Usnesení
z 85. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 30. května 2018
Usnesení č. 173/18
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Obnova VDZ 2018 - město Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Leoš
Šůs, Kochana z Prachové, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 174/18
k záměru pronájmu prostor v objektu čp. 171 v Blatné.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání umístěných v části objektu čp. 171 o výměře cca 30
m2 postaveném na pozemcích st.p.č. 388/6 a st.p.č. 388/3 v katastrálním území a obci Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 175/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 493/31 a p.č. 493/24, k.ú. Blatná pro pana P. A., Javorová 1416, 388 01
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením vodovodního potrubí do pozemků p.č. 493/31 a p.č. 493/24, k.ú. Blatná pro pana P. A.,
Javorová 1416, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod pro pana P. A., Javorová 1416, 388 01 Blatná;
d) souhlasí
se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.
Usnesení č. 176/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2226/2, k.ú. Blatná pro paní M. L., Řečická 1451, 388 01 Blatná, za
účelem uložení inženýrských sítí - vodovodní a kanalizační přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2226/2, k.ú. Blatná
pro paní M. L., Řečická 1451, 388 01 Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod a kanalizaci pro paní M. L., Řečická 1451, 388 01 Blatná;
d) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
e) 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
d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 177/18
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2148, k.ú. Blatná pro SVJ Smetanova 40, 388 01 Blatná, za účelem
opravy kanalizace;
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. 178/18
k žádosti o stanoviska k povolení připojení (sjezdů).
RM po projednání
a) souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 836/70 z místní komunikace na pozemku parc.č. 836/75, ul.
Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení provozovny, pro firmu MIGER s.r.o., Dr. Jiřího Fifky 870, 386 01 Strakonice;
b) souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 836/71 z místní komunikace na pozemku parc.č. 836/75, ul.
Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení provozovny, pro firmu MIGER s.r.o., Dr. Jiřího Fifky 870, 386 01 Strakonice.
Usnesení č. 179/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 846/117 z místní komunikace na pozemku parc.č. 846/9, ul.
Za Malým vrchem, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení plánované stavby rodinného domu, pro pana M. Ch., Pivovarská 1257, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 180/18
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 1264/34 z místní komunikace na pozemku parc.č. 2226/2, ul.
Řečická, vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelky, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení
plánované stavby rodinného domu, pro paní M. L., Řečická 1451, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 181/18
k žádosti o výjimku v omezení parkování na třídě T. G. Masaryka.
RM po projednání
nesouhlasí
s doplněním dodatkových tabulek E 13 s textem „MIMO UBYTOVANÉ V PENZIONU FOTO
ART“ pod dopravními značkami IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem), na třídě T. G.
Masaryka, ve směru jízdy do centra města.
Usnesení č. 182/18
k žádosti Základní školy J. A. Komenského Blatná.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí věcného daru účastníkům exkurze do Mauthausenu dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 183/18
k Mezinárodnímu zážitkovému táboru Blatná – Vacha 2018.
RM po projednání
schvaluje
spolupořadatelství Mezinárodního zážitkového tábora Blatná – Vacha 2018.
Usnesení č. 184/18
k předložené žádosti o přijetí finančního daru pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520,
388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje

přijetí finančního daru pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná, tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná dle
předložené žádosti.
Usnesení č. 185/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu
Usnesení č. 186/18
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání investičního fondu.
RM po projednání
schvaluje
čerpání investičního fondu dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 187/18
k plánování sociálních služeb.
RM po projednání
schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2018.
Usnesení č. 188/18
k návrhu na přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, manželům L. a J. R., na dobu 6
měsíců (01.06.2018-30.11.2018).
Usnesení č. 189/18
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 6, o velikosti 2+1 ulice Nerudova 730 paní N. K., bytem Na Bílé husi 1071, 388
01 Blatná.
Usnesení č. 190/18
k mimořádným odměnám PO „CKVB“ a PO „DS“.
RM po projednání
schvaluje
předložené mimořádné odměny za I. pololetí 2018 pro ředitele PO „CKVB“ a ředitelku PO „DS“.
Usnesení č. 191/18
ke jmenování tajemnice Městského úřadu Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
jmenování od 01.07.2018 Ing. Simony Sedláčkové do funkce tajemnice Městského úřadu Blatná
starostkou města Blatná Bc. Kateřinou Malečkovou.

