do vchodu půjde. Ing. Flandera podotýká, že navíc obsazenost předmětného parkoviště je pouze
v letních měsících, jinak je parkoviště zbytek roku volné, takže řešit parkování kvůli dvěma či třem
měsícům v roce mu připadá úplně zcestné. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu
usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 417/16
Informace: a) Provoz ubytovny z pohledu DPH – Paní starostka uvádí, že DPH je z jejího pohledu
velmi složitá záležitost, kdy neví, jestli je vše děláno schválně, aby tomu nikdo prostě nerozuměl.
Konstatuje, že se Ing. Malečková snažila provoz ubytovny z pohledu DPH zjistit ze všech stran, kdy
byl přizván i daňový poradce Ing. Pavel, který k celé záležitosti sdělil jednu takovou z jejího pohledu
praktickou věc. Doplňuje, že Ing. Pavel uvedl, aby se město nejdříve na ubytovnu a na její provoz
dívalo tak, aby vše fungovalo, tedy aby se úplně neřešilo to, jestli se někde ušetří 10 tisíc Kč, 20 tisíc
Kč či 100 tisíc Kč, protože se tím někdy zkomplikuje provoz. Informuje, že Ing. Pavel dále sdělil, že
když bude finanční úřad chtít přijít na to, zdali je vše daňově dobře, takže nakonec vyšťourá, že šlo
všechno udělat jinak, a stejně chybu najde. Dodává, že daňový poradce doporučil, aby se nejprve město
odpíchlo od toho, jak vše bude prakticky fungovat a kdo za co bude zodpovídat, aby tedy byla dobře
vyřešená praktická část, na kterou by se potom nasadily koeficienty a všechno ostatní. Paní starostka
informuje, že Ing. Pavel podotkl, že si město vše někdy zamotá tím, že dopředu předjímá, aby za
každou cenu ušetřilo, což však může následně vyvolat v provozu další komplikace, které se třeba
nedomyslely. Uvádí, že daňový poradce sdělil, že určitě by zaměstnance řešil tak, což tedy doporučila i
právnička Úřadu práce, aby přešli rovnou pod Technické služby města Blatné s.r.o. Dále předpokládá,
že si radní nestihli předmětnou informaci od Ing. Malečkové, která zjišťovala, jak vše bude
s odpočtovým koeficientem, přečíst, kdy tedy z předmětného materiálu vychází to, že bude výhodnější,
když pracovníci ubytovny budou zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o. Konstatuje, že
ubytovací služba, která bude poskytována, je daněna patnácti procenty a ostatní služby poskytované
Technickými službami města Blatné s.r.o. jsou zatížené sazbou jednadvacet procent, kdy tím pádem
vzniká nadměrný odpočet. Dodává, že se město tedy na ten rozdíl, který byl původně vyčíslen ve výši
půl milionu Kč a na který upozornila Ing. Šourková, určitě nedostane. Pan místostarosta připomíná, že
Ing. Flandera na minulém jednání upozornil na to, aby město neplatilo ročně zbytečně vysoké DPH,
kdy daňový poradce se proto snažil vše rozebrat do detailu s tím, že mu nakonec vyšlo, že pro město je
výhodnější, aby pracovníci ubytovny byli zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., pokud
bude nadměrný odpočet, což však ukáže až samotný provoz. Uvádí, že krok jedna je ten, že Technické
služby města Blatné s.r.o. si pronajmou nebytové prostory s tím, že je mohou potom dále pronajímat
neplátcům DPH, čímž by se město mělo vyhnout koeficientu podle § 76 zákona o DPH a mělo by si
uplatnit plný odpočet DPH. Doplňuje, že toto byl z hlediska DPH ten největší problém. Podotýká, že
pokud k této záležitosti budou mít radní jakýkoliv dotaz, tak by zavolal Ing. Malečkové, která je
připravena vše ohledně DPH radním případně vysvětlit. Ing. Flandera konstatuje, že šlo o to, že v
kalkulaci, kterou Technické služby města Blatné s.r.o. předložily, bylo jasně napsáno, že město bude
platit půl milionu Kč DPH a vlastně de facto nic z toho, protože město nemá proti tomu nic, co by si
mohlo uplatnit, takže z tohoto důvodu by město předmětnou částku odvedlo a hotovo dvacet. Uvádí, že
pokud je to však tak, jak je to v materiálu napsané, tak se město dostane na nějakou částku 100 tisíc Kč
a v tom on osobně nevidí problém, protože ty komplikace, jak sdělila paní starostka, které by kolem
všeho byly, za to samozřejmě nestojí. Paní starostka informuje, že se stále objevují nové a nové věci,
kdy nyní se řešila například elektronická evidence tržeb, řešilo se, kdo bude dělat provozní řád a kdo jej
pošle na hygienu. Pan místostarosta podotýká, že úkolů, které byly na schůzi naznačené a které řeší
zaměstnanci odboru majetku, investic a rozvoje a Technických služeb města Blatné s.r.o., je stále
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mnoho. Paní starostka uvádí, že si prostory v ubytovně procházela, kdy bude po novém roce chtít, aby
se do objektu přestěhovala Městská policie Blatná. Konstatuje, že v objektu je v přízemí nebytový
prostor, který má dvě velké místnosti se sociálním zajištěním a s kuchyňkou. Informuje, že na ni
strážníci Městské policie Blatná neustále tlačí, že nemají prostory, že stávající služebna je hodně
stísněná a že nemají kde projednávat přestupky, přičemž v tom jim musí dát zapravdu, protože jedna
místnost na služebně je skutečně velmi malinká. Doplňuje, že o přestěhování strážníků hovořila s paní
Marešovou, která sdělila, že by pouze jen přivítala, pokud by se služebna do objektu ubytovny
přestěhovala, protože někdy jsou v ubytovně s ubytovanými problémy, takže by zaměstnanci ubytovny
měli, když by v objektu byli strážníci městské policie, takovou trošku jistotu. Podotýká, že vchod by
byl z druhé strany od parkoviště, takže by lidé vlastně vešli a hned přímo naproti by byla služebna
Městské policie Blatná, takže by lidé, když by si šli na služebnu něco vyřídit, nebloudili po celém
objektu. Dodává, že časově vše vidí tak, že pokud se přihlásí a hlavně tedy vybere vhodný uchazeč na
vedoucího strážníka, takže by se přesun řešil přímo již s ním, což by bylo třeba někdy na jaře. Paní
starostka informuje, že nyní prostory s panem Blovským projde, sepíší, co bude potřeba v nebytovém
prostoru udělat, což tedy bude přidělání mříží a vymalování místností, aby vše bylo následně
připravené, kdy samotný přesun nevidí nikterak komplikovaně. Uvádí, že si bude muset městská
policie změnit sídlo a změnit razítko, které však není nyní k přečtení, takže bude jedině dobře, když se
udělá nějaké pořádné. Pan místostarosta uvádí, že co se týká agenturních firem, tak JUDr. Mrázek
připravuje materiál, že by byl nějaký rezervační systém, aby město nemuselo vyhlašovat záměr. Paní
starostka doplňuje, že s agenturními firmami budou Technické služby města Blatné s.r.o. uzavírat
pouze smlouvu o rezervaci. Konstatuje, že to je asi k ubytovně vše, přičemž vedení města bude radní
samozřejmě průběžně o všem informovat.
Paní starostka informuje, že ji požádal Libertariánský institut z.s. o součinnost, která spočívá v napsání
toho, kdo, kdy a co dělá ve městě pozitivního pro ostatní a kde stát postupoval špatně, neefektivně a
kdy selhal. Uvádí, že žádost přišla datovou zprávou, na kterou tedy bude muset oficiálně odpovědět.
Podotýká, že Libertariánský institut z.s. poukazuje dost na to, že se stát nechová řádně, a chce
vyzdvihovat lidi a občanskou sounáležitost, kdy tedy neví, zdali radní mají nějaký návrh na někoho,
avšak ona, když s nikým nejedná a město nikoho neocenilo jako občana, který pro město něco
významného udělal, si netroufá někoho jmenovat. Konstatuje, že pokud s tím budou radní souhlasit,
takže ona bude na žádost odpovídat velmi formálně, protože neví, jestli s odpovědí nebude
Libertariánský institut z.s., ve kterém působí mnoho právníků, nakládat nějak dál.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:32 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 51. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 14. prosince 2016
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Bc. Scheinherr, p. Srb, Ing. Flandera
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že je na stůl předloženo doplnění k bodu č. 3 –
Změny rozpisu rozpočtu 2016, jelikož došlo ještě na poslední chvíli k úpravě částky na pojistné, kde
je zapotřebí více finančních prostředků. Informuje, že dále u předmětného bodu přibyla změna rozpisu
č. 36/16/R, která se týká pojištění dobrovolných hasičů, přičemž k této záležitosti je pak na stůl přidán
ještě bod č. 32 – Žádost o uzavření dodatku č. 9 k pojistné smlouvě, který se taktéž týká
dobrovolných hasičů. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a
proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta konstatuje, že se vyjádří pouze k usnesení, které se týká vyplacení částky 36 tisíc Kč,
kdy tedy tento týden by měla být městu již vystavena faktura.
Bod č. 3 – Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že vždy na konci roku se musí upravit částky podle aktuální potřeby, kdy tedy
chyběly finanční prostředky na vzdělávání a školení, s čímž samozřejmě souvisí cestovné. Uvádí, že
dále se navýšila částka na pojistné a bylo třeba uhradit městský mobiliář a to koše, vývěsky, lavičky,
kde chyběla částka cca 180 tisíc Kč, která se vzala z částky, která byla určena na provedení
projektových dokumentací, kde je vždy rezerva. Doplňuje, že u požární ochrany je vždy nutné doplnit
pojistnou smlouvu podle aktuálního seznamu dobrovolných hasičů.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 418/16
Bod č. 4 - Poskytnutí parkovacího místa
Paní starostka uvádí, že si žádost podal pan Bouše, který má autoškolu. Konstatuje, že se bude jednat o
úplně stejný systém, jako v ostatních případech, kdy si tedy pan Bouše zaplatí parkovací místo a to za
částku 12 500 Kč, aby mohl řádně vykonávat svou živnost, a následně s ním bude uzavřena Smlouva o
vybudování parkovacích míst.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 419/16
Bod č. 5 - Umístění vitríny
Paní starostka informuje, že pan Hořejš podal žádost, zda by si mohl dát vitrínu, do které umisťuje
smuteční oznámení, vedle desky, kterou mají Technické služby města Blatné s.r.o. Uvádí, že
s žadatelem bylo již jednáno o tom, že deska, která bude tedy umístěna v čele schodiště Labutě, bude
shodná a to i barevně s tou, kterou mají Technické služby města Blatné s.r.o. Podotýká, že je pravdou,
že se na předmětné místo lidé naučili chodit, takže ona osobně by k umístění vitríny neměla žádné
výhrady.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 420/16
Bod č. 6 - Souhlas s umístěním sídla
Paní starostka vysvětluje, že se jedná o žádost Spolku rodičů při ZUŠ Blatná, přičemž souhlas
s umístěním sídla schvalovali radní v minulosti již u obou základních škol. Informuje, že jakmile si
spolky mění stanovy, tak musí mít ke krajskému soudu potvrzení, že mohou užívat jako sídlo budovu,
která má v tomto případě čp. 4, a souhlas vlastníka objektu, kterým je tedy město Blatná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 421/16
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Bod č. 7 - Souhlas s přístřeškem na auto
Paní starostka informuje, že žádost si podal pan Škanta s tím, že se jedná o povolení stavby přístřešku u
čp. 1318 v ulici Blýskavky. Ing. Flandera poukazuje na to, že se mu to, jak je přístřešek v předloženém
materiálu nakreslený, vůbec nelíbí, protože vedle přístřešku je postavená klasická garáž, ke které chce
pan Škanta přilepit jen takový přístřešek, který mu připadá, že snad bude žadatel stloukat z plechu.
Uvádí, že by chtěl, aby měl přístřešek minimálně sedlovou střechu a to ve stejném tvaru, jako ji má
vedlejší garáž, tedy aby sklon střechy byl stejný. Konstatuje, že když se na stávající garáž přilepí
přístřešek s pultovou střechou, tak to bude vypadat strašně a navíc by za chvíli přišli další lidé, kteří by
chtěli obdobné přístřešky, jako by měl pan Škanta. Paní starostka podotýká, že když si člověk projde
Blýskavky, tak zjistí, že to tam vypadá strašně celkově s tím, že je v předmětné lokalitě vidět taková
lidová tvořivost, kdy tedy za domem si každý dělá podle svého, co chce. Ing. Flandera informuje, že se
v tomto případě však jedná vyloženě o místo u vstupu k domu, kdy on nemá nic proti tomu, aby si pan
Škanta přístřešek udělal, ale dle jeho názoru by měl mít přístřešek sedlovou střechu a měl by navazovat
tvarem na vedlejší garáž. Opakuje, že dle jeho názoru přístřešek, tak jak je znázorněn v materiálu,
vypadá příšerně. Paní starostka uvádí, že radní mohou dát panu Škantovi souhlas s tím, že ona požádá
pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje, aby s žadatelem projednali to, za jakých podmínek
může přístřešek udělat. Ing. Flandera podotýká, že opravdu nemá nic proti tomu, aby si pan Škanta
přístřešek zrealizoval, avšak ať to nějak vypadá, jelikož když si každý přilepí přístřešek ke každému
štítu, který vedle bude, tak to v dané lokalitě bude za chvilku vypadat příšerně. Konstatuje, že je mu
známo, že si lidé přístřešky dělají i bez povolení. Paní starostka uvádí, že vše, co bylo Ing. Flanderou
řečeno, projedná s panem Blovským.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 422/16
Bod č. 8 - Souhlas se stavebními úpravami interiéru objektu J. P. Koubka čp. 10
Paní starostka uvádí, že se jedná o Českou spořitelnu, kdy všechny trošku zarazilo, proč vlastně chce
firma po městu souhlas. Konstatuje, že Česká spořitelna je taková opatrná a to už jenom proto, že jde o
historickou budovu, takže s pracovníky úřadu projednávají její zástupci opravdu všechno. Informuje, že
firma bude v objektu upravovat elektroinstalaci a bude do pobočky dávat nějakou velkou LCD
obrazovku. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali LCD obrazovka bude umístěna vevnitř, načež paní
starostka odpovídá, že ano, jelikož venku by umístěna být nemohla. Doplňuje, že je na druhou stranu
alespoň pro ni lepší, když se Česká spořitelna dovoluje na všechno, než aby si v objektu dělala nějaké
nehezké věci.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 423/16
Bod č. 9 - Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o první etapu veřejného osvětlení Za Malým vrchem. Uvádí, že
byla vybrána firma Elektromontáže Blatná spol. s r.o., kdy vzhledem k tomu, že se jedná o částku
199 829 Kč, nemuselo být vyhlašováno velké výběrové řízení. Upřesňuje, že se bude jednat o pořízení
sloupů se svítidly a o rozvaděče pro dvoje měření, kdy celá tato záležitost by měla být do konce
příštího týdne vyřešena. Podotýká, že příští rok bude následovat druhá etapa. Doplňuje, že předmětná
firma pracuje i pro firmu E.ON, takže je dobře, že vše bude dělané jednotnou firmou.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 424/16
Bod č. 10 - Schválení dokumentů souvisejících s provozem Ubytovny Blatná
Paní starostka uvádí, že jsou v podstatě nyní předloženy 4 dokumenty, kdy prvním z nich je provozní
řád, který musí schválit Krajská hygienická stanice. Informuje, že Ing. Cheníček celý řád opakovaně
posílal na hygienu, aby vše zkonzultoval tak, aby v řádu nebyly žádné nesrovnalosti. Podotýká, že
provozní řád byl hodně dopracovaný a dal se opravdu do pořádku, jelikož firma Tesla Blatná, a.s. jej
měla takový hodně strohý. Konstatuje, že v případě smlouvy s United Networks, což byl dříve
KONET, JUDr. Mrázek doporučil, aby město podle nového občanského zákoníku převzalo smlouvu
stávající, tak jak to má být, s tím, že dodatkem by se následně vyjednávalo nějaké navýšení. Doplňuje,
že firma s navýšením souhlasí, nicméně dodatek by byl uzavíraný až po novém roce, protože
předmětná firma uvedla, že v současné době má na střeše objektu i nějaké antény, které již nepoužívá,
takže by tedy provedla revizi, nepoužívané antény by odstranila a zároveň by provedla zaměření, kde
všude má svody, přičemž přehled svodů by obdrželo také do své dokumentace město a to pro případ, že
by potřebovalo dělat nějaké zásahy. Dodává, že pan Blovský tedy dohlídne na to, aby po novém roce
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veškerá opatření, která nyní zmínila, byla firmou udělána. Paní starostka poukazuje na to, že dále je
předložena smlouva o rezervaci ubytování, která je však bez výpovědních lhůt a dalších náležitostí, kdy
ve smlouvě jsou uvedeny i poznámky JUDr. Mrázka. Uvádí, že by se malinko přimlouvala za to, aby se
v tomto případě nechala trošku volná ruka Technickým službám města Blatné s.r.o., protože ony budou
na základě plné moci smlouvy uzavírat. Informuje, že pan místostarosta byl na jednání s agenturami,
kdy se však nejednalo o nic příjemného, protože se na jednání samozřejmě zvedla taková velká vlna
toho, že agentury si nyní přes město a přes Technické služby města Blatné s.r.o. vyrovnávají své účty a
vytahují na sebe to, jak spolu nevychází, kdy se tedy snažily do celé situace zatáhnout dalšího
prostředníka, avšak město i společnost se od této záležitosti úplně distancují. Konstatuje, že podmínky
budou pro všechny stejné s tím, že agentury budou mít pevně daný počet míst, kolik mohou dostat na
rezervaci, přičemž budou muset zaplatit i za lůžka, která neobsadí, což dříve nebylo, protože
v minulosti měly agentury nějaké úlevy, že když jel někdo na dovolenou, tak byla hrazena jen nějaká
poměrná část. Opakuje, že nyní budou agentury platit stejnou částku, i když pokoj neobsadí. Doplňuje,
že se všichni na jednání bili v prsa, že nemají problém sehnat lidi, že místa v ubytovně určitě obsadí a
že tedy ubytovna prázdná nebude. Paní starostka je toho názoru, že jestli agentury za lůžko zaplatí, tak
ať je ubytovna klidně prázdná. Informuje, že jeden z majitelů agentury uvedl, že jeho agentuře roční
smlouva vyhovuje, protože ona sama neví, co bude příští rok, a že chápe, že se provozovatel nechce
nějak výrazně zavazovat dopředu. Uvádí, že opravdu apelovala na Technické služby města Blatné
s.r.o., aby z ubytovny nedělaly žádný ubytovací byznys, a dále jim sdělila, aby počítaly s tím, že zájem
o lůžka bude postupně ubývat a že jim nikdo hlavu neutrhne, když se v průběhu příštího roku stane, že
s nějakou firmou ukončí činnost, protože nebude řádně fungovat. Doplňuje, že podle ní je lepší, když
Technické služby města Blatné s.r.o. budou třeba měsíc hledat do ubytovny za firmu nějakého jiného
nájemce, než aby v objektu bydlel někdo za každou cenu a děly se tam nějaké nepříjemnosti.
Konstatuje, že poslední záležitostí je pronájem prostor sloužících k podnikání, kdy se jedná o dvě
dámy, které v objektu provozují kosmetiku a kadeřnictví, přičemž v tomto případě dojde k přechodu
také podle nového občanského zákoníku s tím však, že město předmětné prostory pronajme a to za
částku obvyklou ve výši 550/m2/rok Technickým službám města Blatné s.r.o., které prostory
pronajmou stávajícím podnikatelkám za částku 900 Kč/m2/rok, kterou dámy platí i v současné době,
přičemž ten rozdíl bude zisk, který musí Technické služby města Blatné s.r.o. v podnikání vykazovat.
Dodává, že vedení města má se zástupci Technických služeb města Blatné s.r.o. každý týden schůzku,
kdy vedení nechce, aby zástupci společnosti řekli, že se na ně navalila další povinnost a že město od
všeho dává ruce pryč. Paní starostka se domnívá, že se však určitě ještě něco vyvrbí, avšak samozřejmě
v současné době nikdo nemůže vědět, co všechno se v souvislosti s ubytovnou bude dít. Pan
místostarosta podává zprávu, že je v objektu do 31. 3. 2017 závodní lékař firmy Tesla Blatná, a.s., který
by měl prostory uvolnit s tím, že až je opustí, tak pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje začnou
připravovat změnu užívání na ubytovnu. Dále informuje, že dole v přízemí budou pracovníci odboru
majetku, investic a rozvoje připravovat změnu užívání, protože do prostor bude přestěhována Městská
policie Blatná, o čemž byli radní již informováni. Konstatuje, že jednání s agenturami bylo opravdu
nepříjemné, jelikož zástupci z agentur na sebe házeli špínu, což však on a zástupci z Technických
služeb města Blatné s.r.o. ani neposlouchali. Uvádí, že v ubytovně zůstanou dvě stávající firmy a
přibyde ještě jedna firma, jelikož pan ředitel Technických služeb města Blatné s.r.o. jednal s paní
Paškovou z firmy Dura Automotive CZ, k.s., což je ověřená firma, která zaměstnává Čechy a Slováky,
kteří dojíždí do Blatné z Písku, a předběžně se s ní domluvil na tom, že by pro zaměstnance firmy Dura
Automotive CZ, k.s. bylo v ubytovně vyhrazeno 40 míst. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali dojde
k celkovému navýšení lůžek. Paní starostka odpovídá, že dojde k navýšení asi na 120 lůžek. Dále
konstatuje, že bude mít ještě jeden takový návrh a to ten, aby se pokoj, který se bude předělávat
z místnosti, ve které je nyní lékař, nepronajímal agenturám, ale chtěla by, aby ho paní Marešová
nechala jako takové krizové bydlení pro odbor sociální. Vysvětluje, že se nyní stává, že nechce lidi
přijímat azylový dům ve Strakonicích, jehož vedení začalo říkat, že chce příspěvek. Informuje, že by si
děvčata z odboru sociálního za lidmi dočasně ubytovanými na ubytovně chodila, kontrolovala by je a
byla by nápomocná paní Marešové. Uvádí, že se jedná o jednu z možností, jak příští rok trochu pomoci
tomu, aby lidé měli být kde krátkodobě ubytovaní, než se jim něco sežene. Doplňuje, že když přijde na
odbor sociální nějaký člověk, tak pracovníci odboru budou tři dny telefonovat, než mu seženou nějakou
ubytovnu, avšak dotyčný se po tu dobu musí někam umístit. Paní starostka uvádí, že pokud se bude
v záležitosti ohledně ubytovny něco dít, tak o tom budou radní určitě informováni.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 425/16
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Bod č. 11 - Žádost o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
Paní starostka informuje, že se jedná o veřejné osvětlení Za Malým vrchem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 426/16
Bod č. 12 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu
Paní starostka uvádí, že se jedná o smlouvu na dva roky a to na rok 2017 a 2018. Konstatuje, že ve
smlouvě jsou zahrnuty objekty ve vlastnictví města a to například hasičárna, Steko, byt Na Obůrce či
budova radnice. Vysvětluje, že se jedná o celkové snížení ceny o 155 tisíc Kč. Pan místostarosta
informuje, že konzultoval se zástupcem firmy E.ON Energie, a.s. připojení ubytovny a to, jakou je
firma schopna městu nabídnout v případě ubytovny cenu. Konstatuje, že zástupce z firmy E.ON
Energie, a.s. udělal v rámci balíčku nabídku i pro objekty uvedené paní starostkou a to za sníženou
cenu, kterou taktéž paní starostka zmínila. Ing. Flandera uvádí, že snížení ceny je velice pěkné. Paní
starostka podotýká, že se cenu podařilo velmi snížit i Technickým službám města Blatné s.r.o., kdy pan
ředitel pořád váhal, kdy má na cenu přistoupit, avšak nakonec se rozhodl v tu pravou dobu, protože po
přistoupení na cenu šla cena za plyn opět malinko nahoru.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 427/16
Bod č. 13 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka informuje, že pan Filip Řezáč si podal žádost o vstup do pozemku z důvodu připojení
kanalizace pro novostavbu rodinného domu v ulici Na Obůrce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 428/16
Paní starostka podotýká, že žádost si podala firma Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., která bude
vstupovat do městského pozemku v osadě Drahenický Málkov.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 429/16
Bod č. 14 - Návrh na bezúplatné předání movitého majetku
Paní starostka informuje, že se jedná o kašnu na krematoriu, o které radní jednali již na minulé schůzi
Rady města Blatná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 430/16
Bod č. 15 - Návrh na bezúplatný převod majetku
Paní starostka uvádí, že se jedná o převod scénického osvětlení v Komunitním centru aktivního života a
to z toho důvodu, že se technicky zhodnotí budova a Centrum kultury a vzdělávání Blatná následně vše
bude odpisovat dohromady.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 431/16
Bod č. 16 - Výsledky veřejnosprávních kontrol PO za rok 2016
Paní starostka konstatuje, že bylo kontrolováno 21 žádostí o veřejnou finanční podporu, což je dnes
individuální dotace, a dále byly kontrolovány příspěvkové organizace města. Informuje, že kontroly
prováděly paní Tvrdá a Ing. Linhartová. Uvádí, že jestli si radní materiál, který předkládá paní
tajemnice, přečetli, tak zjistili, že u některých příspěvkových organizací byly drobné nedostatky, které
byly odstraněny na místě, kdy většinou šlo o to, že někde chyběl datum či byl podpis někde bokem, než
měl být, tedy nejednalo se o nic zásadního.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 432/16
Bod č. 17 - Návrh na jmenování kronikáře pro rok 2017
Paní starostka děkuje paní tajemnici, díky níž se povedlo získat novou kronikářku na rok 2017. Uvádí,
že se jedná o Hanu Šilhánovou, DiS., což je mladá slečna, která bydlí v Blatné. Konstatuje, že paní
Matějková je se slečnou Šilhánovou, DiS., která s ní okamžitě vešla v jednání, moc spokojená.
Podotýká, že paní Matějková bude ze začátku na kronice se slečnou Šilhánovou, DiS. pracovat.
Informuje, že se uvidí po roce, kdo bude kronikáře dělat, protože paní Matějková zatím pořád váhá,
jestli se k této činnosti vrátí, nicméně zatím si chce chvilku odpočinout. Dodává, že paní Matějkové
vedení města poděkovalo, protože se domnívá, že takovéhoto kronikáře, jako je paní Matějková, má
málokdo.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 433/16
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Bod č. 18 - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů
Paní starostka informuje, že se jedná o to, aby sbírkové obrazy mohly v její kanceláři viset ještě další
rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 434/16
Bod č. 19 - Směrnice č. 4/2016 – Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999
Sb.
Paní starostka informuje, že se jedná o Sazebník úhrad, který se schvaluje vždy na rok a ve kterém
nedošlo oproti stávajícímu k žádné změně. Konstatuje, že se jedná o formální záležitost.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 435/16
Bod č. 20 - Odpisové plány CKVB a DS Blatná na rok 2017
Paní starostka uvádí, že se jedná o povinnost ze zákona.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 436/16
Bod č. 21 - Žádosti příspěvkových organizací o převody mezi položkami v rámci rozpočtu v r.
2016
Paní starostka uvádí, že žádala všechny příspěvkové organizace o podrobný rozpis, za co chtějí
finanční prostředky utratit. Konstatuje, že Základní škola J. A. Komenského Blatná dokoupí počítače a
židle do školní jídelny, s čímž samozřejmě člověk nemůže nesouhlasit. Informuje, že Mateřská škola
Blatná, Šilhova seznam nejdřív trošku pozdržovala, avšak nebylo proč, protože si školka chce nakoupit
dětské povlečení, kdy je samozřejmost, že si takovýmito věcmi musí zařízení dovybavit, a dále si
organizace musí nechat opravit myčku s pračkou, což je také bez debat. Doplňuje, že si Mateřská škola
Blatná, Šilhova chce převést finanční prostředky na údržbu odsávání v kuchyni a na opravy zámků,
s čímž by tedy také žádný problém neměla. Paní starostka informuje, že v případě Centra kultury a
vzdělávání Blatná se zvýšila částka u poplatků Ochrannému svazu autorskému, které byly, jak možná
radní zaregistrovali v televizi či v novinách, úplně nehorázně navýšeny a navíc tedy měla organizace
více programů. Uvádí, že dále chtějí pracovníci Centra kultury a vzdělávání doplnit v knihovně nějaký
stojan, za což je ráda, protože knihovna je nyní opravdu lidmi velmi využívaná. Podotýká, že
pracovnice knihovny reagují jakoby na to, na co si stěžovali starší lidé, tedy že se jim tam míchají děti,
takže zaměstnanci organizace dělají v knihovně nějaké drobné nepevné úpravy, aby děti byly malinko
od seniorů bokem. Poukazuje na to, že dále je předložen návrh na rozpočtové změny u Komunitního
centra aktivního života, kdy připomíná, že na minulé schůzi radní tento materiál odložili. Konstatuje, že
vedení města ohledně této záležitosti jednalo s pracovníky organizace, kteří původně měli v návrhu
více požadavků a to například pec, s jejímž nákupem však vedení města nesouhlasilo, protože mu to
přišlo, že pracovníci chtějí utratit finanční prostředky za každou cenu. Dodává, že zaměstnanci
Komunitního centra aktivního života tedy chtějí dokoupit polštáře, koše a ubrusy, což však nejsou
žádné zásadní částky. Paní starostka informuje, že se vedení města s pracovníky organizace chvíli
dohadovalo ohledně interaktivní tabule, kdy však musí přiznat, že by její nákup nakonec podpořila.
Vysvětluje, že interaktivní tabule by byla nahoře ve velké klubovně, která je poměrně dost využívaná
firmami, které v klubovně školí, a to například firmou Dura Automotive CZ, k.s. a nyní dokonce v dané
místnosti začala školit i firma Vishay Electronic, spol. s r.o., přičemž firmy si musí do klubovny vždy
nosit projektor a musí ho tam zapojovat. Domnívá se, že interaktivní tabule je daleko příjemnější,
protože se na ní dá připojit na internet, tedy může se s ní neustále pracovat a navíc, když si přinesou
firmy nějakou PowerPointovou prezentaci, tak si ji mohou jakkoliv upravovat, což však v případě
projektoru není možné. Konstatuje, že samotné firmy, které ve velké klubovně školí, se dotazovaly,
zdali by nešlo jít nějakou modernější technikou, kdy tedy byla navržena interaktivní tabule. Dodává, že
částka u interaktivní tabule je docela vysoká, avšak pracovníci se budou radit se školami, které
interaktivní tabule již kupovaly, aby nenaletěli nějaké firmě, a budou se dotazovat na to, jaké
zkušenosti školy s interaktivními tabulemi mají. Paní starostka informuje, že další větší suma je u
elektrocentrály, jejíž nákup pracovníci organizace zdůvodňovali tím, že si ji v současné době půjčují za
nemalé finanční prostředky od rybářů, což vedení města také doložili. Konstatuje, že by pracovníci
příspěvkové organizace elektrocentrálu dále půjčovali a to především základním školám nebo třeba i
středním školám, když by ji chtěly na nějakou venkovní akci. Uvádí, že pořízení zvlhčovače opravdu
vyvolal klavír, kdy nákup zvlhčovače doporučuje i pán, který klavír ladí. Ing. Flandera se dotazuje, o
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jaký klavír se jedná. Paní starostka odpovídá, že se jedná o klavír, který je dole v kavárně a na který se
budou šít potahy. Informuje, že do kavárny, která je menší, ve které se vaří a do které opravdu nyní
chodí hodně lidí a to i přes den, je skutečně nutné zvlhčovač pořídit, protože to by se organizace za
ladění klavíru opravdu nedoplatila. Podotýká, že se vždy pan ladič, když přijede, chytá za hlavu. Pan
místostarosta informuje, že vedení města trochu bojovalo s nákupem elektrocentrály, avšak
zaměstnanci organizace nákup zdůvodnili tak, že za dva roky mají díky tomu, co by zaplatili na nájmu
a na revizích, investici zpátky, což vedení města bere jako pádný argument k tomu, aby si organizace
elektrocentrálu pořídila. Paní starostka připomíná, že z rozpočtu Komunitního centra aktivního života
bude do rozpočtu města vrácena částka 200 tisíc Kč, kdy tedy bylo zaměstnancům příspěvkové
organizace řečeno, aby nevymýšleli pořízení věcí, které organizace nepotřebuje, jen proto, aby
příspěvek od města za každou cenu utratili. Ing. Flandera uvádí, že je zapotřebí koupit nějakou
pořádnou elektrocentrálu, protože přístroje, které jsou na elektrocentrálu připojovány, jsou citlivé na
přepětí a na kolísání, takže nemůže být koupena nějaká úplně obyčejná elektrocentrála za nižší finanční
prostředky. Konstatuje, že navržená elektrocentrála je na jednu stranu drahá, avšak na druhou stranu už
má hlídání, aby opravdu hladina napětí byla stejná. Informuje, že jestliže organizace platí za půjčení
elektrocentrály nájem 22 tisíc Kč za rok a nová elektrocentrála stojí 40 tisíc Kč, tak je úplně jasné, že se
její pořízení určitě organizaci vyplatí. Paní starostka uvádí, že si částku za nájem pracovníci
nevymysleli, jelikož vedení města chtělo vidět, že částku organizace skutečně hradí, což tedy
pracovníci Centra kultury a vzdělávání Blatná doložili. Ing. Flandera konstatuje, že v případě
interaktivní tabule by se přikláněl k tomu, aby se následně v nájemném objevila i částka za tabuli,
pokud ji tedy budou chtít například firmy používat, kdy tedy nájemné by bylo například o 500 Kč
vyšší. Upřesňuje, že pokud by byla klubovna komerčně využívaná a nájemci by chtěli tabuli používat,
tak by za to zaplatili nájem například 500 Kč nebo nějakou jinou částku, nicméně dle jeho názoru by se
používání tabule každopádně mělo v nájmu zohlednit. Paní starostka informuje, že požadavek Ing.
Flandery pracovníkům organizace sdělí. Dále podotýká, že by interaktivní tabuli přivítaly také paní
Mgr. Zbíralová a Mgr. Tuháčková, které vedou v objektu nápravu řeči, protože předmětná tabule
reaguje i hlasově. Ing. Flandera uvádí, že na tyto dámy by se nájem za používání tabule nevztahoval,
nájem by se vztahoval pouze na komerční školení. Paní starostka konstatuje, že nájem by se tedy
vztahoval na ty, kteří její pořízení vlastně vyvolali. Ing. Flandera informuje, že pro firmy, které
pořádají ve velké klubovně školení, bude levnější zaplatit za nájem tabule než za lidi, aby jim
nainstalovali nějaké své zařízení. Paní starostka dodává, že takto bude s pracovníky Centra kultury a
vzdělávání Blatná jednat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 437/16
Bod č. 22 - Žádost CKVB o schválení změny v příloze č. 1 Organizačního a provozního řádu
Paní starostka informuje, že tento materiál byl předložen na její žádost. Uvádí, že když paní Mgr.
Baušová předkládala Organizační řád Domova pro seniory, takže si všimla, že zastupování ředitele
bylo právě v tomto dokumentu upraveno, což však Centrum kultury a vzdělávání Blatná nemělo.
Domnívá se, že se jedná o takovou pojistku, kdyby pan ředitel vypadl na nějakou delší dobu, tak aby se
mělo vedení města o co opřít. Konstatuje, že ředitel organizace si musí vždy svého zástupce vybrat, kdy
v případě Centra kultury a vzdělávání Blatná to bude pan Corakidis. Podotýká, že se domnívala, že
zástupce bude dělat paní účetní, avšak pan ředitel chce pana Corakidise a to z toho důvodu, že je téměř
u všech akcí a má o nich přehled. Doplňuje, že by výběr zástupce vždy nechala na řediteli příspěvkové
organizace. Paní starostka informuje, že se nebude jednat a to ani v případě Domova pro seniory o
navýšení platu s tím, že pokud se prokáže, že nějakou zásadnější dobu na příspěvkové organizaci
ředitel nebyl, tak se to zástupcům zohlední v odměnách.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 438/16
Bod č. 23 - Žádost CKVB o schválení převedení sbírkových předmětů do Centrální evidence
sbírek
Paní starostka konstatuje, že je vidět, že nový pan ředitel je muzejník, protože nejdříve začal srovnávat
si věci, které jsou mu blízké a to, v čem si je jistý, což ale tak má být. Uvádí, že ji Mgr. Oberfalcer
upozornil na to, že je v muzeu vedena dvojí evidence a že to není ze zákona dobře, což si ověřoval i na
jiných muzeích. Podotýká, že po panu řediteli chtěla, aby se pokusil najít, jestli existuje nějaký vnitřní
předpis nebo nějaké doporučení, proč v minulosti Centrum kultury a vzdělávání Blatná dvojí evidenci
dělalo, avšak nic takového nenašel a ani nikdo ze zaměstnanců si nepamatuje, proč se evidence
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rozdělila. Informuje, že správně by měly být sbírkové předměty převedeny do Centrální evidence
sbírek, kdy tedy pan ředitel nyní žádá radní o schválení převodu. Dodává, že v současné době se vedly
sbírkové předměty vlastně dvakrát a to jednou v účetnictví Centra kultury a vzdělávání Blatná a jednou
v Centrální evidenci sbírek, kdy tedy nyní dojde ke sjednocení. Ing. Flandera vysvětluje, že dvojí
evidence byla proto, že se dělala celá nová, protože předtím žádná neexistovala. Uvádí, že evidence
v Centrální evidenci sbírek se nedá měnit, a proto se vedla evidence dvojím způsobem, aby se sbírky
mohly postupně do Centrální evidence sbírek převádět, což však už nikdo zřejmě tedy neudělal.
Opakuje, že dvojí evidence byla dělána z důvodu toho, že na začátku nebyla evidence žádná, takže se
vlastně teprve začínala dělat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 439/16
Bod č. 24 - Žádost CKVB o vzetí na vědomí monitorovací zprávy Koncepce CKVB za léta
2015/2016
Paní starostka poukazuje na to, že vždy u opatření je i výhled na rok 2017. Podotýká, že Mgr. et MgA.
Políčková, Ph.D. chtěla tento dokument odevzdat předtím, než odejde na mateřskou dovolenou.
Informuje, že když si radní dokument projdou, tak zjistí, že se nepovedla realizovat marketingová
strategie města a aktivity, které na ni měly navazovat. Domnívá se, že si však v tomto případě trošku
všichni hrají na to, aby byli světoví, avšak dle jejího názoru nejlépe o tom, jak organizace funguje,
vypovídá návštěvnost akcí. Uvádí, že předmětná koncepce byla z velké části počinem průzkumu, který
v Blatné dělal PhDr. Hubáček, Ph.D., který také chtěl, aby se plnění koncepce takto vykazovalo,
protože to stejným způsobem dělala i jiná města. Konstatuje, že je však pravdou, že si k předmětnému
dokumentu všichni sednou, vše si sepíší a řeknou si, co plní a co neplní, což si nemyslí, že je na druhou
stranu špatně. Dodává, že do zpracování koncepce byli zapojeni i lidé z veřejnosti a to například TJ
Sokol Blatná či paní Strnadová, která provozuje ve městě taneční, takže dokument si nevytvářelo
Centrum kultury a vzdělávání Blatná samo. Paní starostka uvádí, že z materiálu je zřejmé, že funguje
spolupráce se Svazkem obcí Blatenska a že se mezinárodní projekty úplně nedaří naplňovat, nicméně
v dokumentu je také napsáno, v čem by se organizace chtěla vylepšovat, a dále je v něm uveden výhled
na rok 2017, kdy se samozřejmě uvidí, co se podaří naplnit a co ne. Podotýká, že ona osobně velmi
fandí stálé expozici v muzeu, kdy jeho pracovníci budou chtít vedení města do muzea pozvat, aby mu
mohli ukázat, co už udělali. Informuje, že byla s panem místostarostou na vánoční výstavě, na které
jsou ilustrace a která je moc hezká. Konstatuje, že je vidět, že se na muzeu pořád pracuje a že se jeho
zaměstnanci snaží. Dále podává zprávu, že vedení města požádali pracovníci muzea o prostory, protože
nemají kam dávat malé sbírkové předměty a nechtějí je dávat do kopek, protože tam věci odchází.
Dodává, že se tedy domluvila s panem Blovským na tom, že až Úřad práce vrátí městu prostory
v budově Základní umělecké školy Blatná, takže by se část prostor nabídla Základní umělecké škole
Blatná a část možná právě muzeu, jehož pracovníci by předmětné prostory velmi přivítali, protože
prostory jsou blízko sídla organizace. Domnívá se, že by nebylo dobré, aby do objektu Základní
umělecké školy Blatná vstupoval cizí nájemník, protože to nikdy nedělalo dobrotu. Ing. Flandera
souhlasí s paní starostkou v tom, aby se do prostoru nedával nějaký cizí nájemník. Uvádí, že by byl pro,
aby se vedení města domluvilo s ředitelem Základní umělecké školy Blatná, zdali by prostory po Úřadu
práce škola kompletně využila či nevyužila. Podotýká, že je mu známo, že nahoře, kde jsou poměrně
dost stísněné prostory, probíhají hodiny malování či keramiky, kdy děti navíc musí ze shora nosit dolů
výrobky do pece. Pan místostarosta informuje, že pracovníci Centra kultury a vzdělávání Blatná
požádali vedení města, zdali by si zatím, pokud by tedy Úřad práce městu prostory vrátil, mohli nechat
kvůli muzejním sbírkám dvě místnosti vepředu. Paní starostka doplňuje, že se jedná o dvě místnosti,
které jsou malé, tmavé a není v nich zrovna příjemné prostředí. Pan místostarosta uvádí, že by
k místnostem měla příspěvková organizace i sklad, který by využívalo Infocentrum, které by si mohlo
do chodby v objektu schovávat elektrokola. Paní starostka konstatuje, že však ředitel Základní
umělecké školy Blatná chce všechno, avšak úplně s ním posléze není dobrá spolupráce. Informuje, že
občas chodí vyřizovat nějaké záležitosti na Úřad práce, kdy byla úplně zděšená špínou a omlácenými
zdmi na chodbě, a proto požádala pana Blovského, zdali by se mohl předmětný prostor, pokud zbyly
nějaké finanční prostředky, vymalovat. Uvádí, že pan Blovský byl velmi rozzlobený a říkal, že ho
přístup pana Škanty mrzí, protože pan ředitel ví, že veškeré peníze z nájmu se stejně jako u Domu dětí
a mládeže Blatná vrací zpět do budovy. Podotýká, že pan Blovský sdělil, že jej mrzí, že se ředitel
Základní umělecké školy Blatná neozve, když je něco, co už opravdu volá po opravě, potřeba.
Konstatuje, že pan ředitel neustále zkouší, zdali by nešlo předělat dveře, protože je nemohou děti
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otevřít, avšak nenechá si vysvětlit, že se jedná o památku a že s dveřmi se nic jiného nevymyslí.
