Usnesení
z 80. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 28. března 2018
Usnesení č. 78/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Skaličany – kabel NN, pí Rosenfelderová“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN (kabel NN,
kabelový pilíř, uzemnění) na částech pozemků p.č. 254/5, p.č. 561/6 a p.č. 561/7 v k.ú. Skaličany, obec
Blatná, podle geometrického plánu č. 156-11/2018 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-014330047823/001 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 79/18
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Skaličany – parc. č. 91 pro OÚ -kNN“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN (zemní
kabel NN, kabelová skříň) na částech pozemků p.č. 275/10, p.č. 11/13 a st.p.č. 91 v k.ú. Skaličany,
obec Blatná, podle geometrického plánu č. 157-12/2018 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-014330047824/001 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 80/18
ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova, Blatná“ za cenovou nabídku ve výši 149.585,- Kč
dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné, s.r.o. na akci
„Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova, Blatná“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 81/18
k uzavření smlouvy o dílo – výkon činnosti koordinátora BOZP, stavba „Rozšíření Mateřské školy
Blatná, Vrchlického – část Husovy sady“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souvislosti se stavbou „Rozšíření Mateřské školy Blatná, Vrchlického – část Husovy sady“ mezi
městem Blatná a panem Milošem Rozhoněm, IČO 46685189, Řečice 1, Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 82/18
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – „I/20 OK Blatná“, spol.
SporkNeT.
RM po projednání
a) schvaluje

budoucí zřízení věcného břemene ve formě služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění
podzemního a vzdušného vedení komunikační sítě společnosti SporkNeT s.r.o., IČO 48394009,
náměstí Republiky 1037/3, Praha, realizovaných v souvislosti se stavbou okružní křižovatky s názvem
„I/20 OK Blatná“ v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Blatná a společností
SporkNeT s.r.o., IČO 48394009 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 83/18
ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem dopravního prostředku (elektromobilu) E.ON Smart fortwo ed, RZ 4AS 8251 na dobu
určitou od 3. 4. 2018 do 3. 5. 2018 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi společností E.ON
Česká republika s.r.o., IČO 25733591 a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 84/18
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551463902 mezi Městem Blatná a
společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 85/18
k žádosti o schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Osvětlení učeben ZŠ JAK 2018“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities na projekt
„Osvětlení učeben ZŠ JAK 2018“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 86/18
k žádosti o schválení podání žádosti o příspěvek do Česko – německého fondu budoucnosti na
mezinárodní tábor pro děti a mládež s názvem „Bavíme se spolu“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o příspěvek do Česko – německého fondu budoucnosti na mezinárodní tábor pro děti a
mládež s názvem „Bavíme se spolu“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 87/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace na nám. J.A. Komenského, dle předloženého
návrhu, v termínu 29.04.2018 od 14,00 do 18,00 hod., z důvodu konání akce Mezinárodní den tance,
pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 88/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, nám. J.A. Komenského a jednosměrného úseku
ul. Purkyňova, dle předloženého návrhu, v termínu 18.05.2018 od 06,00 do 24,00 hod., z důvodu

konání kulturní akce Studentský den, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01
Blatná.
Usnesení č. 89/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací v termínu 16.06.2018 od 12,30 do 17,30 hod. a se
záborem části parkovacích míst na tř. J.P. Koubka dne 16.06.2018 od 8,00 hod., dle předloženého
návrhu, za stanovených podmínek, z důvodu konání cyklistického závodu „Český pohár v silniční
cyklistice 2018“, pro CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram.
Usnesení č. 90/18
k návrhu na vydání Nařízení města Blatná č. 1/2018.
RM po projednání
vydává
Nařízení města Blatná č. 1/2018, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a
kterým se ruší Nařízení města Blatná č. 3/2006 a č. 4/2016.
Usnesení č. 91/18
k návrhu na vydání nového Provozního řádu placených parkovišť.
RM po projednání
vydává
Provozní řád placených parkovišť dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 92/18
k vyhlášení záměru zpracování lesní hospodářské osnovy.
RM po projednání
souhlasí
s vydáním nařízení č. 2/2018 ve věci vyhlášení záměru zpracování lesní hospodářské osnovy, ve
správním obvodu Blatná, na období 10 let, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2029.
Usnesení č. 93/18
k uzavření dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dohody o přípravě podkladů pro zpracování lesní hospodářské osnovy Blatná mezi
subjekty Ústavem hospodářské úpravy lesů, pobočkou České Budějovice a Městem Blatná.
Usnesení č. 94/18
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.12.2017 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná a k předloženému zápisu z jednání finančního výboru ze dne 19.03.2018.
RM po projednání
a) bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.12.2017 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.03.2018.
Usnesení č. 95/18
k účetním závěrkám příspěvkových organizací zřízených městem Blatná za rok 2017 a předloženému
návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů příspěvkových organizací.
RM po projednání
a) schvaluje

účetní závěrky za r. 2017 příspěvkových organizací Základní škola J. A. Komenského Blatná,
Základní škola T. G. Masaryka Blatná, Mateřská škola Blatná, Šilhova, Mateřská škola Blatná,
Vrchlického, Centrum kultury a vzdělávání Blatná a Domov pro seniory;
b) schvaluje
výsledky hospodaření za rok 2017 Základní školy J. A. Komenského Blatná, Základní školy T. G.
Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Centra kultury
a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory a převod zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových
organizací do fondu odměn a rezervního fondu dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 96/18
k předloženému návrhu změny odpisového plánu v roce 2018 v Domově pro seniory Blatná.
RM po projednání
schvaluje
změnu odpisového plánu v roce 2018 dle předloženého návrhu v Domově pro seniory Blatná.
Usnesení č. 97/18
k předloženým „Kritériím pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
bere na vědomí
předložená „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
Usnesení č. 98/18
k poskytnutí dotace CK Příbram, z.s.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace CK Příbram, z.s. na cyklistický závod v Blatné a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 99/18
k žádosti o poskytnutí finančního daru na monitoring a kroužkování čápů bílých na Blatensku v roce
2018.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí finančního daru pobočnému spolku ZO ČSOP Ciconia a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 100/18
ke Změně č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blatná.
RM po projednání
schvaluje
Změnu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blatná s účinností od 01.04.2018.
Usnesení č. 101/18
k nabídce spolupráce při vydání 3. dílu knihy „Rybníky na Blatensku“.
RM po projednání
schvaluje
spolupráci města Blatná při vydání 3. dílu knihy Ing. Jana Kurze „Rybníky na Blatensku“ (varianta a).
Usnesení č. 102/18
k návrhu na přidělení bytu č. 2, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 2, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, Ing. J. Č. na dobu 3 měsíců
(01.04.2018-30.06.2018).

