Usnesení
ze 75. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 10. ledna 2018
Usnesení č. 1/18
ke změně rozpisu rozpočtu na rok 2017.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2017 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/18
k rozpisu rozpočtu na rok 2018.
RM po projednání
schvaluje
rozpis rozpočtu na rok 2018 dle návrhu.
Usnesení č. 3/2018
k žádosti o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka – „Kompostárna a sběrný dvůr
Blatná“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka mezi městem Blatná a Technickými službami
města Blatné s.r.o. na částečný převod práv a povinností plynoucích ze stavebního povolení č.j. MUBL
11481/2017, sp. zn. OVÚP/10014/2017/VK ze dne 23. 10. 2017 s nabytím právní moci ke dni 26. 10.
2017 a to konkrétně na převod práv a povinností plynoucího ze stavebního povolení na stavbu
kompostárny na pozemcích p.č. 1064/1, 1064/3, 1064/5, 1064/11 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 4/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – chatová kolonie Pustý“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN s uzemněním,
na částech pozemků p.č. 989/6 a p.č. 1045/11 v k.ú. a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2810224/2017 ze dne 4. 12. 2017 za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330040698/001 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 846/9, k.ú. Blatná pro paní M. S., Nerudova 1018, 388 01 Blatná a paní L.
S., Šilhova 1023, 388 01 Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí – přípojky vodovodu, kanalizace,
plynovodu;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu do pozemku p.č. 846/9, k.ú.
Blatná pro paní M. S., Nerudova 1018, 388 01 Blatná a paní L. S., Šilhova 1023, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod a s připojením na obecní kanalizaci;
d) souhlasí
se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.
Usnesení č. 6/18
k žádosti o schválení zhotovitele akce „NS Blatná“.
RM po projednání

a) schvaluje
zhotovitele na akci „NS Blatná“ firmu Jirop trade s.r.o., Blažim 11, 330 38 Blažim, IČO 02158035 za
nabídkovou cenu 392 486,- Kč + DPH (474 847,56 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „NS Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Jirop trade s.r.o., Blažim 11, 330 38
Blažim, IČO 02158035 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 7/18
k žádosti o schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Blatná - Víceúčelové sportovní hřiště Nad
Lomnicí“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018“ na projekt
„Blatná - Víceúčelové sportovní hřiště Nad Lomnicí“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 8/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 496/19 z místní komunikace na pozemcích parc.č. 1988/2 a
1988/14, ul. Topičská, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, pro pana J. P., tř.
J.P. Koubka 9, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 9/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 846/133 z místní komunikace na pozemku parc.č. 846/9, ul. Za
Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelů, dle předloženého návrhu, z důvodu plánované
stavby RD, pro M. S., Nerudova 1018, 388 01 Blatná a L. S., Šilhova 1023, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 10/18
k žádosti o podporu a finanční dotaci na činnost obecně prospěšné společnosti Poradna pro rodinu,
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj pro rok
2018.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí finančních prostředků společnosti Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. na zajištění služeb poskytovaných
v poradně ve Strakonicích v roce 2018.
Usnesení č. 11/18
k předloženému návrhu změny odpisového plánu v roce 2018 v Základní škole J. A. Komenského Blatná.
RM po projednání
schvaluje
změnu odpisového plánu v roce 2018 dle předloženého návrhu v Základní škole J. A. Komenského
Blatná.
Usnesení č. 12/18
ke stanovení platového výměru ředitelce MŠ Blatná, Šilhova jmenované na základě výsledku
konkursního řízení s účinností od 1. února 2018.
RM po projednání
schvaluje
s účinností od 1. února 2018 předložený návrh platového výměru ředitelce MŠ Blatná, Šilhova jmenované
na základě výsledku konkursního řízení, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a se „Zásadami pro stanovení příplatku za vedení,
k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských škol a
základních škol“.

Usnesení č. 13/18
ke schválení směrnice č. 2/2018.
RM po projednání
schvaluje
směrnici č. 2/2018 k činnosti městského úřadu pro řešení krizových situací.
Usnesení č. 14/18
k návrhu na schválení smlouvy o poskytování psychologických služeb.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování psychologických služeb dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 15/18
k Seznamu zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná).
RM po projednání
schvaluje
Seznam zájemců o přidělení bytu zvláštního určení (DPS Blatná) dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 16/18
k odsouhlasení uchazečů v Seznamu žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
se Seznamem žádostí o přidělení bytu v majetku města Blatná dle bodového hodnocení k 01.02.2018;
b) bere na vědomí
vyškrtnutí pana M. F., trvale bytem T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná ze Seznamu žádostí o přidělení
bytu v majetku města Blatná.
Usnesení č. 17/18
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 2, o velikosti 3+1 Zahradnická čp. 407 paní Z. P., trvale bytem Dlouhá 964, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 18/18
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 6, o velikosti 1+1 Nerudova 1021 paní D. P., Jiráskova čp. 252, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 19/18
ke schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 0201600047.
RM po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 0201600047 dle předloženého návrhu.