Dodává, že nyní přišli zástupci ze Základní umělecké školy Blatná s tím, že chtějí realizovat zezadu
podium, protože na něm budou dělat nějaké venkovní akce. Paní starostka se domnívá, že by se
k zástupcům Základní umělecké školy Blatná mělo přistupovat tak, aby se začali o objekt trošku starat
a to z toho důvodu, že jej využívají a to za pár korun, které se stejně do objektu vrací. Uvádí, že by
škole určitě přála, aby měla po Úřadu práce ty zadní velké prostory, které jsou světlé, avšak
přimlouvala by se za to, aby přední místnosti užívalo muzeum a Infocentrum, nicméně vše je zatím
v jednání a teprve se tedy uvidí, jak to všechno vlastně bude.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 440/16
Bod č. 25 - Žádosti o schválení darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka
Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o dary od firmy LEIFHEIT s.r.o.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 441/16
Podotýká, že čekala, jestli firma Tesla Blatná, a.s. neudělá gesto, když tak dobře prodala ubytovnu, a
nedá školám nějaký dar, avšak to asi nestála nohama na zemi.
Bod č. 26 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů
Paní starostka informuje, že se jedná o finanční dar od obce Tchořovice, což je vlastně příspěvek, který
obec dává, když má svého občana ubytovaného v Domově pro seniory. Uvádí, že dále se jedná o
finanční dar od MUDr. Roda.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 442/16
Bod č. 27 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná a schválení Seznamu zájemců o
přidělení bytu zvláštního určení
Paní starostka informuje, že v Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení se konečně objevují
i blatenští občané. Uvádí, že první záležitostí je přidělení bytu po paní Běhavé panu Zachatovi, který
v současné době bydlel na ubytovně, takže schválením přidělení bytu se vyřeší jeden ze stálejších
nájemníků ubytovny. Konstatuje, že dále je tedy předložen Seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního
určení, který je zapotřebí schválit proto, kdyby se uvolnil nějaký byt, protože stávající seznam je již
prázdný. Opakuje, že se v Seznamu zájemců objevují již blatenští občané, kdy je však otázkou, jestli
potom do bytu nastoupí, protože někdo si dává žádost jen jako takovou pojistku, avšak je důležité, že se
vůbec nějaké osoby v Seznamu zájemců objevily.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 443/16
Bod č. 28 - Přidělení bytů IV. kategorie
Paní starostka uvádí, že se jedná o byty v ulici Purkyňova čp. 226, ve kterých jsou ubytovány méně
přizpůsobivé osoby. Konstatuje, že se jedná o přidělení bytu panu Dolejšovi na rok, k čemuž se ona
osobně přiklání, protože tomuto nájemníkovi hodně pomáhá rodina. Informuje, že dále je předloženo
přidělení bytu panu Bláhovi a to na tři měsíce, protože v případě této osoby není jistota, že bude řádně
hradit nájemné, jelikož není ve stálém zaměstnání. Dodává, že děvčata z odboru sociálního si hrazení
nájmu panem Bláhou ohlídají.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 444/16
Bod č. 29 - Odsouhlasení uchazečů v seznamu žádostí o přidělení bytu
Pan místostarosta informuje, že se jedná o materiál Správy bytů a to konkrétně o odsouhlasení
uchazečů v seznamu žádostí o přidělení bytu k 1. 1. 2017. Poukazuje na to, že je v materiálu uvedeno,
že pracovníci Správy bytů vyřadili tři žádosti, přičemž důvod vyřazení je taktéž uveden v materiálu,
kdy tedy dotyční nesplnili některé podmínky. Uvádí, že dále konzultoval s pracovníky Správy bytů to,
zdali se má vyřadit paní Schollerová, která je na prvním místě, avšak paní Schollerová vše potřebné
doložila a doložila také to, že má nízký příjem a to do 5 tisíc Kč měsíčně, kdy pobírá nějaké dávky na
dítě. Konstatuje, že paní Schollerová zůstala, jelikož splnila všechny podmínky, v pořadníku s tím však,
že až se jí bude přidělovat byt, tak se bude po konzultaci s ní samozřejmě koukat na výši nájemného.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 445/16
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Bod č. 30 - Plánování sociálních služeb
Paní starostka konstatuje, že v Blatné se plánují sociální služby od roku 2007, kdy z Akčního plánu,
který je vždy na 4 roky, se vezme jeden rok a řekne se, co se udělalo a co se chce dělat příští rok.
Uvádí, že kraj vypsal, že bude opětovně podporovat další plánování, a proto by byla ráda, aby se
v předmětném plánování pokračovalo. Podotýká, že vše administruje paní Kolářová z Centra pro
komunitní práci jižní Čechy, se kterou se možná někdo z radních i setkal a která vyřizuje žádost.
Informuje, že město nic tato záležitost nestojí, protože partnerem je Svazek obcí Blatenska, takže
pokud je nějaká spoluúčast, tak je hrazena z finančních prostředků právě Svazku obcí Blatenska.
Informuje, že je celý projekt fajn v tom, že se lidé naučili scházet se a říci si, co a jak se podařilo či
nepodařilo. Dodává, že vzhledem k tomu, že se mění docela zásadně od příštího roku zákon o
sociálních službách, je potřeba předmětný plán zaktualizovat, protože nějaké služby se od nového roku
spojují, nějaké služby se jinak nazvou, takže je plán třeba upravit tak, aby vše bylo správně. Paní
starostka poukazuje na to, že zpracování předmětného plánu je podmínka, když se chtějí dostat dotace
od Jihočeského kraje.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 446/16
Bod č. 31 - Návrh na uzavření Dodatku č. 8 k mandátní smlouvě č. 1/2013/TSM
Paní starostka informuje, že se jedná o bazén. Pan místostarosta konstatuje, že v mandátní smlouvě je
uvedeno, že vždy dodatkem bude upravena výsledná celková částka podle výsledovky. Připomíná, že
minulý rok byla v dodatku uvedena částka 1 150 tisíc Kč, kdy v dodatku předloženém nyní je uvedena
částka 1 170 Kč s tím, že Technické služby města Blatné s.r.o. již zinkasovaly 900 tisíc Kč, takže
společnosti se tedy bude doúčtovávat částka 270 tisíc Kč. Uvádí, že mu Ing. Malečková sdělila, že na
účtu je částka přes jeden milion Kč, takže s vyplacením částky 270 tisíc Kč nebude žádný problém.
Dále poukazuje na to, že je v materiálu rozepsáno vyčíslení roční odměny, které zahrnuje nějaký zisk,
který si Technické služby města Blatné s.r.o. účtují, protože musí, jelikož po nich jde finanční úřad, a
dále nějakou ztrátu. Bc. Scheinherr konstatuje, že se na výsledovku díval, kdy jestli vše správně
pochopil, tak Technické služby města Blatné s.r.o. byly ve ztrátě 120 tisíc Kč. Pan místostarosta
upřesňuje, že se jednalo o ztrátu ve výši 128 tisíc Kč plus k tomu nějaký zisk. Bc. Scheinherr se
dotazuje, zdali peníze ve výši 1 170 tisíc Kč, které město Technickým službám města Blatné s.r.o.
dává, jdou ještě do plusu. Ing. Flandera konstatuje, že pokud tomu správně rozumí, tak město nedá
společnosti 1 170 tisíc Kč. Pan místostarosta vysvětluje, že Technické služby města Blatné s.r.o.
dostaly od města již 900 tisíc Kč, kdy tedy společnost celkově od města obdrží částku 1 170 tisíc Kč.
Paní tajemnice doplňuje, že nyní dojde jakoby k dorovnání. Pan místostarosta informuje, že na
společnost chodí finanční úřad, kdy společnost nemůže mít „nula od nuly“, ale musí mít také nějaký
zisk. Ing. Flandera se dotazuje, kolik je tedy náklad na bazén. Paní starostka odpovídá, že 1 170 tisíc
Kč. Pan místostarosta oponuje, že v částce 1 170 tisíc Kč je ještě zahrnut zisk. Ing. Flandera se
dotazuje, zdali pro město se jedná o náklad ve výši 1 170 tisíc Kč, načež paní tajemnice odpovídá, že
ano. Ing. Flandera se dotazuje na výši příjmů. Pan místostarosta uvádí, že náklady k 30. 11. 2016 dle
výsledovky byly 872 tisíc Kč, avšak v této částce není zahrnuto ještě šest tisíc Kč na mzdové náklady
za jedenáctý a dvanáctý měsíc. Ing. Flandera se opětovně dotazuje na to, kolik je příjem. Bc.
Scheinherr se dotazuje, zdali příjem jde na účet města, načež pan místostarosta odpovídá, že ano. Paní
starostka informuje, že vše je na účtu města. Pan místostarosta podotýká, že vše ohledně bazénu je
účtováno na počítači na úřadě. Paní starostka uvádí, že stejným způsobem se bude účtovat i ubytovna.
Ing. Flandera konstatuje, že město tedy platí jenom rozdíl mezi nákladem a ziskem, což tedy znamená,
že město je nyní v prodělku na bazénu nějakých 270 tisíc Kč, jestli tomu správně rozumí. Pan
místostarosta konstatování Ing. Flandery potvrzuje. Ing. Flandera uvádí, že se jedná dle jeho názoru o
fantastický výsledek, protože na začátku, když se vše dělalo, se mluvilo o tom, že město bude miliony
ve ztrátě. Domnívá se tedy, že ztráta na bazénu ve výši 270 tisíc Kč je opravdu velice slušná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 447/16
Bod č. 32 – Žádost o uzavření dodatku č. 9 k pojistné smlouvě
Paní starostka konstatuje, že se jedná o dobrovolné hasiče, kterých je tedy 21.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 448/16
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Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 30. 11. 2016 – Paní starostka uvádí, že musely být
vloženy finanční prostředky na nový účet ČSOB, který bude mít ubytovna a který se tedy v přehledu
objevuje nově.
b) Zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne 16. 11. 2016 – Paní starostka informuje, že
členové předmětné komise, kterou má na starost ona, se schází jednou za rok, avšak když je během
roku něco potřeba, tak se to vždy řeší okamžitě. Uvádí, že včerejšího dne proběhly besedy se středními
školami na AIDS, na které přijel pán z Prahy, jehož přednáška byla velice emotivní, protože se jedná o
pána, který je pozitivní a který o nemoci hovořil. Podotýká, že na besedě bylo asi 70 dětí, které seděly
jako přikované. Konstatuje, že dnešního dne se základní školy připojily k webináři, což je taková
audiokonference, kdy se děti dívají ve třídách na interaktivní tabuli a mohou posílat dotazy, přičemž
v Praze sedí psycholog, někdo nemocný a někdo ze společnosti AIDS, kteří dětem rovnou odpovídají.
Doplňuje, že děti už se této akce zúčastnily v loňském roce a velmi se jim to líbilo, protože to je pro ně
taková změna a zase něco trošku jiného. Paní starostka uvádí, že včerejšího dne byla od půl třetí beseda
pro seniory se zástupci Policie ČR, na které měl být původně i pán ze společnosti AIDS, avšak protože
byl nachlazen a musel by na další přednášku čekat tři hodiny, tak mu sdělila, aby odjel domů, že si tuto
záležitost vezme na starost ona. Informuje, že předmětná debata trvala 1 hodinu a 30 minut, kdy všichni
přednášející byli vyčerpaní ze seniorů, kteří jsou aktivní a řádně se dotazovali. Konstatuje, že přišlo 24
seniorů, kteří dostávali takové pípáky, které, když se na nich vytáhne taková malá součástka, začnou
houkat, přičemž tento pípák se nosí v kapse nebo jej mají lidé na ruce či u kabelek, kdy člověk, když by
mu tedy chtěl někdo vytrhnout například kabelku, vytáhne součástku a pípák začne houkat. Podotýká,
že říkala paní Nováková z Policie ČR, že ve Strakonicích takováto krabička zachránila život nějaké
paní, která padla, ale naštěstí měla pípák u sebe, takže součástku vytáhla s tím, že následně omdlela,
přičemž sousedka, protože nevěděla, jak zařízení pořád houkalo, co se děje, zavolala policii a hasiče,
kteří následně v bytě paní našli. Dodává, že bylo seniorům řečeno, aby nošení předmětného zařízení
nepodceňovali, protože jim skutečně může pomoci. Paní starostka informuje, že tyto pípáky byl projekt
kraje, který je vydal již někdy před rokem, takže některé fungují a některé ne, nicméně byly tedy
zakoupeny nové baterie a seniorům bylo řečeno, že kdyby si nevěděli s tím, jak zařízení zprovoznit,
rady, tak ať dojdou na Městskou policii Blatná za panem Vaňkem, který jim přístroj zprovozní či
nakoupí další baterie a dá jim zařízení do pořádku. Informuje, že totiž opravdu nechtěla s panem
místostarostou montovat a zkoušet 24 pípáků. Podotýká, že někteří senioři mají vnoučata, která si
s daným zařízením také třeba budou umět poradit. Doplňuje, že některé pípáky fungovaly bez
problémů a některé bude holt třeba nějak oživit.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali by bylo možné nějak zhodnotit, jak se změnila cena tepla, když běží
kogenerační jednotky, což by možná zajímalo i zastupitele. Uvádí, že kogenerační jednotky běží už
dost dlouho, tak by byl rád, aby bylo zpracováno nějaké zhodnocení, jestli lidé změnu na ceně tepla
pocítili či nikoliv. Pan místostarosta odpovídá, že by nechal zpracovat nějaký přehled poté, až bude
uzavřen rok a budou k dispozici vyúčtování, kdy by tedy přehled obsahoval to, jak se projevila cena za
plyn a jak se do cen projevily kogenerační jednotky. Ing. Flandera podotýká, že odpověď samozřejmě
nechce hned zítra, avšak po skočení roku by mohla být třeba na dalším zasedání Zastupitelstva města
Blatná podána informace, jestli lidé zapojení kogeneračních jednotek nějak pocítili na ceně tepla, aby
zastupitelé měli nějaký argument pro lidi, protože všichni jen nadávají. Pan místostarosta uvádí, že lidé
určitě pocítí to, co na dnešní schůzi zmínila paní starostka, kdy si tedy Technické služby města Blatné
s.r.o. vyjednaly zase lepší cenu za plyn na další léta.
Paní starostka uvádí, že si radní určitě všimli, že se Blatná povýšila téměř na velkoměsto, protože se
otevřela kruhová křižovatka. Domnívá se, že ti, kteří se na začátku výstavbě kruhového objezdu
vysmívali, musí vidět, že je nyní prostor nádherný a že se vše opravdu povedlo. Podotýká, že členové
Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná se již vyjádřili v pondělí k tomu, že je potřeba okamžitě
zasadit na kruhové křižovatce kytky a hned ji nějak zkrášlit. Konstatuje, že jinak byla výborná akce
pouštění balonků, protože v 15:15 hodin byla zničena všechna tráva, kterou tam zaseli pracovníci firmy
Silnice Klatovy a.s. Informuje, že se u kruhové křižovatky potkala s panem Sedlákem z firmy Klatovy
Silnice a.s., který jí sdělil, že je mu dost líto pánů, kteří celé dopoledne zem hrabali a nyní se dívají na
to, jak jim po upraveném povrchu všichni šlapají. Doplňuje, že tedy psala paní Hůzlové, která byla
upozorňována na to, aby lidé jdoucí na akci vypouštění balónků na upravený povrch nevstupovali,
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žádost, aby její spolek dal vše do pořádku, kdy tedy členové Občanského sdružení Duhové ještěrky
opravdu hned v neděli vzali hrábě a povrch uhrabali, čehož si tedy cení. Ing. Flandera podotýká, že se
na předmětném místě byl hned v neděli podívat a musí potvrdit, že povrch byl opravdu srovnán. Paní
starostka informuje, že na ni paní Hůzlová spustila do telefonu, že přes upravený povrch chodili i jiní
lidé než ti, kteří šli z jejich akce, takže aby to vše nebylo jen na sdružení, tak si jeho členové vše
vyfotili. Uvádí, že paní Hůzlové sdělila, že ví, že když jsou na povrchu tři šlápoty, takže je udělá
někdo, kdo jde třeba z hospody opilý a vezme to rovně, avšak po páteční akci to byl skutečně masakr.
Paní starostka podotýká, že další záležitost, se kterou chce radní seznámit, se týká doplňkové činnosti,
což je tedy věčný evergreen Domova pro seniory. Informuje, že za vedením města přišla ředitelka Mgr.
Baušová s Ing. Vítovou s tím, že by ke konci roku rády doplňkovou činnost zrušily, což vlastně
organizaci doporučili i členové Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná. Konstatuje, že byla
učiněna domluva, že se nebude zřizovací listina měnit a že se v ní doplňková činnost ponechá do té
doby, než bude zapotřebí ve zřizovací listině měnit něco dalšího. Vysvětluje, že Domov pro seniory si
pouze pozastaví živnostenský list od 1. 1. 2017, což je řešení, které by kontrolám z kraje, které na
příspěvkovou organizaci chodí, stačilo. Uvádí, že dámy z Domova pro seniory přišly s návrhem, že
všem lidem, kteří si v současné době do organizace pro oběd chodí a kterých je asi dvacet, navrhnou, že
by si mohli uzavřít smlouvu s pečovatelskou službou a tím pádem by mohli do organizace na oběd za
57 Kč chodit, kdy tedy podmínkou je uzavření smlouvy s pečovatelskou službou, což by pro lidi
znamenalo, že jednou za půl roku s nimi musí sociální pracovnice udělat pohovor. Dodává, že pokud
by se tato varianta lidem nelíbila, tak je další varianta a to ta, že lidé uzavřou smlouvu s pečovatelskou
službou, která dotyčným lidem bude oběd vozit, tedy lidé budou mít oběd s dovážkou a to za částku 75
Kč, což je cena, kterou lidé platí v současné době, když si jdou pro oběd do kastrůlku. Paní starostka
informuje, že s návrhy zaměstnanců příspěvkové organizace naprosto souhlasí s tím, že požádala paní
ředitelku, aby lidem řekla, že nikdo neví, jak na tom bude výhledově zdravotně. Podotýká, že první
varianta by měla mít sociální rozměr, tedy že si lidé dojdou do organizace, posadí se tam, oběd za 57
Kč si v klidu sní a nebudou si jídlo strkat do krabiček. Uvádí, že pokud by se někomu neudělalo dobře
nebo měl nějaké zdravotní problémy, tak bude ve smlouvě uvedeno, že mu pečovatelky automaticky
oběd přivezou. Domnívá se, že snad lidé pochopí to, že si budou moci na místě oběd sníst a bude je to
stát 57 Kč nebo že si oběd nechají dovézt a bude je to stát 75 Kč. Poukazuje na to, aby radní počítali
s tím, že se může stát, že si s ní či s ředitelkou Domova pro seniory Mgr. Baušovou začne zase někdo
dopisovat přes Blatenské listy, avšak organizace má opravdu velký problém s platbou dotace, když na
kraj vykazuje, že má nějakou ztrátovou činnost. Pan místostarosta doplňuje, že druhým důvodem je to,
že by organizace mohla spadnout do platby DPH, kdy už nyní se organizace pohybuje na hraně. Paní
starostka informuje, že se organizace snaží opravdu lidem vyjít vstříc, jelikož jsou navrženy dvě
varianty, které se lidem nabízejí, nicméně ten, kdo chce, to pochopí a tomu, kdo nechce, se prostě nic
nevysvětlí.
Ing. Flandera se dotazuje, zdali by nešlo zvážit to, jestli by se na úřadě nevyužil doručovatel po Blatné,
což se již v minulosti jednou řešilo. Uvádí, že když vidí, kolik stojí poštovné, kdy on si chodí na poštu
pro dopis z úřadu za 60 Kč, tak mu to úplně kroutí palce u nohy. Upřesňuje, že jeden malý dopis stojí
58 Kč, a proto se domnívá, že když by se na smlouvu přijal na roznos dopisů po Blatné jeden schopný
důchodce, takže by to mohlo fungovat, tak jako to funguje bez problémů u soudu a u dalších institucí.
Konstatuje, že z množství dopisů, které jsou vyřizovány stavebním úřadem a dalšími odbory, je podle
něj 70 či 60 % po Blatné, tedy pro místní občany. Paní starostka navrhuje, že se sdělí vedoucím, aby si
vzali jeden měsíc a vyhodnotili, kolik dopisů posílali blatenským občanům, jelikož ona by ráda viděla,
jak je to i finančně. Ing. Flandera doporučuje nějaké zhodnocení, protože když vidí blatenské dopisy,
tak mu přijde, že se posílá dopis z úřadu za 60 Kč naproti panu Vrbovi, což mu připadá úplně
protismyslné. Paní starostka informuje, že druhá věc je ta, že musí mít úřad jistotu, že když se někdo
sežene, že se bude jednat o slušného člověka, který činnost bude vykonávat řádně, protože vždy se
naráží na to, že když se chce služba udělat, takže se musí dotáhnout do konce. Paní starostka žádá paní
tajemnici, aby se s vedoucími odborů na vytvoření nějakého přehledu domluvila. Paní tajemnice uvádí,
že zítra je porada vedoucích, na které s vedoucími vše probere. Ing. Flandera podotýká, že dotyčný
člověk by navíc mohl poštu roznášet od 14 do 17 hodin, kdy by adresáty zastihl daleko snáz než celá
pošta, na které se pak stojí fronta, a lidé akorát nadávají, že tam musí frontu stát. Uvádí, že Blatná je
malé město, a proto se domnívá, že by to mohlo fungovat, když to funguje u soudu ve Strakonicích,
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kde dopisy roznáší již několik let soudní doručovatel, který jezdí dokonce do Blatné a i jemu obálky
normálně vozí, protože jedna velká obálka se spisem by stála x set, takže se soudu vyplatí, když soudní
doručovatel vezme dvě obálky a raději je do Blatné doveze. Konstatuje, že zastává ten názor, že
doručovatel úřadu by měl svůj význam. Paní starostka uvádí, že paní tajemnice si tuto připomínku
poznamenala a s vedoucími odborů se tedy na zpracování nějakého přehledu domluví. Ing. Flandera
podotýká, že by se o této možnosti mělo přemýšlet, protože dle jeho názoru by se jeden člověk, který
by poštu roznášel, určitě zaplatil. Dodává, že navíc nyní bude mít město elektrická kola, takže
doručovatel by mohl rozvážet dopisy na kole. Paní starostka doplňuje, že by si potenciální člověk
musel však elektrické kolo zapůjčit v půjčovně.
Pan místostarosta podává zprávu, že se včerejšího dne konala valná hromada Svazku měst a obcí
okresu Strakonice, na které se rozdělovaly dividendy od ČSAD STTRANS, kdy 130 tisíc Kč šlo
Nemocnici Strakonice na nákup přístroje na jednotku intenzivní péče a 120 tisíc Kč šlo na Okresní
fotbalový svaz na podporu mládeže, kdy tato částka bude rozesílána po celém okrese. Uvádí, že na
valné hromadě Svazku měst a obcí okresu Strakonice byl schválen rozpočet, který je vyrovnaný.
Podotýká, že se bude opět dávat žádost o finanční prostředky z POV, ze kterého město dostalo kašnu,
takže nyní bude konzultovat s panem Blovským, o co se bude v letošním roce žádat, zdali například o
lavičky či koše. Paní starostka se domnívá, že by bylo dobré žádat na koše, protože ty by bylo třeba dle
jejího názoru ve městě doplnit.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:31 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 52. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. ledna 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Ing. Flandera
Omluven: Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, Ing. Flandera
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že je na stůl předložena oprava bodu č. 16 –
Návrh na zrušení usnesení RM č. 172/13, jelikož Ing. Cheníček uvedl do původního materiálu
chybně číslo usnesení. Uvádí, že dále byly na stůl přidány bod č. 26 – Žádost o uzavření smlouvy o
dodávce vody a odvádění odpadních vod, kdy se jedná o ubytovnu, bod č. 27 – Uzavření Pojistné
smlouvy č. 899-24334-19, což je uzavření pojistné smlouvy na majetek, který město pořídilo z dotace
na projekt Turistická zastavení v Blatné, a dále je dodatečně předložena informace c) Doplňující
informace navíc z.s. k žádosti o zrušení záměru prodeje nemovitostí st.p.č. 447, jehož součástí je
stavba – budova č.p. 394, p.č. 969/2, p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5 v katastrálním území obce
Blatná a jejich pronájmu předmětnému spolku, která se týká objektu na Vinici, přičemž předmětný
materiál bude zároveň součástí záměru o prodej, který bude předkládán na zasedání Zastupitelstva
města Blatná dne 25. 1. 2017. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není
tomu tak, a proto nechává hlasovat o doplněném programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta konstatuje, že pokud radní schválí zrušení usnesení 172/13, které je na programu
dnešního jednání, tak už v přehledu zůstanou v realizaci pouze jen usnesení z roku 2016, která se
vesměs týkají kácení, přičemž všem je známo, že doba vegetačního klidu je do konce března.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že jsou předloženy tři změny rozpisu, kdy první se týká rekonstrukce
veřejného osvětlení, kde jde o prohození položek, protože odbor majetku, investic a rozvoje označil
položky jinak než Technické služby města Blatné s.r.o. Uvádí, že další změna rozpisu se týká nájmu
prostor pro setkání rodáků ve výši 1 tisíc Kč za rok 2016 a poslední změna se týká přehození částek na
ÚZ pěstouni a OSPOD.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 1/17
Bod č. 4 - Rozpis rozpočtu 2017
Paní starostka uvádí, že rozpis je prováděn z důvodu vyhlášky, která přeformulovala čísla položek a
která byla zveřejněna úplně na konci roku. Konstatuje, že je potřeba rozpočet města dle novely
upravit, a proto je předložen rozpis rozpočtu v členění na položky a paragrafy. Doplňuje, že se jedná o
formální záležitost s tím, že o částky v předmětném materiálu vůbec nejde.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 2/17
Bod č. 5 - Uzavření Příkazní smlouvy na zpracování Studie proveditelnosti
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost na dostavbu Základní školy T. G. Masaryka Blatná.
Uvádí, že předmětnou studii bude pro město zpracovávat firma REDI, se kterou má město
dlouholetou spolupráci. Konstatuje, že Studie proveditelnosti je pro IROP povinná a nelze bez ní
žádost o dotaci podat. Podotýká, že je navržena částka ve výši 50 tisíc Kč bez DPH, což je standardní
cena, která se za zpracování takovýchto studií dává. Doplňuje, že cena za zpracování Studie
proveditelnosti je součástí žádosti, takže pokud bude město v žádosti o dotaci úspěšné, tak by
následně mělo mít předmětnou částku proplacenou.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 3/17
Bod č. 6 - Schválení darovací smlouvy
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Paní starostka uvádí, že předmětem smlouvy jsou branky věnované od firmy E.ON, která je však musí
darovat městu, jež samozřejmě nechalo branky převézt na Tělovýchovnou jednotu Blatná. Informuje,
že branky budou, jakmile vše proběhne, postupně převedeny právě na Tělovýchovnou jednotu Blatná,
která si za ně bude zodpovídat.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 4/17
Bod č. 7 - Souhlas s postoupením smlouvy o výpůjčce
Paní starostka konstatuje, že se jedná o byt čp. 1256, kdy žádost o souhlas si podala paní Voráčková.
Vysvětluje, že se jedná o podkrovní byty s tím, že když si je lidé kupovali, tak si od města pronajali
část půdy, kterou využívali za účelem vybudování skladovacích prostor. Podotýká, že když se však na
využívání dotazovala, tak jí bylo sděleno, že části půdy vlastníci bytů využívají v podstatě jako
součást bytu, kdy vlastníci bytů, když byt prodávají, nebudou samozřejmě strop zadělávat. Uvádí, že
paní Voráčková by chtěla byt prodat kompletně celý s částí půdy. Informuje, že byt je zhodnocený a
město nemá s postoupením smlouvy o výpůjčce podkrovního prostoru žádný problém, přičemž celá
záležitost byla prověřena JUDr. Mrázkem. Doplňuje, že pokud by se část půdy prodala, tak by se
prodejem zkomplikovalo to, že je potřeba mít zajištěn přístup na půdu kvůli anténám a dalším
zařízením, nicméně určitě by část půdy bylo možné odprodat, avšak jednalo by se o dlouhodobější
záležitost a paní Voráčková na prodej bytu pospíchá, protože si staví rodinný dům. Paní starostka
konstatuje, že mezi stávajícím a novým vlastníkem bytu bude uzavřena smlouva o postoupení
smlouvy o výpůjčce, s čímž pan Šouník a paní Voráčková souhlasili.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 5/17
Bod č. 8 - Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (prostor sloužících
k podnikání) v Ubytovně Blatná, čp. 30
Paní starostka uvádí, že se jedná o dodatek, který má být uzavřený s firmou United Networks, což
byla původně firma KONET s.r.o. Připomíná, že předmětná firma zůstala v prostorech, které
využívala, s tím, že došlo, tak jak to nový občanský zákoník ustanovuje, k přechodu nájmu, přičemž
tímto způsobem se řešily všechny nebytové prostory v ubytovně. Informuje, že s panem Korbelem,
který firmu United Networks zastupuje, bylo jednáno o navýšení částky za pronájem v budově, kdy
navýšení bylo dohodnuto a právě o tom je předložený záměr dodatku, tedy že bude navýšeno nájemné
na 40 tisíc Kč za rok včetně DPH. Opakuje, že navýšení nájemného se musí řešit formou dodatku ke
smlouvě. Podotýká, že si vedení města zjišťovalo na odboru majetku, investic a rozvoje, jaké ceny se
platí za umístění antén, aby se jim částka za nájem pro předmětnou firmu nějak přiblížila. Ing.
Flandera konstatuje, že má takovou technickou připomínku, že částku 40 tisíc Kč vč. DPH není
možné přesně vyúčtovat, takže se obává toho, aby pak následně nebyl nějaký problém. Vysvětluje, že
když z předmětné částky s DPH odečte 21 % DPH, tak vyjde hausnumero. Opakuje, že se jedná o
technickou připomínku, aby následně nebyl problém, že předmětná firma platí městu o 30 haléřů
méně či naopak o 20 haléřů více, protože když se částka 40 tisíc Kč vydělí 1,21, tak nevyjde číslo.
Navrhuje tedy, aby se částka zaokrouhlila na nějaké číslo, aby daň byla vypočitatelná z nějaké celkové
sumy. Uvádí, že dle jeho názoru by však bylo úplně nejlepší uvádět cenu bez DPH, protože DPH se
může měnit, a proto by tedy uvedl částku bez DPH + DPH dle platných předpisů. Podotýká, že částka
bez DPH z celkové částky 40 tisíc Kč s DPH vychází na 33 057,85 Kč. Informuje, že on osobně by
tedy navrhoval do usnesení uvést částku 33 tisíc Kč bez DPH, čímž by se vyřešilo i to, že když by se
v budoucnu měnily sazby, takže by se nemusel dodatek ke smlouvě měnit. Dodává, že on osobně
navrhuje z technického důvodu uvést do usnesení částku 33 tisíc Kč bez DPH, což je oproti
předcházejícímu návrhu otázka desetikorun. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání schvaluje záměr uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25.
6. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 5. 2011, spočívající v navýšení nájemného z částky 28.000,Kč bez DPH na částku ve výši 33.000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 6/17
Bod č. 9 - Záměr uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Městem Blatná a
společností Zemědělství Blatná, a.s.
Paní starostka informuje, že se jedná přibližně o 93 hektarů s tím, že zástupci Zemědělství Blatná, a.s.
navrhli, že by v roce 2017 začala společnost městu platit za hektar částku 3 000 Kč a v roce 2018
částku 3 300 Kč za hektar. Uvádí, že takto to má město i s ostatními družstvy, které si od města
zemědělské pozemky pronajímají, tedy že je takový postupný nárůst výše nájmu a to zřejmě podle
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toho, jak se družstvům zvedají výnosy nebo jak družstva doufají, že se jim výnosy budou zvedat.
Poukazuje na to, že v materiálu je popsáno, jak se nájem v případě Zemědělství Blatná, a.s. zvedal,
kdy podle jejího názoru jsou předmětné částky zajímavé. Paní starostka poukazuje na to, že
v předloženém návrhu usnesení není uvedeno, že se jedná o záměr, a proto nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání schvaluje záměr uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí,
která byla uzavřena dne 10. 12. 2008 mezi městem Blatná a společností Zemědělství Blatná, a.s.,
spočívající v navýšení ročního nájemného na částku 3.000,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2017 a na částku
3.300,- Kč/ha s platností od 1. 1. 2018 dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 7/17
Bod č. 10 - Záměr uzavření nových smluv na pronájem prostor sloužících k podnikání
v administrativní budově Steko, Blatná
Paní starostka informuje, že v současné době má v budově Steko smlouvu Svazek obcí Blatenska na
dvě místnosti, kdy jednu místnost v současné době podnajímá Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.,
která má v objektu pronajatou jednu místnost a sklad. Uvádí, že obě instituce v současné době
dostávají na provoz finanční prostředky z projektu s tím, že si mohou uplatňovat nájemné. Konstatuje,
že zástupci institucí zjistili, že Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. si nemůže nájemné uplatňovat,
když je pod podnájmem, a proto přišli s tím, že by potřebovali pronájem prostor narovnat tak, jak
v podstatě fakticky je. Vysvětluje, že Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. využívá jednu místnost a
sklad a Svazek obcí Blatenska využívá dvě místnosti a sklad, takže by se v podstatě dalo vše do
pořádku, tak jak to opravdu je. Podotýká, že bude raději, když se vše narovná, protože mezi
pracovníky předmětných institucí nejsou úplně dobré vztahy, pracovníci se pořád nějakým způsobem
dohadují, tak nechť ať se vše narovná tak, jak to fakticky je. Paní starostka informuje, že musí být
vyhlášen záměr, nicméně ceny a podmínky zůstanou stejné. Dodává, že předložený návrh usnesení je
komplikovaný z toho důvodu, aby se vše, protože na jeden prostor byl uzavřen dodatek a na druhý
byla uzavřena smlouva, dalo nějak jednoduše do pořádku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 8/17
Bod č. 11 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „VN Bezděd.:rek.ÚO815-494OP19+TS Jezárky“
Paní starostka uvádí, že předmětný materiál se týká elektřiny v lokalitě Jezárky.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 9/17
Bod č. 12 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Drahenický Málkov – Zralý, 130/21,
kNN“
Paní starostka konstatuje, že materiál se týká taktéž elektřiny a to v Drahenickém Málkově, kdy se
jedná o připojení rodinného domu pana Zralého.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 10/17
Bod č. 13 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. NTL Blatná, U Čertova kamene,
Nerudova“
Paní starostka uvádí, že se jedná o věcné břemeno týkající se nízkotlakého plynovodu v ulicích U
Čertova kamene a Nerudova.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 11/17
Bod č. 14 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. STL Blatná Na Bílé husi +
propoj Čechova“
Paní starostka informuje, že se jedná o věcné břemeno týkající se středotlakého plynovodu Na Bílé
husi a propojení do ulice Čechova. Vysvětluje, že v tomto případě došlo trošku ke změně, protože
jeden pozemek nebyl v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve vlastnictví města, ale byl v
majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nicméně mezitím předmětný pozemek
nabylo město do svého vlastnictví, a proto muselo dojít k úpravě.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 12/17
Bod č. 15 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Rek. VTL Blatná – křížení vodoteče“
Paní starostka konstatuje, že se jedná o rekonstrukci vysokotlakého plynovodu u Plivátka, tedy u
Roudenského potoka.
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Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 13/17
Bod č. 16 - Návrh na zrušení usnesení RM č. 102/13
Paní starostka poukazuje na to, že k tomuto bodu byl na stůl předložen opravený materiál, jelikož Ing.
Cheníček měl omylem v původním materiálu uvedeno usnesení č. 102/13, avšak správně se má jednat
o zrušení usnesení č. 172/13, které se týká smlouvy o výpůjčce. Uvádí, že nikdo neví, jak vše bude
v podstatě dál realizováno, takže předmětné usnesení úplně ztrácí význam. Ing. Flandera podotýká, že
vše může být úplně jinak. Paní starostka informuje, že se začíná jednat, začíná se kolem přeložky něco
dít, avšak dle jejího názoru se jedná o běh na dlouhou trať. Paní starostka nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání ruší usnesení RM č. 172/13 ze dne 24. 6. 2013“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 14/17
Bod č. 17 - Záměr uzavření dodatku č. 8 nájemní smlouvy
Paní starostka uvádí, že uzavření smlouvy s firmou ČEVAK a.s. se týká prodloužení vodovodního
řadu o 57,8 metru.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 15/17
Bod č. 18 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o vodovodní přípojku pro pana Hlaváče v ulici V Jezárkách.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 16/17
Paní starostka konstatuje, že předmětná žádost se týká Skaličan a to původního obecního úřadu, kde
vyhořela elektrika. Uvádí, že o vstup do pozemků si žádá firma ELEKTROINVEST STRAKONICE
s.r.o., aby mohla udělat pro předmětný objekt přípojku. Podotýká, že se vše dělá proto, že se
v případě, že se osadní výbor následně přestěhuje do nového objektu, bude samozřejmě hledat pro
objekt čp. 46 nějaké využití, takže připojení objektu na elektriku je nezbytné.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 17/17
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní Voráčkové, o které radní dnes již jednali. Upřesňuje, že
se jedná o vstup do pozemku za účelem uložení kanalizace v lokalitě za Malým vrchem.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 18/17
Bod č. 19 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu
Paní starostka konstatuje, že se jedná o dodávku pro ubytovnu. Podotýká, že zatím vedení města nemá
signály, že by v ubytovně byly nějaké problémy s tím, že ředitel Technických služeb města Blatné
s.r.o. pan Ing. Srb uvádí, že vše plyne, že si lidé dělají práci, kterou mají a že provoz ubytovny
funguje, za což je ráda. Vysvětluje, že pokud se týká předmětné záležitosti, takže se vyjednávalo, aby
vše bylo v jednom balíčku a aby cena byla pro všechny městské objekty stejná. Pan místostarosta
doplňuje, že rezervační smlouvy jsou již všechny podepsány a že vše řádně funguje. Informuje, že se
nyní jedná s ČSAD STTRANS a.s., které má v předmětném objektu zázemí pro autobusy, o podepsání
smlouvy, které bylo odloženo z důvodu toho, že vedení ČSAD STTRANS mělo dovolenou. Paní
starostka podotýká, že se k ubytovně radní budou ještě vracet, protože dále je na programu předložena
ke schválení pojistná smlouva. Dodává, že se jedná o věci spojené s ubytovnou, které se musí doladit.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 19/17
Bod č. 20 - Žádost o uzavření pojistné smlouvy
Paní starostka konstatuje, že se jedná o pojistnou smlouvu na ubytovnu, kdy pojistné bude město stát
19 900 Kč za rok. Uvádí, že se nejedná o malé finanční prostředky, avšak budova je velká, je v centru
a dle jejího názoru je, tím jak je postavená v nějakých letech, potřeba ji zajistit, kdyby se tam něco
stalo. Ing. Flandera se dotazuje, zdali bude pojištění ubytovny součástí balíčku pojištění, který město
má. Paní starostka odpovídá, že všechny pojistky a to včetně té, kterou budou radní schvalovat nyní, a
té, která byla dodatečně předložena na stůl, jež se týká turistického zastavení, budou obsaženy
v jednom balíčku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 20/17
Bod č. 21 - Žádost o schválení darovací smlouvy o převodu movitých věcí
Paní starostka informuje, že předmětem smlouvy jsou věci, které má dostat Sbor dobrovolných hasičů,
a to radiostanice digitální vozidlová, dvě přenosné ruční radiostanice a tablet. Uvádí, že každý rok kraj
z prostředků, které mu zbydou, nakoupí pro hasiče věci, které jsou následně oficiálně zástupcům obcí
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předány, kdy tedy pro předmětné věci pojede ona s panem Novotným. Konstatuje, že je požadováno,
aby měly obce již dopředu schválené znění smlouvy, která se bude při předání věcí podepisovat.
Připomíná, že stejný postup byl i v minulém roce.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 21/17
Bod č. 22 - Žádost o schválení daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o dar pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná ve výši 1 tisíc Kč od
pana Žíly a to na pořádání Novoročního ohňostroje.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 22/17
Bod č. 23 - Žádost o finanční příspěvek CK Příbram
Paní starostka informuje, že CK Příbram, z.s. si žádá o finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč.
Připomíná, že v minulém roce byla předmětnému spolku poskytnuta částka 5 tisíc Kč, kdy však
zástupci spolku byli roztrpčeni a jednání s nimi nebyla úplně příjemná, protože pán, který CK
Příbram, z.s. zastupuje, řekl, že se jednalo o almužnu a že je kolem podpisu smlouvy a kolem toho, co
je městem po spolku požadováno, spoustu cirátů. Podotýká, že ona se zástupcem spolku několikrát
telefonicky hovořila a snažila se mu vysvětlit, jaký je postup a že na finanční příspěvek není prostě
žádný nárok, jelikož se pán rozčiloval, kolik která města na závod dávají a že město Blatná nechce
závod podpořit. Konstatuje, že zástupce CK Příbram, z.s. upozornila, že jestli chce spolek finanční
prostředky na rok 2018, takže si musí požádat do 30. 9. 2016, tak jako to dělají ostatní spolky a
organizace, aby se příspěvek mohl zakomponovat do rozpočtu, přičemž na tuto skutečnost byl
zástupce spolku upozorněn i při odevzdání vyúčtování příspěvku. Poukazuje na to, že předmětný
spolek poslal svou žádost dne 13. 12. 2016 a to e-mailem. Dodává, že ona nebude pro, aby se CK
Příbram, z.s. nějaký příspěvek schválil. Pan místostarosta uvádí, že také souhlasí s tím, aby se
předmětnému spolku žádný příspěvek neposkytl, protože jeho zástupci v minulosti vyhrožovali, že
jim město dalo almužny a že spolek pořádáním závodu město propaguje a prezentuje. Konstatuje, že
závody byly sice hezké, avšak jednání zástupců spolku bylo v některých případech až nevkusné. Pan
Srb se dotazuje, zdali se jedná o ten závod, jehož organizaci radní v minulosti řešili, což paní starostka
potvrzuje. Pan Srb podotýká, že v případě organizace závodu však došlo k zlepšení. Paní starostka
doplňuje, že Ing. Valášek si organizaci při posledním závodu pochvaloval, kdy tedy v minulosti vše
vázlo na tom, že spolek měl málo pořadatelů, takže nebyly řádně zajištěny cesty, nicméně při
posledním závodu měl spolek již pořadatelů dostatek. Uvádí, že však po konání závodu v roce 2016
opět lidé psali, že je závod omezil a že nemohli leckde vyjet, takže dle jejího názoru nejsou blatenští
občané z toho, že se zde závod jede, úplně na větvi. Podotýká, že při posledním ročníku navíc pršelo,
takže předávání cen se příliš lidí nezúčastnilo. Domnívá se, že na akci přijdou lidé, kteří mají
s cyklistikou něco společného, avšak určitě se nejedná o akci, která by byla přitažlivá pro širokou
veřejnost. Pan Srb konstatuje, že když radní spolku žádný finanční příspěvek neposkytnou, tak to bude
fér vůči ostatním spolkům, které si termín musí pohlídat. Domnívá se, že se nejedná o akci, která je
pro Blatnou taková ta nejnavštěvovanější, akorát se jedná vesměs nějakým způsobem o omezení. Paní
starostka uvádí, že pokud by se odprostila od všeho, co kolem poskytnutí příspěvku bylo, tak je toho
názoru, že jednou jsou daná pravidla, která by se měla dodržovat. Podotýká, že i ostatní, když si
nepodají žádost včas, mají smůlu, kdy navíc opravdu zástupci CK Příbram, z.s. byli poučeni a navíc
nejedná se o první rok, kdy si předmětný spolek o finanční prostředky žádá. Pan Srb se domnívá, že je
to vždy tak, že si předmětný spolek nestihne žádost do konce září podat, což paní starostka potvrzuje
s tím, že ona tedy bude navrhovat neschválení příspěvku. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení:
„RM po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru CK Příbram, z.s. dle předloženého
návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 23/17
Bod č. 24 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu
Paní starostka vysvětluje, že v Domově pro seniory odešel frekvenční měnič na výtahu, který slouží
pro rozvážku jídla. Podotýká, že právě dne 23. 12. 2016 shodou okolností v Domově pro seniory byla,
protože šla popřát hezké svátky klientům, kdy opravdu v organizaci byl velký šrumec, jelikož
zaměstnanci nosili jídlo v rukách a vozili jej porůznu. Konstatuje, že výtah je pro provoz opravdu
zásadní. Poukazuje na to, že je v materiálu od vedoucí odboru sociálního Bc. Koubkové popsáno to,
co zaměstnanci organizace zjišťovali ohledně nabídky náhradních dílů. Informuje, že dne 23. 12. 2016
nedělaly paní ekonomka a paní ředitelka nic jiného, než telefonovaly, kdy kdo a jak výtah opraví.
