Usnesení
z 81. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. dubna 2018
Usnesení č. 103/18
k záměru pronájmu pozemků v katastrálním území Milčice u Čekanic.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu pozemků p.č. 108/5, p.č. 108/6, p.č. 108/7 a p.č. 110/10 v katastrálním území
Milčice u Čekanic, obec Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 104/18
ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova, Blatná“ za cenovou nabídku ve výši 128.865,Kč vč. DPH 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. Fügnerova, Blatná“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 105/18
ke smlouvě o dílo - „Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni“.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Blatná a společností Novass CZ s.r.o., Květnová 570/50,
182 00 Praha, IČO 29032369 na akci „Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Hřebeni“ za
nabídkovou cenu ve výši 249.428,- Kč vč. DPH dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 106/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2037/1, k.ú. Blatná pro TJ Sokol Blatná, Kalinovo náměstí 580, 388 01
Blatná, za účelem provedení uzemnění hromosvodu;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
c) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního
předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu
b) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 107/18
k žádosti o zábor veřejného prostranství.
RM po projednání
souhlasí
se záborem veřejného prostranství p.č. 1984/42, p.č. 1984/43, p.č. 1984/44 a p.č. 1984/45 k.ú. Blatná
za účelem pořádání akce „Férová snídaně NA ZEMI“ pro občanské sdružení Duhové ještěrky,
Zahradnická 1083, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 108/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 850/14 z místní komunikace na pozemku parc.č. 836/75, ul.
Za Malým vrchem, přes pozemek parc.č. 836/78, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle
předloženého návrhu, z důvodu připojení zahrady, pro pana D. H., Malý vrch 712, 388 01 Blatná.

Usnesení č. 109/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace ul. Na Příkopech, dle předloženého návrhu,
v termínu 07.05.2018 (pondělí) od 16,00 do 22,00 hod., z důvodu konání akce „JAZZ DAY –
Tančírna“, pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 110/18
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a úplnou uzavírkou komunikací (ul. Na Příkopech, Husovo nábř., Masná a
nám. Míru) dne 03.06.2018 od 14,30 do 16,30 hod. dle předloženého návrhu, pro Římskokatolickou
farnost Blatná, z důvodu shromáždění a průvodu při závěrečné části bohuslužby o slavnosti „Božího
těla“.
Usnesení č. 111/18
k oznámení odpisu pohledávek za vyúčtování služeb za neobsazené byty v roce 2017.
RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2017 v částce 1 110 Kč.
Usnesení č. 112/18
k výměně bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s výměnou bytu č. 1 Holečkova 1061 o velikosti 3+1 za domek Blýskavky čp. 1334 o velikosti 3+1
paní M. B.