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Uvádí, že něco bylo provizorně uděláno, avšak oprava výtahu je prostě nezbytná. Dodává, že Domov
pro seniory finanční prostředky na investičním fondu na opravu výtahu má.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 24/17
Bod č. 25 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o kácení dřevin ve třech lokalitách, kdy první lokalita je
v ochranném pásmu dráhy a to u rybníka Pustý, v místě kde jsou zahrádky, přičemž žádost o pokácení
přišla od Správy železniční dopravní cesty s tím, že je v předmětném prostoru špatný výhled.
Podotýká, že se jedná o drobné stromky. Konstatuje, že další část materiálu se týká dvou smrků, kdy
jeden je u tiskárny na Vinici a druhý je v prostoru naproti kotelně, kde jsou tři bytové domy ve
vlastnictví firmy Tesla Blatná, a.s. Uvádí, že poslední část materiálu se týká prostoru v ulici
Blýskavky. Připomíná, že radní schválili dvěma nájemkyním pronájem části pozemku za rodinnými
domy, kterou by si chtěly žadatelky nyní vyčistit od náletových dřevin.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 25/17
Bod č. 26 – Žádost o uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Paní starostka uvádí, že se jedná o ubytovnu, kdy materiál byl předložen na stůl z toho důvodu, že se
čekalo na to, až firma ČEVAK a.s. smlouvu připraví.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 26/17
Bod č. 27 - Uzavření Pojistné smlouvy č. 899-24334-19
Paní starostka informuje, že předmětná pojistná smlouva se týká majetku, který byl pořízen z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj, a to skate hřiště, cedulí, posezení u řeky a kol. Uvádí, že hned na
začátku bylo městu uloženo, že po dobu tří let od data ukončení realizace je účastník povinen pojistku
uzavřít a vinkulovat ji ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj. Konstatuje, že pojistné činí 9 600
Kč za rok. Podotýká, že tento materiál byl dán na stůl z toho důvodu, že pojišťovací makléř poslal
bohužel předmětnou smlouvu až včera odpoledne, kdy tedy předmětný materiál připravovaly paní
Pešková a paní Hoštičková.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 27/17
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 12. 2016
b) Seznam firem k vyzvání na akci LC Lhotka – Paní starostka informuje, že radní obdrželi předmětný
materiál od pana Blovského již e-mailem, kdy se tedy jedná o lesní cestu u Lhotky. Konstatuje, že by
město mohlo být zřejmě úspěšné v žádosti o dotaci, a proto musí být připraveno to, která firma by
cestu opravila. Podotýká, že včerejšího dne potkala pana Chlandu, který jí sdělil, že už se přihlásilo
přes 10 firem, takže zájem o provedení akce je velký. Uvádí, že firmy, které jsou uvedeny v materiálu,
byly oslovovány. Dodává, že samozřejmě konečný výsledek bude radním po ukončení výběrového
řízení sdělen.
c) Doplňující informace navíc z.s. k žádosti o zrušení záměru prodeje nemovitostí st.p.č. 447, jehož
součástí je stavba – budova č.p. 394, p.č. 969/2, p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5 v katastrálním
území obce Blatná a jejich pronájmu předmětnému spolku - Paní starostka informuje, že se jedná o
doplnění informací, které už obdrželi všichni radní. Domnívá se, že radní celou záležitost, která se
bude projednávat na zasedání Zastupitelstva města Blatná dne 25. 1. 2017, sledují. Podotýká, že dnes
bude danou záležitost projednávat Komise pro nakládání s obecním majetkem, kdy si zástupci spolku
navíc z.s. požádali, že by při projednávání předmětného bodu chtěli být na jednání komise přítomni.
Dodává, že zástupce spolku tedy Ing. Cheníček obeslal s hodinou, kdy se mohou na jednání dostavit.
Paní starostka konstatuje, že byly vyčerpány všechny body, které byly na jednání dnešní schůze
připraveny. Dotazuje se, zdali má někdo z radních nějaký dotaz, není tomu tak. Dále paní starostka
připomíná, že po ukončení schůze proběhne otevírání obálek na pracovní pozici „vedoucí strážník
Městské policie Blatná“.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:10 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 53. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 25. ledna 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, Bc. Scheinherr
Omluven: p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Scheinherr
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění
programu, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje radních, zdali mají k přehledu plnění minulých usnesení nějaké dotazy
či připomínky. Žádný radní nemá k tomuto bodu připomínky.
Bod č. 3 - Smlouva o výpůjčce jízdního kola
Paní starostka uvádí, že si zjišťovala na odboru majetku, investic a rozvoje, že kola jsou pojištěná
proti krádeži, takže pokud by došlo ke krádeži, tak je vše finančně i druhou stranou zajištěné.
Podotýká, že požádala ředitele příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o
vyjádření k předloženému návrhu, protože dle jejího názoru by měla být ve smlouvě stanovena
maximální doba výpůjčky. Domnívá se, že by se maximální doba výpůjčky neměla úplně nechávat na
benevolenci toho, na jak dlouho si kola bude chtít někdo bezplatně půjčit, přičemž ředitel organizace
si myslí totéž. Doplňuje, že Mgr. Oberfalcer navrhuje výpůjční dobu dva dny s tím, že zároveň také
navrhuje zvýšit smluvní pokutu za pozdní vrácení, která by současné výši odpovídala standardnímu
ceníku půjčovného kol, přičemž ona tuto záležitost úplně takto nedomýšlela. Konstatuje, že je toho
názoru, že by se mělo do článku II. Doba plnění smlouvy, kde je uvedeno, že půjčitel přenechává
vypůjčiteli jízdní kola na dobu určitou od - do, kde tedy bude pevně dáno datum a hodina, přidat, že
doba výpůjčky je maximálně dva dny, popřípadě by se mohlo do článku také uvést, že je možné si
kolo vypůjčit třeba na 4 dny po dohodě s vypůjčitelem, avšak k tomu se ona osobně úplně nepřiklání.
Ing. Flandera se domnívá, že by maximální doba v předmětné smlouvě, která bude uzavírána
s člověkem, který si kolo bude půjčovat, být ani nemusela, jelikož se jedná o nějaký vnitřní předpis.
Paní starostka vysvětluje, že JUDr. Mrázek však navrhl spojit provozní řád se smlouvou o výpůjčce,
aby člověk nedostával více papírů. Ing. Flandera uvádí, že však maximální doba je uvedena tím, že je
ve smlouvě uvedeno od – do. Doplňuje, že to, že je výpůjčka maximálně na dva dny, ví ten člověk,
který bude kola půjčovat, takže vypůjčiteli na více dní kolo nepůjčí. Konstatuje, že nedoporučuje, aby
v předmětném dokumentu byla dána možnost, že po dohodě s vypůjčitelem je možné si kolo zapůjčit
na 4 dny. Opakuje, že půjčitel napíše rovnou do smlouvy dobu, po kterou bude mít vypůjčitel kolo
vypůjčené, kdy tedy půjčitel ví, že maximální standardní doba výpůjčky jsou dva dny, přičemž je
možné se v nějakém případě s půjčitelem domluvit na vypůjčení kola na 4 dny. Informuje, že však to,
že standardní doba výpůjčky jsou dva dny, by měl vědět ten, kdo kola bude půjčovat a kdo tuto dobu
do smlouvy rovnou vyplní. Paní starostka podotýká, že je však zapotřebí lidi nějakým způsobem
informovat, aby věděli, pokud se například budou dívat na internet a hledat si k výpůjčce informace,
že si kolo mohou půjčit třeba jen na dva dny, tedy aby někdo nepočítal s tím, že si může vypůjčit kolo
zadarmo třeba na týden. Uvádí, že předmětná smlouva o výpůjčce bude určitě zveřejněna na
webových stránkách, aby si ji každý mohl přečíst. Ing. Flandera se dotazuje, zdali tedy smlouva, jejíž
znění budou radní schvalovat, bude normálně zveřejněna na stránkách, načež paní starostka odpovídá,
že bude chtít, aby smlouva na stránkách byla umístěna. Pan místostarosta doplňuje, že smlouva bude
zveřejněna proto, aby si kdokoliv mohl přečíst pravidla, ve kterých by se rovnou dočetl, že výpůjčka
kola je maximálně na dva dny. Ing. Flandera konstatuje, že by do smlouvy tedy zahrnul to, že
maximální doba výpůjčky je na dva dny, avšak nedával by do ní to, že po dohodě s půjčitelem je
možná doba výpůjčky delší, přičemž pokud někdo přijede vrátit kolo, bude jej chtít ještě na dva dny
vypůjčit a domluví se na tom s půjčitelem, tak to je věc druhá, nicméně oficiálně by do smlouvy
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zahrnul pouze to, že maximální doba výpůjčky jsou dva dny. Paní starostka konstatuje, že se tedy
článek II. Doba plnění smlouvy doplní. Ing. Flandera doplňuje, že se přidá k článku II. ještě jeden
odstavec, že maximální doba pro půjčení kola jsou dva dny. Dále se dotazuje, zdali výše sankce tedy
zůstane tak, jak je navržena. Paní starostka podotýká, že je navržena pokuta ve výši 500 Kč za
elektrokolo a 250 Kč za kolo, kdy však ona by navržené výše ponechala, protože se domnívá, že
vymáhání bude stejně problematické, tedy pokud se narazí na nějakého nespolehlivého člověka, který
si kolo půjčí, tak bude problém z něj dostat jak kolo, tak z něj dostat i peníze, nicméně dle JUDr.
Mrázka by ve smlouvě sankce být uvedena měla. Bc. Scheinherr se domnívá, že případná smluvní
pokuta se bude odečítat ze složené kauce, což paní starostka potvrzuje. Ing. Flandera uvádí, že by
smluvní pokuty také klidně nechal v navržených výších. Paní starostka informuje, že tento rok bude
prostě zkušební s tím, že se vůbec neví, jaký zájem o kola bude a jak vše bude fungovat, kdy se může
stát, že prostě v létě bude o kola takový zájem, že nakonec radní řeknou, že se kola budou půjčovat
pouze jen na jeden den. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru si budou kola půjčovat i blatenští
občané. Paní starostka podotýká, že s tím, že si kola budou půjčovat i občané, počítá, přičemž u
elektrokol je o tom dokonce přesvědčená. Ing. Flandera uvádí, že samozřejmě myslel elektrokola,
která si lidé budou půjčovat, protože si je budou chtít vyzkoušet, jelikož třeba někdo neví, jestli si má
či nemá elektrokolo koupit, a proto si bude chtít jízdu na něm zkusit. Paní starostka vysvětluje, že
smlouva o výpůjčce nebyla vymýšlena, ale byla převzata z Kaplice či Nových Hradů, kde mají
zkušenosti takové, že lepší je výpůjčka na jeden den, ale že někdy přijdou lidé, že chtějí kolo půjčit na
víkend, když přijedou na delší dobu třeba právě do Nových Hradů. Pan místostarosta informuje, že
v neděli Informační centrum funguje do 14 hodin, takže je dobře, že bude možnost vrácení kola
v pondělí, jelikož pokud by si někdo půjčil kolo v neděli, tak by ho musel vrátit do 14 hodin, což je
docela brzo. Konstatuje, že souhlasí s tím, co sdělila paní starostka, tedy aby se výše smluvní pokuty
v případě, že vypůjčitel kolo vrátí déle a nedomluví se na tom s půjčitelem, ponechala a případně byla
stržena z kauce. Paní tajemnice se dotazuje, zdali tedy budou kola půjčována i v sobotu, načež paní
starostka odpovídá, že ano. Dále paní starostka uvádí, že se bude schvalovat upravené znění, protože
se do smlouvy doplní odstavec o maximální době výpůjčky. Paní starostka tedy nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce jízdního kola v upraveném znění“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 28/17
Bod č. 4 - Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Paní starostka uvádí, že změna směrnice byla vyvolána legislativou s tím, že však v předložené
směrnici nejsou dle jejího názoru zásadní změny. Podotýká, že předmětnou směrnici připravoval
JUDr. Mrázek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 29/17
Bod č. 5 - Záměr uzavření nové smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v
administrativní budově Steko, Blatná - společnost PREVENT
Paní starostka uvádí, že tento materiál je předložen z toho důvodu, že společnost Prevent podle
nového občanského zákoníku změnila název a v současné době se jmenuje Prevent 99 z.ú. Konstatuje,
že předmětný zapsaný ústav kvůli dotacím potřebuje, aby nová smlouva byla už s jeho novým
názvem, protože na ministerstvu mají problém si spárovat, co byl původní název a co je název nový.
Vysvětluje, že s předmětnou institucí bylo uzavřeno již několik dodatků, a proto odbor majetku,
investic a rozvoje doporučuje, tak jako v případě ostatních společností či pronájmů, aby došlo ke
sjednocení a udělala se jedna nová smlouva. Informuje, že podmínky zůstávají však pořád stejné. Ing.
Flandera uvádí, že je samozřejmě pro, aby se smlouva uzavřela, avšak požaduje, aby bylo jasně
v záměru dané, že se jedná pouze jen o změnu názvu společnosti, aby někdo radní nemohl napadnout,
že změnili pronajímatele, aniž by vyhlásili záměr pronájmu. Upřesňuje, že mu jde o to, aby někdo
následně neřekl, že radní dali nájem jiné společnosti bez vyhlášení záměru pronájmu.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 30/17
Bod č. 6 - Smlouva o právu k provedení stavby - „Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati
Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná – Nepomuk“
Paní starostka uvádí, že se jedná o rekonstrukci železničního mostu za Nohavickým mostem.
Podotýká, že se předpokládá, že by oprava měla začít v roce 2018, kdy tedy doufá, že se most nakonec
opraví. Informuje, že jí úplně vyrazila dech cena 30 milionů Kč. Konstatuje, že by radní byli sami
proti sobě, když by uzavření předmětné smlouvy neschválili, protože pokud chce investor do stavby
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v Blatné nasypat 30 milionů Kč bez DPH, tak zřejmě předpokládá, že v Blatné bude trať ještě nějakou
dobu fungovat. Ing. Flandera podotýká, že s předloženým materiálem souhlasí s tím, že když v Blatné
ruší autobusy, tak ať je zde alespoň vlak.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 31/17
Bod č. 7 - Souhlas se stavbou pergoly na pozemku města, Blýskavky, Blatná
Paní starostka informuje, že je předložena žádost pana Vlastimila Hajníka, který si chce na
Blýskavkách postavit pergolu, přičemž návrh, jak bude pergola vypadat, je součástí předmětného
materiálu.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 32/17
Bod č. 8 - Žádost o vstup do pozemků ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka konstatuje, že je předložena žádost pana Nováka s tím, že akce bude prováděna firmou
Elektromontáže Blatná, spol. s r.o. Podotýká, že se jedná o umístění kabelu nízkého napětí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 33/17
Bod č. 9 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „LC Lhotka“
Paní starostka informuje, že se jedná o lesní cestu Lhotka. Uvádí, že zhotovitele budou schvalovat
radní proto, že součástí žádosti o dotaci musí být i to, že má žadatel vybraného zhotovitele, byť je tedy
ve smlouvě samozřejmě připsáno, že se akce provede pouze v případě, když bude město v žádosti o
dotaci úspěšné, jinak se výběrové řízení zakládá. Poukazuje na to, že jí až vyrazil dech neskutečný
počet přihlášených na opravu jedné lesní cesty, přičemž rozdíly v nabídnutých cenách jsou také
obrovské. Ing. Flandera konstatuje, že je to dobrý kšeft pro firmy, protože se jedná o jednoduchou
stavbu, ke které stačí jeden válec, pět lidí k tomu a firma má vyděláno, jelikož peníze od města jsou
jisté.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 34/17
Bod č. 10 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že se jedná o lokalitu Za Malým vrchem, přičemž žádost si podala paní
Voráčková.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 35/17
Bod č. 11 - Změna odpisového plánu CKVB
Paní starostka konstatuje, že změna je předkládána kvůli scénickému osvětlení, které v Komunitním
centru aktivního života přibylo.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 36/17
Bod č. 12 - Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka
Blatná
Paní starostka konstatuje, že si konkurzní řízení zkusili radní vloni u řízení na místo ředitele Základní
školy J. A. Komenského Blatná, přičemž systém, jelikož se zákon nezměnil, zůstal stejný. Uvádí, že
členy komise budou dva členové Rady města Blatná, z krajského úřadu bude určen jeden člen, dále
bude v komisi jeden odborník, jeden zástupce ze Základní školy T. G. Masaryka Blatná, jeden školní
inspektor České školní inspekce a jeden člen školské rady. Informuje, že by byla ráda, aby členy
komise byli za zřizovatele ona a pan Srb, kdy na školské radě, jejíž předseda je Ing. Flandera, se
budou muset poradit, kdo ze školské rady bude členem předmětné komise. Podotýká, že na příští
schůzi bude připraveno ke schválení jmenovité složení výběrové komise. Doplňuje, že na Základní
škole T. G. Masaryka Blatná budou mít poradu, na které se domluví, kdo půjde za školu jako zástupce
do komise, zdali osobně paní ředitelka či zda Mgr. Šampalíková vybere někoho jiného. Paní starostka
uvádí, že pan místostarosta požádal již Mgr. Kocúrovou, zda by byla ochotna se jako odborník stát
členem výběrové komise, přičemž za odborníka byla Mgr. Kocúrová členem komise již při
předchozím konkurzním řízení. Informuje, že postupně si pravděpodobně radní vyzkouší vyhlášení
konkurzního řízení na ředitele všech školských zařízení, protože následně přijdou na řadu zřejmě
školky. Ing. Flandera se dotazuje, zdali přijde na řadu vyhlášení konkurzního řízení na obě ředitelky
mateřských škol. Paní starostka odpovídá, že paní Přerostová už má důchodový věk a že obě dvě
ředitelky svůj odchod občas naznačí, takže se uvidí, jak to nakonec bude.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 37/17
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Bod č. 13 - Uzavření smlouvy s firmou Online-Team s.r.o. týkající se zřízení a provozu mobilní
aplikace umožňující informovat občany přes jejich mobilní zařízení
Paní starostka informuje, že se jedná o mobilní aplikaci, ke které by asi více řekl pan místostarosta, se
kterým byl předmětný materiál projednáván. Pan místostarosta uvádí, že s předloženým návrhem
souhlasí. Podotýká, že všichni vědí, že v současné době jdou technologie dopředu, přičemž dnes je už
možné si stáhnout informace ze stránek. Konstatuje, že bylo omezeno zasílání SMS zpráv, kdy
předmětná mobilní aplikace je varianta, která je nová a dostupnější pro chytré telefony a v rámci které
si budou moci lidé stahovat informace. Doplňuje, že v rozpočtu jsou finanční prostředky na zavedení
služby, se kterou on tedy souhlasí, zahrnuty.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 38/17
Paní starostka uvádí, že jakmile bude smlouva podepsána a aplikace zprovozněna, tak bude přes
Blatenské listy a webové stránky města předmětná služba nabízena, aby lidé o této možnosti věděli.
Bod č. 14 - Žádost o zajištění prodejních stánků o blatenské pouti
Paní starostka uvádí, že organizátory poutě schvalují radní každý rok, kdy tedy v letošním roce
vychází pouť na 19. – 20. srpna. Konstatuje, že systém by zůstal shodný jako v předchozím roce,
protože se osvědčil. Pan místostarosta informuje, že hasiči a Duhové ještěrky podali žádost, že chtějí
organizaci poutě opětovně zajišťovat, s čímž on osobně souhlasí. Paní starostka podotýká, že Duhové
ještěrky jsou nyní zapsaný spolek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 39/17
Bod č. 15 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů
Paní starostka konstatuje, že se jedná o dar ve výši 11 111 Kč od Ing. Krejzy a o dar ve výši 10 tisíc
Kč od paní Karešové z Prahy. Podotýká, že dále je v materiálu žádost o schválení přijetí věcného daru
od firmy Blatenská ryba, spol. s r.o., což jsou kapři, které obdržela organizace na Vánoce. Informuje,
že kvůli účetnictví Domov pro seniory potřebuje, aby usnesení byla dvě. Uvádí, že si nechala od Ing.
Malečkové zjistit, jestli by bylo možné, aby radní přijetí darů do nějaké výše neschvalovali s tím, že
by si je příspěvková organizace mohla přijímat sama, kdy tato záležitost bude připravena na další
schůzi Rady města Blatná.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 40/17
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 41/17
Informace: a) Možnost využívání tzv. městského kurýra místo České pošty – Paní starostka informuje,
že informace byla zpracována na základě požadavku Ing. Flandery, zda si pořídit na město tzv.
doručovatele či městského kurýra. Uvádí, že zasílání vyššího počtu obálek je v měsíci dubnu a květnu,
kdy se lidé upomínkují, jestli zaplatili za odpady či za psa, kdy však tyto obálky již v žádném případě
nebudou posílané, ale budou doručované přes Městskou policii Blatná. Konstatuje, že v současné
době se řeší s pracovnicemi finančního oddělení, zdali lidi upomínkovat do května, protože jí osobně
se nelíbí, že se pořád lidem posílají složenky a že se jim stále sděluje, že mají nějakou povinnost,
kterou mají léta. Podotýká, že je na zvážení, zdali vše neudělat tak, že by se občané pouze přes
Blatenské listy a prostřednictvím městského rozhlasu upozorňovali na to, že jejich povinnost zaplatit
poplatek končí k 31. 5. s tím, že by se tedy složenky posílaly až s první upomínkou. Ing. Flandera
konstatuje, že by se systémem, který paní starostka nyní sdělila, souhlasil. Paní starostka uvádí, že
pracovnice na finančním oddělení mají zajetý nějaký systém a do navržené změny se jim úplně
nechce, avšak ona má pořád pocit, že město za lidi úplně přebírá odpovědnost, že nějakou povinnost
mají. Informuje, že však všichni vědí, že mají platit poplatek za televizi, že mají platit vodu a
elektriku, což každý dělá, protože se bojí, že bude odstřižen od dodávky, ale toho, že by jim někdo 1.
6. neodvezl popelnici, se nebojí, protože se ví, že se bude svážet dál. Konstatuje, že bude ještě
s pracovnicemi finančního oddělení řešit, jestli se tedy přistoupí na trošku jiný model s tím, že se však
určitě složenky nebudou posílat poštou. Bc. Scheinherr uvádí, že by složenky prostřednictvím pošty
také neposílal. Pan místostarosta taktéž souhlasí, aby se složenky neposílaly s tím, že prostřednictvím
Blatenských listů a rozhlasu se budou občané o povinnosti informovat. Paní tajemnice uvádí, že se
jedná o cca 1500 obálek se složenkami, kdy za jednu se hradí 9,50 Kč. Ing. Flandera konstatuje, že to
jsou však obálky, které jsou občanům zasílány před splatností úhrady, což paní tajemnice potvrzuje.
Paní starostka informuje, že upomínky, které jsou zasílány na doručenku, by stejně nechávala roznášet
4

strážníky Městské policie Blatná, protože se domnívá, že tam je i trošku takový větší tlak, že něco lidé
nesplnili, a navíc je to trošku i ostuda, když jim obálku s upomínkou přinese do baráku strážník
městské policie. Ing. Flandera naprosto s paní starostkou souhlasí. Paní starostka uvádí, že ve věcech
samosprávy je opravdu ochotna zasílání poštou nahrazovat roznáškou strážníky Městské policie
Blatná, avšak u věcí, které se týkají přenesené působnosti, se obává, že by se mohlo v nějakých
případech narazit. Konstatuje, že vedení města vždy, pokud s tím tedy budou radní souhlasit,
vyhodnotí, co půjde přes městskou policii. Ing. Flandera podotýká, že strážníci by mohli roznášet
obálky vždy v případě, když by byly nějaké takovéto hromadné akce. Bc. Scheinherr se dotazuje, jak
je složité si zjistit, jestli má někdo datovou schránku a poslat dopis do datové schránky. Paní
tajemnice uvádí, že místní poplatky je záležitost fyzických osob. Ing. Flandera podotýká, že však i
fyzické osoby mohou mít datové schránky zřízené. Ing. Kroupová konstatuje, že se to, zdali osoba má
datovou schránku, zjišťuje. Bc. Scheinherr uvádí, že on má datovou schránku, ale z města mu chodí
dopisy poštou, a proto se domnívá, jestli by nebylo jednodušší si zjistit, jestli člověk má datovou
schránku a posílat mu dopisy do datové schránky, přičemž dle jeho názoru bude lidí, kteří datovou
schránku mají, hodně. Ing. Flandera oponuje, že by netvrdil, že lidí s datovou schránkou je hodně.
Paní starostka podotýká, že však jsou tací, kteří datovou schránku zřízenou mají. Bc. Scheinherr
uvádí, že právě proto se ptá, jak je složité si zjistit, zdali osoba datovou schránku má. Ing. Flandera
informuje, že nyní zná dva lidi, kteří datovou schránku mají, a to tedy Bc. Scheinherra a Ing. Honze.
Paní starostka uvádí, že se musí přiznat, že neví, jak složité je zjistit to, zdali člověk má zřízenou
datovou schránku, nicméně se domnívá, že by dotyčný musel dát souhlas, že se mu mohou dopisy do
schránky zasílat. Ing. Flandera oponuje, že tomu tak není, že je zákonem stanovené, že když má
člověk datovou schránku zřízenou, takže se mu do ní mají dopisy zasílat. Bc. Scheinherr informuje, že
některé úřady mu dopisy zasílají do schránky automaticky a některé ne, přičemž ti, co mu posílali
dopisy poštou a přišli na to, že má datovou schránku, mu začali vše posílat do datové schránky. Paní
tajemnice uvádí, že se na tuto záležitost musí podívat spíš z hlediska daňového řádu, tedy jak to
přijímá daňový řád. Ing. Flandera konstatuje, že finanční správa komunikuje pouze přes datové
schránky. Paní starostka se domnívá, že Bc. Scheinherr myslí doručování všeobecně, tedy nikoliv jen
ohledně poplatků, což Bc. Scheinherr potvrzuje. Ing. Flandera uvádí, že zaslání dopisu do datové
schránky je uznávané doručení a to i fyzické osobě, kdy jakmile si osoba jednou datovou schránku
zřídí, tak to, jestli si schránku vybírá či ne, je jeho odpovědnost a jeho věc. Paní starostka konstatuje,
že tuto záležitost paní tajemnice ještě zjistí s tím, že na příští schůzi budou radní informováni. Ing.
Flandera podotýká, že se zřízení datové schránky brání, co to jde, avšak očekává, kdy někoho napadne
nařídit to, že ji nakonec bude muset mít každý člověk, což však bude bordel úplně neskutečný. Pan
místostarosta konstatuje, že se tedy zůstane u stávajícího systému. Ing. Flandera uvádí, že si materiál,
ve kterém je vše zdůvodněné, pročetl a že je vše v pořádku. Informuje, že pokud by se někdo radních
na tuto záležitost ptal, protože už určité názory na doručování slyšel, tak mají odpověď, že stávající
systém je výhodnější a dále není o čem diskutovat.
Paní starostka podává zprávu, že jediný uchazeč o místo vedoucího strážníka Městské policie Blatná
úspěšně prošel psychotesty. Uvádí, že v pondělí příští týden bude uchazeč absolvovat fyzické testy
s tím, že pak by měl následovat osobní pohovor s výběrovou komisí, což jsou tedy radní. Konstatuje,
že by měla na radní prosbu, aby neutekl další měsíc, kdy pan Urbánek může dát výpověď, protože
jeho současný zaměstnavatel jej zřejmě nebude chtít pustit dohodou ze dne na den, jelikož je ve službě
a služby na další měsíc už má napsané, jestli by bylo možné se v pondělí, když pan Urbánek
v dopoledních hodinách projde fyzickými testy, třeba ve 12:30 či ve 13 hodin sejít. Podotýká, že
pohovor bude trvat cca půl hodiny, takže se nebude jednat o žádnou dlouhou záležitost. Ing. Flandera
konstatuje, že 30. 1. už od 12 do 13 hodin něco má. Paní starostka uvádí, že musí být ve tři hodiny
v Českých Budějovicích, a proto se dotazuje, zdali by bylo možné se sejít již tedy třeba v 11 hodin,
s čímž Ing. Flandera souhlasí. Bc. Scheinherr konstatuje, že s termínem a časem závazně počítá s tím,
že pokud by náhodou již něco měl, tak to hned, jak přijde domů, paní starostce zavolá. Paní starostka
konstatuje, že výběrové řízení na vedoucího strážníka Městské policie Blatná proběhne v pondělí 30.
1. 2017 v 11 hodin v její kanceláři. Dodává, že si nechala zaslat, jaké testy dělají státní policisté, což
je poměrně zajímavé, kdy se také radila s policisty z Horažďovic, kde jsou fyzické testy ještě
zajímavější, protože tam uchazeči i plavou.
Pan místostarosta podává zprávu, že jeho a Ing. Flanderu kontaktoval pan Šavrda s žádostí o udělení
čestného občanství pro paní Zdenku Fantlovou, která se v Blatné narodila, která si prošla pochodem
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smrti a která si mimo jiné prošla Osvětimí. Uvádí, že si vyndal směrnici, která určuje pravidla pro
udělení čestného občanství, a rovnou panu Šavrdovi sdělil, že ze směrnice nevyčetl, že by paní
Fantlová, i když si četl její knihu, což byl její životopis, měla čestné občanství dostat, jelikož se
nepodílela něčím významným či nějakou zásluhou na rozvoji města. Konstatuje, že pokud s tím budou
radní souhlasit, tak by v tomto smyslu panu Šavrdovi odpověděl, protože přepokládá, že pan Šavrda
možná bude i nadále radní se svou žádostí uhánět. Podotýká, že by panu Šavrdovi odpověděl, že se
radní shodli na tom, že dle pravidel nenašli žádnou zásluhu paní Fantlové, čímž by se tedy tato
záležitost uzavřela. Paní starostka uvádí, že nechce nic zlehčovat, avšak domnívá se, že řada lidí měla
nějaký pohnutý osud a musela trpět, avšak radní nejsou ti, kteří mají hodnotit výši morálního, takže
dle jejího názoru by se takto čestné občanství udělovat nemělo. Konstatuje, že jednou je ve směrnici
napsáno, že se občanství uděluje za zásluhy, a proto by s touto záležitostí nenakládala tak, že se udělí
čestné občanství téměř každému. Ing. Flandera uvádí, že osobně se také právě domníval, že pohnutých
osudů z Blatné bylo mnoho, přičemž když vezme například ruské občany, kteří tady byli před válkou,
tak v jejich případě byly vlastně vyvražděné celé rodiny, což jsou však věci, které nemohou radní
posuzovat, protože dneska je nějaká Etická komise, Svaz protifašistických bojovníků a další, o kterých
se v současné době hovoří a kteří by měli toto oceňovat. Domnívá se, že v případě paní Fantlové nemá
její osud s městem úplně návaznost, takže souhlasí s tím, aby panu Šavrdovi bylo odpovězeno tak, jak
zmínil pan místostarosta. Konstatuje, že by se však mělo odpovědět nějak citlivě, protože fakt je to, že
se jedná o starou paní. Pan místostarosta se domnívá, že pan Šavrda kontaktovat paní Fantlovou
nebude, načež Ing. Flandera podotýká, že doufá, že nikoliv, ale že pan Šavrda je schopný všeho. Pan
místostarosta uvádí, že panu Šavrdovi sdělil, že obdivuje, co dotyčná prožila či neprožila, ale že takhle
to prostě je. Ing. Flandera informuje, že neustále přemýšlel nad tím, jak vše panu Šavrdovi vymluvit.
Pan místostarosta doplňuje, že nakonec tedy přišel pan Šavrda s žádostí i za ním.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:00 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 55. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 8. března 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, Bc. Scheinherr, p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Bc. Scheinherr
Hlasování: 3 – 2(místostarosta, Scheinherr) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Uvádí, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění, a proto nechává
hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje radních, zdali mají k přehledu plnění minulých usnesení nějaké dotazy
či připomínky. Žádný radní nemá k tomuto bodu připomínky.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2017
Paní starostka informuje, že se jedná o změnu rozpisu č. 1/17/R a 2/17/R, přičemž první změna se týká
nákupu microserveru a druhá změna Městské policie Blatná, která byla vyvolána tím, že se předělává
nová služebna, takže se musí z některých položek přehodit finanční prostředky, aby mohly být
dotaženy stavební práce a úpravy. Pan místostarosta doplňuje, že microserver je na e-maily, kdy
v současné době má úřad starý počítač, který se bude měnit za předmětný microserver, který bude emaily třídit. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali již nastoupil nový vedoucí strážník Městské policie
Blatná, načež paní starostka odpovídá, že nový vedoucí nastoupil 1. 3. 2017.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 73/17
Bod č. 4 - Kalkulace vodného a stočného pro město Blatná – rok 2017
Paní starostka informuje, že z kalkulace je patrné, že se vodné zvýšilo o 2,19 Kč bez DPH a stočné
naopak snížilo, přičemž v materiálu jsou napsány i důvody, jak k tomu došlo. Vysvětluje, že firmě
ČEVAK a.s. se povedlo nakoupit lacinější energii, avšak naopak stoupla cena vody od JVS a navíc se
musely pracovníkům zvyšovat, tak jak to má společnost v kolektivní smlouvě, mzdy. Domnívá se, že
však i přesto je cena za kubík v porovnání s jihočeskými městy slušná. Konstatuje, že pro rok 2017 se
jedná tedy o cenu vodného a stočného ve výši 72,13 Kč vč. DPH/1 m3. Pan místostarosta informuje,
že JVS zvedla cenu zatím o 0,82 Kč/m3. Uvádí, že však JVS má v současné době problém spočívající
v tom, že velká města jako Strakonice či Písek si dělají vlastní zdroje vody, ze kterých si začala města
vodu odebírat a tím pádem JVS klesá spotřeba. Vysvětluje, že však JVS má stálé náklady, a proto tedy
šla cena vody trošku nahoru. Podotýká, že nyní bude velké jednání na JVS, na kterém se bude se
zástupci obcí mluvit a JVS se bude pokoušet města zasmluvnit nějakým odběrem množství vody. Ing.
Flandera se dotazuje, zdali pan místostarosta hovořil o tom, že se JVS pokusí zasmluvnit Strakonice a
další velikostně podobná města. Pan místostarosta odpovídá, že ano s tím, že se uvidí, jak vše bude,
protože dále je také varianta, že by se změnila nějaká cena ve složce vody, nicméně nyní proběhne
s obcemi o této záležitosti velké jednání. Konstatuje, že velká města dostala dotace, udělala si zdroje
či je zrekonstruovala a nyní si samozřejmě začala brát vodu z těchto svých zdrojů, protože to je pro ně
levnější, nicméně se jedná v souvislosti s cenou vody o problém pro celou JVS. Ing. Flandera se
dotazuje, zdali jsou města úplně soběstačná. Pan místostarosta odpovídá, že to vypadá, že ano,
přičemž například Písek má Otavu, avšak on samozřejmě neví, jaké množství k odběru vody bude mít
město povolené, nicméně opravdu to vypadá, že jsou města v této záležitosti soběstačná. Paní
starostka podotýká, že města jsou soběstačná v okamžiku, kdy není sucho. Pan místostarosta opakuje,
že bude na JVS probíhat velká debata. Ing. Flandera uvádí, že on by okamžitě zasmluvnil to, že
jakmile města, která odebírají vodu z vlastního zdroje, budou mít sucho a budou odebírat vodu z JVS,
takže by pro ně měla být cena dvakrát taková než pro ostatní. Paní starostka je toho názoru, že by cena
měla být pětkrát taková. Ing. Flandera konstatuje, že mu přijde trošku podivné, aby v ceně vody město
platilo někomu a to například Strakonicím záložní zdroj vody. Dodává, že pokud by to tak mělo být,
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tedy mělo by se jednat pro některá města o záložní zdroj, tak by to však muselo následně být za úplně
jinou cenu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 74/17
Bod č. 5 - Uzavření nové smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v administrativní
budově Steko, Blatná - společnost PREVENT
Paní starostka informuje, že záměr byl již vyhlášen, přičemž vše bylo dělané proto, že si Prevent díky
novému občanskému zákoníku změnil název a to na Prevent 99 z.ú. Uvádí, že předmětná smlouva je
v podstatě opis toho, co měla společnost ve smlouvě předtím.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 75/17
Bod č. 6 - Smlouva o právu k provedení stavby - vjezd a parkovací místa v souvislosti se stavbou
„Budova telekomunikační firmy“
Paní starostka informuje, že se jedná o firmu United Networks SE, což je bývalá firma KONET s.r.o.
Poukazuje na to, že k dané záležitosti se váže ještě materiál, který je v programu pod bodem 17 a ve
kterém je nakreslený plánek, o co jde. Vysvětluje, že firma bude mít jednosměrný vjezd, přičemž
vozidla budou z ulice Nerudova k objektu vjíždět a do ulice B. Němcové budou vyjíždět. Konstatuje,
že ona nebyla úplně nadšená z toho, že se bude vyjíždět do ulice B. Němcové, protože chodník
v předmětné části je dost frekventovaný a využívají ho lidé, kteří chodí nahoru na Vinici. Uvádí, že
v případě vjezdu u Červenků je to něco jiného, protože ti ráno autem vyjedou a večer zajedou, ale u
firmy United Networks SE se předpokládá, že provoz vozidel bude samozřejmě větší. Dodává, že by
však nerada někomu kazila jeho podnikatelské záměry s tím, že prostor, tak jak tam nyní je, je ošklivý
a je na něm nepořádek, takže na druhou stranu bude jedině dobře, když tam někdo něco postaví. Paní
starostka konstatuje, že je vše navržené tak, že nyní radní dají souhlas o právu k provedení stavby, aby
firma mohla pokračovat dál. Podotýká, že v předmětném místě je takový kousíček, který je ve
vlastnictví města, kdy do budoucna by bylo asi lepší, kdyby si firma předmětnou část pozemku
odkoupila s tím, že městu samozřejmě umožní vstup do pozemku, pokud by se do něj muselo
vstupovat třeba kvůli nějakému kabelu. Poukazuje na to, že to, jak se bude vyjíždět, je předložené od
Ing. Valáška, přičemž v tomto případě dojde ke změně i ve výsadbě. Uvádí, že stromy, které
v předmětném místě jsou nyní, jsou stejně v hrozném stavu, takže se vlastně začne od křižovatky a to
tak, že se vsadí nový jeden strom, následně dva stromy se odstraní a zároveň se také sníží nájezd tak,
aby tam lidé mohli pohodlně jít. Ing. Flandera konstatuje, že má k dané záležitosti jedinou
připomínku, pokud radní firmě pozemek poskytnou, kdy tedy on není proti, a to tu, že by chtěl, aby
bylo v požadavcích uvedeno, že se nebude jednat o parkoviště vyhrazené pro firmu United Networks
SE, ale o parkoviště obecné. Podotýká, že firma zabere, respektive znehodnotí dvě parkovací místa
výjezdem, kde se nyní parkuje, a nahradí je parkovacími místy jinými, což je samozřejmě dobře,
nicméně upozorňuje na to, aby si firma neumístila k daným parkovacím místům ceduli, že se jedná o
parkovací místa pro zákazníky a zaměstnance firmy. Paní starostka se domnívá, že tato záležitost se
bude stejně řešit, až přijde v potaz to, že si část pozemku bude firma odkupovat, tedy pokud firma část
pozemku bude chtít. Ing. Flandera se dotazuje, co se bude dít, když nebude firma chtít část pozemku
odkoupit, kdy tedy radní udělí firmě nyní souhlas, ta si postaví na svém pozemku své zázemí a
následně již nemusí chtít část pozemku od města odkoupit. Konstatuje, že z tohoto důvodu by dal
hned do podmínky, že čtyři parkovací místa, která budou zřízená z ulice, kdy tedy nemluví o těch
vevnitř, která jsou jasně pro firmu, budou nevyhrazená a bude se jednat o klasická parkovací místa.
Paní starostka informuje, že si Ing. Flandery požadavek poznamenala. Ing. Flandera podotýká, že si
umí představit, jak si firma dá k parkovacím místům ceduli, že jsou vyhrazena pro zákazníky a
pracovníky firmy. Doplňuje, že však firma zabere vepředu dvě parkovací místa výjezdem, na kterých
se v současné době parkuje, protože mezi výjezd a sousední vjezd už se vozidlo nepostaví.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 76/17
Bod č. 7 - Schválení SOD na akci Oprava trhlin tryskovou metodou JetPatcher a modifikovanou
asfaltovou zálivkou za horka
Paní starostka informuje, že se jednalo o zakázku malého rozsahu do 300 tisíc Kč bez DPH, takže
výběrové řízení probíhalo na odboru majetku, investic a rozvoje. Uvádí, že zakázku dostala firma
ZNAKON a.s., která má s předmětnou metodou dobrou zkušenost, přičemž její zástupci sdělili, že
tam, kde se takováto oprava učinila, opravdu voda nevteče, takže oprava určitě smysl má.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 77/17
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Bod č. 8 - Souhlas s výměnou vzdušného vedení VN v k.ú. Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o výměnu sloupů směrem k firmě Blatenské strojírny. Uvádí, že
v předmětné lokalitě byly už některé sloupy měněné, takže nyní se vlastně s výměnou pokračuje dál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 78/17
Bod č. 9 - Souhlas s umožněním vjezdu na pozemek
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana Bláhy, který má dům u garáží za plovárnou a který
měl původně sjezd malován uzounkou uličkou, což jí tedy připadá úplně nemožné vzhledem k tomu,
jaký je na předmětném místě pohyb lidí. Uvádí, že sjezd v předmětném místě byl malován proto, že
pan Bláha kupoval parcelu od člověka, který vlastní pozemek před ním. Konstatuje, že pan Bláha na
pozemku v místě, kde byl sjezd původně malován, má nějaká vrata, avšak ta jsou, jelikož se na
předmětném místě byla podívat, zandaná sutí a stavebním materiálem, kdy se tedy domnívá, že vrata
žadatel nikdy nepoužíval a od začátku jezdil na pozemek směrem od garáží, což je dle jejího názoru
daleko praktičtější. Vysvětluje, že pan Bláha si žádá o umožnění vjezdu z druhé strany proto, že
rodinný dům kolauduje. Ing. Flandera informuje, že situace se totiž změnila stavbou bazénu, protože
dokud tam bazén nebyl, tak to tam bylo trošku protismyslné, jelikož tam byl potůček, přes který si lidé
dávali dva panely a přes ty jezdili. Uvádí, že však stavbou bazénu je tam vše úplně jiné, je to zavezené
a je tam normálně komunikace, takže v předloženém návrhu nevidí vůbec žádný problém. Paní
starostka doplňuje, že navržený sjezd je určitě i bezpečnější pro lidi, kteří tam chodí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 79/17
Bod č. 10 - Návrh na vyřazení movitého majetku
Paní starostka uvádí, že se jedná o vyřazení majetku jednak Městského úřadu a jednak Sboru
dobrovolných hasičů.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 80/17
Bod č. 11 - Návrh na bezúplatné předání bezpečnostních branek
Paní starostka informuje, že se jedná o branky, které radní schválili v listopadu loňského roku od
firmy E.ON přijmout s tím, že rovnou sdělili, že branky budou následně převedeny TJ Blatná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 81/17
Bod č. 12 - Žádost o zábor veřejného prostranství
Paní starostka informuje, že jí není známo, zda firma Lemon Production s.r.o. bude lákat lidi na to, že
pojedou někam trhat citrony, nicméně chce v Blatné udělat nábor zaměstnanců a to ve dvou
termínech. Připomíná, že zábory se běžně povolovaly například pro firmy, které prodávaly vozidla,
anebo pro nějaké akce spořitelny. Uvádí, že vzhledem k tomu, že se zábor, za který žadatelé městu
něco zaplatí, dovoluje jiným, doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 82/17
Bod č. 13 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“
Paní starostka informuje, že předmětný a následující bod se týká schválení zhotovitele. Uvádí, že jsou
v obou materiálech docela podrobně a přehledně zpracované od pana Blovského tabulky, za což je
ráda, protože občas dojde k tomu, že se na úřadě začne někdo rozčilovat, jak to myslel dobře s městem
a jak jeho nabídka byla výhodná, a proto bylo hodnocení zpracováno podle koeficientů, kdy jednak je
kritérium cena a jednak záruční lhůta. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že se v materiálu objevuje
záruka, kterou firmy uvedly, avšak následně se ve smlouvě píše, že se záruka může snížit na
jednotlivé materiály podle výrobce. Ing. Flandera konstatuje, že tomu je tak vždycky, protože firma
nemůže přeci dát vyšší záruku na vypínač třeba na elektriku, když výrobce dá záruku dva roky. Paní
starostka se domnívá, že firmy dávají záruku na práci. Ing. Flandera upřesňuje, že firmy dávají záruku
na provedení práce, ale ne na výrobek, který na akci dodají, přičemž u zateplení fasády tato záležitost
nehrozí, protože v tomto případě firma nebude nic technického druhu dodávat, kdy se tedy jedná o
standardní smlouvu. Konstatuje, že dvouletá záruka se týká většinou těch technických zařízení, která
se do stavby dodávají a která však nemá šanci dodavatel ovlivnit. Bc. Scheinherr uvádí, že se
v materiálu píše, že je záruka jak na práci, tak i na materiál na jednotlivé části, kde je vlastně jakoby
snížená záruka výrobcem, takže se potom nemusí mluvit o záruce 72 měsíců, ale může se mluvit o
záruce jenom 24 měsíců, protože dodavatel stejně dostane na všechno záruku nižší, tedy nedostane od
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výrobců záruku 72 měsíců, s čímž Ing. Flandera souhlasí. Bc. Scheinherr konstatuje, že tedy následně
je záruka stejně nižší, protože na všechen materiál firma nedostane záruku 72 měsíců, takže firma už
nyní dopředu ví, že záruku na materiál dostane pouze 24 měsíců. Ing. Flandera poukazuje na to, že jde
o to, o jaký materiál jde, protože nevěří tomu, že je na polystyren záruka 24 měsíců, což považuje za
pitomost stejně jako to, že je záruka na maltu 24 měsíců, protože není. Vysvětluje, že záruka 24
měsíců je na maltu v pytli, ale ne na to, že vydrží 24 měsíců na zdi, jelikož na to je záruka právě těch
72 nebo 60 měsíců. Uvádí, že záruka 24 měsíců se týká technických zařízení, která dodavatel do
zakázky dodává, pokud je dodává, kdy se jedná například o vypínače, světla, čerpadla a takovéto věci.
Bc. Scheinherr informuje, že by byl rád, aby se firmy vyzvaly k doplnění toho, jaké budou záruky na
jednotlivý materiál. Ing. Flandera konstatuje, že výzva firem k doplnění je možná. Bc. Scheinherr
doplňuje, že by chtěl, aby bylo ve smlouvě upřesněné to, čeho se záruky týkají. Paní starostka uvádí,
že si poznamenala požadavek Bc. Scheinherra na to, aby smlouva byla doplněna o to, čeho se týká
záruční lhůta, kterou firma garantovala v přihlášení se do výběrového řízení. Pan Srb podotýká, aby
firma rozklíčovala položky, načež paní starostka doplňuje, že rozklíčování by se uvedlo do smlouvy.
Ing. Flandera konstatuje, že rozklíčování by bylo buď součástí samotné smlouvy anebo by mohlo být
přílohou smlouvy. Bc. Scheinherr informuje, že to samé se týká následujícího bodu, kde však
zhotovitel uvádí akorát materiál, avšak v předmětném bodu se uvádí materiál i montáž. Ing. Flandera
oponuje, že montáž se tam určitě neuvádí. Bc. Scheinherr opakuje, že v bodě, který se týká záruk, je
uvedena i montáž, načež Ing. Flandera reaguje, že toho si on tedy nevšiml. Paní starostka cituje
z předložené smlouvy týkající se zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná: „Na výrobky, které
zhotovitel nevyrobil, poskytne zhotovitel ze zákona záruku výrobce, nejméně však 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla“. Dále cituje z předložené
smlouvy týkající se zateplení fasády čp. 727 Blatná: „Záruční doba je stanovena na 76 měsíců u prací
HSV. U dodávek a prací, jejichž životnost nepřesahuje záruční lhůtu 76 měsíců, platí záruka dle
výrobců“. Doplňuje, že jí není však známo, co to je HSV, kdy Ing. Flandera vysvětluje, že se jedná o
zedničinu a to konkrétně o hlavní stavební výrobu. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že v případě Steka
se jedná o dodávky a práce. Paní starostka se dotazuje, zdali by to tedy znamenalo to, že by firmě
někdo dodal nějakou jinou subdodávku, tedy že by práce dělal někdo další. Ing. Flandera upřesňuje,
že se jedná o to, kdyby pro firmu někdo dodával něco, co má kratší záruku, avšak v případě fasády
tato situace nehrozí, protože neví o žádném výrobku, který by měl mít nižší záruční dobu na fasádě,
než firma uvádí. Dodává, že však souhlasí s tím, aby firmy záruční lhůty rozklíčovaly. Paní starostka
se dotazuje, zdali bude dostačující, když tedy nechá záruční lhůty do smlouvy rozklíčovat. Bc.
Scheinherr odpovídá, že dostačující to bude, pokud tedy potom z rozklíčování nevyplyne to, že bude
záruka jenom dva roky, protože v tom případě by to dostačující nebylo. Paní starostka informuje, že
z řeči Ing. Flandery pochopila, že v případě materiálu bude záruka 24 měsíců vždy. Ing. Flandera
konstatuje, že tak to je uvedené i v zákoně, a proto si to do smlouvy firma VAKU STAV s.r.o., což je
větší firma, napsala, jelikož firma dá záruku třeba 100 měsíců na to, co provádí, a na to, co může
ovlivnit, avšak co firma nemůže ovlivnit a na co má už sníženou záruční dobu od dodavatelů, tak tam
platí záruční doba, která je od dodavatelů. Bc. Scheinherr informuje, že by si však firmy mohly na
druhou stranu vybírat třeba dražší dodavatele, kteří dávají delší záruky, protože takto vlastně firmám
nezáleží na tom, jakého vezmou dodavatele, jelikož je jim jedno, že záruka je nižší. Uvádí, že třeba u
soukromého sektoru, když se něco dělá, tak se řekne, jaká se chce záruka s tím, že buď se dostane
anebo nedostane. Paní starostka se dotazuje, zdali je takovýto postup i v případě materiálu, načež Bc.
Scheinherr odpovídá, že ano. Dále Bc. Scheinherr informuje, že mnoho soukromníků si následně
vybírá firmy, od které si danou věc koupí, podle toho, kdo napíše delší záruku, kdy je samozřejmě pak
otázka, čím je záruka podložená, avšak následně soukromník svá práva vymáhá po firmě. Doplňuje,
že když si člověk prostě věří, že dá delší záruku, tak ji dá. Ing. Flandera konstatuje, že stát se řídí
zákonem, který je takto nastaven. Paní starostka uvádí, že určitě projedná s panem Blovským, aby se
záruční lhůta ve smlouvách upřesnila s tím, že by tedy nechala hlasovat o smlouvách dle upraveného
návrhu a více by danou záležitost v usnesení již nerozepisovala. Ing. Flandera podotýká, že jestliže
radní chtějí, aby se ke smlouvě udělal dodatek se specifikací záručních dob nebo aby byly
vyjmenované materiály a práce, na které se nevztahuje stanovená záruka, a zároveň bylo uvedeno,
jakou záruku tedy jednotlivé položky mají, tak souhlasí s tím, aby se hlasovalo o smlouvách dle
upraveného návrhu. Paní starostka opakuje, že se domluví s panem Blovským na tom, aby smlouvy
byly dle požadavku Bc. Scheinherra doplněny, a nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání a)
schvaluje zhotovitele na akci „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“ firmu Sdružení Zrno Luboš, Slivonice
18, 341 01 Horažďovice a Jiří Hořejš, Velký vrch 876, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 729 827,4

Kč; b) souhlasí s uzavřením SOD na akci „Zateplení fasády čp. 727 Blatná“ mezi městem Blatná a
firmou - Sdružením Zrno Luboš, Slivonice 18, 341 01 Horažďovice a Jiří Hořejš, Velký vrch 876,
388 01 Blatná dle upraveného návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 83/17
Bod č. 14 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná“
Paní starostka podotýká, že tento bod byl projednán současně s bodem předcházejícím, a proto rovnou
nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání a) schvaluje zhotovitele na akci „Zateplení fasády
MŠ Vrchlického Blatná“ firmu VAKU STAV s.r.o., nám. Fr. Křižíka, 390 01 Tábor, za nabídkovou
cenu 595 603,85 Kč + DPH (720 680,66 Kč vč. DPH); b) souhlasí s uzavřením SOD na akci
„Zateplení fasády MŠ Vrchlického Blatná“ mezi městem Blatná a firmou VAKU STAV s.r.o., nám.
Fr. Křižíka, 390 01 Tábor dle upraveného návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 84/17
Bod č. 15 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Flaschmob
(Mezinárodní den tance)
Paní starostka uvádí, že se jedná o akci Flaschmob, což je tancování při příležitosti Mezinárodního
dne tance, jejíž konání navíc nyní vyšlo na sobotu, kdy v předmětném prostoru není provoz vůbec
žádný.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 85/17
Bod č. 16 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Studentský
den
Paní starostka konstatuje, že se jedná o akci Studentský den, která se bude konat dne 19. 5. 2017 a
která má delší rozsah a to od 6 do 24 hodin, nicméně vzhledem k tomu, že je na akci vstupné
dobrovolné, budou moci lidé daným prostorem normálně procházet, přičemž stejně tomu tak bylo i
v loňském roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 86/17
Bod č. 17 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdům)
Paní starostka připomíná, že o této záležitosti radní hovořili již při projednávání bodu č. 6, a proto
rovnou nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 87/17
Bod č. 18 - Žádost o stanovisko k povolení úpravy připojení (sjezdu)
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost paní Čotkové, která si staví nový rodinný dům ve slepé
ulici za Plivátkem. Uvádí, že se na předmětném místě, kde vjezd byl nezpevněný, byli podívat
pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje a Ing. Valášek, kteří se na místě domluvili, že dojde
k zatrubnění a zpevnění tak, aby to tam do budoucna nedělalo nějaké neplechy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 88/17
Bod č. 19 - Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Blatná
Paní starostka uvádí, že farnost žádá o finanční příspěvek na pořádání dětské vikariátní poutě, s jehož
poskytnutím ona osobně nemá žádný problém. Podotýká, že ji kvůli této záležitosti navštívil pan farář
osobně. Konstatuje, že město Římskokatolické farnosti Blatná do rozpočtu na letošní rok žádné
finanční prostředky nedávalo, jelikož farnost si o příspěvek na opravy nežádala. Domnívá se, že
v případě fary je záruka, že poskytnuté finanční prostředky vždycky budou použity opravdu na tu
akci, na jejíž uskutečnění si fara o finanční prostředky požádala. Dodává, že tedy ona navrhuje
Římskokatolické farnosti Blatná schválit dar ve výši 20 tisíc Kč. Pan místostarosta a pan Srb s výší
navrženou paní starostkou souhlasí. Ing. Flandera podotýká, že se bude jednat o takovou pěknou
rozlučku. Paní starostka doplňuje, že už se vedení města také dozvědělo o tom, že pan farář v srpnu
tohoto roku odchází. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Blatná ve výši 20.000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 89/17
Bod č. 20 - Žádost HZS JčK o souhlas s použitím znaku města Blatná
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Paní starostka uvádí, že Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje chce mít znak města Blatná na
Kartě stanice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 90/17
Bod č. 21 - Žádost CKVB o schválení věcných cen do tomboly plesu města Blatná
Paní starostka uvádí, že je předložena žádost Centra kultury a vzdělávání Blatná, které si musí podle
zřizovací listiny nechat schválit dary, které příspěvkové organizace dostala, přičemž v tomto případě
se jedná o věci do tomboly na ples města.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 91/17
Bod č. 22 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů
Paní starostka uvádí, že se jedná o schválení přijetí dvou darů pro Domov pro seniory.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 92/17
Bod č. 23 - Uzavření nového dodatku ke smlouvě s firmou Alfa Software s.r.o.
Pan místostarosta informuje, že je předložen návrh pana Chmelaře na zakoupení nového modulu na
celý mzdový systém. Uvádí, že v současné době úřad platí udržovací poplatek 5 200 Kč/rok, přičemž
předmětný modul, který je plně kompatibilní se mzdovým systémem, který úřad má, by stál
jednorázovou částku 4 525 Kč a udržovací roční poplatek by byl ve výši 871 Kč. Konstatuje, že on
osobně s pořízením nového modulu souhlasí. Ing. Flandera uvádí, že musí ti, co s programem pracují,
vědět, zdali pro ně bude předmětný modul prospěšný. Paní starostka informuje, že paní Vonešová,
která s programem pracuje nejvíce, s pořízením modulu souhlasí. Ing. Flandera podotýká, že pokud
bude modul pro paní Vonešovou prospěšný, takže souhlasí s jeho pořízením. Pan místostarosta
dodává, že modul pro paní Vonešovou určitě prospěšný bude.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 93/17
Bod č. 24 - Změna členů v Komisi prevence kriminality
Paní starostka informuje, že vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Blatná oznámil, že Ing. Bc. Fišer
již nechce v předmětné komisi pracovat, a zároveň navrhl jmenovat za Ing. Bc. Fišera pprap. Tůmu,
který se k členství v Komisi prevence kriminality hrdě hlásí. Podotýká, že možná radní bude čekat
ještě jedna změna, jelikož členem Komise prevence kriminality je také pan Vaněk, se kterým byla
učiněna domluva, že v komisi zůstane, protože za Městskou policii Blatná bude mít prevenci na
starost on, nicméně vše ale bude samozřejmě záviset na tom, jestli u městské policie vůbec zůstane.
Doplňuje, že zatím by tedy pana Vaňka v komisi nechala s tím, že holt by radní případně měnili ještě
dalšího člena.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 94/17
Bod č. 25 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že jedno kácení je navrženo na základě požadavku SVJ u Čertova kamene a
druhé kácení je navrženo konečně v parčíku u Základní školy J. A. Komenského Blatná. Uvádí, že
v případě druhého kácení měla Ing. Červená boje i s památkáři, kteří prostě trvají na tom, jak má růst i
strom, čemuž ona osobně už prostě nerozumí. Konstatuje, že ten, kdo parčík viděl, tak ví, že je
opravdu v děsném stavu. Podotýká, že se již domlouvala se zaměstnanci Technických služeb města
Blatné s.r.o. a pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje na tom, že se výhledově z parku vyhodí i
lavičky, protože si na ně chodí sednout jedině lidé podivné existence, avšak zachová se v parku
studna, kdyby si na ni někdo chtěl sednout a třeba chvilku si odpočinout. Doplňuje, že jinak opravdu
předmětný parčík, který je ve velmi špatném stavu, lidé nepřijali jako oddychovou zónu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 95/17
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 28. 2. 2017 – Paní starostka konstatuje, že se
domnívá, že si město stojí finančně dobře.
b) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci: Výměna oken ZŠ J. A. Komenského Blatná – Paní
starostka informuje, že je předložena informace o tom, kdo byl osloven na akci „Výměna oken ZŠ J.
A. Komenského Blatná“. Uvádí, že se samozřejmě může stát, že se následně do výběrového řízení
přihlásí i jiné firmy. Podotýká, že pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje upozorní na to, co
6

říkal Bc. Scheinherr o záruční lhůtě, aby se s danou záležitostí pracovalo již při výběrovém řízení a
vše tedy bylo prostě už dopředu jasné.
Paní starostka podává informaci, že se zaobírá myšlenkou na přijetí městského architekta, kdy si
nechala udělat nabídku od firmy, která pro město dělala územní plán, aby tak orientačně měla přehled.
Dále prosí paní tajemnici, aby na setkání tajemníků předmětné téma otevřela a následně jí dala stručný
přehled, ve kterých městech městského architekta mají s tím, zdali by třeba tajemníci byli ochotni paní
tajemnici také napsat, zdali architekta mají na smlouvu, kdy se domnívá, že města velikosti Blatné
budou mít architekta jedině na smlouvu, a přibližně ceny, které za služby městského architekta platí.
Uvádí, že až bude nějaké orientační informace mít, tak by se pak zřejmě radní zaobírali myšlenkou, že
by se nějaký architekt výhledově přijal.
Paní starostka informuje, že byla minulou středu s panem místostarostou na konferenci v Českých
Budějovicích, která se týkala chytrých měst Smart City a na které měla také krátké vystoupení. Uvádí,
že je Městský úřad Blatná na začátku úvah, jestli touto cestou nejít, kdy ona by byla ráda, aby se do
aktualizace strategického plánu města Blatná myšlenka chytrých technologií dostala. Konstatuje, že se
jedná o úplně jednoduchou úvahu, protože jakmile má město strategický dokument, ve kterém se
chytrými technologiemi zaobírá, tak při hodnocení žádostí o dotaci má více bodů. Podotýká, že musí
přiznat, že se nejedná o úplné hlouposti a že ani nejsou nějaké úplné lobby a nikdo město neláká, aby
se do problematiky Smart City zapojilo. Podává zprávu, že město obdrželo nabídku od firmy E.ON na
uzavření memoranda o spolupráci, kdy tedy předmětná společnost v oblasti Smart City dělá hodně ve
věci mobility, elektrokol a nabíječek, které by vedení města chtělo do Blatné také pořídit. Doplňuje,
že pan Točín, který má ve firmě E.ON předmětnou záležitost na starost, rovnou sdělil, že pokud by
město Blatná mělo memorandum podepsané, kdy v Jihočeském kraji ho má Tábor, Písek a Volyně,
takže třeba lavička na solární dobíjení, kterou by chtělo vedení města koupit ke skateparku, by město
vyšla na polovic. Dodává, že by vedení města chtělo nechat zakoupit i stojany na kola s dobíječkami a
to alespoň dva do města, kdy i v tomto případě by se jednalo, pokud by město mělo memorandum
podepsané, o jinou cenu. Paní starostka uvádí, že si vedení města nyní zjišťuje, jaké vyplývají
z memoranda pro město závazky, přičemž zaměstnanci firmy vykazují to, že města s nimi
spolupracují, kdy tedy jeden cesťák města objíždí a nabízí jim nové produkty, které firma dělá.
Konstatuje, že by určitě tuto záležitost týkající se uzavření memoranda nechala předložit ke schválení
na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Ing. Flandera informuje, že by byl pro, aby se uvažovalo o
tom, zřídit na městě alespoň jedno místo na dobíjení elektromobilů. Paní starostka uvádí, že vedení
města uvažovalo o tom, že by se místo na dobíjení elektromobilů zřídilo u ubytovny, pokud by se tam
dělalo přebudování současného parkoviště. Ing. Flandera podotýká, že místo na dobíjení
elektromobilů by bylo možné zřídit buď u ubytovny anebo jako další místo by se nabízel prostor za
veřejnými záchodky, kde je vyvedený vývod kvůli pořádání veřejných produkcí, ze kterého by nebyl
problém kabel natáhnout. Domnívá se, že by jedno místo či dvě místa v Blatné na elektromobily
mohla být, protože se jedná o věc, která město časem stejně bude čekat. Konstatuje, že dokonce
uvažoval o tom, že by navrhoval do rozpočtu příštího roku, pokud bude trvat dotační titul,
zakomponovat nákup elektromobilu. Paní starostka konstatuje, že o nákupu elektromobilu mluví již
dlouho. Ing. Flandera podotýká, že v současné době je na nákup elektromobilu poměrně slušná dotace
od státu, která by vlastně nahradila městu rozdíl mezi benzínovým a elektrickým autem. Domnívá se,
že by elektromobil byl vhodný na pojížďky zaměstnanců, které jsou do 20 km, protože dál
zaměstnanci nejezdí, přičemž když se jezdí například do Českých Budějovic, tak by se jelo normálním
autem, i když dneska už by elektromobil dojel i tam, avšak většinou se jedná o menší vozidla, takže i
z hlediska bezpečnosti by se do vzdálenějších měst jezdilo normálním vozidlem. Opakuje, že se
domnívá, že však na pojížďky po okolních vsích by byl elektromobil úplně ideální s tím, že by byl
ideální například i pro zaměstnance odboru majetku, investic a rozvoje. Informuje, že v minulosti měl
úřad na chvíli elektromobil zapůjčený, kdy dle jeho názoru s vozidlem nebyl žádný problém. Uvádí,
že by elektromobil byl pro město výhodný, takže i z tohoto důvodu by se přikláněl k tomu, aby se
jeden elektromobil koupil, jelikož dotace od státu jsou poměrně vysoké, kdy co se tak díval na dotační
tituly, tak se jedná asi o 250 tisíc Kč. Paní starostka upřesňuje, že dotace od státu činí 200 tisíc Kč.
Ing. Flandera podotýká, že i tak je to dost, a opakuje, že by dotace od státu nahradila rozdíl mezi
normálním a elektrickým autem. Paní starostka informuje, že o této záležitosti hovořila i
s Technickými službami města Blatné s.r.o., jelikož se dělají na elektriku i Piaggia, takže společnost
by jedno takové, které by bylo třeba přes léto na zeleň, mohla mít, přičemž pan ředitel o jeho nákupu
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uvažuje. Ing. Flandera uvádí, že v minulosti byl zásadně proti pořízení elektromobilu, avšak když vidí,
jak se technologie opravdu vylepšují, tak se domnívá, proč to nyní nezkusit a obzvláště když je nákup
elektrického auta v současné době podporován i dotacemi. Paní starostka informuje, že touto cestou
již jednala s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje.
Paní starostka informuje, že byla s panem místostarostou včerejšího dne jednat s radním Jihočeského
kraje Ing. Kubíkem, který má na starost dopravu, ohledně rozšíření autobusu o prázdninách, který
přijede ze Strakonic do Blatné kolem 7 hodiny, protože zrušením spoje Vimperk-Blatná-Praha se
ukázalo, že se nedostanou lidé o prázdninách do Blatné do práce. Konstatuje, že Ing. Kubík přislíbil,
že se o rozšíření autobusu o prázdninách pokusí. Uvádí, že vedení města mělo jednání s Ing. Doubkem
z firmy JIKORD s.r.o., který sdělil, že nejsou peníze a že se jedná tak o 70 tisíc Kč, což jí však osobně
připadá opravdu směšné. Dále podává zprávu, že vedení města s Ing. Kubíkem jednalo také o
přeložce, kdy kraj realizaci přeložky pořád bere jako prioritu nebo jako akci, kterou chce dotáhnout do
konce. Doplňuje, že Ing. Kubík přislíbil, že se postará o to, aby záležitost týkající se přeložky
nezůstala někde ležet, přičemž nyní je stav takový, že je před vydáním územního rozhodnutí, kdy
následně bude zřejmě nějaké odvolání, takže se uvidí, jak vše půjde dál. Dodává, že chtěla, aby radní
věděli o tom, že se i v případě přeložky pořád něco děje.
V 8:10 hodin přišel ředitel Centra kultury a vzdělávání Blatná Mgr. Edvard Oberfalcer.
Paní starostka vítá pana Oberfalcera, ředitele příspěvkové organizace města, pro něhož je přizvání na
schůzi Rady města Blatná premiérou s tím však, že se pan ředitel nemusí ničeho obávat, protože jde
opravdu jen o to, že se jej radní mohou na něco dotazovat. Uvádí, že Mgr. Oberfalcer je ještě v době
hájení, protože je stále ještě ve zkušební době, kdy se domnívá, že by od radních nebylo fér, aby byli
zákeřní a vytahovali z pana ředitele nějaké extra těžké věci. Konstatuje, že v souvislosti s rozpočtem
je ještě brzo mluvit o nějakých změnách, protože zatím se domnívá, že organizace jede podle toho, co
bylo schválené a že se žádné zásadní změny nedějí. Podotýká, že nyní dá slovo panu řediteli, aby
radním sdělil například to, co za tu chvíli, kdy je ve funkci, postřehl, co by chtěl třeba změnit či co ho
nějakým způsobem překvapilo. Mgr. Oberfalcer uvádí, že změnit nic radikálního nechce. Informuje,
že dostal instrukci, že si má připravit v bodech, co bylo a co bude, kdy si tedy připravil zprávu za
poslední půl rok zpátky a asi tak čtvrt rok dopředu, přičemž bude číst jen body s tím, že pokud by se
jej chtěli radní na cokoliv zeptat, tak ať mu klidně skočí do řeči. Konstatuje, že obecně v rámci Centra
kultury a vzdělávání Blatná se podalo 10 žádostí na Jihočeský kraj o dotaci, 4 žádosti na Ministerstvo
kultury a jedna žádost na Nadaci partnerství. Informuje, že s JUDr. Mrázkem byla vypracována
smlouva o pronájmu prostor na zámku, která je dobrá, nicméně stále není podepsána a to z důvodu, že
majitelem není Stefanos-Filipos Germenis, kdy právě na to se čeká, takže ve chvíli, kdy bude majetek
na pana Germenise převedený, dojde k podpisu předmětné smlouvy. Podotýká, že prozatím se
využívání prostor řeší krátkodobými smlouvami. Dodává, že byla trošku změněna organizační
struktura, kdy byl zaveden požadavek města na určení zástupce ředitele, takže nově je pan Corakidis
zástupce ředitele. Mgr. Oberfalcer podává zprávu, že za dobu 4,5 měsíce, co je on na příspěvkové
organizaci, proběhlo několik jednání s různými skupinami, s Blatenskou rybou, Duhovými ještěrkami,
Místní akční skupinou Blatensko o.p.s., Rádiem Blatná a dalšími, přičemž některá jednání byla
úspěšnější a některá méně, nicméně třeba se Základní uměleckou školou nebo s Duhovými ještěrkami
se vztahy trošku zlepšily. Doplňuje, že naopak s Rádiem Blatná ve chvíli, kdy přestalo fungovat,
Centrum kultury a vzdělávání Blatná přerušilo spolupráci. Informuje, že stále pokračuje Káva
s CKVB, což je dle jeho názoru určitě dobrá akce pro veřejnost, někdy jsou na ní řečeny podnětné
názory a někdy méně podnětné, přičemž nyní na tuto akci přišel poprvé pan Vokatý, který měl
hodinový monolog. Podotýká, že až po akci následně pochopil, že možná má pan Vokatý nějakou
vadu sluchu, protože nějaké argumenty na Kávě s CKVB nebyly moc platné, nicméně nebylo to tak,
že by pan Vokatý říkal nějaké nesmysly od začátku do konce, jelikož část věcí jím zmíněná určitě
nějakou váhu má, avšak nejednalo se bohužel o diskusi. Paní starostka informuje, že pan Vokatý začal
chodit i na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Ing. Flandera uvádí, že v případě pana Vokatého
není vada sluchu, ale vada na příjmu, protože dotyčný člověk pouze vysílá a nepřijímá. Opakuje, že
pan Vokatý má poruchu příjmu informací s tím, že jej pan ředitel musí přerušit, protože jinak by se
s ním mohlo na akci Káva s CKVB sedět do večera, avšak nic nového by se od něj člověk nedozvěděl.
Informuje, že pan Vokatý, který se upne na jednu věc, kterou neustále opakuje, je jako kolovrátek, což
je radním známo ze zasedání Zastupitelstva města Blatná. Podotýká, že je pouze na Mgr.
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Oberfalcerovi, který je vedoucí a který akci Káva s CKVB řídí, aby ho nějakým způsobem ukočíroval
a utnul, kdy tedy nyní pan ředitel sám poznal, že jinak to s panem Vokatým nejde, přičemž takovýchto
lidí je vícero, takže nemusí to být příště jen pan Vokatý, ale mohou na předmětnou akci přijít další a
další obdobní lidé. Doplňuje, že doporučuje, aby Mgr. Oberfalcer vzal připomínku pana Vokatého
jako podnět a poděkoval mu. Mgr. Oberfalcer reaguje, že takto to on dělá. Uvádí, že ho akorát trošku
vyděsilo, když pan Vokatý sdělil, že přijde každou středu, protože si myslel, že asi každou středu je
Káva s CKVB. Podotýká, že tedy panu Vokatému sdělil, že na akci, která probíhá každou první středu
v měsíci, může přijít. Konstatuje, že dále se organizace zaměřuje na revizi smlouvy o pojištění
majetku, jelikož některý majetek nebyl ještě připojištěný, takže tato záležitost je vlastně pořád
aktuálně v řešení, kdy v současné době je vypracovávána pro organizaci nová smlouva. Informuje, že
aktuálně také řeší aktualizaci strategického plánu města, kdy v tomto případě doufá, že daná záležitost
bude nějak dál pokračovat, protože měl informaci, že první schůzka lidí, které měl na starost sehnat do
své pracovní skupiny, proběhne do konce února, což se však nestalo. Paní starostka upřesňuje, že
nebyla učiněna schůzka žádné pracovní skupiny, přičemž vše usnulo asi na tom, že Ing. Michlová,
která dělá městu takový jakoby dozor, připravovala žádost o dotaci na přístavbu mateřské školky.
Uvádí, že ona pochopila, že Ing. Michlová připravuje více žádostí o dotace, a proto se vše zastavilo na
tom, že nemohla přijet. Podotýká, že je ráda, že jí tuto záležitost pan ředitel připomněl, protože ona se
pokusí vše popohnat, přičemž ona také lidi ze své skupiny zbláznila, že se sejdou a nic se nedělo. Mgr.
Oberfalcer informuje, že by tuto záležitost neřešil, kdyby v jeho pracovní komisi byli pouze lidé
z organizace. Dále uvádí, že organizace začala psát takové PR články o Centru kultury a vzdělávání
Blatná, přičemž nyní vyšel v Blatenských listech první článek. Vysvětluje, že psaní článků bylo
částečně na popud paní starostky, avšak on představení organizace chtěl udělat stejně, i kdyby tento
podnět od paní starostky nevzešel. Konstatuje, že pojednání o organizaci a zaměstnancích je psané
takovým jiným jazykem, kdy se pracovníci snažili co nejvíce se nějak zpřístupnit lidem. Doplňuje, že
v psaní PR článků bude organizace pokračovat, přičemž v dalším čísle Blatenských listů bude
následovat představení muzea a následně knihovny. Podotýká, že on osobně má na článek zatím
pozitivní reakce, přičemž neví, jestli třeba i radní mají k článku od veřejnosti nějaké reakce. Paní
starostka informuje, že má stále samé pozitivní reakce. Mgr. Oberfalcer uvádí, že docela nedávno
organizace veřejně podpořila Mateřskou školu Blatná, Vrchlického. Konstatuje, že asi vynechá to,
jaké kulturní akce proběhly, načež paní starostka podotýká, že to, co si pan ředitel písemně připravil,
se stane následně součástí zápisu. Mgr. Oberfalcer informuje, že v muzeu byla dokončena první etapa
stálé expozice, což vnímá jako asi nejdůležitější bod loňského roku, co se týká Centra kultury a
vzdělávání Blatná. Uvádí, že věří, že v letošním roce organizace získá dotaci na pokračování dalších
dvou místností, přičemž když by dotace vyšla, tak by mohlo teoreticky v roce 2018 být ukončeno gró
celé stálé expozice, tedy domnívá se, že by stálá expozice mohla být z větší části hotová. Paní
starostka podotýká, že jí není známo, kdo z radních se byl na stálé expozici podívat, kdy tedy ona se
na expozici byla podívat s panem místostarostou v ten první den, kdy byl připraven program pro
zastupitele, přičemž musí říci, že se jí vše moc líbilo a že ze všeho byla unešená a to nejen z toho, co
bylo pro zastupitele připraveno, že to bylo v takovém komorním duchu, ale i z toho, když viděla, jak
Mgr. Fryštákové a Mgr. Chlebcovi, když se rozpovídali, úplně planuly oči, a že za svou práci prostě
dýchají. Uvádí, že opravdu obdivuje, co dotyční dva zaměstnanci dokázali, přestože nedělají jen
stálou expozici, ale mají k tomu samozřejmě další svoji práci, za což jim chce moc poděkovat. Mgr.
Oberfalcer informuje, že byl popravdě řečeno naštvaný na to, že vše Mgr. Fryštáková a Mgr. Chlebec
řídí, protože oni na organizaci od toho nejsou, ale ve skutečnosti dělali opravdu takový jako technický
dozor, který řídil dodavatele, přičemž celou záležitost s dotyčnými několikrát řešil a zjistil, že je daná
záležitost opravdu baví a naplňuje. Konstatuje, že říkal, že další etapy rozhodně takto probíhat
nebudou, ale čím déle na organizaci je, tím více jej dotyční dva zaměstnanci přesvědčují, že je to
velmi baví. Uvádí, že dále se snažil navázat nějakou mezimuzejní spolupráci a to aktuálně se
Strakonicemi a Pískem, přičemž ve Strakonicích byla paní PhDr. Říhová velmi otevřená k čemukoliv
a to od nějakých marketingových akcí přes setkávání muzejníků až po cokoliv jiného, zatímco PhDr.
Prášek v píseckém muzeu má už najetý nějaký systém, ve kterém jede a nějak extra něco nového
nechce, takže asi by bylo těžké ho přesvědčit. Dodává, že nicméně spolupráce s oběma muzei je a
byla, kdy on akorát chtěl tamním ředitelům muzeí se představit a říci jim, že nyní je ředitelem
organizace on, a proto si s nimi dal schůzku. Mgr. Oberfalcer uvádí, že výsledkem v případě
píseckého muzea, kde se dozvěděl, že je muzeum v Písku součástí takové brožury, která se jmenuje
Písecká bonusová karta, je tedy alespoň to, že bude blatenské muzeum stejně jako zámek paní
baronky součástí právě Písecké bonusové karty, což vnímá jako pozitivum, že tedy blatenské muzeum
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může být v této kartě prezentováno, jelikož část lidí, kteří navštíví Písek, s největší pravděpodobností
potom navštíví i Blatnou. Pan místostarosta podotýká, že předmětnou kartu, která je opravdu moc
pěkně připravená a ve které jsou slevy na vstupné, on a paní starostka viděli. Mgr. Oberfalcer
informuje, že byl zároveň zrušený UDAS, protože bylo nesmyslné dvojí vedení sbírkových předmětů,
přičemž v UDASu, což nikde jinde než v blatenském muzeu neexistovalo, byly vedené většinou
obrazy s hodnotou, za kterou byly nakoupeny, avšak správně se mají vést v Centrální evidenci sbírek
pod korunovou položkou, takže vedení sbírek bylo sjednoceno. Paní starostka připomíná, že radní
sjednocení evidence sbírek na své schůzi v minulosti schvalovali. Mgr. Oberfalcer uvádí, že v případě
knihovny došlo akorát k nějakému dovybavení prostor. Konstatuje, že v případě Komunitního centra
aktivního života došlo také k dovybavení, kdy se ve velkém sálu dělalo osvětlení a dále se pořizovala
interaktivní tabule. Podotýká, že v případě Komunitního centra aktivního života musely být
prováděny nějaké opravy kvůli vlínající vlhkosti v suterénu a dále také proběhla oprava čerpadla
v kotelně. Paní starostka se dotazuje, zdali fungují v přízemí objektu dílny a zda je rehabilitační
prostor, ve kterém je masérský stůl, pronajímaný. Mgr. Oberfalcer odpovídá, že dílny fungují
pravidelně, avšak že v případě prostor na masáže neví, zdali je prostor pronajímán. Konstatuje, že
Infocentrum bylo, když do funkce v listopadu nastoupil, takové dost neutěšené, a proto se do
Infocentra pořídily nějaké prodejní regály, rozšířila se nabídka s tím, že se organizace zaměřila na
regionální produkty, a dále se do prostoru pořídila televize. Vysvětluje, že problém Infocentra, co se
týká prostor, je, že v zadní části je extrémní vlhkost, a proto byl pořízen odvlhčovač, který víceméně
trochu vlhkost zastavil, ale pořád se jedná o extrémní problém. Podotýká, že tuto záležitost řešil na
odboru majetku, investic a rozvoje, kde mu bylo pracovníkem řečeno, že jednak je tam problém
s přístupem kvůli pozemkům kolem budovy a jednak že se údajně daná záležitost již řešila, ale že se
nezjistilo, odkud vlhkost může pocházet. Paní starostka uvádí, aby samozřejmě organizace stále
počítala s tím, že jakmile Úřad práce z prostor odejde, takže prostory budou dány k dispozici Centru
kultury a vzdělávání Blatná, kdy je jí tedy hloupé pořád říkat, až Úřad práce odejde, protože se daná
záležitost táhne už přes rok. Podotýká, že už to však nevydržela, a proto minulý týden strávila
telefonováním s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Informuje, že ji v září
ujišťoval Bc. Krob, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových již dávno objekt, ve kterém
sídlí pobočka Finančního úřadu, převzal a že už se v objektu dělají drobné úpravy. Konstatuje, že si
zavolala řediteli Územního pracoviště České Budějovice Ing. Bednaříkovi, který ji ujistil, že prostory
převzaté nejsou, takže iniciovala tedy to, aby jí někdo vysvětlil, proč se nejdřív vymyslelo, že pobočka
Úřadu práce opustí městské prostory, a tlačilo se na přestěhování, kdy se tedy nejednalo o nápad
města, které však v současné době předmětné prostory potřebuje uvolnit. Doplňuje, že Ing.
Bednaříkovi sdělila, že město potřebuje uvolnit prostory do začátku sezóny a to do května, aby je
mohla začít využívat příspěvková organizace, respektive Infocentrum a muzeum. Dodává, že jí
v pátek minulý týden Ing. Bednařík volal s tím, že se dopis na Ministerstvu financí nejprve ztratil, pak
že se našel a že se tedy k dané záležitosti dá nějaká rychlá doložka. Paní starostka informuje, že
mluvila s Ing. Pýchovou ze Strakonic, která jí sdělila, že je moc ráda, že do dané záležitosti vstoupil
ještě někdo jiný, protože s nimi se prý také nikdo moc nebaví. Uvádí, že pokud se celá záležitost do 14
dnů nehne, tak na Ministerstvo financí napíše dopis, protože při jednání s panem Babišem byli všichni
ujištěni, že ministerstvo vše předá včas a že vše proběhne. Konstatuje, že doufá, že se celá záležitost
už opravdu hne. Podotýká, že pracovníci pobočky Úřadu práce jsou připraveni, že vše dají do krabic a
prostě se přestěhují. Opakuje, že se pokusí, aby se přesun pobočky povedl tak, aby od května mohla
předmětné prostory využívat příspěvková organizace. Ing. Flandera doplňuje, že Finanční úřad už
v současné době nemá peníze na údržbu předmětné budovy a Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových je ještě nemá, takže objekt pokračuje vesele dál v chátrání. Dodává, že je neskutečné, co
stát dokáže. Paní starostka slibuje, že danou záležitost nenechá usnout a že se bude snažit, aby
organizace co nejdříve prostory získala, protože v daných prostorech by sucho bylo a organizace by
tak v nich mohla propagační materiály, tiskoviny a třeba i kola mít. Mgr. Oberfalcer uvádí, že pro
organizaci jsou prostory důležité, přičemž pokud by organizace prostory měla, tak by mohla začít
půjčovat kola již nyní. Paní starostka informuje, že jí však přijde zbytečné a nesmyslné, aby se začal
vzadu, kde je navíc problém s pozemky, budovat nějaký přístřešek na kola, když následně bude možné
kola umisťovat v budově a chodit s nimi normálně chodbou zepředu. Mgr. Oberfalcer konstatuje, že
nově byla u Infocentra zavedena otevírací doba i v úterý. Dále podává zprávu, že organizace navázala
spolupráci s paní Matějkovou, která je skvělá a která vše úplně bravurně zvládá. Paní starostka se
domnívá, že paní Matějková bude velkým přínosem, protože ji lidé v Blatné znají a protože je pro
jinou cílovou skupinu dobře nastavená. Mgr. Oberfalcer dává paní starostce za pravdu s tím, že paní
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Matějková je v Infocentru každé úterý a většinou i sobotu. Doplňuje, že je však velká škoda, že
dohoda o provedení práce je omezená 300 hodinami. Dále informuje, že Infocentrum průběžně
aktualizuje webové stránky. Uvádí, že v poslední době se velmi řešila problematika destinačního
managementu, kdy řešil s paní starostkou a panem místostarostou Prácheňsko a Pošumaví, zda
v destinaci zůstat, nezůstat anebo zda se přidat či nepřidat do managementu Písecko, což je aktuálně
v řešení. Konstatuje, že celou dobu nechtěl říkat žádné závěry, ale když se minulý týden společně
s panem místostarostou sešli s panem Havlem, a když viděl výstupy a plány na příští rok, které pan
Havel má, tak se přiklání k tomu, aby Blatná byla, pokud by tedy mohla být, součástí managementu
Písecko, zvlášť když je tento management otevřený k tomu, aby se destinace jmenovala Písecko Blatensko a zvlášť když pan Jánský má skutečně dobré nápady a vypadá to, že většinu z nich i
realizuje. Paní starostka uvádí, že nyní sdělí radním podstatu dané záležitosti, kdy přes Místní akční
skupinu Blatensko, o.p.s. byl celý Svazek obcí Blatenska krajem, aniž by se někdo někoho ptal,
přiřazen do Prácheňska a Pošumaví. Podotýká, že ona od samého začátku nebyla spokojená s tím, jak
předmětná destinační agentura funguje, protože pořád jen poslouchá, že agentura potřebuje peníze.
Konstatuje, že u managementu Písecka je stav trošku jiný, kdy pan Jánský ji už oslovil v loňském roce
a poměrně dost ji neustále uháněl, jestli může přijet na jednání. Informuje, že management Písecko má
úplně jiný přístup, jelikož nejdříve zaměstnanci nabídnou, co pro město udělají a to zrovna třeba to, že
dají město Blatná do Písecké bonusové karty, nebo že umístí odkazy na své webové stránky anebo
rovnou nabídnou, aby jim byly zasílány a to bez nějakých finančních příspěvků informace o tom, jaké
v Blatné budou akce a to i akce gastronomické. Doplňuje, že prostě všechno, co se bude dít v Blatné,
management Písecko dá do svého kulturního programu s tím, že zaměstnanci managementu sdělili, že
čím více toho lidem nabídnou, tím lépe. Dodává, že jsou pracovníci managementu Písecko schopni,
pokud by byla s managementem uzavřena smlouva, zareagovat následně i na nějaký specifický nápad
Blatné, například kdyby město chtělo vytipovat nějakou stezku, přičemž v tom případě, když by se
daný požadavek týkal typicky Blatné, by management chtěl po městě třeba nějaký finanční příspěvek.
Paní starostka podává zprávu, že se dotazovala na Jihočeské centrále cestovního ruchu, zda může
Blatná uzavřít smlouvu s jinou destinační společností, kdy jí bylo sděleno, že když město řekne, že
chce být pod Píseckem, což by samozřejmě nechala projednat na Zastupitelstvu města Blatná, a
uzavře s managementem Písecko smlouvu, takže automaticky Blatná končí v destinaci Prácheňsko a
Pošumaví. Vysvětluje, že to však neznamená, že v destinaci končí celý Svazek obcí Blatenska, jelikož
město bude jednat jen za sebe, nicméně Jihočeská centrála cestovního ruchu požaduje, aby se
k Písecku připojila územím část Blatenska, aby nelogicky mezi sebou nebyly obce, které patří pod
Prácheňsko a Pošumaví. Uvádí, že zítřejšího dne bude jednat se starostou Myštic panem Koželuhem,
který by přešel pod management Písecko okamžitě, přičemž dále zbývají obce Uzenice, Uzeničky a
možná že by přechod uvítala i obec Chobot, protože pro lidi je zajímavá lokalita kolem rybníka
Labuť, takže by bylo dobré, kdyby i Chobot pod management Písecko přešel. Informuje, že až se
uzdraví pan starosta Vejšický z Bělčic, tak s ním tuto záležitost také projedná. Konstatuje, že si vše
vzala na starost ona s tím, že si vše nejdříve domluví se starosty a pak zřejmě by tedy část území
Blatenska z destinace Prácheňsko a Pošumaví vystoupila, protože tady odtud jezdí lidé nahoru na
Orlík a na Zvíkov a navíc severní Písecko má zájem s Blatnou a dalšími obcemi spolupracovat.
Dodává, že určitě radní budou o této záležitosti ještě informováni. Mgr. Oberfalcer podotýká, že
jediné, co jej trošku překvapilo, je to, že je vlastně v kompetenci příspěvkové organizace i tyto
záležitosti řešit a vyjadřovat se k nim. Uvádí, že vůbec na začátku netušil, že když pod Centrum
kultury a vzdělávání Blatná spadá Infocentrum, takže vlastně na organizaci spadne celý cestovní ruch.
Konstatuje, že v Infocentru byl zrušen komisní prodej a to kvůli tomu, že by organizace musela zavést
EET. Informuje, že u kina došlo akorát k tomu, že se zařadilo před začátkem filmů promítání spotů o
Blatné, které byly podpořeny z grantu. Podotýká, že u kina by už jen sdělil to, že Anděl Páně 2 trhal
rekordy v návštěvnosti. Paní starostka uvádí, že rekordy možná bude trhat také film Masaryk. Mgr.
Oberfalcer informuje, že v případě sýpky probíhalo několik jednání s památkáři a s pracovníky odboru
majetku, investic a rozvoje s tím, že zřejmě ještě několik jednání probíhat bude, jelikož se stále řeší
změna užívání a aktuálně to vypadá tak, že do konce března by se měl dozvědět, co se z hlediska
hygieny a hasičů musí splňovat, aby se na sýpce mohly pořádat jednorázové příležitostné kulturní
akce. Konstatuje, že popis navrhované změny pojmenoval schválně co nejvíce obecně, aby změna
měla co největší šanci projít s co nejmenšími požadavky, nicméně pokud změna užívání nebude
vyřešená do sezóny, tak na sýpce akce, které jsou naplánované, neproběhnou, což bude znamenat to,
že organizace nejspíš bude muset vracet jeden grant, což je nemilé, avšak na černo akce na sýpce
pořádat nechce. Paní starostka informuje, že tuto záležitost s panem ředitelem již projednávala,
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přičemž ona se k dané záležitosti staví úplně stejně jako Mgr. Oberfalcer, protože by byla nerada, aby
se na sýpce někomu něco stalo a následně se řešilo, že nebylo povoleno akce v daném objektu vůbec
mít. Mgr. Oberfalcer uvádí, že nyní se dostane k tomu, co bude, přičemž informace nemá nikterak
chronologicky či podle důležitosti řazené. Konstatuje, že co se týká budov, tak se má dělat úprava
dvorku kolem budovy, kdy by bylo velmi fajn, kdyby jednak proběhla předmětná úprava a jednak
kdyby se nějak domluvilo nejspíš s paní baronkou, jestli je majitelkou domu vedle dvorku, aby už
konečně něco udělala se střechou domu. Paní starostka informuje, že paní baronka chce nechat celý
objekt strhnout a tím pádem by se dvorek úplně otevřel. Vysvětluje, že by paní baronka udělala na
hranici pozemku s dvorkem sice zeď, ale alespoň by objekt nestínil. Uvádí, že jí sdělili památkáři, že
předmětný objekt nemá hodnotu a že může být stržen. Ing. Flandera je překvapen, že památkáři
sdělili, že objekt nemá hodnotu a že může být stržen, protože v případě Kaplanky památkáři uvedli, že
se nesmí otlouct ani kousek omítky, a proto jej udivuje, že barák vedle může být zbourán. Mgr.
Oberfalcer podotýká, že by bylo velmi fajn, kdyby organizace mohla používat dvorek na nějaké
venkovní akce. Ing. Flandera informuje, že tím pádem by mohla tedy paní baronka městu prodat
pozemek pod objektem, který může být dle památkářů zbourán, a mohl se tak dvorek u budovy města
rozšířit. Mgr. Oberfalcer uvádí, že nyní se bude čekat na vyhodnocování grantů a bude se pokračovat
v psaní PR článků. Konstatuje, že bude nově umístěna na hlavní budově informační tabule s otevírací
dobou, která byla, neví kdy, sundána, protože když lidé přijdou před budovu a je zamčeno, tak vůbec
neví, kdy se otevře, a zjistí to, až když vejdou dovnitř. Podotýká, že informační tabule je aktuálně ve
výrobě. Informuje, že další věc je problematika bezbariérovosti, což je však něco, co ještě vůbec
neměl čas řešit, avšak na organizaci nastupoval s tím, že dle jeho názoru je pro budovu bezbariérovost
důležitá. Doplňuje, že se bude minimálně snažit zjistit co nejvíce informací k tomu, proč
bezbariérovost nelze zajistit. Mgr. Oberfalcer konstatuje, že v muzeu bude, pokud organizace získá
grant, pokračovat druhá etapa stálé expozice s tím, že je také potřeba zabezpečit část původní
expozice, jelikož muzeum je v současné době udělané jako průchoďák a je tam vlastně jenom jedna
taková šňůrka, takže když lidé odcházejí a nejdou přes recepci, ale jdou jakoby za tou stěnou, která
tam je, tak mohou opravdu něco odnést a recepční ve chvíli, kdy řeší něco trošku někde jinde, si toho
ani nevšimne. Uvádí, že se bude restaurovat více sbírkových předmětů z důvodu, že se budou
umisťovat do stálé expozice, kde se navyšoval rozpočet. Informuje, že dále budou probíhat výstavy
v kostele, v Infocentru a je otázkou, jestli tedy budou probíhat i na sýpce. Podotýká, že dojde
k úpravám interiéru v knihovně, kde se bude dělat nový pracovní pult pod okny za recepcí a měla by
se také dělat taková dělící stěna mezi dětským oddělením a recepcí. Pan Srb se dotazuje, o jaké akce,
které jsou naplánované na sýpce, tedy ty co buď budou či nebudou, jde. Mgr. Oberfalcer odpovídá, že
muzejníci plánovali na sýpce uskutečnit fotofestival a to z toho důvodu, že už nebude na zámku, dále
se plánovalo, že by se v objektu udělaly vyjma fotofestivalu ještě další krátkodobé výstavy, a dále by
lidé chtěli, aby se na sýpce uskutečnil příměstský tábor. Doplňuje, že bylo také v plánu pozvat
komorní divadlo, které by dost dobře využilo prostor prvního patra budovy, kde by tedy pár akcí
mohlo být. Dále konstatuje, že budova Komunitního centra aktivního života není aktuálně nijak
zabezpečená, a proto tuto skutečnost nyní řeší se stejnými poskytovateli, kteří zajišťují zabezpečení
muzea, přičemž se tedy jedná o tom, jak by bylo možné budovu, která je relativně složitá, zajistit
s tím, že se samozřejmě uvidí, kolik zabezpečení bude stát. Uvádí, že v případě Komunitního centra
aktivního života dojde k aktualizaci ceníku pronájmu prostor, protože v některých případech byla
hodinová sazba mnohem výhodnější, než když si někdo pronajal prostor na celý den, takže takto
nesmyslně to bylo nastavené, a proto dojde k úpravě ceníku, jehož změnu zřejmě budou radní
schvalovat. Paní starostka informuje, aby si pan ředitel dal pozor na to, když by se provádělo
zabezpečování Komunitního centra aktivního života, že se realizace musí zkonzultovat s pracovníky
odboru majetku, investic a rozvoje, protože se jedná o budovu, která byla stavěna z dotace, takže
nesmí být učiněn žádný zásah do budovy, který nebyl předtím projednán s ROPem. Mgr. Oberfalcer
se dotazuje, zdali se správně domnívá, že se tato povinnost nedotýká Infocentra, což paní starostka
potvrzuje. Mgr. Oberfalcer uvádí, že totiž v Infocentru se bude zabezpečení prostor provádět nyní.
Ing. Flandera podotýká, že ROP má problém i s vyvrtáním díry do zdi. Paní starostka konstatuje, že
ona osobně k zabezpečení objektu Komunitního centra aktivního života nemá vůbec žádné
připomínky, avšak vše musí být domluvené s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje. Ing.
Flandera doplňuje, že jde jen o to, aby vše bylo dopředu schválené od ROPu. Mgr. Oberfalcer
informuje, že v budově Komunitního centra aktivního života bude nově nainstalovaný orientační
systém, což již bylo s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje projednáno a s čímž tedy není
problém, a dále se trošku rozšíří galerie fotoklubu Spektrum. Uvádí, že u Infocentra se řeší neustále
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certifikace, která aktuálně stojí na poslední věci, kterou je bezbariérovost. Konstatuje, že se
v současné době zjišťuje, jakým způsobem a co by bylo možné na místo naistalovat, protože je
zapotřebí, aby to bylo lehké, aby to na místo byla schopna dát a zároveň odendat i paní Matějková.
Podotýká, že pokud by se na místo dalo něco natrvalo, tak by to zasahovalo do dvou třetin chodníku.
Paní starostka informuje, že by bylo možné na místo umístit hliníkové nájezdy, které jsou lehké a
které by nemusely stát zas až tolik finančních prostředků. Domnívá se však, že se jedná o neskutečnou
hovadinu, protože za lidmi na vozíčku ten, kdo je za pultem, snadno dojde, sdělí mu požadované
informace či přinese požadovaný materiál, když na něj vidí, přičemž něco jiného by bylo, když by
pracovník seděl někde za rohem. Uvádí, že se jedná o schod o výšce asi 25 centimetrů. Mgr.
Oberfalcer upřesňuje, že schod je navíc šikmý, tedy není rovný, což je takový asi jediný trošku
zádrhel. Dodává, že způsobů je mnoho, kdy se například dělají i nájezdy plastové. Paní starostka se
dotazuje, zdali si při udělení certifikace dotyční pracovníci přijedou prostor projít či zda se jim pouze
veškeré dokumenty zasílají. Mgr. Oberfalcer odpovídá, že pracovníci se přijedou na prostor podívat.
Mgr. Oberfalcer informuje, že nyní se bude instalovat v Infocentru zabezpečení, které bude provádět
firma Cobra Security s.r.o., která zabezpečovala i hlavní budovu. Konstatuje, že dále by se měly
vyrobit brožury s Jihočeskými cyklostezkami, Strakonickem a Vodňanskem. Uvádí, že by organizace
chtěla zpřístupnit alespoň po dobu hlavní sezóny veřejnosti kostel a to na dvě až tři hodiny každý den.
Podotýká, že dále je nově září vedené jako hlavní turistická sezóna, protože podle návštěvnosti mu
přišlo, že v září bylo v porovnání s ostatními měsíci, které jsou mimo turistickou sezónu, v Infocentru
relativně dost lidí, tzn. akorát následně naplánovat brigádníky, aby se v Infocentru, kde je jiná
otevírací doba a kde bude nově také půjčovna kol, střídali. Dále podává zprávu, že na sýpce se řeší to,
že organizace získala grant na vrt studny, což by mohlo proběhnout i bez změny užívání a což je
vlastně něco, co opět podědil. Informuje, že vrt studny je myšlený tak, že u sýpky bude studna a
následně vodní hřiště sestavené ze dřeva. Pan Srb uvádí, že tuto záležitost radní v minulosti na své
schůzi projednávali. Mgr. Oberfalcer konstatuje, že do žádosti o dotaci bylo napsáno, že se získá pitná
voda, kdy nyní se zjišťuje, jestli to, že tam nakonec pitná voda nebude a bude tam jen voda užitková,
bude opravdu takový problém nebo nebude. Informuje, že zároveň je vše třeba promyslet tak, že když
se to nyní někam dá, tak aby se za dva roky nepřišlo na to, že by bylo vhodné udělat u sýpky nějaké
zázemí, nějaké sociály, když by se získaly finanční prostředky na opravu. Opakuje, že je třeba vrt
studny umístit nějak smysluplně. Podotýká, že je domluven s pracovníky odboru majetku, investic a
rozvoje na tom, že se nechá zbourat rampa na druhé straně sýpky, protože voda, která na rampu
dopadá, se vrací k budově, ve které je opravdu vlhkost extrémní. Dodává, že organizace rampu
nevyužije. Paní starostka doplňuje, že památkáři se zbouráním rampy problém nemají. Mgr.
Oberfalcer informuje, že původně rampa u objektu nebyla, což Ing. Flandera potvrzuje s tím, že
rampu si tam dodělali pracovníci JZD. Mgr. Oberfalcer informuje, že dále by na sýpce mělo být
Sympozium a to tedy nějaké dílny a workshopy. Uvádí, že nyní se dostane k požadavkům, které se
většinou týkají prostor. Konstatuje, že v budově Centra kultury a vzdělávání Blatná je opravdu
problém se nějak poskládat, kdy zaměstnanci musí odmítat některé věci, které lidé chtějí dát
organizaci do depozitáře, protože depozitáře zkrátka nejsou nafukovací. Podává zprávu, že jedinou
informaci ohledně prostor pro depozitář má takovou, že by údajně měl být vhodný prostor u zázemí
koupaliště. Pan místostarosta uvádí, že se jedná o Steko. Mgr. Oberfalcer informuje, že to také, ale že
by údajně měl být u koupaliště nějaký prostor. Pan místostarosta konstatuje, že se jedná o objekt
koupaliště, kde jsou v horní části dva velké prostory. Paní starostka podotýká, že však dané prostory
nejsou vytápěné. Mgr. Oberfalcer uvádí, že v tom případě by získání těchto prostor organizaci stejně
nepomohlo. Paní starostka podává zprávu, že se mluvilo o tom, že jakmile skončí udržitelnost
projektu, takže by se nechalo topení udělat i v horní části objektu, což by bylo třeba za dva roky. Pan
místostarosta informuje, že prostory jsou přes zimu temperovány. Ing. Flandera se domnívá, že
udržitelnost projektu končí už příští rok. Paní starostka konstatuje, že udržitelnost končí v červenci,
nicméně výhledově by bylo možné, aby prostory, které nejsou využité, používala organizace, což však
bude ještě otázkou nějaké debaty, k čemu se prostory využijí, zdali třeba pro něco, co by mělo nějakou
součinnost s bazénem, tzn. že by se v horní části objektu udělalo nějaké zázemí k bazénu či nějaké
doprovodné služby, anebo zda se prostory poskytnou Centru kultury a vzdělávání Blatná. Uvádí, že
v tuto chvíli jí pro uskladnění věcí organizace připadá vhodnější Steko, kde by se vyklidily věci, které
tam má Spolek divadelních ochotníků a Občanské sdružení Duhové ještěrky, přičemž vlastně také
budou volné garáže, protože projekt na to, aby tam byl Komunitní dům, se tím, že město koupilo
ubytovnu, zastavil, takže i tam by byly vhodné prostory, nicméně by se musely nechat zajistit a
zabezpečit. Ing. Flandera poukazuje na to, že paní starostkou zmíněné prostory také ale nejsou
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vytápěné. Mgr. Oberfalcer upozorňuje, že v prostorách musí být stálá teplota. Ing. Flandera uvádí, že
prostory nad zázemím pro bazén jsou alespoň zespoda celou zimu temperované, avšak garáže nejsou
vytápěné vůbec, ty byly vytápěné, když se topilo na starou kotelnu, avšak od doby, kdy se předělalo
topení, už garáže vytápěné nejsou. Paní starostka konstatuje, že by svolala nějakou schůzku
s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje a ředitelem příspěvkové organizace, na které by se
přítomní o dané záležitosti více pobavili. Mgr. Oberfalcer uvádí, že všechny stále trápí oprava oken a
dveří v muzeu, která probíhá stále dokola. Informuje, že v současné době došlo k navrtání nějakých
dírek, aby se voda, která dopadá na okna, nějakým způsobem vracela a odtékala pryč, kdy se tedy
uvidí, až přijdou nějaké deště, jak toto řešení pomohlo. Vysvětluje, že zatéká právě do depozitáře, což
je ten největší problém, protože když teče do kanceláří, tak se to teoreticky přežít dá, nicméně také by
se to mělo nějak vyřešit, jelikož se daná záležitost řeší už velmi dlouho a on tedy neví proč.
Konstatuje, že jednal ohledně legalizace výstavy na nábřeží s paní baronkou, která chce vidět
vizualizaci, jak by vše vypadalo, když by sloupy byly umístěné za hrazením, přičemž problém by
mohl být jedině v tom, když by se sloupy dělaly na stálo, takže půda nějak pracuje, a proto by se
konstrukce, když by se na sloupy nasazovala, nemusela třeba příští rok nasadit, protože by se půda o
tolik hnula. Doplňuje, že zároveň paní baronka organizaci nabídla plochu sádek, která je lehce šikmo
vlevo, když se jde přímo ze zámku, kdy se jedná o takovou starou nízkou budovu, kterou baronka
organizaci nabídla s tím, zdali by ji nechtěla využít. Podotýká, že však organizace má stojany na
plastové bannery, které by na předmětné místo zaměstnanci organizace nedali, přičemž zároveň
povrch budovy je takový, že by byl vhodný tak na grafity, což by tam zase ale paní baronka asi
nechtěla. Dodává, že zároveň se dozvěděl, že přes sezónu u předmětného místa parkuje dost vozidel,
takže tento prostor není pro organizaci příliš vhodný. Mgr. Oberfalcer uvádí, že v případě sýpky se
vlastně jednalo o tom, co v ní organizace chce udělat, přičemž byl nějaký projekt v roce 2014, který
však úplně vyšuměl, kdy se tedy následně dozvěděl to, že hlavní problém jsou finance. Konstatuje, že
se proto snažil vymyslet, jak nejlevněji na sýpce něco pořádat a to alespoň letošní a příští sezónu, než
se vymyslí nějaký lepší projekt. Vysvětluje, že by organizace nyní používala akorát první a druhé
patro, přičemž v prvním patře by nemuselo dojít k žádným extrémním změnám, respektive téměř
k žádným, avšak v druhém patře by chtěl nechat nainstalovat alespoň nějaká výstavní světla, aby věci,
když se do prostoru pověsí, byly osvícené, což je tedy z jeho strany určitý požadavek a což také
zakomponoval i do požadavku na změnu užívání. Informuje, že nyní už bude jen čekat do konce
března na to, jaké budou další požadavky. Podotýká, že jej neustále udivuje, jelikož město má zájem,
aby se na sýpce něco dělo, že předmětnou změnu užívání neřešil už někdo před ním a to třeba již
v roce 2013 či 2014. Paní starostka informuje, že se o dané záležitosti v minulosti hodně mluvilo.
Mgr. Oberfalcer uvádí, že je také možné, že dostane informaci, že aby ke změně užívání došlo, takže
se musí udělat něco, co je neproveditelné. Paní starostka doplňuje, že pokud by bylo požadováno
něco, co by nebylo možné realizovat, tak by se objekt zavřel. Mgr. Oberfalcer podotýká, že by to
opravdu bylo na zavření objektu, protože on se v případě sýpky neustále „točí v kruhu“. Paní starostka
konstatuje, že panu řediteli, se kterým o předmětné záležitosti hovořila, rozumí, kdy ona na začátku
měla k dané záležitosti mnoho připomínek, protože se domnívá, že v tomto případě neudělal dobře
odbor majetku, investic a rozvoje, jelikož se na začátku rozhodlo, že se objekt opraví a předá kultuře,
které se však předal jako sýpka, takže neví, zdali od začátku měli zaměstnanci organizace v objektu
sušit obilí. Uvádí, že ona je toho názoru, že se měl objekt předat příspěvkové organizaci v okamžiku,
kdy by jej mohla využívat k tomu, k čemu organizace vznikla. Domnívá se tedy, že se nejednalo o
dobrý krok, jelikož následně se zaměstnanci úřadu a organizace mnohokrát dohadovali o tom, jestli
bude či nebude na sýpce muzeum, a vytahovali na sebe zápisy z jednání památkové komise, kdo co
řekl a neřekl, k čemuž už se nechce vracet. Podotýká, že se uvidí, jak dopadne předmětná změna
užívání, což je jediná možnost legalizace, aby se na sýpce kulturní akce mohly konat, přičemž jestli
změna užívání nevyjde, tak by nechala objekt, ve kterém by se muselo větrat, zavřít s tím, že by se
jednalo o budovu, která by zkrášlila veřejný prostor, a tím by to bylo uzavřené. Mgr. Oberfalcer uvádí,
že souhlasí s názorem paní starostky. Dále informuje, že v knihovně končí slečna Kristýna
Sodomková, která byla na organizaci na čtvrt úvazku, kdy však sehnat někoho do knihovny na čtvrt
úvazku, aby se staral o programy pro veřejnost a zároveň suploval, když si knihovnice vybírají řádnou
dovolenou, je téměř nemožné, a proto by chtěl požádat o navýšení o čtvrt úvazku do knihovny. Paní
starostka konstatuje, že o této záležitosti s panem ředitelem již mluvila a sdělila mu, že ona
s navýšením o čtvrt úvazku nemá problém s tím však, aby si finanční prostředky získalo Centrum
kultury a vzdělávání Blatná z dohod, kdy se tedy dotazuje pana ředitele, zdali se již dívala paní
Schirlová na to, zda je to možné. Mgr. Oberfalcer odpovídá, že teoreticky to možné je. Paní starostka
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informuje, že se nebudou v letošním roce konat Rybářské slavnosti, na které se čerpalo hodně
finančních prostředků, protože se uzavíralo hodně dohod, takže tyto finanční prostředky organizace
nevyužije. Uvádí, aby si tedy žádost o navýšení úvazku připravil pan ředitel písemně s tím, aby paní
Schirlová zpracovala, jestli je možné vzít finanční prostředky na navýšený čtvrt úvazek z dohod. Mgr.
Oberfalcer konstatuje, že samozřejmě jedná i se zaměstnanci organizace, kteří mají třeba půl úvazky,
jestli by si čtvrt úvazku nevzali, kdy například Markétě Mrázové z Komunitního centra aktivního
života by se to líbilo, pokud by se pracovní náplň týkala jen programů pro veřejnost, avšak nechce
dělat knihovnici a nechce být za pultem v knihovně. Uvádí, že tato záležitost je nyní v řešení s tím, že
neříká, že za každou cenu chce navýšení o čtvrt úvazku, že jinak nebude fungovat knihovna, nicméně
třeba se opravdu stane, že nikoho na čtvrt úvazku nesežene. Informuje, že v případě Infocentra je
zásadní prostor, o kterém radní již na dnešní schůzi hovořili. Dodává, že to je z jeho strany vše. Paní
starostka děkuje panu řediteli a dotazuje se, zdali mají radní na Mgr. Oberfalcera nějaké dotazy. Pan
místostarosta připomíná, že pan ředitel zmínil Rádio Blatná. Uvádí, že jej kontaktoval pan Týc, který
má nějaký projekt spočívající v tom, že by chtěl v Blatné mít vysílač a chtěl by spustit oficiálně rádio,
tedy nikoliv jen internetové. Konstatuje, že bude požadovat, aby se pan Týc spojil s panem ředitelem,
jelikož určitě bude chtít na celou záležitost slyšet názor i Mgr. Oberfalcera. Informuje, že vše se točí
kolem peněz, protože když bude mít pan Týc klasické rádio, tak bude mít nějaké roční náklady, byť
chce rádio provozovat neziskově. Dodává, že si tedy pan Týc bude určitě žádat na město o finanční
příspěvek, a proto by byl rád, kdyby měl k dané záležitosti jako podklad i závěr Mgr. Oberfalcera.
Mgr. Oberfalcer informuje, že bohužel pan Týc nastavil takovou nešťastnou komunikaci nebo způsob
komunikace. Konstatuje, že se s ním zaměstnanci organizace sešli a nabídli mu, že mu budou dávat
nějaký obsah do rádia, přičemž to, jak bylo rádio koncipované, je druhá věc, kdy tedy rádio nemělo
archiv, pan Týc pouštěl neaktuální písničky a celý obsah nebyl nijak zajímavý, nicméně mu tedy byl
obsah posílán. Uvádí, že když pan Týc přerušil vysílání, tak vlastně osočil příspěvkovou organizaci,
že za přerušení vysílání může ona. Dodává, že samozřejmě se klidně s panem Týcem opětovně sejde.
Paní starostka se dotazuje, kolik radních jde na 1. ples města Blatná, kdy se přihlásili tedy ona, pan
místostarosta a Ing. Flandera. Paní starostka opětovně děkuje panu řediteli za podání zprávy, která
bude přílohou zápisu jako informace c). Konstatuje, že se s panem ředitelem schází docela pravidelně,
kdy tedy pokud Mgr. Oberfalcer potřebuje, tak ji operativně o daných věcech informuje.
V 8:53 hodin odešel ředitel Centra kultury a vzdělávání Blatná Mgr. Edvard Oberfalcer.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:53 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 56. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 29. března 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, Bc. Scheinherr, p. Srb
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 3 – 2(místostarosta, Srb) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Uvádí, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění, a proto nechává
hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje radních, zdali mají k přehledu plnění minulých usnesení nějaké dotazy
či připomínky. Ing. Flandera se dotazuje, proč v přehledu visí stále kácení. Pan místostarosta
odpovídá, že zřejmě tedy nejsou stromy pokáceny. Ing. Flandera konstatuje, že nerozumí tomu, proč
stromy nejsou pokácené, když kácení schválili radní již na podzim a ani do jara se nestihly stromy
pokácet. Pan místostarosta poukazuje na to, že i na dnešní schůzi je předložen návrh kácení a to proto,
aby se strom stačil pokácet do konce vegetačního období. Ing. Flandera uvádí, že nyní budou radní
rychle schvalovat pokácení stromu, aby se stačil ještě pokácet, avšak když se podívá do přehledu
usnesení, tak v něm stále visí ještě kácení z minulého roku. Paní starostka informuje, že ředitel
Technických služeb města Blatné s.r.o. uvádí, že se kácí průběžně. Ing. Flandera konstatuje, že mu jde
o to, jestli pokácení stromů zástupci společnosti Městskému úřadu Blatná vůbec hlásí, tedy aby nebyly
stromy již pokáceny. G. Hálová informuje, že bylo schváleno usnesením například pokácení tří
stromů, kdy dva stromy jsou již pokácené a jeden strom ještě není, a proto je usnesení stále v realizaci.
Ing. Flandera opakuje, že mu jde jen o to, jestli existuje zpětná vazba, tedy že Technické služby města
Blatné s.r.o. hlásí úřadu, jaké stromy byly pokáceny. G. Hálová doplňuje, že pokácení jí hlásí Ing.
Červená, která k jednomu usnesení rovnou sdělila, že k pokácení dojde až v příštím roce. Ing.
Flandera uvádí, že mu jde pouze jen o to, jestli funguje komunikace mezi úřadem a společností, kdy
samozřejmě ví, že některé stromy již byly pokáceny a že u některých usnesení je již napsáno splněno,
avšak stále v přehledu visí nějaké kácení, které bylo schváleno v loňském roce. Pan místostarosta
připomíná, že radní povolili kácení například lip v ulici T. G. Masaryka, kdy si však také řekli, že až
se bude dělat chodník, takže se vše udělá najednou, takže usnesení ohledně kácení těchto lip může
také v přehledu nějakou dobu viset.
Bod č. 3 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Komunikace U Čertova kamene Blatná“
Paní starostka informuje, že akci, která by se měla realizovat v květnu 2017, vyhrála firma Silnice
Horšovský Týn, a.s. Uvádí, že došlo k výrazné slevě na tom, jaké finanční prostředky byly na
předmětnou akci v rozpočtu města počítané, přičemž pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje do
materiálu rovnou napsali, na co by se mohly finanční prostředky použít. Připomíná, že se na minulé
schůzi radní bavili o tom, že by měla být upravena záruční doba, což je v tomto případě článek V.,
tedy že ve smlouvě nebude rozepsáno, že se záruka netýká jednotlivých komponentů, ale bude
smlouva upravena tak, že pokud se firma zaváže zárukou 60 měsíců, takže se bude vztahovat na celou
stavbu. Konstatuje, že tedy v usnesení bude změněno, že smlouva bude upravená. Paní starostka
nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání a) schvaluje zhotovitele na akci „Komunikace U
Čertova kamene Blatná“ firmu Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
za nabídkovou cenu 699 000,- Kč + DPH (845 790,- Kč vč. DPH); b) souhlasí s uzavřením SOD na
akci „Komunikace U Čertova kamene Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Silnice Horšovský Týn
a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn dle upraveného návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 96/17
Bod č. 4 - Žádost o schválení zhotovitele na akci „Výměna oken ZŠ J. A. Komenského Blatná“
Paní starostka konstatuje, že se jedná o poslední etapu, kdy výběrové řízení vyhrála firma Jan Prexl –
truhlářství. Podotýká, že se smlouvou to bude úplně stejné jako v předcházejícím případě. Uvádí, že
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okna, kterých je celkem 26, se budou měnit v průběhu prázdnin. Paní starostka nechává hlasovat o
usnesení: „RM po projednání a) schvaluje zhotovitele na akci „Výměna oken ZŠ J. A. Komenského
Blatná“ firmu Jan Prexl – truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná za nabídkovou cenu 509 000,Kč + DPH (615 890,- Kč vč. DPH); b) souhlasí s uzavřením SOD na akci „Výměna oken ZŠ J. A.
Komenského Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Jan Prexl – truhlářství, Velký vrch 942, 388 01
Blatná dle upraveného návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 97/17
Bod č. 5 - Schválení SOD na akci „Výměna střešního pláště objekt čp. 20, Skaličany“
Paní starostka informuje, že se jedná o střechu na budově osadního výboru, respektive na domu, který
se osadnímu výboru kupoval. Uvádí, že došlo k tomu, že firma František Svojše z Lomu nabídla
takové nadstandardní služby spočívající i v tom, že souhlasila s tím, že část věcí si budou dělat sami
osadníci, tak jak to při koupi objektu slíbili. Domnívá se, že cena za výměnu celé střechy, která se
bude dělat v dubnu 2017, je pro všechny zajímavá.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 98/17
Bod č. 6 - Schválení SOD na akci „Oprava komunikací teplou obalovanou směsí“
Paní starostka informuje, že se jedná o výtluky, o kterých se radní bavili, když na předchozí schůzi
schvalovali úpravy. Konstatuje, že akci bude realizovat v průběhu dubna a května firma Znakon a.s.
s tím, že jde celkem o 275 m2. Poukazuje na to, že jsou v materiálu popsané ulice, které budou
opravovány, přičemž se stále dokola jedná o ty samé ulice, kterými projíždí kamiony.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 99/17
Bod č. 7 - Schválení kupní smlouvy a smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování
marketingových služeb
Paní starostka předpokládá, že materiál týkající se solární lavičky bude trošku problematický i na
zasedání Zastupitelstva města Blatná, kdy si zřejmě radní všimli, že Finanční výbor Zastupitelstva
města Blatná s rozpočtovou změnou o koupi lavičky nesouhlasí. Podotýká, že vše určitě bude chtít na
zasedání vysvětlit. Uvádí, že solární lavička je takový první krok k tomu, jestli se město Blatná ke
Smart aktivitám chce nějakým způsobem přiblížit. Konstatuje, že měla úplně jiný plán s tím, že
v měsíci květnu by chtěla předložit memorandum s firmou E.ON a konkrétní aktivity, které chce
nechat zakomponovat do strategického plánu a představit je veřejnosti tak, jako že Blatná bude město,
které chce podporovat nové technologie a které chce, aby se město chovalo ekologicky, což je takový
prostě moderní trend, ke kterému v současné době města přistupují. Informuje, že je pravda, že obce,
které ke Smart aktivitám přistoupí, mají trošku snazší cestu žádat o dotace, což říká proto, že město
chce žádat o dotaci na sběrný dvůr, kdy jí na Ministerstvu životního prostředí sdělili, že by městu
Blatná významně pomohlo to, pokud bude jedním z chytrých měst a to i kdyby se měl jen dát na
nějakou střechu solární panel nebo se udělal nový software na svážení tříděného odpadu. Dodává, že
se nemusí jednat o žádné aktivity, které budou jednak hodně stát a jednak omezí nějak lidi, ale měly
by to být věci, které ukazují lidem, že se dá chovat šetrně a to například elektrovozidlo, o kterém již
radní mluvili, že by jej chtěli do budoucna zakoupit. Paní starostka uvádí, že takto to celé chtěla
zastupitelům předložit s tím, že prvním krokem by mohla být zrovna předmětná lavička, avšak
nachomýtla se nabídka od firmy E.ON na získání lavičky. Vysvětluje, že byla na konferenci, na které
měla prezentaci, na níž řekla to, co nyní sdělila radním, kdy následně za ní přišel pan Točín s tím, že
firma E.ON má jednu lavičku k dispozici a že by na ni, když si ji město zakoupí, přispěla částkou 60
tisíc Kč, takže lavička nebude případně stát město 120 tisíc Kč, ale bude stát 60 tisíc Kč. Konstatuje,
že vedení města mělo z dané záležitosti radost, protože předmětnou lavičku nemá ani město Písek, kde
se o aktivitách Smart City pořád velmi mluví, a ani město Tábor, které je v hledáčku jako Blatná.
Podotýká, že tedy měla velkou radost, že se Blatná trošku ukáže jako město, které myslí dopředu, kdy
ji však zarazil názor členů Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná. Dodává, že tedy vše tak,
jak nyní vysvětlila radním, bude muset vysvětlit i zastupitelům. Paní starostka informuje, že s firmou
E.ON o dané záležitosti komunikoval pan místostarosta a ona si volala do Litomyšle, kde solární
lavičku mají, a ptala se i těch, kteří dávají solární lavičky na Lipno, kde jsou také namontované, jaké
mají zkušenosti, kdy jí bylo sděleno, že zatím nebyly žádné reklamace lavičky. Uvádí, že jí bylo dále
sděleno, že mladí lidé berou lavičku jako něco nového a chovají se k ní opravdu slušně. Doplňuje, že
celá lavička je dělaná proti vandalismu, kdy v Litomyšli, kde mají solární lavičku rok, nebyla
prováděna žádná její oprava. Domnívá se, že by pořízení lavičky za zkoušku stálo. Pan místostarosta
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informuje, že uvažované místo, na kterém by byla lavička umístěna, je u skateparku. Konstatuje, že se
hovořilo s místní mládeží, která je z lavičky nadšená, avšak mládeži bylo sděleno, aby se ještě
neradovala, protože pořízení lavičky není ještě schváleno. Podotýká, že jedna z variant pro umístění
lavičky je tedy u skateparku. Uvádí, že se jedná o antivandal, kdy solární panely a sklo, které jsou na
lavičce nainstalovány, vydrží i to, když se do nich praští dlažební kostkou. Dodává, že na lavičku dává
výrobce dva roky záruku. Pan místostarosta informuje, že lavička může mít i další nadstandardní věci,
kdy například může měřit hluk či ovzduší, avšak do této technologie vedení města nechtělo jít, protože
za ni nechtělo připlácet. Konstatuje, že jsou v současné době Powerbanky, avšak vedení města se
shodlo na tom, že nevěří tomu, když mladí přijdou na hřiště, kde si sednou na solární lavičku a nabijí
si mobilní telefon, takže si s sebou ještě ponesou Powerbanku. Uvádí, že existuje také možnost Wi-Fi,
kdy však po konzultaci s panem Chmelařem bylo domluveno, že město nebude do lavičky dokupovat
SIM kartu a platit data s tím, že by se zřejmě z věže natáhla Wi-Fi free a signál se přes lavičku, která
má nějaký vysílač, posílil. Bc. Scheinherr konstatuje, že jemu se nápad s lavičkou líbí, takže on
pořízení lavičky podporuje. Paní starostka uvádí, že za názor Bc. Scheinherra je opravdu ráda.
Informuje, že ji vůbec nenapadlo, když začalo vedení města o dané záležitosti s firmou E.ON jednat,
kdy pan místostarosta v dané věci dělal opravdu hodně, že členové výboru budou proti nákupu solární
lavičky. Podotýká, že ze stanoviska Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná byla zaskočena,
jelikož od jeho členů neustále slyší, jak se nedělá nic nového, jak se město neukazuje, takže názor
členů výboru ji trošku zamrzel. Konstatuje, že bude v květnu navrhovat, pokud se město Blatná
připojí k tomu, že tedy bude podporovat předmětný nový trend, aby se třeba z finanční rezervy
vyčlenila částka 400 či 500 tisíc Kč a aktivity, které budou Smart, se hradily z těchto sólo
vyčleněných finančních prostředků a vše bylo transparentní. Doplňuje, že by se z těchto vyčleněných
prostředků mohl zaplatit třeba projekt na nová světla do Základní školy J. A. Komenského Blatná, což
je také jedna z možností, kterou firma E.ON městu nabízí, přičemž by se tedy jednalo o pořízení
nových světel do přízemí, kde se svítí. Dodává, že by tedy finanční prostředky na aktivity Smart byly
v rozpočtu malinko oddělené. Paní starostka vysvětluje, že pokud radní schválí předmětné usnesení,
tak samozřejmě bude záležet na tom, jak se k rozpočtové změně postaví zastupitelé, přičemž pokud by
rozpočtovou změnu neschválili, tak se předmětné usnesení Rady města Blatná na následné schůzi
zruší. Ing. Flandera je toho názoru, že se na zasedání bude řešit, kam se předmětná lavička umístí,
avšak jinak se domnívá, že se jedná o první krok někam, kam se asi stejně bude muset město časem
dostat. Uvádí, že by byl rád, kdyby se podobné věci rozšířily i směrem na náměstí. Domnívá se, že by
nebylo od věci například u veřejných záchodků něco takového mít, přičemž dle jeho názoru by se
takových míst našlo v Blatné více. Konstatuje, že nemá absolutně nic proti tomu, aby se lavička
pořídila s tím, že by se přimlouval ještě k tomu, aby se časem začalo s firmou E.ON uvažovat o
pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola a elektrovozidla, kdy i tyto aktivity dle jeho názoru by měly
být ve Smart aktivitách zahrnuty. Pan místostarosta podotýká, že se aktivity musí trošičku nějak
připravit, nicméně nabíjecí stanici pro elektrovozidla by vedení města chtělo určitě do města pořídit.
Ing. Flandera je toho názoru, že elektrokola jsou poměrně na velkém rozkvětu, přičemž elektrovozidla
ještě tolik ne, avšak bude doba, kdy budou v rozkvětu i elektrovozidla. Domnívá se, že pro turisty
bude nabíjecí místo pro elektrokola velice dobré, a že pořízení nabíjecího místa bude pro turisty velká
pobídka k tomu, aby Blatnou navštívili. Doplňuje, že než se turistům kolo nabije, tak v Blatné utratí
nějakou korunu a to ať už v prodejně, cukrárně či kdekoliv jinde anebo se ve městě alespoň někam
podívají. Pan místostarosta informuje, že vedení města má nabídku od firmy E.ON na dobíjecí místo
k dispozici, jelikož zaměstnanci předmětné firmy zpracovali projekt a prováděli vyhodnocení, aby
například do nabíječky nějaké dítě nestrčilo prsty, kdy tedy aby se mohlo dobíjet, tak se bude muset
zmáčknout ještě nějaké tlačítko, a další podobné věci. Paní starostka konstatuje, že v současné době
ona vše malinko brzdí, jelikož neví, zdali o dané záležitosti budou mít zastupitelé zájem, kdy se tedy
obává toho, aby něco nedomluvila a pak nenastal stejný problém jako nyní.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 100/17
Bod č. 8 - Stavební úpravy v obecním bytu
Paní starostka uvádí, že se jedná o byty, konkrétně v tomto případě tedy o byt č. 10 v čp. 1260, které
následně přejdou do vlastnictví nájemců.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 101/17
Bod č. 9 - Poskytnutí materiálu
Paní starostka informuje, že se jedná o poskytnutí materiálu na zadláždění vjezdu a chodníku v ulici
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Javorová, což je standardní postup.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 102/17
Bod č. 10 - Souhlas s umístěním včelstev v k.ú. Skaličany
Paní starostka uvádí, že danou záležitost projednal Osadní výbor Skaličany, který s umístěním
včelstev souhlasí. Podotýká, že se dotazovala na to, kolik platil nájem pan Hůzl, který měl
v předmětném místě včelstva předtím, kdy jí bylo řečeno, že pan Hůzl platil asi 36 Kč za rok.
Domnívá se, že je tedy zbytečné se nad danou záležitostí pozastavovat s tím, že je dobře, že v osadě
chce hlavně někdo něco dělat, přičemž právě včely chybí všude. Ing. Flandera se domnívá, že by se
tato činnost měla spíš podporovat, než že by se mělo vymýšlet, proč by umístění včelstev na pozemku
města nešlo.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 103/17
Bod č. 11 - Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem
Paní starostka informuje, že záměr byl vyhlášen, takže o dané záležitosti radní již mluvili. Připomíná,
že se jedná o část, která byla Českému zahrádkářskému svazu prodána.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 104/17
Bod č. 12 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „001060000548 Rek. STL RS Blatná,
Vinice“
Paní starostka informuje, že se jedná o středotlaké plynovodní potrubí na Vinici.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 105/17
Bod č. 13 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. NTL Blatná, parc. č. 413/6“
Paní starostka uvádí, že se jedná o plynovou přípojku k pozemku 413/6 pro manžele Holubovi
v lokalitě Blýskavky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 106/17
Bod č. 14 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – úprava křižovatky, přeložka
kNN“
Paní starostka konstatuje, že se jedná o věcné břemeno na elektriku a to v křižovatce u Rychty, což
bylo děláno v rámci stavby, která tam proběhla.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 107/17
Bod č. 15 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka uvádí, že se jedná o ty nešťastné případy, kdy se nestihnou byty obsadit či se byty
rekonstruují, přičemž v tomto případě jde o Dům s pečovatelskou službou.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 108/17
Bod č. 16 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu) – ul. Za Malým vrchem
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana Peršína, který chce vjezd zezadu ke komunikaci,
která vede k novým domkům. Uvádí, že radní vědí, že jednání s panem Peršínem bylo i na
Zastupitelstvu města Blatná, kdy si dotyčný dokupoval část pozemků. Konstatuje, že žadatel
zdůvodňuje nový sjezd samozřejmě i tím, že z ulice B. Němcové je vjezd k pozemku takový
komplikovanější v tom, že mu občas před současným vjezdem stojí vozidla, takže by využíval i zadní
vjezd na pozemek. Poukazuje na to, že v materiálu je vyjádření pracovníků odboru majetku, investic a
rozvoje a to, jaký bude postup, až se bude budovat chodník, a dále je součástí materiálu také vyjádření
policie, která se sjezdem souhlasí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 109/17
Bod č. 17 - Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu) – ul. Lipová
Paní starostka informuje, že se jedná o ulici Lipová v lokalitě Blýskavky, kde si Ing. Slavík plánuje
výstavbu rodinného domu. Uvádí, že policie i pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje se
sjezdem souhlasí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 110/17
Bod č. 18 - Žádost o schválení daru pro Mateřskou školu Blatná, Vrchlického
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Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 111/17
Bod č. 19 - Přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná
Paní starostka poukazuje na to, že pod bodem č. 20 je následně takový přehled, jak by chtěly
příspěvkové organizace výsledek hospodaření rozdělit. Uvádí, že školky se dostaly na nulu, takže ty
už nevydělaly ani korunu a měly vše dobře zaúčtované. Konstatuje, že základní školy byly lehce
v plusu a Centru kultury a vzdělávání Blatná se povedlo být v zisku, kdy tedy organizace žádá převést
10 tisíc Kč do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu, protože chce předmětné finanční
prostředky následně použít, pokud získá dotaci na stálou expozici, na spoluúčast, což se takto dělalo i
v loňském roce. Podotýká, že Domov pro seniory byl u pečovatelské služby ve ztrátě, avšak to je
úplně jednoduše zdůvodnitelné, protože v tomto případě nejzásadnější je, kolik dostane organizace
peněz z Jihočeského kraje, jelikož pokud dostane méně, tak se samozřejmě musí náklady dokrýt
příspěvkem od zřizovatele. Informuje, že u Domova pro seniory je celkově v podstatě lehká ztráta, ale
není to nic zásadního. Vysvětluje, že vše je vyvolané tím, že se zvyšuje počet lidí, kteří služby
využívají, na což však pružně nereaguje výše dotace, avšak to bude v případě pečovatelské služby
vždycky, protože ta nikdy nebude pokrytá. Dodává, že je ve výsledku také promítnuta vysoká ztráta
z doplňkové činnosti, což byly ty obědy, přičemž v roce 2017 se již nebude navyšovat, protože
předmětná doplňková činnost byla zrušena. Ing. Flandera informuje, že jej zarazilo, o kolik finančních
prostředků na muzeu se ušetřilo za energie, kdy tedy v muzeu byla opravdu velká úspora na topení.
Paní starostka podotýká, že úsporu neumí zdůvodnit. Ing. Flandera konstatuje, že chtěl jen říci, že jej
vysoká úspora za topení zarazila. Paní starostka poukazuje na to, že součástí materiálu je také zápis
z Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná, ve kterém si mohli radní všimnout, že členové
výboru požadují informaci o cenách za telefony, internet a dále požadují prověřit i služby, protože
jsou velké rozdíly, kolik která škola či školka hradí, což tedy nyní na finančním odboru pracovnice
připravují. Doplňuje, že mimo jiné členové výboru chtějí prověřit opětovně úřad, který byl prověřován
přibližně před dvěma lety. Konstatuje, že myslet si, že když se bude neustále vyvolávat, že chce město
od jedné firmy odejít, že bude firma následně poskytovat služby zadarmo, takže takhle to dle jejího
názoru úplně nefunguje, nicméně je tlak z výboru, aby město neustále zkoušelo výhodnější podmínky
vyjednat. Podotýká, že se tedy jedná o tlak na informatika pana Chmelaře, aby se dotázal, zda je
možné mít zase nějaký výhodnější tarif. Uvádí, že má radost z toho, že v plusu bylo Centrum kultury a
vzdělávání Blatná a že se nesnažilo všechny finanční prostředky úplně utratit. Připomíná, že jakmile
budou pozvané ředitelky škol a školek, tak bude trvat na tom, což již radním sdělila, aby si už během
roku napsaly, jaký majetek chtějí, pokud ušetří, dokupovat a na co budou případně ušetřené finanční
prostředky potřebovat, jelikož jí přijde, že pak v listopadu mají ředitelky najednou strašnou snahu, aby
jim v rozpočtu nezbyla náhodou ani koruna.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 112/17
Bod č. 20 - Účetní závěrka příspěvkových organizací zřízených městem Blatná a rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2016
Paní starostka uvádí, že jsou předloženy účetní závěrky příspěvkových organizací a rozdělení
výsledku hospodaření za rok 2016, s čímž členové Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná
souhlasí. Pan místostarosta doplňuje, že na zasedání Zastupitelstva města Blatná se mu nelíbilo, že
zastupitelé navýšili Centru kultury a vzdělávání Blatná 50 tisíc Kč na kino, kdy nyní radní v materiálu
vidí čísla, která jsou taková, že kino vydělalo. Konstatuje, že však souhlasí s navrženým postupem,
kdy je tedy domluveno s Centrem kultury a vzdělávání Blatná, že to, co se převede do fondu, bude
použito na stálou expozici, která je opravdu nádherná, a je opravdu velmi pěkné, co se pracovníkům
podařilo vytvořit. Připomíná, že měl problém s tím, když zastupitelé schvalovali navýšení o 50 tisíc
Kč na kino, protože byl zvýšený poplatek, avšak přitom kino vydělalo. Uvádí, že to byla taková
jakoby jeho vnitřní rozepře, avšak vzhledem ke zdůvodnění s danou záležitostí již nemá problém.
Doplňuje, že jej překvapuje, že Finanční výbor Zastupitelstva města Blatná si třeba této záležitosti
nevšiml a že si všimne jiných dalších věcí. Ing. Flandera konstatuje, že má radost z toho, že kino
vydělalo, kdy je dle jeho názoru velice pozitivní zpráva pro Blatnou, že se lidé naučili kino
navštěvovat. Informuje, že by jej zajímalo, kam jdou odpisy, které dělá Centrum kultury a vzdělávání
Blatná. Paní tajemnice odpovídá, že odpisy jsou odváděny městu. Paní starostka podává zprávu, že
jediný, kdo odpisy neodvádí, je Domov pro seniory, což musela již vysvětlovat členům Finančního
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výboru Zastupitelstva města Blatná a jednou to již říkala i zastupitelům. Vysvětluje, že ústupek v tom,
že Domov pro seniory neodvádí celé odpisy, je proto, že má organizace své dva údržbáře, kteří si sami
řadu věcí hlídají a i přichází s tím, které investice do objektu půjdou, což je samozřejmě vždy
v součinnosti s odborem majetku, investic a rozvoje, přičemž následně si organizace investice hradí ze
svých finančních prostředků. Doplňuje, že když si Domov pro seniory například kupoval vozidla,
takže byl nákup hrazen z prostředků organizace anebo že si organizace hradila ze svých finančních
prostředků to, když se dělala část fasády. Konstatuje, že naopak u Centra kultury a vzdělávání radní
vědí, že jsou vždy dohady, z čeho se dané investice budou hradit a zda je nemá příspěvková
organizace v rozpočtu někde schované. Ing. Flandera uvádí, že to vše je naprosto v pořádku, kdy jej
tedy jen zajímalo to, jak je to v případě Centra kultury a vzdělávání Blatná s odpisy. Paní tajemnice
opětovně zmiňuje, že předmětná příspěvková organizace odvádí odpisy městu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 113/17
Paní starostka doplňuje, že požádala pracovnice finančního odboru, aby jí kontrola prověřila to, jak a
na co příspěvkové organizace čerpají finanční prostředky z rezervního fondu.
Bod č. 21 - Změna organizačního řádu Základní školy J. A. Komenského Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o jednu jedinou změnu a to tu, že paní zástupkyně bude mít na starost
školní jídelnu, což již v podstatě běží, avšak nová paní ředitelka nevěděla, že si musí nechat změny
organizačního řádu schvalovat zřizovatelem, za což se velmi omlouvá. Dodává, že tedy paní
zástupkyně si již školní jídelnu vzala pod patronát.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 114/17
Bod č. 22 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Paní starostka informuje, že radní vědí, že o přijetí rozhoduje ředitel školky, kdy tedy radní berou
kritéria pouze na vědomí. Uvádí, že pro tento rok se pravidla upravila tak, protože dnes se již ví, že
městu přispívají všechny obce, takže už neexistuje rozdíl v tom, která obec v ORP příspěvek dává a
která nikoliv, že z pravidel vypadlo kritérium týkající se toho, které smluvní obce přispívají a které
nikoliv, jelikož v současné době jsou smluvními obcemi všechny obce v ORP Blatná. Podotýká, že
kritérium trvalého pobytu dítěte v ostatních obcích zůstalo proto, že se občas objeví nějaké dítě třeba
ze Svéradic anebo se do Blatné někdo přistěhuje a pořád má trvalý pobyt třeba v Písku, což jsou tedy
děti, na které nejde finanční příspěvek a které budou mít nulové bodové hodnocení v kritériu trvalého
pobytu, aby na rodiče byl trochu tlak, když chtějí mít dítě v Blatné ve školce, aby přehlásili trvalý
pobyt do Blatné. Doplňuje, že se však nejedná o tlak na to, aby rodiče dětí z okolních obcí dělali ty
tyátry, které dělali. Připomíná, že v loňském roce se povedlo, že byly umístěné všechny děti, kdy
zatím to vypadá, že by tomu tak mohlo být i tento rok, přičemž paní ředitelky to vidí docela
optimisticky. Konstatuje, že by zřizovatel chtěl, aby se trošku více striktně začaly dodržovat obvody,
protože následně jsou v souvislosti s umístěním dětí z okolních obcí zbytečné přetahovačky a
nepříjemnosti. Paní starostka uvádí, že se nepovedl požadavek vedení města, které chtělo, aby byla
jedna žádost. Vysvětluje, že Ing. Malečková žádala na kraj, jestli povolí podání jedné žádosti do
školky s tím, že by si rodiče v žádosti zaškrtli, kterou školku preferují, což však není možné a musí
být tedy žádost podána do konkrétní školky, takže se samozřejmě může stát, že se žádosti budou
duplovat, avšak paní ředitelky si s tím poradí. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali se tedy zatím
v objektu na Vinici nebudou budovat žádné třídy. Paní starostka odpovídá, že daný objekt procházel
pan Blovský s projektantem, kteří sdělili, že by nebylo nějak finančně náročné se do objektu zpátky se
školkou vrátit, avšak jedná se o druhou variantu. Uvádí, že nyní je připraven projekt na objekt
v Husových sadech, kde se bude předělávat patro, ve kterém by vznikly poměrně dost velké třídy a to
pro 25 a 28 dětí. Konstatuje, že i paní ředitelka sdělila, že by tato varianta byla v tuto chvíli lepší,
protože školka je zaběhlá a funguje. Ing. Flandera doplňuje, že by vše bylo pohromadě. Paní starostka
informuje, že dle sdělení paní ředitelky je tato varianta lepší i na střídání učitelek ve třídách. Dále
uvádí, že pokud by město šlo do budoucna do toho, že by se školka vrátila do objektu na Vinici, tak
by to bylo zřejmě v tom roce, kdy budou školky povinné přijímat i dvouleté děti. Podotýká, že
v podstatě je však daný objekt připravený, nicméně je velmi energeticky náročný, takže by také do
Smart chtěla zakomponovat to, že bude město řešit, čím by se objekt, ve kterém je nyní elektrika,
výhledově vytápěl. Doplňuje, že se bude muset objekt zateplit a bude se muset dělat něco s okny,
která jsou katastrofální. Ing. Flandera konstatuje, že nejde ani tak o elektriku, ale jde spíše o to, že
jsou v objektu obrovské úniky. Paní starostka uvádí, že se hovořilo i s paní ředitelkou zvláštní školy,
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která sdělila, že je školou využívaná jen část objektu, takže i ona by do budoucna navrhované řešení
města přivítala.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 115/17
Bod č. 23 - Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka konstatuje, že se jedná o borovici u Domu dětí a mládeže Blatná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 116/17
Bod č. 24 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o věci z roku 1999, 1994, 2002, a nechává hlasovat o usnesení: „RM
po projednání nepřijímá nabízený majetek a schvaluje jeho likvidaci“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 117/17
Bod č. 25 - Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Paní starostka uvádí, že materiál vypadá velmi obsáhle, avšak daná záležitost je velmi jednoduchá.
Vysvětluje, že když se zaváděly na odboru sociálním v roce 2007 dávky hmotné nouze, takže
ministerstva vybavila všechny úřady výpočetní technikou, která byla úřadům zdarma pronajímána.
Doplňuje, že na každý rok se vždy smlouva o tom, zda chce úřad výpočetní techniku pronajmout,
obnovovala s tím, že výpočetní techniku ministerstvo jednou úřadu převede a pak ať si s ní úřad dělá,
co chce. Konstatuje, že nyní tedy přišel ten moment, kdy chce ministerstvo úřadu výpočetní techniku
zdarma převést, přičemž spousta věcí již nefunguje, avšak je pravda, že nějaké tiskárny a asi dva či tři
počítače pracovníci odboru sociálního stále využívají, kdy tedy pan informatik sdělil, že jestliže chce
ministerstvo výpočetní techniku městu dát, tak ať si jí město vezme s tím, že následně to, co již není
funkční, nechá vyřadit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 118/17
Bod č. 26 - Schválení smlouvy o poskytování psychologických služeb
Paní starostka uvádí, že předmětné služby PhDr. Doležalová, která prošla výběrovým řízením a jedině
splňovala to, co po ní pracovníci odboru sociálního požadovali, poskytuje přibližně už tři roky a to
každé pondělí od 13 do 19 hodin. Informuje, že PhDr. Doležalová má nasmlouvané lidi nejméně na tři
měsíce dopředu s tím, že pracovníci OSPOD ji využívají tak, že k ní posílají takové ty rozhádané
rodiče při rozvodu nebo rodiče, kteří se neumí dohodnout, jak si vymění dítě. Podotýká, že spolupráce
s paní doktorkou je opravdu výborná a je to jediný člověk, který ve městě předmětnou službu
poskytuje. Vysvětluje, že úřad mohl mít PhDr. Doležalovou zaměstnanou na dohodu o provedení
práce tři roky, kdy paní doktorka byla placena z dotace OSPOD a město to nestálo nic. Konstatuje, že
bohužel pro rok 2017 nějaký chytrák vyškrtl z metodiky, že se smí platit jako zaměstnanec, a napsal
do ní, že musí být úřadem vypsáno výběrové řízení a že vybranou osobu si úřad musí najmout a platit
jí za poskytování služby. Dodává, že se tedy muselo udělat výběrové řízení s tím, že byly osloveny tři
subjekty a to PhDr. Doležalová, Arkáda a Prevent, které nabízejí dané služby ve Strakonicích a Písku,
aby dojezdnost byla trošku logická, nicméně všichni mají tolik práce, že nestojí o to jezdit ještě do
Blatné. Paní starostka informuje, že na poli psychologických služeb není z čeho vybírat, takže člověk
je rád, když nějakého psychologa sežene. Konstatuje, že výběrové řízení vyhrála PhDr. Doležalová.
Podotýká, že poskytování služeb bude stejně náročné jako v ostatních letech, přičemž psychologické
služby budou PhDr. Doležalové placené i nadále z dotace OSPOD, takže úřad to nebude stát žádné
peníze. Ing. Flandera poukazuje na to, že v předloženém materiálu je dokonce psáno, že paní doktorka
bude služby poskytovat již od 11 hodin. Paní starostka vysvětluje, že PhDr. Doležalová si chce časové
rozmezí poskytování služeb posunout, protože má opravdu v poradně narváno a pak v ní musí být
s klienty až do 21 hodin. Pan místostarosta uvádí, že s předloženým návrhem souhlasí s tím, že
všichni mohou být rádi, že předmětná služba je v Blatné a že lidé nemusí někam dojíždět. Paní
starostka informuje, že pokud by služba nebyla poskytována ve městě, takže by lidé do poradny
nejezdili. Doplňuje, že dříve někteří lidé jezdívali do Strakonic, avšak ne každý pracovníka odboru
sociálního uposlechl, kdy tedy lidé pracovníkům říkali, že do Strakonic nepojedou, že na to nemají
peníze.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 119/17
Bod č. 27 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů
Bez připomínek.
7

Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 120/17
Bod č. 28 - Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že se jedná o přidělení bytu v ulici Purkyňova čp. 226 panu Bláhovi opět na
dobu tří měsíců. Uvádí, že pan Bláha není úplně nejvzornější obyvatel. Bc. Scheinherr konstatuje, že
jej překvapilo, že je v materiálu napsaná Mlékárna v Klatovech, protože se domníval, že ta již dávno
skončila. Paní starostka doplňuje, že pracovníci odboru sociálního mají se zjišťováním zaměstnání
svých klientů mnoho práce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 121/17
Bod č. 29 - Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Blatná
Paní starostka informuje, že paní Židová odešla do Domova pro seniory, kdy první na Seznamu
zájemců o přidělení bytu zvláštního určení je paní Dubská z Blatné.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 122/17
Bod č. 30 - Odpis pohledávek za vyúčtování služeb v roce 2016
Pan místostarosta uvádí, že se jedná o byty, které nebyly obsazeny a to například o čp. 226, což je
takový ten jeden rezervní byt, který si město drží, a kde se platí za čištění komínu. Konstatuje, že
v ostatních případech se jedná o vyúčtování za teplo, kdy ve všech bytech, ve kterých se platí
z podlahové plochy, jsou na topeních měřáky. Podotýká, že i když je měřák vypnutý, tak je radiátor
nastavený tak, aby topil asi na 18 stupňů. Paní starostka doplňuje, že se jedná o částku 10 025 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 123/17
Informace: a) Zápis z jednání komise státní památkové péče ze dne 8. 3. 2017 – Paní starostka
poukazuje na to, že opět se v zápisu objevuje pomník padlým. Uvádí, že k soše Svobody chce říci, že
město dostalo krajskou dotaci na to, že se provede sonda do podloží sochy, aby se dobře ukotvila,
protože v současné době se desky rozjíždí, a že se socha zrekonstruuje a opraví, což by prováděl
MgA. Korecký, což je velice zodpovědný člověk, který opravoval Morový sloup a se kterým je velice
dobrá spolupráce. Konstatuje, že sdělila, že by bylo dobré, kdyby se celý parčík, na který už je
zpracována studie, jak by se dala zeleň upravit a socha opravit, podařilo zvelebit do roku 2018, kdy
bude výročí ukončení 1. světové války, aby vše do sebe nějak zapadalo. Podotýká, že stále se řeší
nový památník padlým, o čemž radní již v minulosti hovořili, kdy ona osobně se přiklání k tomu, že
by na památníku bylo uvedeno jen „všem padlým“, nicméně členové komise státní památkové péče
vždy danou záležitost opráší a požadují, aby byl na památníku jmenný seznam padlých. Dodává, že
dále se členové komise vyjadřovali i k vile na Vinici, kdy ji navštívil Bc. Vít s tím, že by členové
komise chtěli napsat článek do Blatenských listů, ve kterém by se vyjádřili k tomu, proč oni
nedoporučují to, aby byla vila prohlášena památkou, jelikož už se o dané záležitosti šíří nějaké
nepravdivé informace. Paní starostka konstatuje, že nic proti článku nemá, ať si píše kdo chce co chce,
nicméně na druhou stranu členy komise chápe, protože se jedná o takové ožehavé téma. Uvádí, že to
byly asi takové dvě nejzásadnější věci, které se na komisi řešily. Ing. Flandera doplňuje, že dále se
ještě na komisi řešila bývalá šibenice, což je také věčné téma.
b) Změna ve stravovací jednotce Domova pro seniory Blatná – Paní starostka podotýká, že Domov
pro seniory má povinnost zřizovatele informovat, pokud jsou v zařízení nějaké takovéto změny
prováděny.
Paní starostka podává zprávu, že pan projektant navrhl již studii, jak by mohly být postupně
předělávány byty na ubytovně, kdy tedy navrhl tři varianty, jak by byty mohly situačně být a to sice
2KK, 3KK a garsonka. Konstatuje, že by chtěla, aby se radní na příští schůzi nějak hromadně ke studii
vyjádřili, aby se mohlo nechat zadat zpracování projektu, protože by nerada čekala na to, než vše
proběhne papírově, přičemž třeba již příští rok by se mohlo s úpravami začít s tím, že by se rovnou
mohly finanční prostředky na předělání bytů zakomponovat do rozpočtu 2018. Podotýká, že má studii
i v elektronické podobě, kdy se tedy dotazuje, zdali chtějí radní studii zaslat elektronicky či zda jí
chtějí půjčit v písemné podobě. Ing. Flandera a pan Srb požadují zaslání studie elektronicky.
Ing. Flandera se dotazuje, v jakém stavu jsou nyní pozemky u ubytovny. Paní starostka odpovídá, že
posílala dopis panu prof. RNDr. Kučerovi, DrSc., jehož součástí byl i návrh pracovníků odboru
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majetku, investic a rozvoje na řešení situace s tím, že když nedojde ke shodě, takže město podá soudní
návrh. Ing. Flandera uvádí, že by bylo možné, aby město nechalo panu profesorovi 400 m2, které on
chce, a to pruh podél zahrady Domu dětí a mládeže Blatná. Podotýká, že si na mapce, která bude
součástí materiálu jako informace c), znázornil, jak by to mohlo vypadat. Konstatuje, že povolení
parkoviště půjde stejně veřejnou vyhláškou, protože se bude týkat všech lidí kolem, kdy on
pochybuje, že by pan profesor nějakým způsobem zasahoval do veřejné vyhlášky, takže by se nebál
toho, že by nějakým způsobem prof. RNDr. Kučera, DrSc. nějakým způsobem kazil či komentoval
povolení parkoviště. Domnívá se, že pruh, který navrhuje panu profesorovi ponechat, stejně není
v nástřelu parkoviště využívaný a navíc by město navržené řešení nestálo ani korunu, kdy tedy panu
prof. RNDr. Kučerovi, DrSc. by zbyl vlastně pruh zeleně, tak jak on požadoval, a město by přišlo
zadarmo k těm ostatním podílům na pozemcích. Paní starostka konstatuje, že touto cestou se i panu
profesorovi odpovídalo. Ing. Flandera uvádí, že by to dle jeho názoru nebylo nic proti ničemu. Pan
místostarosta doplňuje, že takto to i pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje připravili, přičemž
paní starostka panu profesorovi nabídla, že by se na pozemku u Domu dětí a mládeže Blatná vysadila
zeleň a udělala se tam nějaká velká zelená plocha. Paní starostka informuje, že pan profesor do dopisu
napsal, že absolutně nesouhlasí s tím, aby na předmětném místě bylo autobusové nádraží a parkoviště,
a že nedá souhlas, pokud mu ona neslíbí, že to tam nebude. Uvádí, že však prof. RNDr. Kučerovi,
DrSc. nemůže lhát. Ing. Flandera konstatuje, že by se na části pozemku o výměře 400 m 2, což je
přesně podíl pana profesora na plochách, zachovala zeleň, s čímž by mohl být pan profesor spokojený,
s tím, že zbytek by zůstal městu. Paní starostka doplňuje, že takto přesně bylo panu profesorovi
odepsáno, přičemž dále mu bylo napsáno, že i kdyby se rozhodl své podíly na pozemcích prodat,
takže je město schopno mu garantovat, že v předmětné ploše u Domu dětí a mládeže Blatná stejně
zeleň zůstane.
Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali se na teplárně na sběrném dvoře topí čistě jen plynem či zda je tam
ještě kotel na nějaké jiné spalování. Uvádí, že mu jeden pán sdělil, že viděl šílený kouř z komína. Ing.
Flandera odpovídá, že se na kotelně topí čistě jen plynem. Bc. Scheinherr doplňuje, že mu pán sdělil,
že nyní o víkendu, kdy pán již neví, zdali to bylo v sobotu či v neděli, viděl hrozný černý kouř, kdy
mu dále sdělil, že něco takového ještě neviděl. Pan místostarosta uvádí, že jsou tam nějaké motory u
kogeneračních jednotek, které však běží na plyn. Podotýká, že má na dnešek pozvané zástupce z firmy
E.ON a to kvůli požadavku radních ohledně úspor, kdy chce se zástupci projít nějaké tabulky tak, aby
na jedno z dalších jednání mohla být informace ohledně úspor připravena, kdy se tedy zástupců může
na danou záležitost dotázat. Paní tajemnice konstatuje, že na kotelně probíhaly o víkendu nějaké
opravy. Ing. Flandera uvádí, že je možné, že se na sběrném dvoře něco řezalo a že se kouřilo úplně
z něčeho jiného. Paní tajemnice doplňuje, že na kotelnu jezdili opraváři každou chvíli. Ing. Flandera
dodává, že je možné, že se dělala nějaká údržba.
V 8:20 hodin přišla ředitelka Domova pro seniory Mgr. Hana Baušová.
Paní starostka vítá paní ředitelku a dává jí slovo, aby radním o Domově pro seniory něco řekla. Mgr.
Baušová uvádí, že radní vědí, jak organizace dopadla v případě hospodaření v minulém roce.
Konstatuje, že zřejmě radní již viděli výroční zprávu organizace, kdy by se tedy ráda zeptala, jestli
k ní radní něco mají a zda je pro ně jasná a zřetelná. Paní starostka podotýká, že radní zatím výroční
zprávu neviděli s tím, že ji dostanou k nahlédnutí. Doplňuje, že zpráva se stane následně součástí
zápisu jako informace d). Mgr. Baušová informuje, že zpráva bude také umístěna na stránkách
organizace, takže si ji bude moci kdokoliv přečíst, přičemž výroční zprávu nemusí Domov pro seniory
podle zákona zveřejňovat a dokonce ji nemusí ani dělat, avšak zaměstnanci organizace ji zpracovávají
už řadu let a domnívají se, že je to docela důležité a že v ní zaměstnanci vlastně tak trošku prodají
svou práci, kterou dělají. Konstatuje, že pokračují nějaké projekty z loňského roku a to zejména
mezigenerační setkávání, přičemž dále má organizace stanovené nějaké krátkodobé a dlouhodobější
cíle pro službu vždycky tak, jak jí to ukládá zákon a standard 1. Podotýká, že se zaměstnanci také
rozhodli rozšířit nabídku aktivizačních činností o systém Homebalance, přičemž nyní budou mít
zaměstnanci organizace takové pojednání, kdy přijedou lékaři z Brna, kteří chtějí, aby se Domov pro
seniory zařadil do nějaké studie. Doplňuje, že jen v krátkosti vysvětlí, že Homebalance je zajímavá
pomůcka pro klienty, kteří mohou trénovat na balanční plošině, aby se jim zlepšily vlastnosti
rovnováhy těla a posílení středu těla, s čímž mají zaměstnanci organizace moc pěkné zkušenosti.
Podotýká, že dokonce jeden pán je již díky předmětné pomůcce bez hole. Uvádí, že v loňském roce
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přibylo hodně pádů klientů, což zaměstnance Domova pro seniory dost trápilo a trápí, a proto se snaží
proti tomu nějakou preventivní péči zvolit, kdy se však lékaři vždy jen usmívají a říkají, co si
zaměstnanci organizace myslí, že asi u lidí v takovémto věku vylepší, nicméně zaměstnanci
organizace se s tím nechtěli smířit, a proto hledali nějaké nápady, až přišli na daný přístroj a objednali
si jej. Dodává, že Homebalance, který vymysleli mladí medici, kteří pracují v Brně na Fakultě
rehabilitačního lékařství, je velmi zajímavá věc a je vhodná i pro děti, kdy se dotyční dívají na tablet,
na kterém hrají vlastně takovou hru a trénují si rovnováhu. Mgr. Baušová uvádí, že k dlouhodobým
cílům patří právě dokončení restrukturalizace ošetřovatelského úseku, kdy v lednu proběhla taková
měsíční zkušební lhůta, jak bude vypadat rozdělení Domova pro seniory na jednotlivé ošetřovatelské
úseky, které má organizace dva ve druhém patře. Konstatuje, že v lednu se zkušební provoz osvědčil,
a proto od února došlo ke změně struktury, kdy radním posílala organizační řád ke schválení.
Informuje, že restrukturalizace probíhá a zatím probíhá dle očekávání, takže celkem dobře, akorát
nyní je v Domově pro seniory podstav personálu, kdy jedno pracovní místo je volné a jednu
ošetřovatelku by chtělo vyměnit, protože se moc neosvědčila, takže v tuto chvíli shání organizace dvě
ošetřovatelky. Doplňuje, že dále se shání zaměstnanec do pečovatelské služby, avšak v tomto případě
už se nějaká dívčina přihlásila do výběrového řízení, takže v tomto případě by vše mohlo dopadnout
dobře, ale v případě Domova pro seniory organizace stále hledá dvě ošetřovatelky. Paní starostka se
dotazuje, zdali se v případě pečovatelské služby jedná o odchod na mateřskou dovolenou. Mgr.
Baušová odpovídá, že na pečovatelské službě bude končit slečna Nechybová, která nemá o
předmětnou práci zájem a které nyní bude končit půlroční doba, kdy se však snad pracovní místo po
slečně Nechybové podaří obsadit. Uvádí, že ale v případě ošetřovatelek se stále nedaří sehnat lidi,
kteří by u práce vydrželi, přičemž lidé třeba nastoupí, avšak za týden jsou už pryč. Paní starostka
informuje, že na zasedání budou zastupitelé schvalovat změnu finančních prostředků a to dle
rozhodnutí Jihočeského kraje o poskytnutí státní dotace Domovu pro seniory, kdy by ji tedy zajímalo,
zda prostředky, které organizace od kraje získala, budou dostačující. Mgr. Baušová uvádí, že finanční
prostředky budou určitě dostačující, kdy všechny zaměstnance organizace potěšilo, že dotace je
v takové výši. Konstatuje, že nemá úplně příjemnou zprávu, jelikož včerejšího dne přišlo vyúčtování
od VZP, která organizaci na zálohách zaplatila 2 300 tisíc Kč a která nyní bude chtít 470 tisíc Kč
vrátit, protože pojišťovna Domovu pro seniory samozřejmě zaplatila víc, než co si zastropovala a
garantovala pro loňský rok. Podotýká, že je to nepříjemná věc, kdy se zaměstnanci rozmýšleli, co
udělají, přičemž sama organizace si nechala zpracovat audit na vykazování odbornosti 913, a nakonec
se rozhodli, že budou vykazovat naplno tak, jak to organizaci ukládá zákon, a že organizace nebude
respektovat zastropování od VZP, kdy tedy důsledek toho je, že bude muset organizace zálohu vrátit.
Doplňuje, že si však organizace vytvoří do budoucna prostor, aby zvýšila výpočty PUROo bodu,
protože pojišťovna původně vypočítávala z roku 2013, následně se změnila metodika a braly se vždy
dva roky zpětně, přičemž poté se opět změnila metodika a bral se vždy rok předchozí, takže došlo
dvakrát ke změnám. Vysvětluje, že organizace na tom v roce 2013 byla hodně špatně, jelikož
vykazovala velmi málo, kdy nyní vykazuje zhruba 200 tisíc Kč měsíčně a mohla by vykazovat ještě
víc, avšak organizace má od VZP zastropováno 196 tisíc Kč. Dodává, že v roce 2013 Domov pro
seniory vykazoval 27 tisíc Kč měsíčně, takže došlo k obrovskému snížení, na které ještě nyní
organizace trošku doplácí. Paní starostka konstatuje, že i přesto, že má organizace měsíční strop 196
tisíc Kč, vykazuje víc. Mgr. Baušová dává paní starostce za pravdu, že organizace vykazuje víc, než je
měsíční strop, kdy tedy Domov pro seniory vykazuje všechno tak, jak má vykazovat. Paní starostka
uvádí, že v tom případě musela organizace počítat s tím, že si na organizaci pojišťovna došlápne. Mgr.
Baušová informuje, že trošku s tím organizace počítala s tím, že vše odhalil hlavně audit. Konstatuje,
že danou záležitost říká velmi zjednodušeně, ale že je opravdu velký masakr se v dané věci vyznat,
přičemž vlastně ani paní ekonomka se v dané záležitosti v podstatě moc neorientuje, a proto si musela
nechat organizace zpracovat audit, aby někdo pracovníkům vše pořádně dovysvětlil, protože nikdo
neví, jak probíhají výpočty, jelikož k PUROo bodu se vždy dojde takovým záhadným způsobem. Pan
Srb uvádí, že když vše vezme úplně laicky, takže je, pokud se nyní zaplatí a příští rok také, nějaká
tendence, že by se strop pojišťovny mohl nějakým způsobem zvednout. Mgr. Baušová se domnívá, že
když v letošním roce organizace zaplatí, takže by na tom příští rok mohla být dobře, kdy organizace
měla propad, jelikož dva měsíce měla mínus dvě sestry, takže nevykazovala tolik, kolik by Domov
pro seniory vykazovat chtěl nebo jak by měl, což by s tím asi zase tolik vlastně ani nesouviselo.
Doplňuje, že když nyní organizace vykazovala víc, tak by se měl renons vyrovnat, kdy pokud bude
metodika ponechána tak, jak je, tak už příští rok by to mělo být dobré. Paní starostka konstatuje, že se
tedy nyní organizace popere s tím, z čeho vratku uhradí. Mgr. Baušová informuje, že dnes i zítra bude
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probíhat v Domově pro seniory porada, na které se zaměstnanci domluví, jak se bude v dané
záležitosti postupovat. Paní starostka uvádí, že členové Finančního výboru Zastupitelstva města
Blatná měli výhrady k tomu, že byla pečovatelská služba ve ztrátě, o čemž již zřejmě paní ředitelka ví.
Mgr. Baušová konstatuje, že zaměstnanci organizace půjdou na další jednání výboru vše samozřejmě
vysvětlit. Paní starostka podotýká, že již na schůzi vysvětlila, že to je vždy dané tím, jaké peníze
organizace dostane a jak se zvyšuje počet klientů. Mgr. Baušová doplňuje, že se také rozklíčovaly
všechny náklady, protože některé náklady jako třeba za kopírování či papíry a další takovéto věci se
trošičku vždycky schovávaly pod Domov pro seniory. Uvádí, že nyní se vše opravdu rozklíčovalo
čistě, kdy paní účetní opravdu klíčuje vše velmi pečlivě. Konstatuje, že na příští pondělí má Domov
pro seniory nahlášenou kontrolu z Krajského úřadu na čerpání dotace a právě na klíčování. Informuje,
že jsou zaměstnanci rádi, že kontrola přijde nyní, jelikož vlastně minulý rok se takto klíčovalo poprvé,
a vše zkontroluje, přičemž doufá, že kontrola nenarazí na nějaké chyby. Paní starostka se dotazuje,
zdali byl nějaký problém mezi zaměstnanci v souvislosti s pořízením GPS do vozidel pečovatelské
služby. Mgr. Baušová vysvětluje, že organizace pořídila GPS do všech vozidel s tím, že mezi
zaměstnanci žádný problém nebyl. Paní starostka uvádí, že vedení organizace tedy chtělo mít pouze
jen přehled. Mgr. Baušová informuje, že se trošku ladil výpočet pohonných hmot, protože ne do všech
vozů, což ji tedy překvapilo, ONI systém jde, jelikož některá vozidla nemají digitální měřidla, kdy
v případě Domova pro seniory předmětná měřidla nemá nejmodernější osobní vozidlo Meriva, avšak
jedná se o nejméně používané vozidlo, kde se výpočet provádí stále jakoby ručně, nicméně na druhou
stranu vykazování je přesné, je na kilometry, na minuty, a vlastně přispívá k lepšímu proúčtování
zejména v pečovatelské službě. Doplňuje, že děvčata z pečovatelské služby vlastně vozidlo využívají
pro soukromé a služební jízdy, kdy služební jízda je ta, když děvčata jedou jako služba, a soukromá
jízda je ta, když děvčata vezou klienta soukromě a potřebují mu vyúčtovat jízdu. Podotýká, že systém
zahrnuje i knihu jízd, kterou mají vedoucí pracovníci v náhledu a která vše dost přesně sleduje.
Vysvětluje, že v minulosti žádné černé jízdy zaměstnanců služebními vozy nebyly, nicméně nyní mají
vedoucí pracovníci přehled, kde vozidla jsou a dokonce i jakou jedou rychlostí. Paní starostka
konstatuje, že si všimla, že ve vitríně u úřadu, kde visí oznámení o zemřelých, je poměrně mnoho
klientů Domova pro seniory, kdy by ji tedy zajímalo, zda má organizace následně problém místa po
zemřelých obsazovat. Mgr. Baušová uvádí, že někdy je problém větší, nicméně bylo stanoveno, že do
týdne se musí pokoj i s jeho vymalováním obsadit, což se jakžtakž stíhá a zvládá. Informuje, že dle
jejího názoru by se měl zachovat určitý poměr lidí závislých, tedy že by měla mít organizace převážně
lidi s III. a IV. stupněm závislosti s příspěvkem, kdy nyní tyto dvě kategorie má organizace
zastoupené zhruba čtyřiceti procenty. Doplňuje, že zastoupení předmětných dvou kategorií se
pohybuje mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti procenty, kdy vzhledem k současnému stavu personálu není
organizace schopna zajistit úplně stoprocentní péči, protože personálu je pořád málo. Podotýká, že by
do budoucna chtěla navýšit počet pečovatelek, protože v minulých letech se dlouhodobě nezvyšoval,
kdy je zde trošičku prolaps oproti jiným zařízením stejně velkým v kraji, který se snaží organizace
trošku dohonit. Konstatuje, že úbytek klientů v současné době organizaci docela dost trápí, protože
změny klientů jsou náročné i na personál, nicméně když si zaměstnanci organizace udělali statistiku
zemřelých, tak zjistili, že většina lidí byla ve vyšším věku a to 90 let a výš. Paní starostka uvádí, že to
je smutné a vždy se to samozřejmě odráží i na atmosféře v Domově pro seniory, protože se v zařízení
lidé navzájem znají. Mgr. Baušová doplňuje, že jsou v organizaci všichni tak nějak různě spříznění,
takže někdy je úmrtí klienta takové bolestivější. Paní starostka se dotazuje, zdali má organizace ještě
nějaké jiné problémy vyjma těch personálních, ve kterých nedokáže zřizovatel Domovu pro seniory
pomoci. Mgr. Baušová uvádí, že byla včerejšího dne v Praze, kam jezdí na certifikaci své pozice a kde
se schází zhruba 40 ředitelů. Informuje, že v případě Domova pro seniory v Blatné to ještě jde, jelikož
některým ředitelům z jiných měst chybí šest či osm pracovníků ve službách, kdy tedy ten propad je
otřesný a bude se asi ještě zhoršovat. Paní starostka podotýká, že včerejšího dne posílala paní ředitelce
nějaký materiál, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí zapojení mladých lidí na praxi, kdy se
však přiznává, že neví, zdali by to bylo řešení pro Domov pro seniory. Mgr. Baušová konstatuje, že
lidé na praxi do organizace chodí, přičemž nyní si zaměstnanci podchytli i jednu šikovnou sestřičku,
která do organizace chodí právě na praxi, takže se určitě zaměstnanci budou starat o to, aby k nim do
Domova pro seniory mohla nastoupit, až ukončí studium, což bude za rok a něco. Podotýká, že zrovna
tak to je i u pečovatelek, kdy si pracovnice trochu hlídají děvčata, která do organizace chodí na
povinnou praxi, avšak tyto dívky u dané práce nezůstanou, protože buď chtějí studovat dál anebo
odchází někam jinam. Paní starostka se dotazuje, zdali plánuje organizace na tento rok nějaké větší
investice. Mgr. Baušová odpovídá, že je zapotřebí vyměnit vany, kdy jedna vana strojí zhruba 250 –
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300 tisíc Kč, takže v tomto roce by se prozatím vyměnily pouze jen dvě vany a výměna třetí by se
ponechala až na příští rok. Uvádí, že v současné době je v organizaci velká poruchovost na
signalizaci, kdy zaměstnanci firmy, od které Domov pro seniory signalizaci má, se byli v zařízení
podívat a navrhli, aby se systém úplně vyměnil a to včetně drátů, přičemž finanční nabídku nemá
k dispozici, avšak jednalo by se o částku kolem milionu Kč, což je pro organizaci pasé. Podotýká, že
upgradovat systém nejde, to měl Domov pro seniory údajně udělat již mnohem dříve, jelikož
organizace má systém 005 a nyní je již systém 12. Konstatuje, že upgrade není možný a že je třeba
celý systém vyměnit, kdy se samozřejmě organizace shání po dalších nabídkách od jiných firem. Paní
starostka informuje, že ji překvapuje, že v dnešní době by musela jít signalizace přes kabely, kdy se
tedy dotazuje, zda skutečně neexistuje nějaká jiná možnost. Mgr. Baušová odpovídá, že existuje
bezdrátové řešení, které však není úplně vhodné do Domova pro seniory, protože objekt je údajně
prošpikovaný železem a v tom případě systém ne úplně funguje. Podotýká, že organizace měla
obdobný problém s telefony, což se vyřešilo tím, že se daly Wi-Fi vysílače na podhledy na balkony.
Ing. Flandera konstatuje, že se jedná o železobetonový skelet, takže objekt je vlastně klec, která je
jenom vyzdívaná a ve které signál funguje velmi špatně. Mgr. Baušová doplňuje, že jí bylo navíc
sděleno, že bezdrátové řešení by bylo zřejmě i nákladnější, což ji tedy překvapilo. Paní starostka
uvádí, že je však nezbytné, aby signalizace fungovala. Mgr. Baušová dává paní starostce za pravdu
s tím, že signalizace funguje a že se klienti vždy dozvoní, avšak personál byl zvyklí na to, že viděl, ze
kterého pokoje klient zvoní a popřípadě se s ním mohl přes telefon domluvit, což ale na jedné části
budovy nyní nefunguje a to naštěstí ve třetím podlaží, kde tedy nejsou úplně tak závislí klienti.
Konstatuje, že sestřičky o tom, že tyto funkce asi u třech pokojů nejdou, vědí. Podotýká, že příští
týden slíbili zaměstnanci firmy, že se přijedou na signalizaci podívat a opravit ji, kdy vždy, když se
signalizace nějak pokazí, tak se následně doopraví s tím, že pan Pikl vždy všechno vyčistí a zařízení
pak nějakou dobu funguje, kdy však takto to nejde ale dělat do nekonečna. Paní starostka uvádí, že
navíc má organizace méně personálu, takže ještě k tomu mít takové komplikace, že personál vlastně
neví, ke kterému pokoji poběží, není dobré a je to pro zaměstnance samozřejmě náročnější. Mgr.
Baušová konstatuje, že se na dané záležitosti pracuje, avšak částka, která je za novou signalizaci
požadována, ji úplně ohromila. Pan místostarosta podotýká, že měl dvě otázky, kdy první se týkala
investic, o kterých se již paní ředitelka zmínila. Připomíná, že paní ředitelka informovala, že
organizace má dva lidi podstav a že problémy mohou být ještě větší, kdy tedy musí pochválit ostatní
zaměstnance, kteří za klienty běhají. Uvádí, že ví, že mzdové náklady jsou ty největší pro Domov pro
seniory a že jsou zaměstnanci tabulkově zařazeni, nicméně jeho druhý dotaz je ten, zdali tedy
neuvažovat o nějakých razantnějších navýšeních platů, což by byla také určitá motivace. Mgr.
Baušová konstatuje, že záleží na tom, jak rozhodne na dnešním zasedání Legislativní rada vlády. Pan
místostarosta informuje, že si neumí představit, kdyby z organizace ještě někdo odešel. Mgr. Baušová
uvádí, že platy v organizaci se pohybují na hranici minimální mzdy, kdy děvčatům nabízí práci a to
poměrně těžkou psychicky i fyzicky v třísměnném provozu za 16 tisíc Kč hrubého. Podotýká, že
v LIDLu visí cedule na 18 600 Kč, kdy pan místostarosta doplňuje, že za 35 hodin týdně. Pan
místostarosta konstatuje, že výkon dané práce je prostě poslání, kdy pokud bude vyplácena
zaměstnancům Domova pro seniory takováto nízká mzda, tak aby následně nebylo zařízení za dva
roky na zavření, protože v něm nebude chtít nikdo pracovat. Ing. Flandera podává zprávu, že odchází i
zapisovatelky od soudu a jdou pracovat za kasu právě do LIDLu. Mgr. Baušová informuje, že možná
pracovníkům LIDLu „pípá“ v hlavě, ale jdou s čistou hlavou domů, kdy však na děvčata v Domově
pro seniory jsou kladené hrozné nároky a to i co se týká třeba naplnění zákona, kdy se po nich chce,
aby sepisovala nějaké plánování a s lidmi ještě něco vymýšlela, což však prostě není možné. Pan
místostarosta se dotazuje, zdali může paní ředitelka zaměstnancům navýšit osobní příplatek. Mgr.
Baušová odpovídá, že se vždy zaměstnanci po půl roce, když se zapracují a když pracují dobře,
automaticky přeřazují, i když by tomu tak být nemuselo, do nejvyššího platového stupně, tak jak to
mzdový předpis dovoluje. Doplňuje, že pokud zaměstnanci pracují dobře, tak je samozřejmě možnost
jim na osobním ohodnocení přidat. Pan místostarosta uvádí, že je tedy asi otázka do budoucna, zdali
ke zvýšení platů nepřistoupit. Mgr. Baušová podotýká, že pokud dnes návrh Legislativní rada vlády
schválí, tak od července se budou zvyšovat platy o čtyři procenta pečovatelkám i sociálním
pracovníkům, kteří pracují za ubohou mzdu. Uvádí, že sestřička, která je placená podle jiných
zdravotnických tabulek, si vydělá mnohem více peněz než vysokoškolský sociální pracovník. Paní
starostka konstatuje, že ten strašný platový rozdíl byl vidět vždy ve výroční zprávě organizace, což
samozřejmě nemůže dělat dobrotu v týmu, jelikož zdravotní sestry ví, že bez ošetřovatelek nemohou
být, kdy chápe, že ošetřovatelky pracují, nicméně nemůže dělat dobrotu to, když je tam propad 10 tisíc
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Kč. Mgr. Baušová informuje, že na organizaci je daná záležitost dlouhodobě řešena tak, že sestry
nikdy nedostávaly odměny a tím se vlastně vždy snažilo finanční ohodnocení vyrovnat pečovatelkám,
avšak není to dobře pro kolektiv, kdy navíc některé sestry pracují výborně a také si odměnu zaslouží.
Uvádí, že se sestřičkami je na tom organizace zatím docela dobře, avšak to se může změnit, jelikož
nedávno chyběly v Domově pro seniory dvě sestry a bez nich to opravdu není možné. Ing. Flandera
konstatuje, že ví, že se uvažovalo nějakým způsobem o tom, že by se jedno patro vyhradilo pro
duševně nemocné. Mgr. Baušová uvádí, že s tím se stále trochu počítá, a proto se nyní zatím dva
úseky a to třetí a čtvrtý daly dohromady s tím, že druhé patro je zvlášť a to z toho důvodu, aby se pak
druhá stanice mohla rozdělit na čtvrté a třetí patro. Vysvětluje, že čtvrté patro bylo zvoleno proto, že
tam nejsou ochozy, které by se musely zabezpečovat. Konstatuje, že v posledním návrhu zákona je, že
by se měly dvě služby a to tedy domov pro seniory a domov se zvláštním režimem sloučit do jednoho
zařízení, které by se jmenovalo domov sociální péče, nicméně je otázkou, zdali se návrh v tomto znění
schválí, čemuž ona osobně nevěří. Podotýká, že pokud návrh zákona nebude schválen, tak se
organizace bude chystat na to, že by se Domov pro seniory rozdělil a následně si přiregistroval domov
se zvláštním režimem. Paní starostka uvádí, že se tomuto kroku zaměstnanci organizace bránili,
protože každá služba, která je zaregistrována, je velmi administrativně náročná, kdy je zapotřebí
udělat nové standardy, vyčlenit lidi, znovu klíčovat, když se bude žádat o dotaci, tak bude muset být
další sloupec, který se bude muset vyčlenit, nebo když by vypadla zdravotní sestra na zvláštním
režimu, ale byla by na domově pro seniory, tak by se muselo přehazovat všechno označení, že půjde
vedle na patro a další takovéto věci. Mgr. Baušová konstatuje, že tyto věci by se asi daly zvládnout,
ale problém největší by byl v tom, že Domov pro seniory je v síti Jihočeského kraje zařazený jako
domov pro seniory s určitou kapacitou lůžek, takže pokud by se zařízení chtělo rozdělit, tak by se
muselo požádat o to, aby byl Domovu pro seniory oddělen určitý počet lůžek, snížena kapacita na
Domově pro seniory a zvýšena na domově se zvláštním režimem. Podotýká, že se na danou záležitost
informativně dotazovala, kdy jí bylo sděleno, že změna jde udělat jen jednou v roce do určitého data,
které se vždy mění a kterým je v letošním roce červenec, aby ji kraj, pokud žádost o změnu schválí,
mohl do pověření na další rok potažmo do dotací jakoby dát. Uvádí, že kraj má zasíťovanou určitou
kapacitu domů se zvláštním režimem, takže pokud by kraj povolil navýšení, tak by se následně
zařízení jakoby do kapacity vešlo, avšak když kraj navýšení kapacity nepovolí, tak s tím nikdo nic
neudělá. Paní starostka informuje, že jednodušší bylo v minulosti počkat, kdy však následně všechny
zarazilo to, že zákon, který měl platit od července 2016, nebyl dosud schválen. Mgr. Baušová
podotýká, že dokonce včera paní Lusková, což je tedy prezidentka asociace sociálních pracovníků,
sdělila, že pokud dnes zákon o sociálních službách schválen nebude, takže sloučení dvou služeb
nebude deset let, protože se bude čekat na novou vládu, přičemž neschválen bude jenom proto, že do
něj paní Marksová nesmyslně tlačí děti a to nízkoprahová zařízení pro děti, dětské domovy a vlastně
takové ty klokánky, které byli zrušeny, přičemž tato zařízení mají vše ošetřené jiným zákonem, mají
své registrace, takže požadavek paní Marksové nemusel úplně tak být a odborníci jsou zásadně proti
němu, avšak paní ministryně si trvá na svém. Paní starostka konstatuje, že jde o to, že nyní jsou daná
zařízení pod školstvím a paní ministryně je chce zařadit pod sociální služby. Mgr. Baušová uvádí, že
informaci, na čem se schválení zákona o sociální službách zarazilo, se dozvěděla včerejšího dne, kdy
se tedy uvidí, co se bude dít dál. Informuje, že se organizace rozhodla, že si požádá o navýšení
kapacity do pečovatelské služby, kde děvčata pracují na třičtvrtě úvazek, takže by se jim dal pracovní
úvazek celý. Upřesňuje, že si Domov pro seniory požádá o navýšení kapacity do července, aby se
požadavek dostal do pověření, pokud tedy kraj navýšení schválí. Podotýká, že to však nebude
znamenat, že se hned šmahem od příštího roku zaměstnancům pečovatelské služby navýší úvazek, ale
organizace bude mít rezervu pro případ, že by se navyšovaly personály, jako že se tedy pořád trošku
navyšují. Paní starostka děkuje paní ředitelce za to, že se udělalo vše proto, aby do Domova pro
seniory mohli lidé chodit na obědy. Mgr. Baušová informuje, že se včerejšího dne dotazovala ředitelů
zařízení z Brna, kteří řešili podobnou situaci, do které dokonce v jejich případě vstoupil kraj a tuto
činnost jim úplně zakázal. Uvádí, že se radila i na kraji, kde jí bylo sděleno paní Kocmanovou, že
postup, který organizace zvolila, je správný, takže Domov pro seniory se bude striktně držet vyhlášky
505, která předmětnou činnost povoluje. Podotýká, že jí bylo sděleno, že není nic špatného na tom, že
lidé, kteří jsou klienty pečovatelské služby, chodí do Domova pro seniory jíst, takže tato možnost
bude i nadále. Konstatuje, že se nevědělo, jak se daná záležitost podaří vykomunikovat, a proto se s
předmětnými klienty uzavřel dodatek pouze do května, nicméně nyní budou mít smlouvu na dobu
neurčitou, takže budou moci být klidnější, přičemž tedy všem dotyčným tuto zprávu již sdělila. Paní
starostka připomíná, že kolem dané záležitosti byly v loňském roce veliké vášně, kdy tedy s kastroly
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do zařízení již nikdo v žádném případě chodit nemůže, avšak ti, co do Domova pro seniory přijdou,
oběd si tam snědí, sednou si do recepce, kde si třeba povídají či se na něco dotazují, budou pod
pečovatelskou službou a budou moci předmětnou službu využívat. Mgr. Baušová uvádí, že je ráda, že
se daná záležitost vyjasnila, protože kolem ní byl na ministerstvu velký zmatek, který do situace
vnesly jen neregistrované služby, které si pořídily veřejné jídelny, do kterých si nahnaly 500 seniorů,
a následně na poskytování stravy v podstatě trošku jako vydělávaly a škubaly stát o peníze, kterém jim
vlastně nepříslušely, takže kvůli těm vše vzniklo. Paní starostka děkuje paní ředitelce za podání
zprávy.
V 8:45 hodin odešla ředitelka Domova pro seniory Mgr. Hana Baušová.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:45 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 57. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. dubna 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb
Omluven: Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, Ing. Flandera
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Uvádí, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění, a proto nechává
hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta informuje, že pokud se týká kácení, takže se průběžně stromy kácí, avšak některá
kácení musí posuzovat i památkové péče, což je také důvod, proč se pokácení v některých případech
opozdí. Dotazuje se, zdali má někdo z radních k přehledu plnění minulých usnesení nějaké
připomínky. Žádný radní nemá k tomuto bodu připomínky.
Bod č. 3 - Změny rozpisu rozpočtu 2017
Paní starostka vysvětluje, že rozpočtové opatření č. 3/17/R se týká Městské policie Blatná, kdy tedy
vznikly vzhledem ke stěhování jiné náklady, avšak nikterak se nenavyšuje rozpočet, pouze se
prostředky přesouvají v položkách. Uvádí, že rozpočtové opatření č. 4/17/R se týká daru, který byl na
špatné položce.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 124/17
Bod č. 4 - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/978/17, reg. č. 457-02.09/17
Paní starostka informuje, že se jedná o dotaci od Jihočeského kraje z Dotačního programu
Jihočeského kraje Kulturní dědictví na kapli v Hněvkově. Podotýká, že k danému bodu se váže
následně ještě bod č. 6. Informuje, že dotace je ve výši 40 tisíc Kč, což představuje 60 % nákladů,
které město požadovalo. Doplňuje, že v tomto případě se nemůže po členech Osadního výboru
Hněvkov chtít, aby si práce provedli svépomocí, jelikož se jedná o odborné práce.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 125/17
Bod č. 5 - Schválení SOD na akci Výměna střešního pláště objekt čp. 58, Čekanice
Paní starostka uvádí, že se jedná o dům Osadního výboru Čekanice, na kterém je špatná střecha.
Informuje, že nyní tedy mají radní předloženou ke schválení smlouvu o dílo na úpravu střechy.
Podotýká, že se do výměny střešního pláště zapojí občané osady Čekanice, stejně jako tomu bylo ve
Skaličanech. Konstatuje, že byly osloveny tři firmy, přičemž finančně nejzajímavější byla nabídka
pana Jana Bláhy z Nezdřeva a to ve výši 156 467 Kč.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 126/17
Bod č. 6 - Schválení SOD na akci Replika oken a dveří - kaplička Hněvkov
Paní starostka poukazuje na to, že smlouva o dílo se váže ke kapličce v Hněvkově. Uvádí, že byly
osloveny firmy, přičemž jako nejzajímavější vyšla nabídka firmy Truhlářství Jiří Vylita. Informuje, že
se jedná o repliku oken a dveří, což se domnívá, že je poslední část, aby kaplička byla dodělaná celá.
Doplňuje, že cena za zhotovení díla je ve výši 57 tisíc Kč.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 127/17
Bod č. 7 - Schválení SOD na akci Restaurování kamenného Pomníku padlým v I. sv. válce
Paní starostka uvádí, že je předložena ke schválení smlouva o dílo na Restaurování kamenného
Pomníku padlým v I. sv. válce s MgA. Koreckým, který opravoval také Mariánský sloup a se kterým
je výborná spolupráce. Informuje, že i na tuto akci je získána dotace z Jihočeského kraje a to ve výši
170 tisíc Kč, přičemž celková částka má být 296 700 Kč. Podotýká, že se tedy jedná o zakázku
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malého rozsahu. Poukazuje na to, že součástí materiálu je také harmonogram prací. Konstatuje, že
socha bude odvezena, bude restaurována u MgA. Koreckého v ateliéru a ke konci roku 2017 by měla
být vrácena na podstavec. Podotýká, že MgA. Korecký sdělil, že bohužel není možné restaurování
provést na místě. Doplňuje, že samozřejmě bude zpevněn i podstavec, který je nestabilní, a bude
provedena sonda, protože spodní desky se hýbají, což vypadá, že je díky kořenům stromů. Dodává, že
by se měl zrestaurovat kompletně celý parčík a to do oslav v roce 2018. Ing. Flandera upozorňuje na
to, že se může stát, pokud bude zjištěn nějaký problém dole, že cena následně půjde možná nahoru.
Paní starostka informuje, že i s tím se počítá, nicméně se domnívá, že se musí udělat kompletně
všechno.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 128/17
Bod č. 8 - Souhlas se stavbou skleníku na pozemku města – zahrádkářská kolonie Jezárky,
Blatná
Paní starostka informuje, že je předložena žádost pana Kareše. Uvádí, že jí sdělil pracovník odboru
výstavby a územního plánování, že za ním byl někdo ze zahrádkářské kolonie Jezárky se na danou věc
dotázat a to zřejmě právě pan Kareš, kterému bylo pracovníkem úřadu sděleno, že se jedná o stavbu
dočasnou, na kterou není potřeba žádné povolení.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 129/17
Bod č. 9 - Žádost o souhlas s provedením stavebně-historického průzkumu čp. 394 v Blatné
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost navíc z.s. Podotýká, že požádala pracovnici památkové
péče, protože není na danou záležitost odborník, aby jí vysvětlila, co to je stavebně-historický
průzkum, přičemž vysvětlení mají radní v předmětném materiálu zpracované. Konstatuje, že si
nabídky spolku váží, obzvlášť protože jsou do ní zapojeni studenti a průzkum by měl být proveden
zdarma. Domnívá se, že v současné době, kdy není zatím písemně k dispozici sdělení Ministerstva
kultury, že se o objektu bude jednat jako o památce, je zbytečné nechávat daný dokument zpracovat.
Dodává, že určitě se bude se spolkem komunikovat tak, že pokud bude mít město povinnost
předmětný průzkum zpracovat, takže bude spolek následně písemně vyzván s tím, zdali jeho nabídka
stále trvá a následně by se tedy s členy spolku vešlo v jednání. Ing. Flandera připomíná, že zastupitelé
jasně na svém zasedání řekli, že objekt v současné době bude zakonzervován nebo nechán nyní tak,
jak je, dokud nebude jasno z hlediska památkové péče, co se s ním bude dělat. Uvádí, že bylo
provedeno oplocení, což je dobře, kdy se domnívá, že je tedy učiněno zadost tomu, aby objekt dále
nebyl zneužíván nepovolenými osobami. Konstatuje, že nikoho by do objektu nepouštěl i vzhledem
k tomu, že technický stav objektu hrozí i tím, že se tam může stát nějaký úraz. Podotýká, že i když
město nedá souhlas s tím, aby do objektu někdo šel, tak pokud se v předmětném objektu někomu něco
stane, tak je to na městském pozemku a v městském objektu. Domnívá se, že by město nemělo ke
vstupu do předmětného objektu dávat souhlas, takže v této chvíli by provedení stavbě-historického
průzkumu čp. 394 určitě nedoporučoval. Pan místostarosta doplňuje, že si předmětné nabídky
studentů a spolku navíc z.s. váží, avšak přikloní se k navrženému postupu, tedy že pokud bude
zapotřebí, takže by se členové spolku navíc z.s. oslovili s tím, ať průzkum v budoucnu případně
udělají. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nesouhlasí s provedení SHP
dle návrhu spolku navíc z.s.; b) souhlasí s provedením SHP až po případném prohlášení čp. 394
v Blatné nemovitou kulturní památkou”.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 130/17
Bod č. 10 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana Řezáče, který si staví rodinný dům, o vstup do
pozemku za účelem uložení kabelu nízkého napětí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 131/17
Bod č. 11 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – ZUŠ
OPEN
Paní starostka uvádí, že se jedná o akci ZUŠ OPEN, což je celorepubliková akce, do které se zapojila
Základní umělecká škola Blatná. Informuje, že akce se bude konat dne 30. 5. 2017 od 10 do 21 hodin
na náměstí J. A. Komenského.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 132/17
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Bod č. 12 - Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na
Příkopech, při slavnosti Božího těla
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Římskokatolické farnosti Blatná, která bude mít dne
18. 6. 2017 v ulici Na Příkopech slavnosti Božího těla. Domnívá se, že předmětná akce už se bude
konat potřetí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 133/17
Bod č. 13 - Žádost o souhlas s umístěním odrazového zrcadla
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost pana Kloudy, který bydlí v ulici Fügnerova čp. 449, kdy
tedy odrazové zrcadlo by bylo umístěno u sjezdu k provozovně MAKO. Podotýká, že se jedná o první
zrcadlo, které se v předmětné lokalitě umisťuje, protože v dané ulici je opravdu přes stromy špatný
výhled a jednotliví obyvatelé mají problém od svých domů na silnici vyjet. Ing. Flandera se domnívá,
že v dané lokalitě to nedopadne časem jinak, než že si tam každý k vjezdu zrcadlo umístí, protože
v předmětné ulici při výjezdu od domů opravdu vidět není. Konstatuje, že stromy se v předmětné ulici
porážet nebudou. Informuje, že v minulosti požadoval vystříhat koruny stromů, na což mu však bylo
řečeno, že to údajně není možné, a proto se tedy domnívá, že vše dopadne tak, že si bude chtít každý
zrcadlo k výjezdům, při kterých opravdu není vidět, pořídit. Podotýká, že z vjezdů v dané ulici
vyjížděl dvakrát v životě a že to je opravdu něco hrozného. Uvádí, že ten kdo musí vyjíždět z vjezdů
do ulice každý den, tak vyjíždí na sluch, jestli něco jede nebo ne. Pan Srb konstatuje, že provoz v dané
lokalitě je opravdu velký. Ing. Flandera souhlasí s panem Srbem. Paní starostka informuje, že
požádala Technické služby města Blatné s.r.o., Ing. Červenou a Ing. Valáška, aby danou lokalitu
prošli, kdy tedy možná dojde výhledově k jedinému pokácení stromu a to toho, který je v křižovatce
vpravo, protože tam když se vjíždí, tak je to opravdu nebezpečné, jelikož je tam navíc přechod pro
chodce. Uvádí, že z kamionu je možná trochu vidět, když někdo za stromem stojí, avšak z osobního
vozidla to vidět určitě není. Doplňuje, že k ostatním stromům se zástupci Technických služeb města
Blatné s.r.o. a Ing. Červená vyjádřili tak, jak již uvedl Ing. Flandera.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 134/17
Bod č. 14 - Žádost o finanční podporu na realizaci knižního díla
Paní starostka informuje, že finanční podpora je požadována na knihu Bílá vrána v černém šatě.
Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871-1948). Uvádí, že žádost poslala firma VEDUTA, která
knihu připravuje, přičemž autorem knihy má být pan PhDr. Cukr. Konstatuje, že se radní
v předloženém materiálu dočetli, že pán, o kterém knižní dílo je, tady v Blatné působil a že to byl
prvorepublikový politik, duchovní a kaplan. Konstatuje, že vedení města oslovil pan Sekera, že by
chtěl vydat publikaci o architektu Karlu Fialovi, přičemž k této záležitosti se vrátí úplně na závěr.
Dodává, že v tomto případě se přiklání k tomu, aby radní vydání knihy nepodpořili, jelikož o panu
Kroiherovi osobně nikdy neslyšela, byť tedy neví, jak moc dotyčnou osobu znají blatenští občané,
nicméně ona osobně by raději podporovala místní lidi, kteří nějaké takovéto aktivity dělají. Ing.
Flandera konstatuje, že z jeho pohledu jsou významnější rodáci v Blatné. Informuje, že o panu
Kroiherovi také nikdy neslyšel, kdy však v žádném případě neříká, že když o něm neslyšel on, takže
pan Kroiher není významný člověk. Uvádí, že se také přiklání k tomu, aby předmětná žádost nebyla
podpořena, protože obdobné žádosti se neustále množí, takže aby pak město Blatná nebylo vlastně
takové vydavatelství. Dodává, že on s poskytnutím finanční podpory tedy nesouhlasí. Paní starostka
nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání neschvaluje poskytnutí peněžitého daru
nakladatelství a vydavatelství Bohumír Němec - VEDUTA ve výši 20 000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 135/17
Bod č. 15 - Jmenování ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice
Paní starostka informuje, že proběhlo výběrové řízení, kterého se mj. zúčastnila ona a také pan Srb.
Uvádí, že byli tři zájemci, přičemž vše mají radní v předmětném materiálu uvedeno. Konstatuje, že
vítězem po celém průběhu jednání je Mgr. Zdenka Voříšková, kdy se přiklání k tomu, aby radní stejně
jako ve všech ostatních případech akceptovali výsledek konkurzního řízení. Pan místostarosta souhlasí
s předloženým návrhem, tedy že bude hlasovat tak, jak konkurzní komise vybrala. Ing. Flandera
dopředu informuje, že se zdrží hlasování. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání a) bere na vědomí zápis z konkursního řízení a výsledné pořadí uchazečů konkursního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice; b)
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jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice
s účinností od 1. 7. 2017 paní Mgr. Zdenku Voříškovou“.
Hlasování: 3 – 1(Flandera) – 0. Usnesení č. 136/17
Bod č. 16 - Návrh Nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č.
2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
Paní starostka uvádí, že jsou navrženy tři úpravy, přičemž ve dvou případech se jedná o žádosti o
doplnění předzahrádky a jedna úprava spočívá ve zrušení předzahrádky. Informuje, že předzahrádka
by se zrušila u Billiard baru v ulici Sadová, kde v současné době není již provozována hostinská
činnost. Domnívá se, že zrušení předzahrádky radní dle jejího názoru úplně neirituje tak jako vznik
některých nových předzahrádek. Konstatuje, že v případě paní Kalousové se domnívá, že není vůbec
žádný problém, respektive nejsou očekávány žádné problémy, protože předzahrádka v ulici Nad
Vdovečkem čp. 1097 již fungovala a nebyly na ni žádné stížnosti. Uvádí, že ji paní Kalousová osobně
navštívila a i jí vysvětlovala, jaký bude provoz provozovny, přičemž předzahrádku by firma chtěla
provozovat od března do října. Podotýká, že paní Kalousová si je vědoma toho, že nový zákon, který
bude zakazovat kouření v prostoru, může přinést nějaké komplikace, pokud se týká ruchu, což se
jednatelka firmy pokusí eliminovat, kdy chce danou záležitost řešit zřejmě tím, že by udělala zezadu
nějakou kuřárnu pro lidi, aby nechodili kouřit před provozovnu a nenarušovali tak veřejný pořádek a
samotný prostor. Dodává, že firma se úplně nechce specializovat na nějaké kulturní akce, tak jako to
bývalo v předmětném objektu kdysi. Paní starostka informuje, že paní Kalousová byla i na Městské
policii Blatná, aby si domluvila se strážníky nějaký postup, pokud by v provozovně či na
předzahrádce byly nějaké nepříjemnosti. Konstatuje, že dále firma jedná dle sdělení jednatelky také o
tom, že by byl pronájem obchodu na předmětném místě trošku nějak zredukován, aby nedocházelo
k tomu, na co si lidé stěžují, tedy že se na schodech povalují opilí lidé. Podotýká, že si moc váží toho,
jak paní Kalousová k dané záležitosti přistupuje. Uvádí, že druhá žádost, kterou si podal pan Asen
Miladinov Krivonozov, trvale bytem Spálená 404, Blatná, se týká zřízení předzahrádky v ulici Na
Příkopech čp. 183 v Blatné, což je tzv. restaurace Beseda. Vysvětluje, že radní nemohou předjímat,
jak daná předzahrádka bude fungovat, protože tento provozovatel ji ještě neměl. Dodává, že však již
nyní má takové signály, že si občas vyndají lidé z provozovny židle před budovu a dělají tam trošku
hluk, přičemž i turisté, kteří přišli do Infocentra, sdělili, že to není úplně esteticky příjemné. Paní
starostka informuje, že jí bylo Ing. Valachovou sděleno, že pokud nejsou nějaké zákonné důvody a
pokud provozovatel má povolenou hostinskou činnost, takže nemohou radní žádost o zřízení
předzahrádky zamítnout. Podotýká, že je otázkou, jak bude předmětná předzahrádka navštěvovaná a
jak bude využívaná, nicméně strážníci městské policie budou o dané záležitosti vědět, takže pokud by
se na daném místě rušil noční klid, kdy možná v tomto případě nejde ani tak o noc jako o běžný den,
tak vše budou samozřejmě příslušně řešit. Doplňuje, že se uvidí, jak vše bude na předzahrádce u
restaurace Beseda fungovat. Pan Srb uvádí, že tedy Městská policie Blatná bude muset daný prostor
více kontrolovat s tím, že se uvidí, jak zmínila již paní starostka, jak to na předzahrádce bude probíhat.
Pan místostarosta konstatuje, že má takové signály, že by mělo v případě restaurace Beseda dojít ke
změně provozovatele. Dále informuje, že mu paní starostka udělala radost v souvislosti s tím, co
zmínila paní Kalousová, tedy že chce omezit okolo potravin na Vinici to, co se tam nyní děje a co se
mu opravdu nelíbí, takže za to je opravdu rád. Uvádí, že co se týká hluku v souvislosti se zákazem
kouření v prostorech, takže daná situace bude všude a teprve až čas ukáže, co daný zákaz přinese.
Podotýká, že je otázka, zdali lidé v případě provozovny v ulici Nad Vdovečkem budou kouřit zepředu
restaurace či zezadu, kde jsou však rodinné domky také. Pan Srb informuje, že záležitost ohledně
kouření se bude týkat i jiných provozoven, které jsou ve městě. Pan místostarosta doplňuje, že to je
přesně to, co říkal, tedy že vše ukáže teprve čas. Ing. Flandera se dotazuje, zdali je pozemek před
objektem čp. 183 ve vlastnictví města či ve vlastnictví majitele objektu Beseda. Pan místostarosta
odpovídá, že pozemek kolem Besedy je ve vlastnictví města. Ing. Flandera uvádí, že v tom případě se
domnívá, že není pravda, že by radní museli předzahrádku povolit. Konstatuje, že by radní
předzahrádku povolit museli, pokud by se jednalo o pozemek majitele restaurace, avšak když je
pozemek města, tak se domnívá, že není nikde napsáno, že se každému musí předzahrádka
odsouhlasit. Pan místostarosta podotýká, že část před restaurací a kolem Besedy je součástí
komunikace, která je ve vlastnictví města. Ing. Flandera opakuje, že v tom případě tedy nesouhlasí
s názorem, že se předzahrádka musí žadateli povolit, nicméně na druhou stranu se jedná o způsob, jak
následně předzahrádku zakázat, pokud se na ní hosté nebudou chovat tak, jak mají. Uvádí, že v tuto
chvíli by byl pro, aby radní předzahrádku povolili, protože nemohou předjímat, jak to na ní bude
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vypadat. Informuje, že provozovatel restaurace bude za předzahrádku platit nájemné, kdy se tedy bude
jednat o klasický nájemní vztah, a proto dle jeho názoru mohou radní v případě, že se jim nebude chod
předzahrádky líbit, předzahrádku bez problému provozovateli restaurace Besedy zrušit. Pan
místostarosta podotýká, že došlo k nějakým stavebním úpravám zídky, kdy tedy neví, jestli existuje
nějaká smlouva, což si tedy na odboru majetku, investic a rozvoje zjistí. Konstatuje, že se také přiklání
k tomu, aby se žádosti vyhovělo, protože v současné době nemá žádný důvod k tomu, proč
předzahrádku před restaurací Beseda nepovolit, nicméně radní mají do budoucna nástroj, kdyby byl na
předmětné předzahrádce nějaký problém. Ing. Flandera uvádí, že by byl rád, aby byl žadatel
upozorněn na to, že požívání alkoholu je povoleno pouze v předzahrádce a nikoliv naproti na
chodníku u kachen, kde stojí lidé opření o zábradlí či sedí na schodech u vody a vesele tam popíjejí
pivo. Doplňuje, že už má signály od lidí, že mají pomalu strach daným místem procházet, kdy neříká,
že se na daném místě někdy někomu něco stalo, protože nikdy se tam nic nestalo, avšak pocit lidí není
dobrý, když prochází z obou dvou stran mezi špalírem lidí, kteří mají trošku jinou mentalitu, jelikož se
jedná o jižní národ a tito lidé prostě takto na ulicích a venku fungují, avšak místní lidé na to nejsou
zvyklí. Informuje, že město má schválen zákaz požívání alkoholu na veřejnosti, kdy se domnívá, že se
zákaz vztahuje i na ulici Na Příkopech. Paní starostka uvádí, že si není jistá, zdali se zákaz vztahuje až
takto dolů k zámku. Domnívá se, že zákaz končí pod kostelem, nicméně se musí na danou záležitost
podívat do obecně závazné vyhlášky. Konstatuje, že když to celé shrne, tak nyní radní povolí doplnění
tržního řádu tak, jak je předloženo s tím, že si prověří u pracovníků odboru majetku, investic a
rozvoje, jak je to s pronájmem pozemku před restaurací Beseda, kde již v minulosti předzahrádka
byla, takže předpokládá, že už se daná záležitost řešila. Doplňuje, že dále bude samozřejmě
provozovatel předzahrádky před restaurací Beseda upozorněn na to, že pokud nebude na předzahrádce
dodržován řádně nějaký chod, takže mu bude předzahrádka zrušena. Ing. Flandera uvádí, že by
provozovatele upozornil na to, že pokud budou lidé i mimo předzahrádku požívat alkoholické nápoje,
takže bude souhlas radních odvolán a předzahrádka mu bude zrušena.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 137/17
Bod č. 17 - Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka informuje, že Domov pro seniory začal obměňovat židle, které jsou staré 15 let,
přičemž některé jsou pro klienty až nebezpečné. Podotýká, že židle jsou polstrované, takže si asi radní
dovedou představit, v jakém stavu nyní jsou. Uvádí, že židle, které se nyní nově pořizují, jsou
omyvatelné. Poukazuje na to, že je v materiálu uvedeno, že by organizace několik židlí, které jsou
trošku slušnější, chtěla odprodat. Konstatuje, že si vše ověřovala na finančním odboru, kde jí bylo
pracovnicí sděleno, že Domov pro seniory může židle prodávat a získat tak nějaké finanční prostředky
zpátky do rozpočtu. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho prodej dle předloženého návrhu“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 138/17
Bod č. 18 - Nabídka firmy CBS Nakladatelství s. r. o. na prezentaci města v ručně malované
mapě
Paní starostka informuje, že se jedná o ručně malované mapy, kdy si zjišťovala na danou nabídku
názor pana Plachého a pana ředitele Mgr. Oberfalcera, přičemž pan Plachý jí sdělil, že se někteří lidé
v Infocentru dotazují na to, zdali město nějakou takovouto mapu má, že jí ti, co cestují po republice,
v nějakých turistických oblastech vídají. Konstatuje, že jí paní Kostohryzová, která ji osobně
navštívila, sdělila, že v současné době připravuje celou mapu Strakonicka, která by neměla rozměr
naležato ale na vysoko, aby odpovídala rozloze, přičemž tedy Blatná by byla někde nahoře mapy.
Podotýká, že se paní Kostohryzová na jednání zmínila, že zatím nemá ještě domluvenou spolupráci se
Strakonicemi, protože se tam nějak nemůže domluvit. Uvádí, že Mgr. Oberfalcer je toho názoru, že
v současné době je dost map, které jsou připravené i na rozdávání pro lidi, takže by počkal třeba na
příští rok, avšak v tuto chvíli by nabídku hned nepřijímal. Dodává, že dle názoru ředitele Centra
kultury a vzdělávání Blatná je v současné době pro lidi dost materiálů a to jak pro cyklisty tak i pro
pěší. Paní starostka informuje, že se ptala na zámku, protože upřímně si nedovede představit, že by na
mapě byla Blatná bez blatenského zámku, kde jí slečna, která pracuje pro paní baronku, sdělila, že s ní
nikdo nejednal a že se domnívá, že kdyby o nabídce paní baronka věděla, takže by to s ní
konzultovala. Podotýká, že si již nestačila paní baronce zavolat, avšak domnívá se, že paní
Kostohryzová s paní baronkou nejednala, protože obchodní zástupkyně firmy se na jednání u paní
starostky teprve podivovala, kdo je vlastníkem zámku s tím, že si za ním dojede. Konstatuje, že by
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v tuto chvíli nabídku nepřijala a počkala by na to, jestli se rozhodne předmětnou nabídku využít také
zámek. Uvádí, že by na přijetí nabídky příliš nespěchala, protože se domnívá, že daná firma celou
oblast stejně nemá ještě zmapovanou. Doplňuje, že neví, kam by se v současné době velká ručně
malovaná mapa umístila, kdy dle jejího názoru by bylo asi dobré ji mít někde ve městě umístěnou.
Připomíná, že se však nyní po městě umisťovaly nové mapy, takže mít mapu vedle mapy jí připadá
dost zbytečné. Dodává, že se byla podívat u zámku, kde je umístěna mapa ze SMOOSu, která je však
naležato včetně rámu, takže místo mapy ze SMOOSu by nešlo ručně malovanou mapu umístit, jelikož
by se musel dělat celý nový stojan. Paní starostka konstatuje, že v tuto chvíli se jí nechce nabídku
upřímně řečeno přijmout, přičemž neříká, že by lidé mapy, které jsou poutavé, nevyužívali, protože se
možná někomu líbí, kdy třeba pro děti jsou více zajímavé. Uvádí, že však neví, jestli v tuto chvíli do
předmětné nabídky jít, když podklady nejsou úplně dotažené. Pan místostarosta informuje, že se mu
mapa líbí, avšak domnívá se, že se nemusí s jejich pořízením nikam pospíchat. Podotýká, že nikde
není napsáno, že si město nemůže pořídit předmětné mapy do budoucna. Pan Srb souhlasí s panem
místostarostou s tím, že až nebudou mapové materiály k dispozici, takže se mohou následně ručně
malované mapy, které jsou pěkně zpracované, pořídit. Doplňuje, že doufá, že firma ještě chvíli vydrží,
nicméně jestliže jsou v současné době plné sklady, tak na co se do nich budou dávat ještě další mapy.
Ing. Flandera uvádí, že v tuto chvíli by schválení nabídky nepodpořil, kdy se sice jedná o hezké mapy,
avšak to je asi tak všechno. Informuje, že až přijde jednatelka firmy s tím, že má domluvené
Strakonice, což je dle jeho názoru rozhodující, tak pak se radní mohou pobavit o tom, zda se do
zpracování ručně malované mapy přidat či nepřidat. Konstatuje, že však do té doby je zbytečné o dané
nabídce jednat. Opakuje, že on by v tuto chvíli nabídku neodsouhlasoval s tím, že by jednatelce firmy
sdělil, že radní nejsou zásadně proti, avšak v tuto chvíli nabídku neschvalují. Paní starostka informuje,
že ještě osloví paní baronku, jaký názor na danou nabídku má ona. Ing. Flandera podotýká, že dle jeho
názoru je na samotné firmě, jestli si paní baronku s nabídkou osloví. Paní starostka konstatuje, že jí
paní Kostohryzová neustále tvrdila, že zástupci firmy chtějí jednat pouze s vedením měst, kdy se jí
však snažila vysvětlit, že město není vlastník zámku, takže ona nemůže rozhodnout, jestli namaluje
někdo do mapy zámek. Uvádí, že tedy stylem, který byl na schůzi zmíněn, bude s paní Kostohryzovou
jednat. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání neschvaluje nabídku firmy
CBS Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města v ručně malované mapě“.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 139/17
Bod č. 19 - Oznámení o přechodu nájmu
Pan místostarosta informuje, že se jedná o oznámení o přechodu nájmu v čp. 1259 z paní Sýbkové na
pana Andrlíka a paní Andrlíkovou, které berou radní pouze jen na vědomí.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 140/17
Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 3. 2017
b) Zapůjčení služebního vozidla Renault Trafic do Roggwilu – Paní tajemnice informuje, že ji
navštívil pan Hospergr s tím, že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, kdy má oteklou nohu, je situace,
že by možná do Roggwilu nejel, takže požádal, jestli by si účastníci našli místo něj nějakého
náhradníka. Uvádí, že byl osloven bývalý tajemník Ing. Formánek, který řekl, že do Roggwilu pojede.
Doplňuje, že pokud by byl v pořádku pan Hospergr a cesty se také zúčastnil, tak by se do Roggwilu
jelo v osmi lidech, přičemž vozidlo je pro 8 až 9 lidí.
Paní starostka informuje, že na schůzi již zmínila možnost vydání publikace o architektu Fialovi.
Uvádí, že za ní byl pan Sekera s tím, že má některé materiály již připravené a že má takovou
představu, že by kniha měla formát brožury, která by měla přibližně do padesáti stran, nicméně ještě
není úplně jasno, o jaký rozsah by se přesně jednalo. Podotýká, že v publikaci by byl životopis pana
Fialy, jeho pracovní úspěchy a pak jednotlivé domy, které postavil v Blatné. Konstatuje, že s panem
Sekerou jednala o možném honoráři a o tom, kolik by stál tisk, protože pan Sekera takovouto brožuru
připravoval pro Bezdědovice, kdy by se tedy jednalo zhruba o částku 50 tisíc Kč. Doplňuje, že se
s panem Sekerou domluvila na tom, aby si napsal písemnou žádost, přičemž pan Sekera by chtěl
představit svůj návrh se žádostí zastupitelům na květnovém zasedání. Paní starostka uvádí, že jednala
také s ředitelem Centra kultury a vzdělávání Blatná panem Mgr. Oberfalcerem, protože se bude jednat
o část nějaké publikace odborné, což by mělo dle jejího názoru zaštiťovat Centrum kultury a
vzdělávání Blatná, kdy přinejmenším by měli zaměstnanci muzea projít data v publikaci uvedená a
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spolupracovat s panem Sekerou, čemuž se zaměstnanci příspěvkové organizace nebrání. Informuje, že
Centrum kultury a vzdělávání Blatná s vydáním předmětné publikace samozřejmě v rozpočtu
nepočítalo, přičemž zaměstnanci organizace připravují publikaci k první světové válce v Blatné, která
by měla být vydána příští rok k výročí. Konstatuje, že bylo s Mgr. Oberfalcerem domluveno, že pokud
zastupitelé budou souhlasit s vydáním publikace o architektu Fialovi, takže by se vše řešilo
rozpočtovou změnou, kdy by tedy Centrum kultury a vzdělávání Blatná dostalo finanční prostředky na
vydání publikace do rozpočtu a spolupracovalo by s panem Sekerou, takže předmětnou publikaci by
vydávala organizace ve spolupráci s panem Sekerou. Podotýká, že si nedovede ani představit, komu
by danou záležitost na úřadě svěřila a jak by to na úřadě probíhalo. Dodává, že pokud přijde žádost
pana Sekery, kdy očekává, že přijde, protože pan Sekera byl kvůli dané záležitosti za vedením města
již třikrát, tak určitě písemně osloví navíc z.s., protože členové spolku se na besedě zmiňovali, že by
nějakou brožuru či publikaci možná také chtěli vydat, přičemž totéž jí sdělil i pan Sekera. Paní
starostka informuje, že by byla nerada, aby město vydávalo dvě publikace o stejné osobě, byť tedy
význam pana Fialy je určitě velký, ale asi by to bylo nehospodárné a zbytečné. Uvádí, že jí pan Sekera
sdělil, že s ním členové navíc z.s. jednali, ale že by byl asi raději, kdyby šlo vše přes město.
Konstatuje, že chce tedy radním jen sdělit, že v květnu na zasedání Zastupitelstva města Blatná zřejmě
budou zastupitelé danou záležitost projednávat, kdy již nyní si mohou radní nechat vydání publikace o
panu Fialovi projít hlavou. Domnívá se, že předmětná publikace by si určitě nějaké příznivce našla
s tím, že je toho názoru, že by publikace, pokud bude vydána, mohla být ve školách a paní učitelky by
dětem mohly o architektu Fialovi třeba i něco říci.
Paní starostka informuje, že ji navštívil pan Libor Sedlák, kdy jí není známo, jestli radní znají jeho
webové stránky. Uvádí, že pan Sedlák natáčí ve městě prostorová videa nějakou 3D technikou, kdy
technicky to neumí správně říci, nicméně přišel za ní s nabídkou, že by natočil radnici a zasedací
místnost. Konstatuje, že se s panem Sedlákem domluvila na tom, že by mohl natočit ještě její
kancelář. Podotýká, že panu Sedlákovi sdělila, že určitě nedá souhlas s natočením konkrétních
kanceláří, protože z bezpečnostních důvodů by byla nerada, aby si někdo prohlížel, jak to na úřadě
chodí a kterými dveřmi se jde do které kanceláře. Doplňuje, že to určitě není proto, že by se
v kancelářích dělo něco, co by mohlo veřejnost pobavit, přičemž ani nejsou v kancelářích žádné věci,
které by se chtěly utajit, nicméně se domnívá, že z bezpečnostních důvodů by to dobré nebylo.
Dotazuje se radních, zdali souhlasí s tím, aby pan Sedlák natočil vchod radnice, zasedací místnost, do
které může každý, a její kancelář, do které také může každý, kdo se k ní objedná. Pan místostarosta
uvádí, že nemá s natočením předmětných prostor žádný problém. Pan Srb a Ing. Flandera také
s natočením videa souhlasí. Paní starostka konstatuje, že tedy panu Sedlákovi zavolá a domluví se
s ním na dalších věcech, přičemž již se s ním domluvila na tom, že případné natáčení nikterak
neomezí chod radnice a že se nebude točit, když budou v daném prostoru lidé, kvůli ochraně osobních
údajů.
Paní starostka uvádí, že všem radním posílala varianty, jak by situačně mohly být byty v ubytovně
předělávány. Konstatuje, že požádala o vyjádření i pana Kallmünzera, protože se domnívá, že
zaměstnanec Správy bytů nejvíce ví, o jaké byty je zájem, kdy tedy pan Kallmünzer by navrhoval
studii dva, ve které jsou zahrnuty vlastně všechny typy bytů. Ing. Flandera se domnívá, že ve druhé
variantě, která by byla asi nejlepší, je největší jakoby pestrost velikosti bytů, protože daná varianta
obsahuje i garsonku. Pan Srb uvádí, že ve druhé variantě je největší variabilita. Paní starostka se
dotazuje, zdali se tedy může domluvit s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje na tom, aby
zadali zpracování dokumentace na variantu dva. Ing. Flandera a pan místostarosta se také přiklánějí
k druhé variantě.
Ing. Flandera konstatuje, že určitě radní vědí, že opět vykradli pana faráře. Informuje, že se
uskutečnila a stále ještě uskutečňuje sbírka, protože se panu faráři ztratila jeho osobní hotovost, kterou
měl připravenou a kterou si chtěl vzít, protože v Blatné bude končit, s sebou domů do Polska.
Podotýká, že se mu ztratila poměrně velká hotovost, a proto se vyhlásila taková malá sbírka, aby se
panu faráři alespoň částečně kompenzovalo to, o co přišel, a aby z Blatné neodjížděl s pocitem, že ho
v Blatné dvakrát vykradli a pak tedy odjel. Doplňuje, že sbírkou se chce docílit toho, aby pan farář
věděl, že jsou v Blatné lidé, kteří si ho váží a kterým je líto, že se mu toto opět přihodilo. Dodává, že
sbírka ještě běží, takže kdyby měl někdo chuť přispět, tak sbírka je otevřena u paní Barbory
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Zdychyncové či případně u něj je možné přispět jakoukoliv částkou. Pan místostarosta se dotazuje, do
kdy sbírka poběží, načež Ing. Flandera odpovídá, že sbírka poběží do Velikonoc.
Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:11 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 58. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. dubna 2017
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.
Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb, Bc. Scheinherr
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. místostarosta, p. Srb
Hlasování: 3 – 2(místostarosta, Srb) – 0.
Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně, že radní jsou usnášeníschopní a že materiály
byly na dnešní schůzi odeslány včas. Uvádí, že na stůl nebylo dáno žádné doplnění, a proto nechává
hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta se dotazuje, zdali má někdo z radních k přehledu plnění minulých usnesení nějaké
připomínky. Žádný radní nemá k tomuto bodu připomínky. Paní starostka poukazuje na to, že je stále
v realizaci usnesení č. 398/16, jež se týká dotace na „Hokejbalové hřiště Blatná“, ve které však město
Blatná nebylo úspěšné. Pan místostarosta doplňuje, že byl podán podnět k dovysvětlení odpovědi,
proč město nebylo v žádosti o dotaci úspěšné.
Bod č. 3 - Dohoda o ukončení nájmu - Úřad práce ČR
Paní starostka uvádí, že se jedná o prostory, které využívá Úřad práce v budově na třídě J. P. Koubka
čp. 4, který přechází do budovy Finančního úřadu, o čemž již byli radní průběžně informováni.
Konstatuje, že datum ukončení je navrhován k 31. 5. 2017, kdy vedoucí Úřadu práce městu garantuje,
že přestěhování do daného termínu proběhne.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 141/17
Bod č. 4 - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/117/17, reg. č. 457-05-012/2017
Paní starostka informuje, že se jedná o finanční prostředky ve výši 170 tisíc Kč od Jihočeského kraje
na rekonstrukci pomníku sochy Svobody.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 142/17
Bod č. 5 - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/125/17, reg. č. 457-05-020/2017
Paní starostka konstatuje, že předmětná smlouva se týká dokončení výměny oken na základní škole,
na kterou město obdrželo částku od Jihočeského kraje ve výši 400 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 143/17
Paní starostka doplňuje, že by chtěla velmi poděkovat paní Říhové, byť na schůzi není přítomna,
protože se domnívá, že poskytnutí předmětné dotace je hodně zásluhou její práce coby památkářky.
Bod č. 6 - Schválení Smlouvy o poskytování datových služeb č. 20054 (přístup do sítě
INTERNET)
Paní starostka uvádí, že se jedná o internet pro Městskou policii Blatná nově přestěhovanou do
ubytovny. Informuje, že byly probrány nabídky, tedy že se nekývlo hned na první nabídku. Doplňuje,
že pan Chmelař, pan místostarosta a pan Urbánek probírali všechny možnosti, kdy návrh firmy
SporkNeT s.r.o. byl nejvýhodnější. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali se částka platí měsíčně či ročně.
Paní starostka odpovídá, že měsíčně. Bc. Scheinherr konstatuje, že dostal nabídku, že když bude platit
internet jednou ročně, takže bude mít slevu tím, že zaplatí za internet vždy na rok dopředu. Dotazuje
se, zdali by tedy nebylo malinko levnější, když by se za internet platilo na rok dopředu než každý
měsíc. Paní starostka podotýká, že neví, jak bylo podávání nabídek postavené. Bc. Scheinherr
informuje, že by však bylo možné se ještě nyní s firmou na placení částky za internet na rok dopředu
domluvit. Pan místostarosta uvádí, že je možné se o dané záležitosti s firmou pokusit ještě domluvit.
Doplňuje, že bylo požadováno do nabídek uvést, v jaké výši si budou firmy měsíčně účtovat náklady
za poskytování služeb. Paní starostka informuje, že něco jiného je to u firem a něco jiného u
soukromníků s tím, že si připomínku Bc. Scheinherra poznamenala a dotáže se na ni. Bc. Scheinherr
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dodává, že chtěl pro svou firmu sjednat za poskytování internetu slevu, kdy mu bylo řečeno, že se
jedná o jeho chybu, že neplatí poplatek ročně, tedy že když bude platit poplatek ročně, takže bude mít
částku za internet levnější. Paní starostka opakuje, že se na danou záležitost zeptá.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 144/17
Bod č. 7 - Žádost o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
Paní starostka informuje, že se jedná o lokalitu Za Malým vrchem a to konkrétně o napojení veřejného
osvětlení k elektrické síti nízkého napětí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 145/17
Bod č. 8 - Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o vybudování středotlakého plynovodu v ulici Vrbenská, přičemž
situační plánek je součástí předmětného materiálu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 146/17
Bod č. 9 - Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí věcného daru
Paní starostka informuje, že Domov pro seniory může dostat stroj, který se nazývá zmrzlinovač, avšak
zaměstnanci příspěvkové organizace s ním nedělají zmrzlinu, ale připravují s ním stravu pro lidi, kteří
mají zažívací problémy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 147/17
Bod č. 10 - Žádost o schválení daru pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o dar od Papírnictví – Hračky Jelínková v částce 600 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 148/17
Bod č. 11 - Žádost o dotaci na provoz rozhlasové stanice Rádio Blatná
Paní starostka poukazuje na to, že mají radní v materiálu popsáno, že se nejedná o první žádost pana
Týce. Uvádí, že pan Týc byl jí a panem místostarostou poučen, aby si žádal řádně o individuální
dotaci, kterou mu doporučila schválit i komise, avšak radní vědí, že bohužel při pracovním zasedání
Zastupitelstva města Blatná vznikly dohady, že se nebudou komerční aktivity podporovat. Informuje,
že pan Týc v předmětné žádosti, kterou předložil nyní, uvádí, že se o žádnou komerční záležitost
nejedná, že organizace bude nezisková a že to, co vydělá, sotva pokryje náklady stanice. Konstatuje,
že v současné době stanice nevysílá, kdy tedy pan Týc měl internetové rádio a nyní chce rádio spustit
přes licenci. Připomíná, že zastupitelé panu Týcovi dávali vyjádření, že ho budou podporovat, kdy se
domnívá, že když zastupitelé pana Týce nemateriálně podpořili, takže by mu radní možná měli
nějakou částkou pomoci i finančně. Dodává, že ona navrhovala pana Týce podpořit už při jednání
pracovní skupiny, kdy se tedy jednalo o částku 5 tisíc Kč. Paní starostka informuje, že pan Týc ve své
žádosti uvádí, že by chtěl 50 % ze 120 tisíc Kč s tím, že tedy na měsíc to vychází 10 tisíc Kč. Uvádí,
že ona za sebe navrhuje poskytnout nyní panu Týcovi částku 20 tisíc Kč na rozjezd s tím, že však
bude požadovat, aby šlo o dotaci, kterou bude muset příjemce vyúčtovat. Ing. Flandera se dotazuje,
zdali se může po panu Týcovi technicky chtít, aby dotaci vyúčtoval. Paní starostka vysvětluje, že když
se jedná o dar, takže radní vyúčtování chtít nemohou, avšak když se jedná o dotaci, tak musí příjemce
dotaci vyúčtovat, kdy tedy dotace vyúčtovávají i ostatní její příjemci. Paní tajemnice podotýká, že jde
o to, co bude mít pan Týc za náklady. Pan místostarosta informuje, že určitě se bude po panu Týcovi,
pokud bude do budoucna chtít s městem spolupracovat, chtít zpětná vazba, kdy tedy po něm bude
požadováno vyúčtování. Uvádí, že pokud radní na své dnešní schůzi schválí panu Týcovi poskytnutí
nějakých financí, tak jednou z podmínek města pro jejich poskytnutí bude to, že pan Týc rádio spustí,
což bude tedy další věc, kterou bude poskytovatel dotace chtít od příjemce doložit. Paní starostka
poukazuje na to, že ve smlouvě je uvedené, že dotace musí být využita do konce roku 2017, tedy je
časově omezená, což je dáno i rozpočtově, nicméně radní samozřejmě mohou smlouvu upravit.
Informuje, že pan Týc ve své žádosti píše, nebo alespoň tak to ona pochopila, že by chtěl finanční
prostředky od města použít na úhradu poplatků Ochrannému svazu autorskému. Pan místostarosta
dává protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc Kč s tím, že by chtěl vědět, jak pan Týc rádio
rozjede a jak bude probíhat spolupráce se školami, kterou má pěkně nastavenou. Doplňuje, že
následně by se do budoucna nebránil tomu, aby panu Týcovi byla poskytnuta částka, kterou navrhuje
paní starostka, avšak v tuto chvíli by začal na částce 10 tisíc Kč, což je tedy jeho protinávrh. Pan Srb
konstatuje, že idea, kterou pan Týc v žádosti popisuje, je dle jeho názoru hezká s tím, že by bylo fajn,
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kdyby pan Týc takto rádio rozjel. Uvádí, že si není jistý, ale doufá, že má pan Týc i jiné zdroje,
protože poplatky a další tyto věci jsou poměrně nákladné. Podotýká, že tedy přemýšlí o tom, zdali
těch 10 tisíc Kč, které dal jako protinávrh pan místostarosta, není úplně málo na to, aby pan Týc
dokázal něco rozjet. Doplňuje, že pokud by se panu Týcovi poskytla dotace ve výši 20 tisíc Kč, takže
se mu tím už dá do ruky částka, se kterou může dle jeho názoru to, co má nastavené, zkusit rozjet.
Informuje, že on tedy bude hlasovat pro vyšší částku za podmínek, které si radní ještě nějakým
způsobem domluví a vyjasní s tím, jestli tedy půjde nějak dořešit to, zda pan Týc bude moci doložit,
jakým způsobem a za co finanční prostředky od města utratil. Dodává, že samozřejmě další
podmínkou pro poskytnutí dotace bude to, aby pan Týc rádio do konce roku rozjel. Ing. Flandera
uvádí, že dle jeho názoru by pan Týc neměl rádio jen rozjet, ale že by rádio mělo také nějakou dobu
fungovat, protože rozjezd a fungování rádia jsou dvě věci. Konstatuje, že on by tedy dal do smlouvy
nejenže podmínku, že musí pan Týc zahájit provoz, ale že musí dokonce roku vysílat v nějakém
rozsahu, který má naplánovaný, s tím, že pokud to tak nebude, takže má za povinnost celou dotaci
vrátit. Informuje, že mu jde o to, aby byla nějaká „udržitelnost“, kterou musí mít město na svých
projektech, když dostává dotace od někoho jiného, takže tedy aby i pan Týc ji měl. Dodává, že tedy i
on by byl pro, aby se panu Týcovi poskytla dotace ve výši 20 tisíc Kč s tím, že pan Týc bude mít ve
smlouvě uvedenou podmínku, že minimálně do konce roku bude rádio fungovat, aby radní vlastně
viděli, co to znamená, co to je, byli schopni si to nějakým způsobem poslechnout a pak mohli příští
rok uvažovat o tom, co dál. Ing. Flandera podotýká, že je fakt, že s částkou 20 tisíc Kč má pan Týc
takovou pobídku, aby rádio rozjet mohl s tím, že se následně uvidí, jak se bude snažit rádio udržet,
přičemž pokud jej neudrží, tak po něm město bude chtít podle smlouvy finanční prostředky zpátky.
Bc. Scheinherr také souhlasí s tím, aby se panu Týcovi poskytla dotace ve výši 20 tisíc Kč. Paní
starostka upřesňuje, že tedy nechá hlasovat o částce 20 tisíc Kč s tím, že se bude jednat o upravený
návrh smlouvy. Pan místostarosta stahuje svůj protinávrh a uvádí, že tedy radní budou hlasovat o
částce, na které se na schůzi domluvili. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání schvaluje poskytnutí dotace Josefu Týcovi ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace dle upraveného návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 149/17
Bod č. 12 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka uvádí, že se jedná o vyhlášku o konzumaci alkoholu a užívání návykových látek.
Konstatuje, že žádost si podalo Centrum kultury a vzdělávání Blatná na akci Studentský den.
Informuje, že si volala na příspěvkovou organizaci, protože se nabízí, když se jedná o Studentský den,
proč by se na dané akci požíval alkohol, kdy jí bylo sděleno, že na předmětné akci samozřejmě
nebude jen mládež mladší osmnácti let. Podotýká, že se tedy podávání alkoholu starším osmnácti let
bude hlídat, kdy ti, co budou na akci prodávat alkohol, jsou samozřejmě poučeni, že zákaz prodeje
alkoholu platí pro všechny do osmnácti let. Pan Srb uvádí, že se přizná, že neví, jak je to s vyhláškou
o akcích, jako je třeba Den dětí či Studentský den, kdy tedy jeden čas to bylo hodně na paškále a pak
to nějak utichlo, kdy tedy danou záležitost v tuto chvíli neregistruje. Upřesňuje, že se mluvilo o tom,
že na akcích, které jsou opravdu jenom pro děti, bude absolutní zákaz podávání alkoholu. Paní
starostka informuje, že to však bude platit až od května, až bude platit nový nekuřácký zákon, kdy se
tedy nebude moct na žádných sportovních a kulturních akcích, kde bude větší počet dětí, podávat
alkohol více než čtyřprocentní, což je jedenáctistupňové pivo a výš, a nebude se na nich moci kouřit.
Opakuje, že tento zákaz platí až s účinností protikuřáckého zákona a to tedy od 31. května 2017. Ing.
Flandera uvádí, že jde o to, jestli se daný zákaz vztahuje na Studentský den či nikoliv. Paní starostka
podotýká, že Studentský den se bude konat před účinností zákona. Ing. Flandera konstatuje, že jednak
jde o to, že se bude konat Studentský den dřív, než zákon začne platit, avšak dále jde o to, že na
Studentském dnu nejsou děti, kdy tedy neví, co je považováno za děti. Paní starostka se domnívá, že
protikuřácký zákon definuje osoby do 18ti let. Pan Srb podotýká, že až nabyde daný zákon účinnosti,
takže se bude jednat o hodně tenkou linii, protože v případě akce Den dětí na bazénu se organizátoři
budou muset s předmětným zákazem nějakým způsobem poprat. Paní starostka konstatuje, že na
bazénu se nesmí alkohol podávat. Ing. Flandera doplňuje, že v celém areálu je také zákaz kouření. Pan
místostarosta podotýká, že předmětná akce se koná i před areálem. Paní starostka je toho názoru, že
horší v souvislosti s účinností protikuřáckého zákona budou sportovní akce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 150/17
Bod č. 13 - Nabídka firmy Tomáš Hora s.r.o. na pořízení leteckých snímků
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Paní starostka uvádí, že ji navštívil pán s nabídkou na pořízení leteckých snímků, které by rád
předvedl i radním, protože kvalita jím pořízených snímků je mnohem lepší, než byla u snímků
původních. Podotýká, že jí pán sdělil, že všichni o jeho letecké snímky velmi stojí, že vůbec nestíhá a
že by pro město vyfotil i osady. Informuje, že bylo hovořeno s panem Rozhoněm z osady Řečice,
který sdělil, že by finanční prostředky použil raději na něco jiného pro osadu než na letecký snímek.
Paní starostka předpokládá, že stejný náhled mají i ostatní osadníci, kteří bojují o každou korunu, kdy
navíc ona si nedovede úplně představit, kam by se například v osadě Blatenka letecký snímek umístil
a kdo by se na něj chodil dívat. Konstatuje, že ona tedy určitě danou nabídku nepodpoří, protože dle
jejího názoru by se jednalo o zbytečně vyhozené peníze. Bc. Scheinherr uvádí, že také předmětnou
nabídku nepodpoří. Ing. Flandera doplňuje, že v době, kdy je Google a další podobné věci, mu přijde
pořízení leteckých snímků úplně zcestné. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po
projednání nesouhlasí s pořízením leteckých snímků města a osad od firmy Tomáš Hora s.r.o. dle
předloženého návrhu“.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 151/17
Informace: a) Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Blatné – Paní starostka připomíná, že na jednání
jsou přizvány paní ředitelky, které se určitě k zápisu dětí vyjádří.
b) Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání – Paní starostka uvádí, že informace o číslech o
přijetí do škol jsou ještě „na vodě“, dokud nebudou zaslány všechny zápisové lístky. Informuje, že
byla včerejšího dne na poradním sboru Úřadu práce, kde bylo řečeno, jak jsou na tom na rozdíl od
středních škol dobře učiliště, což je v případě Středního odborného učiliště Blatná pravda. Podotýká,
že se ještě neví, jak dopadne Střední odborná škola Blatná, která by sice neměla radní trápit, avšak
radní dobře vědí, že jsou v předmětné střední škole zaměstnaní blatenští občané a to jak učitelky, tak i
ostatní personál. Doplňuje, že zápisy do mateřských škol v Blatné budou probíhat 3. 5. 2017, kdy se
uvidí, jak zápisy dopadnou, přičemž ona doufá, že proběhnou bez zbytečných emocí.
Pan místostarosta uvádí, že proběhlo za účasti vedení města, pana Blovského a Ing. Malečkové takové
sezení ohledně Smart City v Blatné, na kterém si přítomní domlouvali částku, kterou by chtěli
připravit na jednání Zastupitelstva města Blatná. Informuje, že v částce by měl být zakomponovaný
dle předchozí domluvy radních nákup elektromobilu, pokud na jeho pořízení bude možnost získat
dotaci od státu, dále pořízení elektrostavů na dobíjení kol, projekt na osvícení Základní školy J. A.
Komenského Blatná. Připomíná, že radním přeposílal nabídku, která by do předmětných aktivit mohla
být také zařazena, firmy Enviros, s.r.o. na posouzení plovárny, kdy by tedy firma učinila zhodnocení a
posouzení a město by poté mohlo žádat o dotaci. Dotazuje se radních, zdali souhlasí s tím, aby se
nabídka firmy Enviros, s.r.o. využila. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali je posouzení důležité k žádosti
o dotaci. Pan místostarosta odpovídá, že nejprve se dělá posouzení, a když je posouzení hotové, tak se
následně může žádat o dotaci.
Paní starostka podává zprávu, že byl včera odeslán dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ohledně
topných kanálů, zdali by nešlo přehodnotit žadatele, protože obce nejsou žadatelé. Uvádí, že byl
vznesen podnět, zdali by tedy nebyly obce mezi žadatele zařazeny, protože poté by město Blatná mělo
zájem do dotace jít. Informuje, že vedení města získalo od dotační firmy informaci, že předmětná
výzva není podniky vůbec čerpána. Ing. Flandera konstatuje, že by se tedy následně město snažilo na
kogenerační jednotky napojit městské objekty. Pan místostarosta doplňuje, že by se vyměnilo stávající
vedení na kotelně Čechova. Paní starostka informuje, že pokud by bylo možné finanční prostředky
z dotace získat, takže by se nabízelo projekt rozšířit o ubytovnu i o plovárnu, protože to by zřejmě
bylo pro město do budoucna nejlacinější řešení. Uvádí, že ani ze strany energetiky se k případnému
řešení nestaví negativně, protože v létě jedou kogenerační jednotky na nějaký minimální provoz, takže
se teplo zbytečně nyní vyfukuje, nicméně následně by bylo možné teplo využít na bazén. Ing.
Flandera dodává, že kogenerační jednotky hřejí jen teplou vodu.
Paní starostka přerušila v 7:52 hodin do příchodu ředitelek základních a mateřských škol schůzi Rady
města Blatná.
Paní starostka opětovně zahájila schůzi Rady města Blatná v 8:00 hodin.
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V 8:00 hodin přišla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jana Krapsová,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské
školy Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní
Vladimíra Přerostová.
Paní starostka vítá paní ředitelky základních a mateřských škol a žádá je, aby podaly zprávy o činnosti
školských zařízení. Paní ředitelky podaly zprávy o činnosti, které se stanou přílohou zápisu jako
informace c).
Paní starostka uvádí, že má na závěr ke všem paním ředitelkám takovou připomínku. Informuje, že je
vždycky trošku ošklivá na konci roku, když organizacím zbydou v rozpočtu peníze a následně od paní
ředitelek slyší, co je třeba nutně rychle nakoupit za drobný hmotný majetek. Podotýká, že daná
záležitost se netýká jen přítomných paní ředitelek, ale týká se i zbylých dvou příspěvkových
organizací. Konstatuje, že se na ni paní ředitelky možná budou zlobit, avšak někdy jí připadají věci
takové nahodilé, jako že když peníze v rozpočtu zbyly, takže se musí za každou cenu utratit. Podává
zprávu, že například v loňském roce byl nařízen Centru kultury a vzdělávání Blatná odvod a
příspěvková organizace, jejíž zaměstnanci si vymýšleli pořízení věcí, které byly dle jejího názoru
trochu nad rámec zdravého rozumu, si finanční prostředky utratit nemohla. Paní starostka uvádí, že
většinou se finanční prostředky ušetří na zálohách za elektřinu nebo za plyn, kdy paní ředitelky vědí,
že se jedná o finanční prostředky, které následně mohou použít, kdy tedy ona nemá nic proti tomu
finanční prostředky organizacím nechat, avšak byla by ráda, aby paní ředitelky do příští schůze Rady
města Blatná, na kterou budou přizvány, což bude někdy v září či říjnu, kdy už se přibližně ví, zda a
kolik se přibližně ušetří finančních prostředků, napsaly takový nástřel, na co budou chtít ušetřené
finanční prostředky použít, tedy jestli budou muset dovybavit třídy nábytkem, jestli budou chtít koupit
nějaké učebnice či nějaký materiál na výtvarné činnosti. Konstatuje, že by nechtěla, aby to bylo tak, že
ke konci roku budou najednou rychle paní ředitelky vymýšlet, za co se ušetřené finanční prostředky
utratí. Podotýká, že určitě se ve školách i školkách postupně věci ničí a je potřeba je obnovovat.
Opakuje, že tedy požaduje, aby si paní ředitelky napsaly seznam, co by potřebovaly do zařízení
zakoupit, což může být případně i jako podklad k rozpočtu na další rok, aby se počítalo s tím, že
uvedené výdaje školská zařízení budou mít. Dodává, že by byla ráda, aby si paní ředitelky tedy
napsaly, co budou na další rok potřebovat do zařízení, aby s tím zřizovatel počítal a případně, když
školská zařízení ušetří, finanční prostředky na předem napsané záležitosti uvolnil. Paní Přerostová
informuje, že se daná záležitost neřeší na poslední chvíli, protože už v září se dávají dohromady věci
pro případ, kdyby náhodou byla nějaká rezerva. Paní starostka uvádí, že z předloženého materiálu,
který je jí vždy ke konci roku od příspěvkových organizací předložen, jí vždy tak jako vyplyne to, že
se rychle vymyslí něco, co se za ušetřené finanční prostředky koupí. Informuje, že proto by byla ráda,
aby na příští schůzi daly paní ředitelky své požadavky na dokoupení věcí písemně. Paní Přerostová
konstatuje, že již v září při poradě paní učitelky vědí, že musí říci, co je třeba dokoupit, kdyby se
náhodou finanční prostředky ušetřily. Pan Srb dodává, že se tedy návrhy na dokoupení věcí akorát dají
na papír. Pan místostarosta informuje, že dne 4. 5. 2017 přijedou do Blatné v 11:10 hodin historická
vozidla. Dále uvádí, že příští schůze s ředitelkami školských zařízení bude nejspíš v říjnu, avšak té už
se Mgr. Šampalíková, se kterou se určitě nevidí naposledy, nezúčastní, a proto by ji chtěl poděkovat
za vzornou docházku do Rady města Blatná. Paní starostka doplňuje, že poděkování směřuje za celá
léta, která Mgr. Šampalíková škole věnovala. Domnívá se, že Mgr. Šampalíková nechala ve škole i
spoustu ze sebe, ze svého osobního života. Konstatuje, že tedy tímto Mgr. Šampalíkové za vše děkuje
s tím, že nebude danou chvíli zbytečně natahovat, protože ví, že je to těžké. Informuje, že se s Mgr.
Šampalíkovou vedení města určitě setká na výročí školy. Mgr. Šampalíková uvádí, že v některých
chvílích je odchod docela příjemná představa, avšak jsou chvíle, kdy to zase tak jednoduché není.
Doplňuje, že 25 let života, které ve škole strávila, se v člověku prostě nějak zapíší, kdy zážitky jsou
dobré i špatné, jako už to bývá. Paní starostka konstatuje, že na ty špatné zážitky snad paní ředitelka
zapomene. Paní starostka ještě jednou děkuje Mgr. Šampalíkové za její práci a všem paním ředitelkám
přeje pevné nervy do konce školního roku.
V 8:53 hodin odešla ředitelka Základní školy J. A. Komenského Blatná paní Mgr. Jana Krapsová,
ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Blatná paní Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka Mateřské
školy Blatná, Vrchlického paní Věra Havlenová a ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova paní
Vladimíra Přerostová.
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Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:53 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová
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Zápis
z 59. schůze Rady města Blatná v působnosti valné hromady společnosti Technické
služby města Blatné s.r.o., která se konala dne 26.4.2017 v sídle společnosti
Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatné v 9:28 hodin.
Přítomni: Paní starostka, pan místostarosta, Ing. Robert Flandera, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš
Srb, Ing. Pavel Srb, Hana Šourková, Ing. Jana Kroupová
Paní starostka navrhla zapisovatelku: Hana Šourková
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: pan místostarosta, p. Luboš Srb
Hlasování: 3 - 2 - 0
Paní starostka nechala odsouhlasit předložený program
Hlasování: 5 – 0 - 0
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení z Rady města Blatná konané dne 12.10.2016 a
26.10.2016
Bez připomínek.
Bod č.3 –Výroční zpráva a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
Ing. Srb doplnil k výroční zprávě, že jsou v ní uvedeny všechny ekonomické ukazatele týkající
se hospodaření společnosti, celkové tržby jsou o trošku vyšší než v roce předchozím, zisk je
podobný. Informoval členy RM, že v případě dotazu týkající se finančního hospodaření
podniku, odpoví p. Šourková. Ing. Srb se dále vyjádřil k investicím v roce 2016, a to že nejvíce
bylo investováno do areálu K&K. Ing. Srb uvedl, že se předpokládá stěhování do areálu K&K
v roce 2020. V roce 2017 je plánován prodej pozemku na Vrbenské a takto získané finanční
prostředky chce investovat do stavby garáží v areálu K&K, na které se již připravuje projekt.
Paní starostka se zeptala na počet obcí, které mají smlouvu s TSM na ukládání odpadu na sběrný
dvůr. Ing. Srb odpovídá, že přesný počet obcí eviduje pan Bulka, a že byla obcím navrhnuta
nová smlouva. Na základě této smlouvy za vyšší poplatek pro obce, by občané z těchto obcí
mohli ukládat odpad za stejných podmínek jako občané města Blatná. Paní starostka požádala
o vyhotovení přehledu smluvních obcí do příští VH TSM. Paní starostka řekla, že s některými
obcemi, které nemají uzavřenu smlouvu na užívání sběrného dvora by ráda projednala ještě
před budováním nového sběrného dvora. Ing. Srb informoval o tom, že v provozním řádu
kompostárny je uvedeno ukládání pouze bioodpadu. Chtěl by, až bude budována nová
kompostárna, aby byla naprojektována tak, že by se do ní mohly navážet případně kaly z
čističky. Pan místostarosta informoval, že byl s ing. Dolejšem na školení kompostáren a
sběrných dvorů, kde konzultovali novou kompostárnu a zjistili, že v projektu chybí počet
dovážených tun odpadu. Dále uvedl, že ještě není jasné, zda budou na kompostárny vypsány
dotace. Paní starostka se zeptala ing. Srba, zda TSM sekají zahrady i soukromníkům. Ing. Srb
odpovídá, že tuto službu poskytujeme. Pan místostarosta se zeptal na investiční plány pro tento
rok. Ing. Srb odpovídá, že zjišťoval podmínky pro poskytnutí dotace na nákup elektromobilu.
Dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a nepožaduje žádný monitoring, pořizovací cena
elektromobilu je 750 tis. Kč a dotace by činila cca 250 tis. Kč. Baterie je cca na 600 dobití,
nové pořízení baterií je cca 100 tis. Kč. Paní starostka by ráda zhodnotila více nabídek na nové
auto, aby bylo porovnání pořizovací ceny a provozních nákladů a konečné rozhodnutí by bylo
uskutečněno až po porovnání nabídek od různých dodavatelů. Paní starostka vyjádřila názor,
že elektromobil šetří životní prostředí a město by mělo jít příkladem. Paní starostka se zeptala,

zda ing. Srb neuvažuje o nákupu vysavače nečistot. Ing. Srb odpovídá, že se bude ještě
dotazovat na náročnost údržby vysavače, ale dosavadní poznatky ukazují na častou
poruchovost, která je zapříčiněná tím, že vysavač obsahuje plastové díly, které se snadno poničí
např. od vysátých kamenů. Ing. Srb uvažuje o nákupu použité multikáry z důvodu vytvoření
dvou stavebních part. Pan místostarosta se dotazoval, zda bude využití pro tyto zaměstnance i
v zimě, když většina stavebních prací probíhá přes letní období. Ing. Srb odpovídá, že
koordinuje stavební zakázky ve spolupráci se správou bytů. V zimním období plánují stavební
úpravy uvnitř bytových domů. Paní starostka se vyjádřila, že by byla ráda, aby přestavba
ubytovny proběhla co nejdříve. Byly již předloženy 3 návrhy rozložení bytů dle velikosti na
jednotlivá patra ubytovny. V prvním NP bude plánováno s pokojem pro ČSAD, nebytové
prostory a sociálními byty. Pan místostarosta informoval o možných variantách přestavby
ubytovny. Dále se pan místostarosta zeptal v souvislosti s nájemními smlouvami v areálu K&K,
zda není problém s režimem užívání. Ing. Srb odpovídá, že problém zatím není a uvádí dalšího
možného nájemce, kterým je svaz holubářů, chtějí si umístit do areálu mobilní buňku. Další
možnou zájemkyní pronajmutí v administrativní budově je podnikatelka, která obchoduje
s použitými pracovními oděvy. Pan místostarosta se zeptal, zda nebudou zvyšovány mzdy
zaměstnanců v průběhu roku, z důvodu nedostatku dělnických profesí. Ing. Srb odpovídá, že
od 1.4.2017 navýšil mzdy spolehlivým a samostatným zaměstnancům a zaměstnancům
krematoria.
Paní starostka se zmínila o tom, že na poradě sboru na Úřadě práce ve Strakonicích byly TSM
mnohokrát zmiňované za výbornou spolupráci při zaměstnávání pracovníků. Nezaměstnanost
v okresu Strakonice činí pouze 1,7% a je možnost příspěvku na zaměstnávání až 16 tis.Kč
měsíčně na osobu a úhradu rekvalifikace. P. starostka poděkovala ing. Srbovi za výbornou
spolupráci s ÚP. Pan místostarosta se zeptal na podmínky ukončení rezervačních smluv
s agenturami. Paní Šourková odpovídá, že smlouvy v roce 2017 jsou uzavřeny na dobu určitou
a to do 31.12.2017. Pan místostarosta oznámil, že v současné době probíhají přípravy na
stavební úpravy ubytovny. Zatím není znám konkrétní datum zahájení přestavby. Paní starostka
informovala ing. Srba, že pokud s ním budou chtít agentury projednávat rezervační smlouvy na
rok 2018, má jim být oznámen termín pro další jednání druhé pololetí roku 2017.
Hlasování: 5 - 0 – 0. Usnesení č.152/2017
Bod č. 4 – Návrh na prodej pozemku včetně nemovitostí v lokalitě Vrbenská
Paní starostka se dotazovala proč v návrhu na prodej je uvedena minimální cena ve výši 3,3
mil. Kč bez DPH, když cena dle znaleckého posudku je 3946 tis. Kč vč. DPH. Paní Šourková
odpovídá, že vycházela ze skutečnosti, že kupující bude plátce DPH a pro něj je rozhodující
cena bez DPH, ale ve znaleckém posudku je cena včetně DPH. Dále paní Šourková vysvětlila
postup při výpočtu daňové povinnosti z příjmů právnických osob, která vznikne z této účetní
transakce. Bc. Scheinherr navrhuje, aby v záměru prodeje byla uvedena podmínka minimální
ceny včetně DPH a byla zrušena podmínka prodeje podnikatelskému subjektu. I ostatní členové
rady města se postupně přiklání k tomu, aby v záměru prodeje byla uvedena minimální cena
včetně DPH. Pan místostarosta informuje o tom, jak by měl probíhat průběh prodeje - návrhy
na odkup by měly zájemci podávat v obálkách, do určitého data, dále bude určeno místo a čas,
kde budou obálky otevřeny. Dále zveřejnění min. v Blatenských listech, na úřední desce Města
Blatná a na internetových stránkách TSM. Pan místostarosta se zeptal ing. Srba, zda
v podmínkách pro prodej musí být uskladnění soli do roku 2019, protože tato podmínka může
vadit kupujícímu. Uskladnění do roku 2019 je dlouhá doba a tato podmínka může výrazně
ovlivnit rozhodování ke koupi. Pan místostarosta navrhuje uskladnění soli pouze do roku 2018
a ing. Srb s upravením této podmínky souhlasí s tím, že se pro uskladnění soli musí najít jiné
místo. Pan místostarosta tedy shrnul upravený návrh prodeje – minimální kupní cena 4 mil. Kč

vč. DPH, zrušena podmínka podnikatelského subjektu, uskladnění soli do roku 2018. Ing. Srb
doplňuje průběh prodeje a to, že bude případným zájemcům nabídnuta prohlídka prodávané
nemovitosti. Ing. Flandera navrhuje jeden termín 14 dní po vyhlášení záměru a druhý termín
těsně před ukončením přijímání nabídek. Pan místostarosta informuje o záměru prodeje
nemovitosti Města Blatná, který připravuje ing. Cheníček, který pomůže TSM připravit prodej
nemovitosti na Vrbenské.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č.153/2017
Bod č. 5 – Zápis inventarizační komise a návrh na vyřazení krátkodobého majetku
z evidence
Paní starostka se zeptala členů rady, zda mají připomínky nebo dotazy k tomuto bodu. Bez
dotazů a připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 154/2017
Bod č. 6 – Organizační struktura podniku v roce 2017, soupis nájemních smlouv
v areálu K&K a přehled měsíčních tržeb ubytovny Blatná za období duben 2017
Ing. Srb informoval o změně v organizační struktuře. Změna proběhla na postu vedoucího na
údržbě veřejné zeleně, kam byl prvotně přijat pan Holub. Poté co se přihlásil na toto místo pan
Bláha, stal se vedoucí zeleně on, a to z důvodu získání odborného vzdělání potřebného pro tuto
činnost. Pan Holub se stal zástupcem pana Bláhy. Paní starostka se dotazovala na náhradu
v případě ukončení pracovního poměru elektrikáře pana Novotného. Ing. Srb odpovídá, že má
již náhradu a to pana Behenského, který má také oprávnění pro kácení stromů, což bude využito
i při práci s plošinou. Pan Novotný má smlouvu do konce února 2018 a poté bude vypomáhat
pouze přes léto v rekreačním areálu. Ing. Srb předpokládá, že se pan Behenský bude zaučovat
přibližně dva až tři měsíce. Paní starostka se dotazuje, zda je ještě někdo jiný v důchodovém
věku. Ing. Srb odpovídá, že pan Baťka a pan Burda, kteří zatím pracují. Stavební parta byla
posílena o pana Kadlece. Dalším nastupujícím zedníkem bude pan Jirák a to od 2.5.2017. Ing.
Srb se zeptal, kdy se začne s úpravou tř. T. G. M. Paní starostka odpovídá, že od pošty směrem
k sokolovně se začne již tento rok, směr ke tř. J. P. Koubka až rok příští. Ing. Flandera doplňuje,
že veřejné osvětlení se bude instalovat v celé ulici až příští rok, osvětlení bude sjednoceno.
Ing. Srb informoval o založení nové emailové adresy na údržbu veřejné zeleně, a to proto, aby
mohl vedoucí zeleně na připomínky občanů pružněji reagovat. Nová adresa zní:
zelen@tsblatna.cz a bude zveřejněna v Blatenských listech a na webových stránkách TSM.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 155/2017
Informace
Likvidace násypky u kotelny - paní starostka se zeptala ing. Srba, jaké práce jsou zahrnuty
v částce 250 tis. Kč. Ing. Srb odpovídá, že musí oklepat omítka, nahodit nová, která se natře a
veškeré práce je nutno provádět z plošiny. Dále upozornil, že v případě bourání by byl omezen
provoz sběrného dvora.
Paní starostka vzhledem k tomu, že bourání bude finančně náročné, navrhuje násypku opravit
a ke zbourání přistoupit až bude zprovozněn nový sběrný dvůr. Ing. Scheinherr by raději začal
bourat hned, aby finance na opravu byly ušetřeny, když k bourání stejně dojde. Ing. Flandera
informuje o složitosti bourání – uvnitř je železná násypka, železobetonový výtah, je to
technologicky náročné. Dále by se musel určitě zbourat i spodek, protože budovy na sebe
navazují, poté postavit novou, navazující část na původní budovu, aby byl dvůr uzavřen. Takže
vyčíslená částka 1 mil. Kč není pouze za zbourání, ale i za stavební práce, které se musí nutně

provést. Ing.Flandera se přiklání k opravě a bourání řešit za několik let, až bude nový sběrný
dvůr. Paní starostka se zmiňuje o vybudování nového sběrného dvora na dotaci s tím, že by
Město Blatná svěřilo vypracování žádosti na dotaci dodavatelské firmě za úplatu. Vyjádřila
názor, že firmy zabývající se získáváním dotací mají kontakty, praxi a příslušné informace,
které jsou nutné k vyplnění žádosti. Stejný názor k podání žádosti mají i pan místostarosta, Bc.
Scheinherr a ing. Flandera. Pan Srb se zeptal, jaká je udržitelnost v případě opravy násypky.
Ing. Flandera odpovídá, že v případě komplexní opravy včetně opravy střechy, aby do násypky
nezatékalo, je doba údržby opravy přibližně 20 let. Pan místostarosta se zeptal, zda za částku
250 tis. Kč by TSM opravu provedly. Ing. Srb s tímto souhlasí, již bylo vyzkoušeno, že je
možno použít i plošinu, ale bude nutné postavit také lešení. Pan místostarosta se ještě ptá, jaký
je záměr s financemi, které budou získány prodejem nemovitosti na Vrbenské. Ing. Srb
odpovídá, že peníze budou použity na výstavbu garáží v areálu K&K, případně na stavbu
kompostárny. Paní starostka, v případě, že by TSM financovaly výstavbu kompostárnu
z vlastních zdrojů, by bylo pro to, aby Město Blatná darovalo pro tyto účely část pozemku, které
Město Blatná vlastní. Bc. Scheinherr navrhuje převést i část pozemku, který by mohl být využit
pro uskladnění soli. Pan místostarosta dává ke zvážení postavit kompostárnu z vlastních zdrojů
a to z důvodu, že přidělení dotace je podmíněno náročným vykazováním, spoluprací se
zemědělským podnikem a dalšími těžko splnitelnými podmínkami. Žádost na přidělení dotace
na sběrný dvůr bude podána jako rozšíření sběrného dvora.
Paní starostka i pan místostarosta jsou pro to, aby byl i v této sezóně rekreační areál otevřen
každý čtvrtek od 6,30 hod pro ranní plavání. Pan místostarosta se zeptal, zda musí být v průběhu
ranního plavání, kdy je v bazénu jen 6 lidí, přítomni 2 plavčíci. Ing. Srb odpovídá, že ano,
protože počet plavčíků se určuje podle rozlohy bazénu.
Paní starostka se ptá, zda se ještě někdo chce k informaci něco zeptat. Nikdo již žádný dotaz
nemá.
Paní starostka ukončila schůzi v 10:54 hodin.
Úkoly:
- připravit seznam okolních obcí, se kterými byla uzavřena smlouva na ukládání odpadu do
sběrného dvora
- připravit kalkulaci na pořízení a provoz elektromobilu

Zapsala: Hana Šourková

